
 

 

 

 

 

Rúbia Keller Vieira 

 

 

 

 

JORNALISMO LITERÁRIO E A CRISE DE IDENTIDADE 

O QUE RESULTA DA RELAÇÃO ENTRE JORNALISMO E LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 



 

 

Rúbia Keller Vieira 

 

 

 

 

JORNALISMO LITERÁRIO E A CRISE DE IDENTIDADE 

O QUE RESULTA DA RELAÇÃO ENTRE JORNALISMO E LITERATURA 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Jornalismo, da área de Comunicação 
Social, do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, como requisito parcial para a 
obtenção de grau de Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Me. Sione Gomes dos Santos 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 



 

 

Rúbia Keller Vieira 

 

 

JORNALISMO LITERÁRIO E A CRISE DE IDENTIDADE 

O QUE RESULTA DA RELAÇÃO ENTRE JORNALISMO E LITERATURA 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Jornalismo, da área de Comunicação 
Social, do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, como requisito parcial para a 
obtenção de grau de Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof.ª Me. Sione Gomes dos Santos - Orientadora – (Unifra) 

 

_______________________________________________________ 

Prof.º Me. Carlos Alberto Badke – (Unifra) 

 

_______________________________________________________ 

Jornalista Marilice Daronco – (Diário de Santa Maria) 

 

 

 

Aprovado em ............... de .......................................... de 2013. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A quem fez parte deste ciclo findado, toda minha gratidão: 

A Deus, em primeiro lugar, por nunca me fazer sentir sozinha, por me fazer acreditar 

cada vez mais em sua existência, por interferir em minhas falhas com toda Sua grandiosidade. 

Obrigada por me manter em meio ao que e a quem eu amo, e por manter quem eu amo aqui, 

junto a mim, neste mundão imprevisível. Que o Senhor, assim como sempre, esteja ao meu 

lado nas horas difíceis de encarar a vida como jornalista. E que faça do meu ser jornalista, 

difícil: aquele que não sucumbe ao absurdo da realidade; 

Aos meus pais, meu coração. Minha alma. São vocês, o meu maior orgulho e a minha 

maior motivação. É por vocês que arrisco, que faço, que vivo, pois é em vocês que penso. A 

toda hora. A todo o momento. Obrigada por serem o que são. Meu espelho, meus heróis. A ti, 

Junica, que não mede esforços para me defender, nem para exaltar o que tenho de bom, muito 

obrigada;  

À neguinha, companheira de madrugadas, que recarregava diariamente minhas 

baterias no período em que esgotei por este trabalho. Obrigada por ser essa fofura que me 

enche de pelo e de amor; 

Ao Marcos, que demonstrou nas horas difíceis ser mais que um namorado, um 

verdadeiro amigo. Obrigada por ter se debruçado sobre meus problemas, por ter enxugado 

minhas lágrimas com toda ternura, por ter feito o possível e o impossível para que este 

trabalho pudesse nascer; 

Ao professor Bebeto Badke, que fez dos meus momentos ruins, piores ainda. Obrigada 

por ser sincero, direto e objetivo, por me ensinar muito daquilo que amo – da vida e da escrita. 

Obrigada por compartilhar comigo uma bagagem cheia de conhecimentos e, por muitas vezes, 

dividir aquilo que não compete às salas de aula. Obrigada pela chatice necessária, pelos 

muitos “uuuis” quando eu mais precisava, por ser uma figura autêntica e indispensável; 

À professora-orientadora Sione Gomes, por aplacar meus descontroles com toda a 

paciência e dedicação. Obrigada por acreditar em mim e dividir comigo toda sabedoria. 

Obrigada aos demais professores, que me conduziram pela mão, ajudando na travessia destes 

quatro anos; 



 

 

À Eliane Brum, que não só me mostrou o que é ser um jornalista, mas também um ser 

humano de verdade. Por me convencer de que o jornalismo pode ser a melhor profissão do 

mundo; 

Aos amigos, em especial a dois: Henrique e João Israel. Não só dividimos os anos de 

faculdade como dividimos a vida. Obrigada por estarem comigo de todas as formas, por me 

arrancarem boas gargalhadas, por arquivarem meus segredos e por compartilharem comigo os 

seus. Obrigada por tornarem a minha vida mais alegre e por me mostrarem o real valor de 

uma amizade; 

Finalmente, agradeço à formação em jornalismo. Essa formação que me ensinou a não 

reduzir o mundo lá fora à meia dúzia de perguntas, que me ensinou a questionar, a duvidar, a 

observar mais. Que descobriu minha sensibilidade e minha vontade de querer sempre mais 

contar e contar histórias. Que me mostrou que, do outro lado da rua, a vida pode ser maior e 

mais próxima ainda.  

Obrigada pelo frio na barriga. Pois nem nós, jornalistas, sabemos da capacidade que 

temos de promover as maiores e mais delirantes mudanças. 

Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberdade provisória 



 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo identificar a correlação entre as linguagens jornalística e 
literária para compreender o fenômeno Jornalismo Literário, gênero que comprova a 
contaminação das fronteiras entre Jornalismo e Literatura. A reportagem “Vida até o fim” é 
objeto de análise empregado para evidenciar a saliência do discurso jornalístico, pois deste 
modelo textual é que são retirados seus elementos discursivos a fim de firmar o conceito de 
que Jornalismo Literário sobrepõe à informação a estética textual. “Vida até o fim” está entre 
as 10 reportagens contidas no livro O olho da Rua, da jornalista Eliane Brum, publicado em 
2008 pela Editora Globo. Como percurso metodológico, foi realizado análise de conteúdo, em 
que foram mapeados todos os aspectos jornalísticos da reportagem de acordo com as 
categorias elencadas pelos autores Sodré e Ferrari (1986), com base nas relações entre teoria e 
objeto. Como resultados, a pesquisa indica que a literatura é nada mais é do que um 
eufemismo a cortar na própria carne o ardor das informações, das vísceras expostas do 
jornalismo. 

 

Palavras-chave: Jornalismo. Jornalismo Literário. Reportagem. Realidade social. 
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INTRODUÇÃO 

Já dizia Carlos Manuel Chaparro1 (2007) sobre as narrativas jornalísticas e literárias: 

são duas artes “que dão formas de frase às muitas vidas esculpidas pelo cinzel da palavra, 

afiadíssimo nas mãos de bons narradores, ora para simular a realidade, ora para recriá-la”. E 

realidade, como todos sabemos, “é uma palavra esperta usada para sintetizar o mundo, com 

tudo o que nele existe e tudo o que nele falta – território comum ao Jornalismo e à Literatura”. 

O problema é que um bom texto jornalístico não tem em seus regimentos a função de 

sintetizar o mundo, e ao simular e recriar a realidade, ele passa a ser confundido aos domínios 

da literatura. O jornalismo literário realmente nasceu da (con)fusão entre as duas linguagens, 

mas o fato é que hoje a pertinência da nomenclatura passa a ser questionada pela 

complexidade do gênero. 

A pesquisa tem como objeto de análise a reportagem Vida até o fim, produzida por 

Eliane Brum, publicada na revista Época em 18 de agosto de 2008 e, em seguida, transposta 

para o livro O olho da rua, também de sua autoria. A reportagem reflete a rotina da 

Enfermaria de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e a 

“rotina” de Eliane nas dez sextas-feiras em que permaneceu no local. A narrativa, intensa, 

tomou um fôlego maior pela convivência de Eliane com Ailce Oliveira de Souza. A autora, 

em uma narrativa não convencional, retratou os passos de Ailce em seus últimos 115 dias, que 

em estado terminal, caminhava rumo à própria morte. 

A partir deste contexto, se objetiva entender como o jornalismo, em especial a 

reportagem, compreende a realidade social sem fugir dos elementos inerentes à profissão, ou 

em outras palavras, como o gênero abraça a literatura da vida real sem perder a legitimidade 

jornalística. Um histórico da reportagem e do jornalismo literário, assim como conceitos e 

subgêneros, são as bases teóricas e metodológicas da pesquisa, que auxiliam na busca por 

explicações sobre o fenômeno literário e sua influência no campo das informações. 

 

 

 

                                                             
1
 Trecho retirado do texto Jornalismo e Literatura, do jornalista Manuel Carlos Chaparro, publicado no site 
www.oxisdaquestao.com.br em 1 de ago. de 2007. Acesso em 15 de nov. de 2013. 
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1. JORNALISMO LITERÁRIO 

O Jornalismo Literário é fruto de um enlace conjugal. No caso aqui, do Jornalismo 

com a Literatura. Tudo bem que a escolha do nome não indique lá tanta originalidade, mas o 

filho, naturalmente, adquiriu identidade própria. Jornalismo Literário carrega consigo toda a 

estética narrativa da mãe, calçado nos princípios básicos do Jornalismo, entre eles a ética, a 

apuração detalhada, a sagacidade do relato, a observação atenta, a fidelidade da escrita. É a 

expedição pela abordagem jornalística. 

Mas não se trata de rebeldia, de jogar a escrivaninha pra trás. Para adotar esta 

alternativa é preciso todo o conhecimento e a sagacidade que o jornalismo oferece. Ou nas 

palavras mais precisas de Felipe Pena, exige:  

Potencializar os recursos do Jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos 
cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, exercer plenamente a 
cidadania, romper as correntes burocráticas do lead, evitar os definidores primários 
e, principalmente, e garantir perenidade e profundidade aos relatos. (PENA, 2008, p. 
13) 

Pena, em seu livro Jornalismo Literário, refere-se ao conjunto destes temas como 

estrela de sete pontas. Os sete quesitos primordiais para pôr em prática a veia literária sem 

esquecer o jornalismo e seu regimento interno. Como já dito, o Jornalismo Literário é dono de 

sua individualidade. Não se trata de misturar um com o outro. Jornalismo Literário traz 

peculiaridades da Literatura e do Jornalismo, mas carrega sempre a sua identidade no bolso. 

Isso quer dizer que resulta desta mistura um quê a mais, podendo ser descoberto na medida 

em que desdobramos o gênero profissional e respeitosamente. “Não se trata de fugir das 

amarras da redação ou de exercitar a veia literária em um livro-reportagem. O conceito é 

muito mais amplo” (PENA, 2008, p. 13). 

Então, destrinchemos as pontas da estrela. A primeira ponta fala em “potencializar os 

recursos do jornalismo”. Em seu conceito, diz que o jornalista literário não desfaz do seu 

aprendizado sobre o Jornalismo cotidiano. Ele amplia suas técnicas narrativas de modo a 

construir outras estratégias. Porém, Pena (2008, p. 14) adverte que os princípios básicos da 

redação devem continuar a prevalecer, como a “apuração vigorosa, a observação atenta, a 

abordagem ética e a capacidade de se expressar claramente”.  

“Ultrapassar os limites do acontecimento cotidiano” é o segundo tópico, que 

recomenda descumprir duas das características básicas do jornalismo do dia-a-dia: a 

atualidade e a periodicidade. O jornalista, na complexidade de seu texto, não se preocupa mais 
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em satisfazer a necessidade do leitor de consumir material imediato, tampouco com o 

fechamento do jornal. Sua narrativa requer tempo e quer eternidade. 

O terceiro item aconselha a “proporcionar uma visão ampla da realidade”. Fala em 

“contextualizar a informação da maneira mais abrangente possível”, (PENA, 2008, p.14), ou 

seja, ouvir diferentes vozes, aguçar a observação, relacionar a abordagem com outros fatos e, 

principalmente, localizar as informações em um espaço de tempo indelével. Aqui, outra 

advertência importante de Pena (2008): ao proporcionar uma visão ampla, não significa que o 

jornalista seja detentor do conhecimento pleno. Qualquer abordagem é caracterizada pela 

interpretação, pelo recorte, pela subjetividade, pois mais que pareça completa. 

O quarto conceito enaltece o “exercício da cidadania”. Ainda que pareça um conceito 

gasto e que caiu em descrédito, é obrigação do jornalista por assumir um compromisso com a 

sociedade. O profissional deve se perguntar de que forma sua abordagem acrescentará na vida 

do cidadão, e assim, que mudanças provocará na sociedade. 

O quinto elemento fala no rompimento “das correntes do lead”. Lide é uma estratégia 

de construção da notícia importada dos padrões americanos no século XX com o objetivo de 

atribuir à imprensa certa objetividade, assim, facilitando ao leitor o consumo do que realmente 

é importante. Pena (2008, p.15) cita a socióloga Gaye Tuchmann, interpretando sua posição. 

Pelas palavras do autor, ela diz que “a objetividade nada mais é do que um ritual de 

autoproteção dos jornais. E a pasteurização dos textos é nítida”. Os padrões da escrita do 

jornalismo habitual desconhecem recursos como estilo, elegância e criatividade e, por isso 

caem na mesmice, tornando a leitura enfadonha. É preciso, então, fugir dessa fórmula, para 

reascender a vontade do leitor e a verdadeira arte do ofício. 

O sexto ponto em voga “evita os definidores primários”. Aqueles que estão em 

primeiro lugar na agendinha do jornalista e sempre ocupam um espaço na imprensa. São as 

“fontes oficiais”, como o advogado, o político, o médico, entre outros. Pena diz que “não há 

tempo no jornalismo diário”, por isso “os repórteres sempre procuram os personagens que já 

estão legitimados neste círculo vicioso” (2008, p.15). A proposta é dar voz aos calados, ou 

seja, dar oportunidade àqueles que nunca se expressaram e que contribuem tanto quanto as 

figurinhas conhecidas.  

Por fim, “a perenidade”. Diferente do material expresso no jornal diário, uma narrativa 

literária não pode servir para embrulhar peixe na feira. Este material deve permanecer no 
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imaginário coletivo e perpetuar no tempo pela contribuição histórica e social, servindo 

posteriormente como uma documentação que reflete os diferentes contextos de uma época. 

 

1.1. OS SUBGÊNEROS DO JORNALISMO LITERÁRIO 

O Jornalismo Literário diluiu-se em subgêneros que converteram para um mesmo 

propósito ainda que em diferentes padrões de escrita. Tal divisão resulta do acúmulo de 

informações que exigiu novos padrões organizacionais com o passar do tempo. Os critérios de 

classificação passaram a ser constantemente mudados, tornando a tarefa de divisão por 

gêneros muito mais complexa, pois as fronteiras que os separavam tornavam-se cada vez mais 

tênues. Pena (2008, p.18) diz que no caso do texto, seja da natureza que for, “o objetivo 

fundamental da divisão de gêneros é fornecer um mapa para análise de estratégias do 

discurso, tipologias, funções, utilidades e outras categorias”. 

Ainda que a divisão por gêneros tenha surgido com Platão2 há quase três mil anos, no 

jornalismo houve a primeira tentativa de classificação no começo do século XVIII, quando o 

editor inglês do jornal Daily Courant decidiu separar os conteúdos do periódico em notícias e 

comentários. Esta dicotomia acabou influenciando no estudo dos gêneros jornalísticos e até 

hoje gera divergências entre os jornalistas e especialistas da área, pois as categorias se 

confundem, por muitas vezes, de modo despretensioso e involuntário.  

Com o passar do tempo, autores desconstruíram estes itens e basearam-se na relação 

entre os temas e a pela relação do texto com a realidade, assim surgindo à opinião versus a 

informação. De tal modo, a função do jornalista poderia ser de informar, opinar, interpretar ou 

entreter. Assim, estas funções foram se multiplicando, em conjunto com as futuras 

classificações da escrita. O texto opinativo, explicativo e de entretenimento surgiu em uma 

sistematização feita na Universidade de Navarra, na Espanha. Um dos primeiros centros a 

investigar os gêneros jornalísticos, desde 1959. Em seguida, textos narrativos, descritivos e 

argumentativos foram às divisões propostas pelo pesquisador Hector Borrat. No Brasil, Luiz 

Beltrão e José Marques de Mello foram os precursores na função de delimitar parâmetros para 

divisões textuais. Os dois sugeriram características como “finalidade do texto, estilo, natureza 

                                                             
2
 A classificação de gêneros, proposta por Platão, vem desde a Grécia Antiga, que era baseada nas relações entre 
Literatura e realidade, dividindo o discurso em mimético, expositivo ou misto. Grego, Platão foi um dos 
principais filósofos e matemáticos da Antiguidade. 
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do tema, articulações interculturais” (PENA, 2008, p.19). Marques de Melo atribuiu outras 

sistematizações, tais como a conjuntura política, social e geográfica.  

Na Literatura, a divisão de gêneros deu sua largada no século IV a.C por Aristóteles, 

que segundo Pena, (2008, p. 19) “separou os gêneros em lírico, épico e dramático na famosa 

obra A Poética”. Mas foi no século XX que se percebeu a linguagem acima dos padrões 

esteticistas da escrita, e que as questões, então, voltaram-se a ela. Os gêneros do discurso 

assim surgiram e, segundo o teórico citado Mikhail Bakhtin, “passaram da condição literária 

para a discursiva, assumindo uma divisão a partir de suas funções, como científico, técnico e 

cotidiano” (PENA, 2008, p.20). Porém, os gêneros do discurso também poderiam ser 

divididos a partir de suas codificações históricas, respeitando quatro itens fundamentais: 

semântica, sintaxe, pragmatismo e verbalização, de acordo com Tzvetan Todorov, outro 

importante teórico mencionado. 

O que se pode perceber é um problema eternamente estabelecido: a unificação dos 

discursos jornalístico e literário na construção de um gênero específico. A missão de analisar 

gêneros é praticamente impossível, uma vez que nota-se a transitoriedade do tempo e a 

multiplicidade de intenções. “A única alternativa é propor uma aproximação conceitual, 

identificando subdivisões possíveis de acordo com o momento histórico” (PENA, 2008, p. 

20). 

O Jornalismo Literário é uma incógnita. Ninguém sabe ao certo de onde veio nem para 

onde vai – este último, inclusive. Alguns autores associam seu aparecimento à época em que 

os escritores relacionavam-se diretamente aos periódicos, mais precisamente no século XIX, 

onde assumiam funções de editores, articulistas, autores de folhetins, cronistas. Para outros, 

está ligado à crítica literária veiculada em jornais. E há aqueles que lembram imediatamente 

do movimento New Journalism, iniciado na década de 60 nos Estados Unidos.  

Suas subdivisões são vertentes que percorrem os textos do nosso dia-a-dia ainda que 

não percebamos. É justificável essa não percepção pela teia complexa que tece essas 

narrativas, que os próprios intelectuais dificultam e acabam perdendo o controle. Seja em TV, 

jornais, revistas e nas demais plataformas midiáticas, a narrativa jornalístico-literária está 

presente muitas vezes, mesmo que de forma retraída. Assim, serão elencados os principais 

vieses do gênero e sua funcionalidade, para que, diferente de seu passado, não haja dúvidas 

quanto ao seu presente. Pena (2008) organiza estes gêneros de modo a explicar cada um deles 

e divulgar seus estilos. Vamos a eles: 



13 

 

A crítica literária: Conforme o nome, aqui o crítico desempenha o papel de avaliar a 

construção de obras literárias. Segundo Pena (2008, p.37), a tarefa “envolve juízo de valores, 

moral, contexto, momento histórico, e outros componentes difíceis de avaliar”. A atividade do 

critico implica na influência de sua opinião sobre a sociedade e em alguns conflitos com os 

chamados críticos especializados. Estes críticos é que determinam o que deverá perpetuar ou 

não na lista dos títulos que permanecerão na história cultural. Muitas vezes, os jornalistas que 

abraçam a função não possuem competência e postura para desempenhar a crítica, pois são 

carentes de um conhecimento aprofundado que, assim como seus preconceitos, acabam por 

comprometer a construção de uma resenha. 

Dois tipos diferentes de crítica literária podem ser identificados. Os produzidos no 

âmbito universitário, por professores, estudantes e intelectuais, podendo estender-se a áreas 

específicas, como Ciências Sociais, História e Antropologia. Um segundo padrão de crítica 

está inserido nas publicações da imprensa. Esta crítica pode ser desempenhada por jornalistas 

assim como por estudantes de comunicação. Personalidades que figuram pelo conhecimento 

público também têm o seu espaço, como cantores, políticos e atores.  

Na imprensa, até metade do século XX, escritores explicitavam seu juízo de valor em 

cima daquilo que era observado. A crítica era cumprida com rigor, e o autor possuía 

conhecimentos suficientes para justificar os adjetivos aplicados.  Hoje, seja pela dita 

imparcialidade ou pela falta de bagagem, prevalecem os textos que analisam, não julgam; 

observam, mas não apontam. “Em parte, isso acontece porque as editoras que dominam o 

mercado têm esquemas de marketing muito fortes, contudo também ocorre pela falta de 

críticos instrumentados e pela completa inapetência dos escritores para divulgar seus livros” 

(PENA, 2008, p. 38). 

O Romance-reportagem: O autor desta outra categoria do Jornalismo Literário se atém 

à veracidade dos fatos, atribuindo tons romanescos à narrativa. A ficção não cabe ao romance-

reportagem, e sim, o encadeamento das metodologias jornalísticas e literárias, “o que significa 

manter o foco na realidade factual apesar das estratégias ficcionais” (PENA, 2008, p.103). 

Pena lembra que o gênero literário tenta, em todas suas divisões, a proximidade com o fato 

real, uma vez que a narrativa é apenas um recorte, por mais abrangente que seja. “Quem faz 

romance-reportagem busca a representação direta do real por meio da contextualização e 

interpretação de determinados acontecimentos” (PENA, 2008, p.103). O autor deposita sua 

subjetividade na construção do texto, pois os episódios são transcritos a partir de seu ponto de 
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vista. Assim, de modo implícito ou explicitamente, ele pode conferir juízos de valor, já que a 

intenção não é somente de informar, “mas também explicar, orientar e opinar, sempre com 

base na realidade” (PENA, 2008, p.103). Vale ressaltar que uma das primeiras explicações 

para o surgimento do romance-reportagem no Brasil foi a forte repressão no período da 

Ditadura Militar. Conforme Rildo Cosson (2007), a literatura, na época, era a válvula de 

escape de artistas e intelectuais por não sofrer com veemência as ações da censura:  

Entre as diversas razões que levaram a literatura a ser relativamente poupada pela 
censura, costuma-se apontar o reduzido número de leitores e a consequente baixa 
tiragem dos livros no Brasil, que não representavam, por isso, nenhuma ameaça ao 
sistema. Até porque esses livros apenas circulavam, supostamente, entre aqueles 
para quem a mensagem de contestação que poderiam trazer já era bastante 
conhecida (COSSON, 2007, p.28).  

Adiantando o próximo subgênero, a ficção jornalística, é preciso deixar claro a 

diferença entre os dois: Enquanto ao romance-reportagem apropria-se de requintes literários 

para trabalhar com fatos reais, e aprofundá-los, a ficção jornalística apensas baseia-se em 

alguns fatos para construir sua narrativa, que será complementada pela liberdade poética de 

seu autor. 

A Ficção Jornalística: Como dito há poucas linhas, agora o processo é inverso. 

Diferente do romance-reportagem, na ficção jornalística o autor se apega a um fato como 

suporte para exercitar criatividade, isto é, não tem compromisso nenhum com a veracidade 

dos fatos. Ele tem permissão para inventar, criando personagens, enredos e diálogos baseado 

em um fato real – ou não. 

A Biografia: “É a parte do Jornalismo Literário que trata da narrativa sobre um 

determinado personagem. Ele é o fio condutor de todo o enredo. Os acontecimentos, por mais 

importantes que sejam, são apenas satélites. Tudo gira em torno de uma história de vida” 

(COSSON, 2008, p.70). A biografia exige fôlego para reconstruir identidades. Certamente, 

entre todos os subgêneros, é o mais vendido no mundo, e tem sua maior parte escrita por 

jornalistas. Mas Pena vê nisso um problema, uma vez que os jornalistas, por estarem presos a 

rotina entediante das redações, talvez não tenham tempo – nem condições – de refletirem 

sobre a dimensão desses elementos.  

O relato biográfico, de modo geral, tenta organizar os acontecimentos de forma 

cronológica, na falsa ilusão de que assim apresentará uma história com começo, meio e fim, 

ao organizar a vida com linearidade. Mas a questão esbarra em duas dificuldades: a de o autor 

não fazer parte da vida do biografado, assim deixando muitos dos acontecimentos passarem 
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em branco, e a do próprio biografado de não recordar todos os momentos da vida. “Como 

medir a extensão do passado? Em anos, décadas ou séculos? Na verdade, isso carrega outra 

questão ainda mais complexa: será que o tempo é de fato um objeto mensurável? Eu acredito 

que não” (PENA, 2008, p.77). 

Outro questionamento de Pena é quanto aos biografados. Quem são eles? Que 

memórias consumimos? O volume das biografias aumentou em função daqueles que roubam 

a cena nos espetáculos da superficialidade. As subcelebridades que, por serem identificados 

pelo cidadão comum, viram seus heróis:  

A espetacularização da vida toma o lugar das tradicionais formas de entretenimento. 
Cada momento da biografia de um indivíduo é superdimensionado, transformado em 
capítulo e consumido como um filme. Contudo, a valorização do biográfico é 
diretamente proporcional à capacidade desse indivíduo em roubar a cena, ou seja, 
em tornar-se uma celebridade. Aliás, as celebridades tornaram-se o polo de 
identificação do ‘consumidor-ator-espectador’ do espetáculo contemporâneo. Eles 
catalisam a atenção e preenchem o imaginário coletivo. O que é muito diferente da 
identificação com os heróis, uma tradição da cultura ocidental. (PENA, 2008, p.83) 

A Biografia sem Fim: Desenvolvida por Pena durante seu doutorado, entre 1999 e 

2002, é uma espécie de teoria alternativa a da biografia tradicional. Sua proposta é de 

organizar a narrativa em capítulos nominais que esclareçam as múltiplas personalidades do 

biografado, e no interior de cada capítulo, relacionar pequenas histórias sem ordem temporal.  

Sem começo, meio e fim, o leitor pode começar o texto de qualquer página. Cada 
história traz nas notas de rodapé a referência de sua fonte, mas não há nenhum 
cruzamento de dados para uma suposta verificação de veracidade, pois isto 
inviabilizaria o próprio compromisso epistemológico da metodologia. Quando a 
mesma história é contada de maneiras diferentes por duas fontes, a opção é registrar 
as duas versões, destacando a autoria de cada uma delas. (PENA, 2008, p.91) 

Epílogo: Este termo significa conclusão. O epílogo de uma obra apresenta os 

desfechos um determinado enredo onde são resumidas as principais passagens. Neste pequeno 

trecho, o leitor inteira-se do contexto e da última ação que dará a narrativa por encerrada. 

O Livro-reportagem: Podemos perceber que as reportagens, de forma frequente, se 

deslocam dos jornais e migram para outras plataformas como revistas e livros. Em nível de 

país, isto acontece em função de um circulo vicioso onde, culturalmente, sabe-se que a leitura 

não faz parte dos hábitos da população. Se não é hábito, os jornais deixam de investir neste 

ramo também – e principalmente - pela lógica capitalista. Os custos são altos para manter o 

repórter do lado de fora das redações, e em contrapartida, o retorno é baixo em função da 

escassez de consumidores, o que levam os profissionais tolhidos a apelarem para o 

instrumento típico da literatura. Isso acontece desde que o jornalismo transformou-se em 
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mercado e a notícia, sua matéria-prima, em produto. Grandes escritores (e em seguida 

jornalistas) perderam espaço para esta que chegava afobada e exigia mais pressa. O cenário 

mudou, e as grandes reportagens passaram a atuar em outros locais, onde tempo e espaço 

tinham outras concepções.  

Esse afã de cobrir – isto é, de tratar de relatar os eventos sociais – quantitativamente 
muitos assuntos diferentes provoca o fenômeno da diminuição do espaço disponível 
– nos veículos impressos – e do tempo possível – nos veículos eletrônicos – para 
cada assunto em particular. Por outro lado, há um nítido interesse das grandes 
empresas jornalísticas em reservar muito espaço e tempo para o conteúdo comercial 
– as mensagens publicitárias presentes nos veículos de comunicação. Com tudo isso, 
sobra cada vez menos tempo para a reportagem, bem como para a sua versão por 
excelência, que é a grande reportagem. (LIMA, 1998, p.12) 
 

O livro, neste sentido, é cada vez mais superior as revistas, ainda que se questione a 

legitimidade de alguns conteúdos ditos jornalísticos em função da banalização dos enredos e 

de suas abordagens, tema para outra ocasião.  

 

Para que se tenha uma ideia, a revista Realidade, extinguida na década de 70, 

apresentava características inovadoras para a época, destacando, entre outras, a universalidade 

temática e a incerteza de um estilo único, que fazia com que cada repórter pudesse explorar 

sua expressividade. A revista deixou como principal lembrança à dramaticidade à flor da 

página, não mais encontrada (pelo menos com tanto afinco) depois de seu término. No livro 

Realidade – história da revista que virou lenda, o autor Mylton Severiano professa sobre seu 

fim, e o fim de uma era:  

Há 47 anos, eu estava no Jornal da Tarde, lançado a 4 de janeiro de 1966, de onde 
me passaria meses depois para REALIDADE, lançada em abril. O JT sacudiu o 
jornalismo diário, pela diagramação e pela linguagem. Realidade foi mais fundo. 
Mexeu com as estruturas do “sistema”, desafiou os conservadores, os 
preconceituosos, quebrou  tabus. E em plena ditadura militar. Neste momento, quase 
meio século depois, reflito sobre as perguntas que mais me fizeram os estudantes 
todos esses anos: por que não fazem mais uma revista como REALIDADE?, por que 
não fazem mais reportagens como aquelas? Muitos abrem a boca de espanto quando 
digo que é porque a ditadura não acabou. Digo meio de brincadeira, mas leia este 
livro refletindo comigo: se a ditadura que matou REALIDADE já acabou, então por 
quê? (SEVERIANO, 2013).  
 

Se as revistas não mais são os principais pontos de encontro destes tipos narrativos, os 

livros agora são quem assumem o posto de forma mais habitual. E o que vem a ser um livro-

reportagem? Conforme Lima,  

É um produto cultural contemporâneo bastante peculiar. De um lado, amplia o 
trabalho da imprensa cotidiana, como que concedendo uma espécie de sobrevida aos 
temas tratados pelos jornais, pelas revistas e emissoras de rádio e televisão. De 
outro, penetra em campos desprezados ou superficialmente tratados pelos veículos 
jornalísticos periódicos, recuperando para o leitor a gratificante aventura da viagem 
pelo conhecimento da contemporaneidade. (LIMA, 1998, p.7) 
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Sodré e Ferrari (1986, p.94) reduzem a termos mais precisos: “o livro-reportagem 

pode ser a simples compilação de textos já publicados em jornal (que mantenham uma 

organicidade temática ou narrativa) ou o trabalho feito para o livro, mas concebido e realizado 

em termos jornalísticos”. 

 

Se tempo e espaço têm uma medida para jornais e outra para revistas e livros, tempo e 

espaço também são dispares entre os dois últimos citados. A revista, obviamente, tem 

condições de oferecer um espaço mais amplo do que os fornecidos pelos periódicos, mas nem 

se compara a extensão dos volumosos exemplares. Outra diferença se dá pela liberdade 

narrativa: ainda que a reportagem dinamize a realidade, o repórter nem sempre possui a 

liberdade de imprimir no papel aquilo que deseja. Suas expectativas podem esbarrar no 

posicionamento da empresa, ou na chamada linha editorial. No livro, por sua vez, podem ser 

depositadas, além dos materiais recolhidos, todas as impressões do autor sem que isso lhe 

renda uma punição mais ou menos severa. O tempo, por fim, é condição determinante para 

publicação em período hábil, e no jornalismo tradicional, ele respeita critérios como 

atualidade, novidade e ineditismo. (Muitas vezes, estes critérios também são ignorados pelo 

jornalismo que, preso a um prisma temporal limitado, deixa de atender a um determinado 

assunto por não considera-lo tão atual, novo ou inédito). Mas nos livros, a escrita é atemporal, 

pois a extensão e a complexidade do conteúdo permitem que o assunto em questão seja 

renovado a qualquer momento. 

 

Enfim, livro-reportagem é tradução viva dos fatos, que tem cara, tem som, tem nome e 

tem cor. Seu valor reside em preencher os vazios das informações cotidianas e oferecer ao 

leitor um entendimento ampliado da contemporaneidade, ultrapassando os limites dos fatos 

avulsos. E possui tudo isso com a contribuição de conceitos e técnicas provenientes de áreas 

como a literatura – que se difere da narrativa jornalística por esta ser compromissada com a 

informação e com o relato fiel dos acontecimentos. Parafraseando Lima (1998), é para isto 

que serve basicamente o livro-reportagem: para estender o papel do jornalismo 

contemporâneo, fazendo avançar as baterias de explicações para além do terreno onde 

estaciona a grande reportagem na imprensa convencional. Mais ainda, o livro-reportagem 

transcende as concepções norteadoras do jornalismo atual. Tem potencial para assumir 

posturas experimentais. Tem pique suficiente, se trabalhado de forma adequada, para fazer 

nascer a vanguarda de um jornalismo realmente afinado com as tendências mais avançadas do 

conhecimento humano contemporâneo. 
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New Journalism/Novo Jornalismo e a Vertente Gonzo: O movimento da década de 60 

que agitou os jornalistas, as redações, as estruturas. 

 

1.2. NEW JOURNALISM E A INSENSATEZ JORNALÍSTICA 

O Novo Jornalismo, ou New Journalism, foi um movimento da década de 60 

caracterizado pela insatisfação dos jornalistas americanos com a objetividade que consolidava 

a imprensa da época. Mas não sem motivo. Segundo Necchi, em seu artigo chamado A (im) 

pertinência da denominação “jornalismo literário”3, o movimento era reflexo de um período 

suscetível às mudanças históricas e sociais:  

Aquela década era propensa ao questionamento e à ruptura. O mundo ainda vivia 
uma espécie de ‘ressaca’ da Segunda Guerra Mundial, que de 1939 a 1945 destroçou 
diversos países e matou milhões de pessoas. Naquele cenário, a contracultura 
tomava força. Questionava-se muito: as instituições, a organização e a lógica das 
sociedades, a maneira como se governava, o jeito de pensar. Os hippies, coloridos e 
entorpecidos, pregavam paz, amor livre e sexo – também – livre. Retorno ao 
primitivismo. Culto à espiritualidade e ao misticismo, muitas vezes personificado 
em gurus orientais. Redescoberta dos escritores beatniks – Allan Ginsberg, Jack 
Kerouac, William Burroughs – e sua literatura que, na década anterior, fugia de 
padrões formais e abordava temas controversos. Isso tudo ecoou no jornalismo. 
Podia-se fazer mais, então acabou retomada a ideia de que a arte de contar boas 
histórias é fundamental para o jornalismo. (NECCHI, 2009, p.104) 

A grande imprensa levou algum tempo para perceber as novas tendências, e um dos 

principais motivos era a rotina encruada das redações. Presos a linguagem crua dos fatos, os 

jornalistas ignoravam as importantes mudanças que se desdobravam na sociedade americana: 

“Aos poucos, alguns profissionais isolados foram percebendo que tudo aquilo formava um 

extraordinário painel de mutações [...]. E compreenderam que registrar, relatar e narrar aquela 

revolução em movimento exigia um outro procedimento, bem diferente das fórmulas clássicas 

do jornalismo” (LIMA, 1998, p.45). O texto do New Journalism, gradativamente, passou a 

despontar em diferentes veículos, desde o tradicional jornal impresso, passando pelas revistas 

até alcançar sua máxima expressão em livros-reportagem. 

Alguns estudiosos afirmam que o movimento foi encabeçado pelo jornalista e escritor 

Tom Wolfe, que objetivava um texto elaborado, profundo, que se sobrepusesse ao “tom bege 

pálido dos relatórios que caracteriza a tal imprensa objetiva” (PENA, 2008, p.54). A proposta, 

segundo Wolfe, era assumir uma personalidade frente aos textos publicados, e sua primeira 

                                                             
3
 Vitor Necchi. Estudos em Jornalismo e Mídia. Disponível em <www.periodicos.ufsc.com.br> Acessado em 26 
de out. de 2013. 
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reação contrária ao esquema metodológico da época foi uma “critica ácida” ao colunista do 

jornal Times, Walter Lippmann, quem considerava “o maior representante da suposta 

cientificidade dos jornais”:  

As colunas de jornais tinham passado a ser um exemplo clássico da teoria de que as 
organizações promovem as pessoas aos seus próprios níveis de incompetência. A 
prática normal era dar ao sujeito uma coluna como prêmio por grandes serviços 
prestados como repórter. Dessa maneira, podiam perder um grande repórter e ganhar 
um mau escritor. O arquétipo do colunista de jornal era Walter Lippmann. Durante 
35 anos, Lippmann parecia não fazer nada além de ingerir o Times todas as manhãs, 
ruminá-lo ponderosamente durante alguns dias e depois metodicamente defecá-lo na 
forma de uma gota de papa na testa de diversas centenas de milhares de leitores de 
outros jornais do dia seguinte. (WOLFE, 2005 apud PENA, 2008, p.54) 

Contudo, segundo o professor Carlos Rogé, que teve suas palavras traduzidas por 

Pena, o termo Novo Jornalismo apareceu pela primeira vez em 1887. Obviamente, não pelas 

atitudes de Wolfe.  

Mas foi usado de forma jocosa para desqualificar o britânico WT Stead, editor da 
Pall Mall Gazette. Ele era um repórter engajado nas lutas sociais, recriava a 
atmosfera das entrevistas em seus textos e fazia matérias participativas. Em uma 
delas, ‘comprou’ uma menina de 13 anos da própria mãe para denunciar a 
prostituição infantil – o que lhe custou dois meses de cadeia. Considerado 
inconsequente por seus adversários, recebeu a alcunha de novo jornalista, cujo 
significado mais aproximado era o de ‘cabeça oca’ ou ‘cérebro de passarinho’. Bem 
diferente do conceito atual. (PENA, 2008, p. 52) 

Outros jornalistas e escritores, localizados em um tempo mais remoto, também já 

representavam o movimento de alguma maneira. Daniel Defoe é considerado por alguns 

historiadores como o primeiro jornalista literário moderno. Ensaísta e cronista da revista 

Review, de 1704 a 1713, ficou conhecido por seus romances como Robinson Crusoé (1719). 

“Mas foi em 1725, por uma série de reportagens policiais em que misturou Literatura e 

Jornalismo, utilizando as técnicas narrativas de seus romances para tratar de fatos reais, que 

começou a atuar na imprensa” (PENA, 2008, p. 53). Já no século XX, outros escritores 

adiantavam o gênero aos manifestos de Wolfe. Como exemplo, John Hersey, autor de 

Hiroshima, que descreveu a tragédia da bomba atômica pelo ponto de vista de seis 

sobreviventes, fazendo do conteúdo jornalístico uma narrativa romanesca.  

Os textos do New Journalism deveriam sempre seguir os pressupostos literários e 

assumir uma estética marcante. Tom Wolfe escreveu, em 1973, o manifesto do gênero, onde 

estão registrados quatro princípios básicos que deveriam nortear o jornalista adepto do estilo. 

Um bom repórter do Novo Jornalismo precisaria recuperar a história cena a cena, registrar 

diálogos em sua integralidade, apresentar as cenas pela visão de diferentes personagens, e 
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registrar hábitos e outras de suas características simbólicas. De acordo com o jornalista Sérgio 

Vilas Boas, 

Os repórteres-autores do New Journalism trouxeram para o Jornalismo Literário 
outras técnicas narrativas até então não utilizadas, como fluxo de consciência, 
monólogo interior e digressões. Tom Wolfe, por exemplo, foi um extraordinário 
curinga naqueles tempos de experimentação e qualidade equivalente à melhor 
literatura ficcional. (BRITO, 2007, p.22) 

Os autores do New Journalism como Norman Mailer, Truman Capote, Gay Talese e 

Tom Wolfe foram reconhecidos – merecidamente – pela exuberância de suas reportagens e 

pelas próprias personalidades extravagantes. Mas a verdade é que não criaram nada de novo. 

A americana Lilian Ross, jornalista aposentada com atualmente 86 anos, é considerada decana 

do jornalismo literário. Em uma entrevista publicada no blog 

literaturajornalismoeafins.blogspot.com.br4, em junho de 2008, ela foi taxativa ao se referir 

sobre o movimento:  

Há boa escrita e má escrita no jornalismo. Todo o barulho em torno do ‘new 
journalism’ foi promocional, e os esforços que nasceram ao redor dele são 
artificiais. Podem ajudar nas vendas, mas não a escrever. Não havia nada de novo 
nele além da irresponsabilidade de grande parte do material. (ROSS, 2008) 

Lilian também se posicionou ao falar dos escritores Talese, Wolfe e Capote:  

Gosto deles. Mas Gay Talese se perdeu e se tornou escritor depois de escrever um 
perfil do diretor Joshua Logan, em que deduz o que ele estaria ‘sentindo’ e 
‘pensando’. Tom Wolfe tinha um enorme talento de repórter, mas acredito que se 
desviou do caminho por causa de sua inclinação para a publicidade e o dinheiro. 
Capote tinha uma determinação desesperada de obter fama e fortuna. Ele nunca 
realmente entendeu o que é o jornalismo de verdade. (ROSS, 2008) 

Quem compartilha da opinião de Ross é o Novo Jornalismo Novo (ou New New 

Journalism): O movimento é um manifesto em contrapartida as intenções do Novo 

Jornalismo. Os adeptos do gênero criticaram Tom Wolfe por se preocupar mais com a 

estilística do texto do que com seu conteúdo, pois o novo jornalista novo preocupa-se muito 

menos com a estética da escrita, dando prioridade ao contexto de sua abordagem. Fugindo da 

visão elitista e generalizada, estes jornalistas, em suas produções, “exploram as situações do 

cotidiano, o mundo ordinário, as subculturas” (PENA, 2008, p.60). Além disso, existe a 

preocupação de empregar a linguagem simples e informal, que se aproxima da linguagem da 

classe popular, e também, da sociedade de massa. “Princípios básicos do manifesto de Wolfe, 

como os quatro recursos estilísticos, continuam valendo, ainda que a narrativa literária não 

seja mais o valor principal” (PENA, 2008, p. 61). 

                                                             
4 ROSS, Lilian. Entrevista disponível em:<http:// www.literaturajornalismoeafins.blogspot.com.br.> publicada 
em junho de 2008.  Acesso em: 16 de jul. de 2013. 
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Um adendo. O livro de Tom Wolfe, Radical Chique e o Novo Jornalismo, pelas 

palavras de Joaquim Ferreira dos Santos, traz em seu posfácio uma infeliz verdade que, apesar 

das diminutas exceções, continua a predominar. Que ao lerem, os jornalistas amantes e 

simpatizantes do movimento caiam de suas cadeiras de rodinhas:  

Infelizmente, se você ficar com vontade de ler mais ‘jornalismo literário’, de ‘não-
ficção’, ‘New Journalism’, ou que nome tenha uma reportagem bem apurada e 
apresentada com texto de qualidade – infelizmente,” [...] “não há o que indicar na 
banca mais próxima de sua casa. A reportagem especial está fora de moda no Brasil. 
Não adianta procurar nos jornais e revistas semanais. Não las hay. Como se fosse 
um bambolê, uma anágua ou um emplastro Sabiá. Já era. Démodée. Esse tipo de 
reportagem ao sabor Tom Wolfe, com o repórter em campo, participando da cena, 
ouvindo seus participantes, gastando alguns dias de investigação para ter o controle 
absoluto do assunto e depois contá-lo no capricho, investindo na subjetividade e na 
inteligência sutil. (WOLFE, 2005, p.243) 

O Novo Jornalismo foi a expressão moderna de algo que sempre esteve ao lado do 

jornalismo: o jornalismo literário. A reportagem viva, solta provocante, foi o alvo de 

repórteres rebeldes que sempre buscaram, ao longo da história, manter viva sua chama pela 

expressividade e inspiração provenientes da literatura. 

De qualquer modo, a herança do new journalism é notável e está presente no atual 
jornalismo literário americano, que é uma versão um pouco menos exuberante de 
seu antecessor, mas não deixa de representar um significativo avanço dos grandes 
jornais – em especial nas edições dominicais – em relação à prática convencional da 
reportagem. (LIMA, 1998, p. 52) 

 

1.2.1. O Jornalismo Gonzo 

A Vertente Gonzo é o fruto mais sádico e irreverente do New Journalism. Para ser um 

jornalista Gonzo, é necessário possuir traços semelhantes aos de Hunter S. Thompson, com 

muito sangue e loucura na veia. Thompson era um excepcional repórter da revista Rolling 

Stones que, literalmente, doava a alma em busca da matéria mais abusada possível. Criador do 

gênero, ele não media as consequências de seus atos, se envolvendo pela abordagem e 

fazendo de si o personagem principal. Toda a narrativa era composta pela parcialidade de seu 

olhar que, segundo Pena, relatava as reportagens depois de tê-las vivido intensamente. “Na 

verdade, a principal característica dessa vertente é escancarar a questão da impossível isenção 

jornalística tanto cobrada, elogiada e sonhada pelos manuais de redação” (PENA, 2008, p.57). 

Hunter Thompson foi enviado pela revista Sports Illustrated para cobrir uma corrida 

de motos no deserto de Nevada. O jornalista levou consigo seu advogado, a quem apelidou de 

Dr. Gonzo, para fazer par com seu pseudônimo Raoul Duke, caso se envolvessem em 
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confusões – o que era frequente. Partiram para Nevada, regados à droga e bebida de todos os 

gêneros, gastando com isso o adiantamento que haviam recebido. Thompson, ou Duke, 

abandonou logo de início a corrida para contar suas viagens alucinógenas, em uma narrativa 

desprovida de qualquer pudor. Comprada pela Rolling Stones, o artigo foi publicado pela 

revista em duas edições, gerando o livro “Fear and loathing in Las Vegas: a savage journey 

to the heart of the american dream” e o filme Medo e Delírio em Las Vegas. Assim, a 

idiossincrasia da linguagem fez nascer o símbolo da contracultura dos Estados Unidos. 
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2. DE QUANDO A LITERATURA CONHECEU O JORNALISMO 

No século XIX, a literatura começava a invadir o jornalismo. A linguagem 

característica da área já contaminava as redações pela imprensa afora, pela inserção de 

escritores na imprensa que desempenhavam diferentes funções, como de repórter e editor, 

assim como de cronistas e escritores de folhetins. 

O folhetim é o responsável por consolidar os artifícios literários dentro do processo 

jornalístico. Nos séculos XVIII e XIX, escritores da época começaram a utilizar o espaço dos 

jornais e determinaram a linguagem utilizada nas redações, assim como o conteúdo. Uma 

dessas linguagens era o folhetim, “um estilo discursivo que é a marca da confluência entre 

jornalismo e literatura” (PENA, 2008, p.28). Popularmente conhecido, o feuilleton refere-se 

aos romances publicados diariamente nas páginas dos jornais. Mas o termo francês não 

atribuía este sentido nos primeiros momentos em que fez parte da imprensa. Ele referia-se “a 

crítica literária e a assuntos diversos” (PENA, 2008, p. 29). 

Entre as décadas de 1830 e 1840, um feitio jornalístico voltado à classe popular surgiu 

modificando parâmetros da imprensa em vigor na época. Descobriu-se que a publicação de 

romances nas páginas dos jornais refletia no aumento de vendas dos exemplares. Um ciclo se 

consolidava na medida em que as vendas aumentavam e diminuíam o preço dos jornais, 

servindo como um chamariz para mais leitores. E nem só para o leitor esta mudança era 

favorável: “Para os escritores, também era um ótimo negócio. Não só por que recebiam em 

dia dos patrões, mas também pela visibilidade que ganhavam de suas histórias e de seus 

nomes” (PENA, 2008, p.29). Os anunciantes também cooperaram com a concretização do 

sistema capitalista, uma vez que pagavam mais pelo espaço publicitário devido ao grande 

número de tiragens. O autor do folhetim trabalhava com técnicas narrativas muito 

semelhantes às de telenovelas. O enredo simples, assim como a linguagem, era destinado a 

todo o tipo de público. As tramas envolviam muito drama e romance, e sempre deixavam o 

leitor na expectativa para a edição seguinte. Como na novela, o ápice da trama teria 

continuidade na próxima tiragem, levando o leitor a obrigação de adquirir o jornal:  

Outra característica era o ponto de virada do roteiro, o chamado plot. A ação era 
sempre interrompida no momento culminante [...]. No final de cada capítulo existia 
sempre um acontecimento dramático, que só seria resolvido na edição seguinte do 
jornal, garantindo assim a próxima compra do leitor. (PENA, 2008, p.29) 

As dramaticidades exageradas, os clichês e as situações repetitivas não comprometiam 

a narrativa, tampouco eram sinônimos de “baixa qualidade literária”. Diz Pena que “havia 
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força na narrativa central e na construção dos personagens. Tanto que boa parte dos autores de 

folhetim acabou consagrada na história da Literatura universal” (2008, p.30). No Brasil, 

Machado de Assis e José de Alencar foram alguns destes autores.  

Os escritores responsáveis pelo folhetim suportaram críticas referentes ao modo de 

produção e a linguagem popularesca, mas este foi o principal instrumento utilizado na 

homogeneização das massas, quando a literatura passou a ser percorrida pelos olhos das 

diferentes classes e acessível para os distintos meios sociais. 

E foi justamente no século XIX que a influência da Literatura no Jornalismo tornou-
se mais visível. O casamento entre imprensa e escritores era perfeito. Os jornais 
precisavam vender e os escritores só queriam ser lidos. Só que os livros eram muito 
caros e não podiam ser adquiridos pelo público assalariado. A solução parecia óbvia: 
publicar romances em capítulos na imprensa diária. Entretanto, esses romances 
deveriam apresentar características essenciais para seduzir o leitor. Não bastava 
escrever muito bem ou contar uma história com maestria. Era preciso cativar o leitor 
e fazê-lo comprar o jornal no dia seguinte. E, para isso, seria necessário inventar um 
novo gênero literário: o folhetim. (PENA, 2008, p.32) 

Só que os valores notícia começam a se transformar a partir do século XX, quando os 

folhetins dão lugar à objetividade dos discursos e a linguagem se torna mais concisa. A 

Literatura agora ocupa um espaço adicional nas páginas dos jornais, passando de seu posto 

principal para ocupar um lugar secundário. Isto porque teriam início os critérios de 

noticiabilidade por quem nos pautamos atualmente, como a brevidade e a urgência da notícia. 

“É nesta lógica que surgem os cadernos literários na imprensa. Suplementar significa ampliar, 

adicionar, complementar. Portanto, não se refere a nada que seja essencial” (PENA, 2008, 

p.40). A literatura, portanto, passou a integrar uma espécie de segundo caderno, que não mais 

tinha como identidade a liberdade poética de seu autor. Agora, as narrativas literárias eram 

submetidas a princípios básicos do discurso jornalístico, e eles, visados principalmente como 

alavanca de vendas.  

A Literatura dividiu seu espaço com outros produtos como lançamentos de livros, pois 

agora a novidade também esta incluída na lista dos critérios que formam a notícia. Isso quer 

dizer que outros assuntos também teriam lugar de destaque, como o extraordinário e também 

o banal. “Assim, qualquer personalidade que escreva um livro (músicos, políticos, atores, etc.) 

tem lugar garantido nas páginas dos suplementos, da mesma forma que os títulos referentes a 

escândalos ou revelações bombásticas” (PENA, 2008, p.41). Conclui-se que foi a partir deste 

momento que se estabeleceu a pluralidade de categorias que integrava os cadernos 

secundários, preenchidos por escritores, professores, intelectuais, artistas e outros. Deu-se 
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inicio ao que consumimos até hoje, dentro das devidas proporções e mutações estabelecidas 

ao longo do tempo. 

 

2.1. JORNALISMO, LITERATURA E JORNALISMO LITERÁRIO: UM BREVE ENSAIO 

Para compreender que, às vezes, não se trata de conceito, e sim de espírito. 

O jornalista Carlos Heitor Cony, ao apresentar o livro Literatura e Jornalismo (2007): 

“não se trata de considerar o jornalismo como uma expressão inferior à literatura. São 

expressões diferentes, unidas pelo mesmo gênero. Utilizam o mesmo veículo, pretendem 

atingir o mesmo objetivo, mas em tempo próprio para cada um” (BRITO, 2007, p.15), e 

coloca cada cônjuge no seu lugar:  

Costumo fazer uma comparação entre jornalismo e literatura. O jornalista é um 
peixe de aquário, exibe seu desenho, suas cores, a fosforescência que atrai o leitor. 
Impossível não admirar um peixe na gaiola iluminada, com água renovada 
diariamente. É um clown. Precisa de brilho, expressa-se num palco. O escritor é 
diferente. Ele terá apenas cem leitores, como Stendhal calculava para si mesmo. Ou, 
como Shakespeare, passará 200 anos no limbo. O jornalista não pode passar duas 
edições sem ser lido. E, se o jornalista é o peixinho de aquário, o escritor é o peixe 
da água profunda, vive na treva, em águas onde nem chega a luz do sol. É 
monstruoso, escuro, quasímodo que habita um território impenetrável. Não conhece 
os limites do palco. Tem o oceano para arrastar seu corpo medonho, sua fome que 
não escolhe o que comer. (BRITO, 2007, p.17) 

Jornalista, professor e co-fundador da Academia Brasileira de Jornalismo Literário,  

Sérgio Vilas Boas, na introdução do mesmo livro, sugere que:  

Podemos internalizar que o Jornalismo Literário, por exemplo, é uma entre várias 
alternativas para a oxigenação dos textos herméticos (da academia), pernósticos (dos 
colunistas) e banais (dos noticiários). As reportagens especiais de fôlego estão 
retornando ao cenário, aqui e ali. Então podemos dizer [...] que a genuína índole do 
Jornalismo Literário seria fazer com que conteúdo e forma sejam parceiros da 
mesma aventura, assim como são na boa literatura de ficção. (BRITO, 2007, p.24) 

Fabrício Marques, jornalista, ensaísta e poeta:  

Hemingway já disse que o jornalismo atrapalhou a sua (dele) literatura. Há uma 
discussão infinita sobre isso. É preciso entender que a literatura, hoje, não tem mais 
o status que tinha antes. Essa importância que a literatura tinha, até, digamos, o fim 
dos anos 1970, é que impulsionava, por parte de determinados jornalistas, o desejo 
de verem o jornalismo ligado a ela. Vamos dizer que são dois primos, às vezes 
próximos – especialmente no caso do jornalismo cultural –, às vezes muito distantes 
– editoriais de hard News (política, economia, cidades, por exemplo)... Quero deixar 
claro que gosto demais de ser jornalista. De ter contato com pessoas e descobrir 
histórias que elas trazem consigo, ocultas. Acho que o jornalismo tem esse lado, 
superpositivo. Agora, cada um deve descobrir a sua forma de lidar com ele. [...] num 
sentido amplo, o jornalista de veículo impresso é escritor. Num sentido estrito, creio 
que não, quando se pensa na finalidade de cada ofício. Eventualmente, livros-
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reportagem, crônicas, perfis e determinados gêneros podem ser classificados 
também como literatura. (In: BRITO, 2007, p.63) 

Fernando Pessoa, escritor e poeta:  

O jornalismo, sendo literatura, dirige-se todavia ao homem imediato e ao dia que 
passa. Tem a força direta das artes inferiores, mas humanas, como o canto e a dança; 
tem a força do ambiente das artes visuais; tem a força mental da literatura, por ser de 
fato literatura. (In: BRITO, 2007, p.67) 

Escritor, poeta e dramaturgo francês, para François Mauriac:  

Cada palavra escrita é o traço por onde o pintor se reconhece por inteiro. Não há o 
jornalista, não há o poeta; há alguém, alguém que se exprime diretamente, ou que se 
exprime contra a vontade; enfim, que se trai ou que se entrega, porque existe e 
porque tem a sua palavra a dizer. (In: BRITO, 2007, p.74) 

Gabriel García Marquez, jornalista e romancista colombiano:  

O escritor, na criação literária, concede uma certa liberdade, desconhecida no 
jornalismo. Esta atividade continua bastante conservadora: existem leis sobre 
difamação e calúnia, e o que se pode escrever nos jornais fica bem limitado. Eu 
mesmo nunca tomo liberdades com os fatos quando sou jornalista [...] Nunca escrevi 
um conto ou um romance no qual uma linha, um episódio, não compreenda uma 
parte da realidade. Mas a diferença entre o jornalismo e a literatura provém daí. Uma 
grande reportagem pode ser um trabalho literário. O leitor é quem diferencia 
radicalmente o que lê. Imagine que um único fato inexato basta para desqualificar 
um artigo, enquanto um único fato verdadeiro dentro de um romance leva a crer que 
todo o resto é autêntico. (In: BRITO, 2007, p.76) 

João Antônio Ferreira Filho, jornalista e escritor:  

Eu nunca deixei de ser escritor, o que existe é o incrível preconceito entre escritores 
e repórteres. Isso tudo tem que cair porque – Meu Deus do céu – o Norman Mailer e 
o Truman Capote são homens que ultrapassaram isso. Escritores que foram fazer 
jornalismo, esses caras provaram uma coisa, que é importante para o escritor esse 
trato da reportagem, do acontecimento vivo. Nessa hora, só num país como o nosso 
se acha que escritor é superior a repórter, isso é um subdesenvolvimento tremendo. 
(In: BRITO, 2007, p.100) 

Juremir Machado da Silva, jornalista e romancista: 

Antes, para ser um escritor, um jornalista precisava abandonar a sua profissão; hoje, 
se alguém quer ser escritor de sucesso, precisa antes ser jornalista; mais do que isso, 
precisa ter espaço cativo em grandes jornais; ou não existe. Todos os escritores de 
sucesso no Brasil atual têm espaços fartos de mídia (Cony, João Ubaldo, Scliar, Jô 
Soares etc.)... Na maior parte das vezes o jornalista é um carteiro, o sujeito que leva 
a mensagem ao destinatário. Nada mais. É uma profissão não necessariamente 
criativa. Já a literatura não pode ser profissão, pois só funciona como iluminação, 
ruptura, invenção. O resto é negócio. (In: BRITO, 2007, p.119) 

Mempo Giardinelli, jornalista e escritor argentino: “meu lema é: proibido 

‘literaturizar’ o jornalismo; proibido ‘jornalistizar’ a literatura. São dois códigos diferentes. E 

me alegra que sejam diferentes”. (In: BRITO, 2007, p.143) 



27 

 

Vicente Battista, jornalista e escritor argentino:  

Leon Bloy dizia que (jornalismo) é o mictório da literatura. Sábato, que é preferível 
trabalhar numa ferraria do que num jornal. Se enganam. Arlt, Borges, Quiroga, 
Hemingway, Maupassant (são tantos!) foram jornalistas. Isto lhes ensinou síntese e 
precisão. Chekov dizia que ‘saber escrever é saber cortar’. Escrevo trinta linhas e 
consigo intensidade e emoção. Escrevo três e consigo o mesmo. Conclusão: sobram 
27. (In: BRITO, 2007, p. 171) 

Moacyr Scliar, médico e escritor, para o livro Jornalismo e Literatura: a sedução da 

palavra (2002):  

Acho, sim, que a literatura pode ensinar algo ao jornalismo. Em primeiro lugar, a 
cuidar da forma, a escrever e a reescrever. Também ensina a privilegiar a 
imaginação – mas não demais: realidade é realidade, ficção é ficção. O novo 
jornalismo foi uma experiência interessante, mas exagerou muito. Há, sim, uma 
fronteira entre jornalismo e ficção. Mas é uma fronteira permeável, que permite uma 
útil e amável convivência. No passado, grandes escritores foram grandes jornalistas: 
o caso de Machado de Assis, de Lima Barreto. Nada impede que esta tradição tenha 
continuidade. (In: CASTRO; GALENO, 2002, p.14) 

Manuel Ángel Vásquez Medel, Catedrático de Literatura e Comunicação – 

Universidade de Sevilla:  

As relações entre criação literária e exercício jornalístico têm sido problemáticas 
desde seus inícios. Parece que aquela, sem abandonar a dimensão lúdica e fruitiva, 
deve encaminhar-se para o essencial humano, bem que encarnado nas inevitáveis 
coordenadas espaço-temporais que nos constituem. A atividade informativa, ao 
contrário, aponta mais para o efêmero, passageiro, circunstancial (e sabemos até que 
ponto a vertigem informativa devora a estabilidade e a permanência dos 
acontecimentos). Simplificando muito, parece que a literatura se orienta para o 
importante e a informação jornalística para o urgente. (In: CASTRO; GALENO, 
2002, p.18) 

Escritor, jornalista e professor, Juremir Machado da Silva:  

O que escrever quer calar? O conteúdo. Escrever é antes de tudo dar forma. Mas 
escrever é também, sobretudo, penetrar. Cala mais aquele que escreve melhor. Para 
calar muito, às vezes, é necessário uma forma inesperada, algo que tire o conteúdo 
da denotação, tomando um desvio conotativo, para, enfim, calar profundamente no 
sentido primeiro, denotativo, deixado temporariamente de lado. A literatura é uma 
forma de dizer o mesmo com outras palavras. O jornalismo é um conteúdo dito de 
forma que se perca o mínimo. [...] Retomemos a pergunta: o que escrever quer 
calar? A inexpressividade do conteúdo. Como vencer o silêncio da mensagem? Pelo 
grito da forma. Escrever nunca é um ato de fala. Trata-se justamente do oposto, de 
uma operação de encobrimento do dito pelo não-dito ou, precisamente, da 
eliminação das barreiras do dito e do predito para que o não dito possa finalmente 
vir à luz.  

O grande problema do jornalismo contemporâneo vem do seu ideal de expressão 
(conteúdo) máxima com expressividade (forma) mínima. Em outras palavras, “o 
jornalismo quer dizer muito com pouca literatura”. [...] O texto cala-se diante do seu 
próprio criador. Mais uma vez: o que escrever quer calar? O excesso de objetividade 
do conteúdo. Escrever implica um resgate da ambiguidade de toda língua natural. 
Algo que só se mostra inteiramente pela expressividade radical da palavra 
compreendida como uma arma. O engano maior consiste em pensar que o 
jornalismo se situa no campo da expressão (em oposição à expressividade), 
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enquanto a literatura (expressividade) poderia abrir mão da expressão. Fantasias. 
Positivismo. Ficções. [...] Enfim, o que escrever quer calar? A univocidade do 
sentido. O jornalista/escritor faz dos venenos remédios e vice-versa. Cada palavra é 
uma sentença. De morte ou de vida. (In: CASTRO; GALENO, 2002, p.49, 50 e 51) 

Vitor Necchi, em seu artigo A (im) pertinência da denominação “jornalismo 

literário”:  

De fato, jornalismo não é literatura e deve ater-se aos fatos. A ideia mais adequada, 
quando se fala em jornalismo literário, é a da adoção de um estilo literário, e não 
ficcional, na escrita. O ponto de partida é sempre a realidade – ou a noção que se 
tem de realidade. A ficção pode funcionar como mote da literatura, mas não do 
jornalismo. [...] O chamado jornalismo literário [...] precisa se ater no que de fato 
ocorreu porque se trata de jornalismo, e não de ficção. É preciso cuidar também dos 
riscos: pieguice, exagero, descolamento do real e sobreposição da opinião ao relato 
dos fatos. Talvez se fale tanto em jornalismo literário em decorrência de um desejo 
por um tipo de jornalismo que revele acontecimentos e sujeitos menos previsíveis 
[...] Talvez a temática esteja em voga porque há espaço para um jornalismo que 
apure os fatos com sensibilidade e sem preconceitos e, ao final, surpreenda. 
Surpreenda pela singularidade da pauta, pelo texto que dimensiona e valoriza a 
essência da matéria-prima do jornalismo – pessoas e suas experiências no mundo. 
(NECCHI, 2009, p.108) 

Felipe Pena, jornalista e escritor, em seu livro Jornalismo Literário (2008):  

Minha própria definição de Jornalismo Literário. Além das características da estrela 
de sete pontas, [...] acredito que o conceito está fundamentalmente ligado a uma 
questão linguística. Como dizia Nietzsche, a linguagem é inseparável do 
pensamento, cuja natureza é estritamente retórica. A informação que segue viagem 
pelas estradas neurais do cérebro é sintática e semântica. Estamos sempre 
“empalavrando” o mundo. O que falta é valorizar a musicalidade. Assim, defino 
Jornalismo Literário como linguagem musical de transformação expressiva e 
informacional. Ao juntar os elementos presentes em dois gêneros diferentes, 
transformo-os permanentemente em seus domínios específicos, além de formar um 
terceiro gênero, que também segue pelo inevitável caminho da infinita metamorfose. 
Não se trata da dicotomia ficção ou verdade, mas sim de uma verossimilhança 
possível. Não se trata da oposição entre informar ou entreter, mas sim de uma 
atitude narrativa em que ambos estão misturados. Não se trata nem de Jornalismo, 
nem de Literatura, mas sim de melodia. (PENA, 2008, p.21) 

 

2.2. JORNALISMO E LITERATURA: UM CASAMENTO EM CRISE 

Já dizia Felipe Pena (2008):  

A mania de discutir gêneros é muito antiga. Os intelectuais gostam de classificar as 
coisas, inventar nomes e fingir que têm domínio racional sobre o mundo. Ao dividir 
tudo em compartimentos, têm a ilusão de que podem controlar a natureza. Foi por 
isso que inventaram as ciências, criando leis deterministas para dar uma suposta 
estabilidade e previsibilidade aos fenômenos naturais. (PENA, 2008, p.17) 

A discussão sobre gêneros é remota, é velha. É uma anciã reducionista. Existem 

fenômenos que abrem mão da explicação, dos velhos porquês, de serem resumidos a uma 

meia dúzia de conceitos, ou de serem exageradamente alargados por uma gama de 
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elucidações. Existem fenômenos que são o que são pelo simples fato de ser, porque se não 

fossem o que são, nada seriam. Fenômenos naturais, como pode ser o Jornalismo Literário. 

Tão natural quanto o ato de expressar, de escrever, de destampar a caneta. De ansiar as 

palavras e colocá-las para fora.  

Afinal: por que é tão importante saber se Jornalismo é uma questão de Literatura?  

Há estudos acadêmicos relevantes, sérios e “desideologizados” sobre as relações do 
jornalismo com a literatura. Alguns me dizem que jornalismo e literatura são água e 
óleo, que não se misturam; outros argumentam que são nutrientes da mesma porção 
de terra, ou algo como os dedos desiguais de uma mesma mão. Leio esses estudos 
(ou assisto a esses debates) com prazer, preocupação ou tédio, dependendo da 
qualidade dos argumentos e da forma de exposição. Realmente incríveis as doses de 
energia consumidas com o objetivo (objetivo?) de captar uma tonalidade que, em si, 
nem me parece desejável. (BRITO, 2007, p.19 e 20) 

O pensamento de Sérgio Vilas Boas é a introdução do livro Literatura e Jornalismo e 

a de um segundo raciocínio:  

Afinal existe mesmo jornalismo literário ou o que se percebe é um entusiasmo em 
torno do gênero como decorrência de ondas cíclicas quanto ao jornalismo que se 
pratica de maneira ordinária, caracterizado pela pressa na produção, pelo pouco 
espaço e pela supremacia do lead e da tal de objetividade? 5. (CHAVES, 2006, p.7). 

Ao questionamento do jornalista Vitor Necchi, a também jornalista Eliane Brum 

parece ter a resposta:  

Receio que a classificação de ‘jornalismo literário’ possa levar a distorções. Por um 
lado, acho curiosa a necessidade de atribuir ao texto jornalístico qualidades 
‘literárias’, como se, ao se deparar com um bom texto jornalístico, fosse preciso 
‘promovê-lo’ a algo mais elevado. Por outro, ao classificarmos um texto como 
literário podemos induzir à interpretação de que os detalhes da narrativa são 
ficcionais – resultado da imaginação e não de uma apuração exaustiva. Ou seja: me 
parece que ao colar o adjetivo ‘literário’, de um ou de outro modo, enfraquecemos o 
conteúdo do substantivo ‘jornalismo’. Em resumo: acho que é um dos muitos casos 
em que o adjetivo não acrescenta, só reduz. (CHAVES, 2006, p.7) 

Vilas Boas é consonante a Brum:  

A precariedade intelectual de algumas discussões beira o risível e até diminuem 
tanto a literatura quanto o jornalismo. Essas maneiras pendulares de sondar o 
irrespondível não me excitam, confesso. [...] Certas coisas da vida (simples ou 
complexas) se tornam encantadoras pelo prazer do trajeto, não pelo foco no destino. 
(BRITO, 2007, p.20) 

E para Necchi, onde o destino começa?  

O ponto de partida é a realidade – ou a noção que se tem de realidade. A ficção pode 
ser mote da literatura, mas não do jornalismo. Quando se pratica o jornalismo gonzo 
– que é uma variedade mais específica –, o autor relativiza uma série de questões, 

                                                             
5
 Os autores Eliane Brum e Vitor Necchi participaram de uma entrevista coletiva feita pelo jornalista Ricardo 
Chaves, de Zero Hora, publicada no caderno Cultura em 28 de outubro de 2006. 
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tanto que atua como sujeito da ação e pode até mesmo criar determinadas situações 
na hora de escrever. Mas, de maneira geral, o jornalismo literário precisa se ater ao 
que de fato ocorreu, porque se trata, em última análise, de jornalismo, e não de 
ficção. (CHAVES, 2006, p.7) 

Estas dissonâncias entre as narrativas são comentadas por Eliane Brum:  

Primeiro, uma ressalva - O que eu acredito é que existe texto bom e texto ruim. O 
bom texto é construído com informações mais complexas do que a mera reprodução 
do que é dito pelas fontes. É construído também com não-ditos, interditos, omissões, 
frases suspensas pelo meio, decepadas antes do ponto final. Dá ao leitor observação 
(muita), detalhes (muitos), cheiros, texturas, descrição do lugar, do jeito das pessoas, 
de como se vestem, sentam, andam, pegam o cigarro, passam a mão no cabelo, 
piscam etc. O jornalista tem de dar ao leitor esse retrato complexo de uma realidade 
que ele não testemunhou, mas pode alcançar pela leitura da reportagem. Uma 
enorme responsabilidade, portanto. E isso não é ficção, não é imaginação. É 
informação. [...] Costumam classificar esse tipo de texto, resultado dessa apuração 
rigorosa, de jornalismo literário. Mas eu prefiro chamar de bom jornalismo. 
(CHAVES, 2006, p.7) 

A literatura é silenciosa. Talvez seja a mão amiga a talhar o jornalismo em estado 

bruto, a cortar na própria carne suas dores, a atenuar o ardor de suas informações, de suas 

entranhas a mostra. Mas vem e vai sem fazer barulho, deixando ao jornalismo o mérito que é 

seu. Porque a literatura espera. O jornalismo é quem vai. 
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3. REPORTAGEM 

Para falar em reportagem, primeiramente, é preciso fazer uma breve diferenciação de 

notícia. Produções do gênero informativo, ainda que sejam distinguidas por suas 

características, ambas são indistintas na visão do grande público. Apesar de partilharem dos 

mesmos princípios, a reportagem tem por objetivo fundamental alargar os horizontes da 

notícia que, por sua vez, deve priorizar o essencial. Autor do livro A arte de fazer um jornal 

diário, Noblat (2004, p.130) autentica estas finalidades ao dizer que “notícia é o relato mais 

curto de um fato. Reportagem é o relato mais circunstanciado”.  

 

Mesmo que notícia e reportagem compartilhem dos mesmos preceitos, as diferenças 

existentes entre elas não são obscuras. Na comparação entre um gênero e outro, extensão e 

abrangência são os primeiros elementos a serem percebidos de imediato. A notícia expõe um 

fato ou uma série de acontecimentos de maneira sucinta e objetiva, sempre subordinada ao 

conjunto de interrogações – O que? Quem? Como? Quando? Onde? Por quê? – que, por sua 

vez, precede enxutos parágrafos. Já a reportagem é uma extensão da notícia. Mais longo, 

abrangente e elaborado, ao gênero cabe endereçar caminhos para o leitor a fim de que ele 

chegue à máxima compreensão possível de um determinado acontecimento. Em termos 

estruturais, segundo Lage (2002, p.16), “a notícia se define, no jornalismo moderno, como o 

relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante ou interessante; e de cada fato, a 

partir do aspecto mais importante ou interessante” Seguindo sua linha de raciocínio, 

basicamente não se trata de narrativa, mas de uma simples exposição dos acontecimentos. A 

reportagem, por sua vez, se define por meio da ampliação dos relatos através do 

desenvolvimento das habituais interrogações:  

O desdobramento das clássicas perguntas a que a notícia pretende responder [...] 
constituirá de pleno direito uma narrativa, não mais regida pelo imaginário, como na 
literatura de ficção, mas pela realidade factual do dia-a-dia, pelos pontos rítmicos do 
cotidiano que, discursivamente trabalhados, tornam-se reportagem. (SODRÉ e 
FERRARI, 1986, p.11)  
 

O fragmento acima corresponde ao livro Técnica de reportagem – notas sobre a 

narrativa jornalística, escrito pelos respectivos autores citados. Neste mesmo título, ambos 

elencam as quatro características que identificam uma reportagem. São elas: predominância 

da forma narrativa; humanização do relato; texto de natureza impressionista e objetividade 

dos fatos narrados. 

Trocando em miúdos, o predomínio da forma narrativa consiste na apresentação do 

tema, no seu desenvolvimento, na(s) sua(s) problematização (ões) e, por fim, no seu desfecho. 
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No caso da reportagem, a forma narrativa consiste em contextualizar ao máximo o assunto 

abordado e oferecer as mais diferentes respostas, estruturando-a a partir de diferentes pontos 

de vista e nunca ignorando preceitos jornalísticos como fidelidade aos acontecimentos. O 

repórter deve sempre propor, e nunca se impor através de seu texto. 

A humanização dos relatos tem em vista tanto a sintonia das fontes pela situação 

narrada, quanto à sintonia do repórter pelas fontes utilizadas. É justamente isso que faz da 

reportagem um gênero nobre no jornalismo: O repórter, ao identificar-se com os personagens, 

dá a eles o direito de expressão, utilizando estas manifestações da maneira mais sutil ou mais 

agressiva quanto o momento e a sua sensibilidade permitirem. As fontes, por sua vez, 

humanizam o relato por legitimarem a abordagem, mostrando que, mesmo no pior dos 

desfechos, existem seres humanos prontos para falar, mas principalmente, para serem 

ouvidos.  

À natureza impressionista cabem as impressões do repórter, que ao servir como elo 

entre a história e o público, irá aproximá-lo do acontecimento, garantindo a verossimilhança. 

Porém, não se deve confundir sensibilidade com emotividade, uma vez que isso pode 

comprometer a narrativa e fazer dela tendenciosa. 

Por fim, a objetividade dos fatos narrados pode ser compreendida enquanto o máximo 

distanciamento possível do repórter em relação aos acontecimentos. Isso porque a 

objetividade jornalística, mesmo que seja essencial, não é compreendida totalmente. O 

simples fato de recortar os fatos e de como abordá-los já denota certa subjetividade. Então, 

impreterivelmente, as informações necessitam ser exatas e verdadeiras para que haja 

fidelidade entre o ocorrido e o reportado. 

 

As diferenciações entre notícia e reportagem aparecem e se desenvolvem de forma 

clara quando se manifesta o planejamento editorial. Nas decisões diárias tomadas em meio ao 

agito das redações, é a construção das pautas que estabelece diretrizes a serem seguidas e que 

determina qual o gênero textual a ser concluído. As notícias detêm-se ao limite da 

informação, por isso tendem à semelhança textual e de conteúdo. Já a reportagem tem como 

fim ir além do papel de informar, e por isso é corriqueiro encontrar temas iguais com textos e 

conteúdos bem diferentes. Isso acontece porque, diferente da notícia onde a abordagem 

independe da intenção do jornalista, é função da reportagem oferecer espaço para a 

interpretação. Assim, quando a pauta sugere a localização de um determinado conflito e suas 

possíveis causas, efeitos e desdobramentos, conduzindo a uma produção mais detalhada, é a 

reportagem que se manifesta ansiando a produção de vínculos, enfoques e concepções da 
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realidade. Mas por si só, a reportagem não alcançará o sucesso. Seu ápice depende de quem a 

executará, sem aplicar o manual de instruções ou sonhar com um roteiro previamente 

estipulado. O diferencial está no feeling, ou em outras palavras, na sua criatividade, que irá 

permitir a busca do fato pelo ângulo mais original possível. Mas toda a busca pela informação 

exige uma atenção em especial. O jornalista precisa ter a certeza de que irá responder a todo o 

planejamento que exige a reportagem. Qualquer recurso inalcançado poderá comprometer a 

intenção do texto e a identidade do repórter e/ou da empresa de comunicação. 

 

Para facilitar a compreensão, Pena (2006) traz em seu livro Teoria do Jornalismo, um 

quadro comparativo feito pelo professor João de Deus, que sintetiza as diferenças entre 

notícia e reportagem fazendo um apanhado entre os gêneros:  

 

A notícia apura fatos A reportagem lida com assuntos sobre fatos 
A notícia tem como referência a 

imparcialidade. 
A reportagem trabalha com o enfoque, a 

interpretação. 
A notícia opera em um 

movimento típico da indução (do 
particular para o geral). 

A reportagem, com a dedução (do geral, 
que é o tema, ao particular – os fatos). 

A notícia atém-se à 
compreensão imediata dos dados 

essenciais. 

A reportagem converte fatos em assunto, 
traz a repercussão, o desdobramento; aprofunda. 

A notícia independe da intenção 
do veículo (apesar de não ser imune a 

ela). 

A reportagem é produto da intenção de 
passar uma “visão” interpretativa. 

A notícia trabalha muito com o 
singular (ela se dedica a cada caso que 

ocorre). 

A reportagem focaliza a repetição, a 
abrangência (transforma vários fatos em tema). 

A notícia relata formal e 
secamente – a pretexto de comunicar 

com imparcialidade. 

A reportagem procura envolver, usa a 
criatividade como recurso para seduzir o 

receptor. 
A notícia tem pauta centrada no 

essencial que recompõe um 
acontecimento. 

A reportagem trabalha com pauta mais 
complexa, pois apontam para causas, contextos, 

consequências, novas fontes. 
 

O jornalismo do dia-a-dia consiste na produção em massa que padroniza a forma de 

emissão das mensagens. Com interesse de limitar-se ao efêmero, as notícias são submissas à 

atualidade e a periodicidade, dois critérios de produção que permitem atender aos severos 

prazos industriais. Assim, as mensagens são abreviadas, cabendo ao lide e a legitimação das 
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fontes as únicas verdades. Com este tipo de abordagem, muita informação se esvai, o que 

seria necessário para que o consumidor pudesse compreender determinado assunto pelos 

prismas mais variados. Essa postura passiva diante da realidade é suprida pela reportagem, 

gênero com capacidade mais apurada de abraçar a essência dos acontecimentos. Porém, a 

título de reflexão, consideremos as palavras do jornalista Chaparro6 (2007) que, quando 

provocado, é incisivo quanto à questão da efemeridade:  

Ao contrário do que muitos pensam, o jornalismo não se nutre do efêmero. Nutre-se 
do acontecimento, que tem em si a natureza do efêmero, sim, porque o presente é o 
único tempo real da atualidade. Mas o acontecimento é mais do que isso. Para o 
jornalismo, o acontecimento não se define como aquilo que simplesmente acontece, 
como dizem os dicionários, mas aquilo que, ao acontecer, produz alterações 
significativas na realidade presente das pessoas. As alterações decorrentes de um 
acontecimento já configuram, provavelmente, outros acontecimentos. E assim 
funciona a dinâmica da atualidade, na qual se explica o segredo do sucesso da 
periodicidade jornalística, que não é um intervalo entre edições, mas um ritmo 
sincronizado com a vida. (CHAPARRO, 2007) 

 

Partindo da colocação acima, a necessidade de ambos os gêneros textuais fica clara se 

considerarmos a proposta e o caráter emergencial da notícia que se opõem ao da reportagem. 

Esta, considerada o melhor apoio para amparar a realidade de esferas desiguais da sociedade, 

para Lima (1998, p.10) “é uma forma de mensagem mais rica, cujo teor procura 

redimensionar a realidade sob um horizonte de perspectivas onde não raro existem várias 

dimensões dessa mesma realidade” Para o mesmo autor (1998, p.31), “cada uma dessas 

esferas concentra um número de ações, de personagens, de detalhes, de cenários e ambientes, 

de climas psicológicos que configuram um acontecimento”. E para abarcar as inúmeras 

expectativas, é necessário que a reportagem se concretize em um planejamento de nível 

superior. Ao despir-se de ideias prontas, o repórter deve exibir em seu texto o maior número 

de informações, que serão destinadas aos receptores para interpretação, e que poderão anular 

as chances de uma provável tendenciosidade. Como o modelo narrativo permite uma maior 

liberdade de escrita, alguns profissionais se aproveitam da licença poética e abusam da 

criatividade como principal instrumento. Um chamariz para o leitor seguido de induções, 

curiosidades, aprofundamento, pluralidade de recursos, observação aguçada e outros tantos, 

para gerar o produto noticioso. Este tratamento é que leva a notícia até o modelo de 

reportagem. Porém, o jornalista jamais deve esquecer as prerrogativas jornalísticas (como a 

busca da verdade e a precisão dos relatos) e pecar pelo exagero, ainda que os recursos citados 

e outros elementos devam ser incluídos para sustentar a narrativa. Corroboram Sodré e Ferrari 

                                                             
6
 Texto disponível no blog do jornalista Manuel Carlos Chaparro <www.oxisdaquestao.com.br> e visualizado 
em 11 de ago. de 2013. 
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(1986, p.107): “não é bastante ser verdadeira; reportagem tem que parecer verdadeira – ser 

verossímil. Isso exige certa técnica na dosagem da seleção e combinação de elementos”.  

 

Mas, de quanto mais elementos dispor o relato, mais ele ficará à mercê da 

subjetividade, o que não soa estranho uma vez que o jornalismo em sua totalidade jamais se 

desprendeu desta condição, e até compreendido quando empregado sem a intenção de 

corromper os acontecimentos. Isto porque, antes de jornalista, o profissional é um ser 

condicionado a valores, preconceitos, formação psicológica, escolar e outras tantas 

propriedades que não deixam de acompanhá-lo na rua e interferir na maneira como a 

mensagem será produzida. “Não existe objetividade jornalística, então. Fiquemos bem claros 

nisso”, e Lima bate o martelo, contornando. “Mas a reportagem tenta, considerando as 

camadas sobrepostas de condicionamentos que filtram o nosso contato direto com a realidade, 

reproduzi-la da maneira mais completa possível” (LIMA, 1998, p.11). 

 

3.1. REPORTAGEM: O SURGIMENTO 

 

O jornalismo despontou no século XVII, e precisamente, a partir de 1609 começaram 

a circular os primeiros jornais. Com páginas voltadas à burguesia, os periódicos circulavam 

em centros comerciais ligados a ela e transmitiam suas ideologias. Os aristocratas, alguns 

séculos depois, espelharam-se no modelo e também deram origem os seus, que exaltavam, 

principalmente, as atividades da corte. Segundo Lage (2002, p.10), os leitores eram seletos e 

concentravam-se em um público feito de “funcionários públicos, comerciantes e seus 

auxiliares imediatos”. Sequela disso, os jornalistas desenvolveram a função de publicistas, 

isto é, orientavam e interpretavam assuntos de cunho político e prestavam este serviço a elite 

concentrada, a quem era dedicado o número inexpressivo de tiragens na época. Ainda que os 

jornais veiculassem assuntos voltados ao comércio e a política, o que mantinha o sucesso das 

vendas era o chamado artigo de fundo, texto que correspondia à opinião do editor e que hoje é 

sinônimo de editorial, a opinião das empresas de comunicação.  

Lage exemplifica a função de publicista pela figura de Carlos Lacerda7. O jornalista 

fundou seu próprio jornal, a Tribuna da Imprensa, e a partir dele conquistou importantes 

cargos políticos. A influência de Lacerda fez com que seus artigos superassem qualquer outro 

assunto trabalhado em a Tribuna, assim conquistando cada vez mais leitores que adquiriam o 

                                                             
7
 Jornalista e político brasileiro, Carlos Lacerda foi fundador e proprietário do jornal Tribuna da Imprensa em 
1949. 
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jornal para inteirarem-se de seus conceitos. Tamanho era o poder de persuasão que seus 

leitores receberam o título de lacerdistas.  

 

Mas o século XIX, com a Revolução Industrial, veio quebrar os elos das correntes 

onipotentes. Neste momento, com a instalação das fábricas, era necessário que o trabalho se 

estabelecesse a partir da organização, e para que isso acontecesse, era impreterível o 

desempenho dos operários, que hierarquizados administrativa e tecnicamente, estimulavam a 

expansão comercial. Com os centros urbanos cada vez mais povoados, as tiragens tiveram de 

ser multiplicadas – já que a Revolução também chegou à indústria gráfica – e o caráter das 

matérias transformado, já que não cabia mais a retórica publicista de até então pelo fato de o 

cenário cultural popular agora ser outro. 

 
Além disso, a guerra de opiniões perdia interesse porque não havia, como antes, 
aristocracia poderosa para se opor ao pensamento burguês e a organização dos 
operários para a ação política contínua sempre esbarrou em grandes obstáculos – 
quando não a repressão policial, a recessão econômica. (LAGE, 2002, p.13)  
 

A mecanização fez com que os jornais passassem a custar mais caro, já que a alta 

produção implicou em custos elevados, que não mais eram supridos pelos leitores. O mercado 

publicitário raiava, e com ele, os interesses das empresas jornalísticas pela lógica econômica. 

Os anúncios passariam a ser necessários, e por sua vez, estariam sujeitos ao número de 

leitores. A lógica mercantil desprenderia uma luta por espaço também entre os diferentes 

gêneros que os jornais abrigariam em seguida, como folhetins e quadrinhos. 

Lage classifica o jornalismo desta época como educador e sensacionalista. A 

diversidade populacional provocou o dinamismo da vida em sociedade, onde tudo era novo e 

mudava de forma veloz. Com a incorporação da indústria, foram inevitáveis as alterações de 

comportamento e as reflexões sobre o fenômeno das relações em conjunto.  

 
Daí o interesse que passaram a ter, nessa época, os críticos – de literatura, de teatro, 
de moda, de costumes. O jornal ensinava às pessoas o que ver, o que ler, como 
vestir, como se portar – e mais: exibia, como numa vitrina, os bons e, para escândalo 
geral, os maus hábitos dos ricos e dos poderosos. (LAGE, 2002, p.15) 

Mas para tanto, o alvo deveria ser atingido, nem que para envolvê-lo o jornalista 

recorresse ao exagero: “O paradigma para isso era a literatura novelesca: o sentimentalismo, 

para as moças; a aventura, para os jovens; o exótico e o incomum, para toda a gente. A 

realidade deveria ser tão fascinante quanto a ficção e, se não fosse, era preciso fazê-la ser” 

(LAGE, 2002, p.15).  
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A transformação evidenciada sugere o aparecimento da reportagem e, não menos, de 

seu responsável: o repórter. Jornalistas e escritores de novelas, os folhetins, se uniram na 

reformulação textual e linguística, aproximando novos elementos da oralidade e da escrita ao 

lirismo e aos estereótipos das ruas. O uso de descrições e de testemunhas na confecção das 

narrativas, duas das características da reportagem, surgiram ao longo do século XIX:  

 
Conflitos eram inevitáveis. À medida que a figura do repórter se definia, que ele se 
tornava importante, que era mais vezes acionado para cobrir os fatos sociais – os 
crimes, as agitações de rua, as guerras e os debates parlamentares –, mais se 
instauravam contradições entre os relatos jornalísticos e os preconceitos ou valores 
sustentados pelas elites e pelos anunciantes. Já não se podia, como antes, tratar os 
protestos populares como casos de polícia, desviar fundos públicos ou massacrar 
povos coloniais, mantendo tudo em segredo. A história oficial era desmentida antes 
mesmo de ser escrita. (LAGE, 2002, p.16) 
 

Entregues às entrelinhas mundanas, os jornalistas se tornaram heróis e vilões no duelo 

entre a anunciação dos problemas e suas barreiras éticas de revelação. No desdobrar das 

narrativas, estes profissionais também contribuíram para o discernimento do “que é privado, 

de interesse individual; do que é público, de interesse coletivo; o que o Estado pode manter 

em sigilo e o que não pode; os limites éticos do comércio e os custos sociais da expansão 

capitalista” (LAGE, 2002, p.17). 

 

3.2. A FIGURA DO REPÓRTER 

 

A perspicácia e a sensatez dos jornalistas para compreender a época e meio social 

onde estavam inseridos fizeram com que vestígios de reportagem ainda subentendidos se 

concretizassem no século XX, considerado por Lage o século do jornalismo-testemunho, onde 

o fenômeno das representações sociais dilatou e a informação passou a ser categórica à vida 

das pessoas. Neste século, a reportagem é concebida como novo gênero jornalístico e passa a 

ocupar um papel definitivo, suprindo o desejo dos leitores de informações mais detalhadas em 

função, principalmente, das grandes mudanças do mundo moderno e dos acontecimentos que 

mudavam o mundo, como a Segunda Guerra Mundial. Preenchendo esta lacuna, a reportagem 

surge para atender a insatisfação do leitor com a superficialidade das notícias tradicionais, 

ampliando a realidade e sua compreensão. 

 

Conforme Traquina (2004), o novo jornalismo de acepção comercial estabeleceu 

parâmetros e fez aumentar a produtividade das empresas jornalísticas, que organizada em um 

sistema periódico, levou a contratação de um número muito mais expressivo de pessoas 



38 

 

destinadas à busca das notícias que poderiam interessar aos leitores. A expansão da imprensa 

também fez com que as divisões de trabalho se definissem, levando, gradativamente, a uma 

estruturação empresarial baseada na burocracia e na hierarquia, onde os profissionais 

passariam a assumir posições de mando e obediência, e onde os “departamentos comercial e 

editorial ficaram mais claramente demarcados” (2004, p.57). Assim, o repórter apareceu pelas 

redações em meio ao século XIX para tornar-se a figura mais emblemática do jornalismo, que 

incialmente desprovida de valores, conquistaria status ao longo deste período:  

 
A figura do repórter iria ganhar um lugar de prestígio dentro da profissão emergente 
e a contratação de mais repórteres seria a tendência geral ao longo do século, com a 
especialização dos repórteres em situações cada vez mais diversas, como o 
correspondente especial, ou o correspondente de guerra. (TRAQUINA, 2004, p.56) 
 

Talhados pela técnica da profissão e pela aptidão inata do ofício, os jornalistas 

repórteres são testemunhas especiais que fazem de seu instrumento o principal testemunho. 

Lage (2002) diz “que o repórter, em nome de sua arte, transporta-se física e emocionalmente 

para um espaço muitas vezes inalcançável para quem a consome, seja ouvinte, leitor ou 

espectador”. Ele, de acordo com o jornalista, “tem uma delegação ou representação tácita que 

o autoriza a ser os ouvidos e os olhos do público, selecionar e lhe transmitir o que possa ser 

interessante” (LAGE, 2002, p.23). Autora de O olho da rua, Eliane Brum voa rasante sobre os 

conceitos do autor quando compartilha da virtude do ouvir e do observar: “como repórter e 

como gente eu sempre achei que mais importante do que saber perguntar era saber ouvir a 

resposta [...]. Eu não arranco nada. Só me comprometo a ouvir, a escutar de verdade, sem 

preconceitos”. (BRUM, 2008, p.11) 

A observação é um princípio básico para a elaboração textual, e pode partir do 

afastamento do repórter quando decide não ter qualquer proximidade com o personagem ou 

com a narrativa em questão; ou quando participa, se inserindo na realidade relatada. 

Interpretando, reconstituindo ou descrevendo, o jornalista firma um compromisso com os 

fatos e as fontes, selando o que costumamos chamar de serviço de utilidade pública, função 

cada vez mais exigente e desafiadora pelas palavras de Lage:  

Aí, o que prevalece é a convicção de que, se pretendem realmente servir ao público, 
observando os fatos da perspectiva que interessa a esse público, repórteres não 
podem se limitar a reproduzir discursos de poder cada vez mais unilaterais e até 
mesmo cínicos – mera expressão de interesses. Também não é solução contestar 
essas falas com desgastadas figuras de retórica, no modelo publicista, ou mediante 
análise de discurso, em nada conclusivas. O que é necessário é fornecer ao público 
informação objetiva que consulte suas necessidades e desejos. (LAGE, 2002, p.114 
e 115). 
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Contudo, apesar de ser o responsável pela fluência narrativa, é imprescindível que o 

repórter assinale a presença das fontes como objeto de legitimação do discurso, uma vez que a 

reportagem – e todos os demais gêneros jornalísticos - não prescinde da pura observação. As 

fontes desempenharam tal papel a partir da difusão das assessorias de imprensa logo após a 

Segunda Guerra Mundial, e sua natureza é definida, principalmente, a partir de seus 

conhecimentos, sejam eles técnicos ou empíricos. Independente da classificação proposta por 

Lage, as fontes oficiais, oficiosas ou independentes; primarias ou secundárias; expert ou 

testemunhas, estão vinculadas à expectativa e ao interesse do jornalista quanto a sua 

abordagem. A maior parte das informações jornalísticas se constrói sob a perspectiva de 

variados tipos de fontes que robustecem ou confirmam a verdade no relato dos fatos. A 

reportagem, não aquém, é e deve ser polifônica em função de sua proposta que prioriza a 

dinamização dos acontecimentos. Afinal, as fontes são recursos indispensáveis e 

característicos do jornalismo. Essencialmente, elas humanizam o relato e aproximam do 

expectador uma realidade por vezes ignorada, em função da falta de informações mais 

contundentes e, logo, dos pré-conceitos que conjugam a verdade na primeira pessoa.  

Tornando a figura do repórter, para retroceder ao segundo parágrafo e alargar um 

fundamento lá situado, é preciso salientar que, para fazer jus ao ofício, é indispensável que se 

finque os pés no lodo dos acontecimentos. A esta atitude talvez seja atribuído o tal prestígio, 

já que o repórter está onde a vida acontece e é convertida em notícia. Mas esta atividade não 

detém glamour algum, a não ser pelo prazer do reconhecimento imagético propagado pelos 

meios de comunicação. Ao contrário do que parece, o repórter trilha o caminho da reportagem 

furando as intempéries do clima, do corpo, do meio, do tempo.  

 
A transpiração é muito maior do que a glória na ampla maioria dos casos. O 
reconhecimento é muito mais pessoal do que social. O esforço é muito mais físico 
do que intelectual. O repórter não tem final de semana, gasta os dedos no telefone, 
esquenta a bunda nos sofás de gabinetes, perde as solas dos sapatos e ainda recebe 
reclamações dos chefes e da família. O glamour não é regra na profissão. Se esse é o 
seu motivo para seguir carreira, esqueça. (PENA, 2006, p.75)  
 

Revela Felipe Pena, ao se referir a grandes nomes da reportagem como Bob Wodoord 

e Carl Bernstein, famosos pelo escândalo Watergate. Pena adverte que, embora existam mitos 

da reportagem, estes são exceções que perpetuam no imaginário popular, fazendo com que o 

status se generalize. Para compactuar com a própria colocação, o autor dá o exemplo 

proposital de Tim Lopes, repórter da Rede Globo assassinado em junho de 2002 enquanto 

fazia uma cobertura investigativa sobre o tráfico no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.  
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Em seu site professordanielgomes.com8, o Comissário de Polícia que atuou na investigação 

do crime dá detalhes sobre a morte do jornalista: 

 
“No dia 03 do mês de junho de 2002, uma segunda-feira, por volta das 11h estava 
sentado em minha sala na Delegacia, quando fui comunicado sobre a presença de 
um advogado da Rede Globo de Televisão que acompanhado por um motorista da 
emissora registrava o desaparecimento na noite anterior do repórter ‘TIM LOPES’. 
Sob o comando de uma jovem Delegada, iniciávamos a caminhada rumo à Favela 
Vila Cruzeiro, onde entravamos uma hora após tentando colher os primeiros indícios 
do que poderia ter realmente acontecido. No interior daquela favela o comentário era 
intenso dando conta de que um homem que filmava os traficantes havia sido detido, 
barbaramente espancado tendo seu corpo sido carbonizado numa caverna localizada 
no alto daquele morro e que era denominada de ‘Forno Micro-Ondas’. Em 
seguimento rumamos para aquele sombrio local onde pudemos constatar que 
manchas de sangue vivo e restos de pneus queimados que ainda continham pedaços 
de carne humana se faziam presentes na porta daquela gruta. Todos os indícios 
demonstravam que ali havia ocorrido um sacrifício macabro na noite anterior, 
justamente a noite do sumiço de ‘TIM LOPES’ [...]. Dias depois eram presos pela 
38° DP-Brás de Pina, dois traficantes que sabiam sobre o fato, comparecemos 
naquela distrital e após interrogatório veio a tona toda a brutalidade ocorrida, que 
teria consistido na captura de ‘TIM LOPES’ na favela Vila Cruzeiro, no seu 
transporte em veiculo até a favela da Grota, onde teria sido o repórter recepcionado 
por Elias Maluco, ratinho, zéu e xuxa. Ambos os presos relatavam em riquíssimos 
detalhes toda a ação criminosa desde a abordagem, transporte, reconhecimento, 
amputações e carbonização de Tim, fato que nos levava a mudar o local de procura e 
a intensificar diligências na favela da Grota-pedra do sapo, onde posteriormente 
eram encontrados ao lado de um campo de futebol, num cemitério de ossos, os 
pertences do repórter; seus ossos; uma espada carbonizada tipo “Ninja” e 
subsequentemente o exame de DNA, comprovava a sua identidade. O trabalho 
investigatório era coroado de êxito com prisões importantes, através da delação 
premiada, que traziam à tona toda a mecânica usada no ilícito detalhando o 
sofrimento de ‘TIM LOPES’, que tivera suas pernas amputadas com uma espada do 
tipo ‘ninja’ ainda vivo, bem como a apreensão do veículo, produto de roubo, que o 
transportara até seus algozes”. (GOMES, [20--?])  
 

Segundo dados divulgados pelo blog do jornal Estadão9, em maio de 2013, quatro 

jornalistas foram assassinados entre janeiro e abril deste ano, o que fez com que o país 

ocupasse o terceiro lugar no ranking de mortes no mundo até o período.  

 

Não há duvidas de que o repórter é autônomo e habilidoso ao esculpir a informação 

bruta e projetá-la ao mundo. Mas não cabe atribuir a ele qualquer espécie de divindade, ou a 

seu ofício, o conceito cinco estrelas. Unir todas as notas em uma partitura sonora pode resultar 

em um trabalho delirante, mas musicar, dia após dia, as desarmonias do mundo lá fora, pode 

ser ainda mais insensato. 

                                                             
8
 GOMES, Daniel. O caso Tim Lopes. [20--?]. Disponível em: <http://www.professordanielgomes.com> Acesso 
em: 28 de out. de 2013. 
9
 Disponível em: http:<//blogs.estadao.com.br/jamil-chade/2013/05/03/brasil-tem-3o-maior-numero-de-mortes-
de-jornalistas-no-mundo-em-2013/> Acesso em 28 de out. de 2013. 
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Introduzindo a fala de Nilson Lage, reportar não é um dom, um ato extraordinário, 

uma técnica exata, um conhecer absoluto. Ser repórter é que talvez seja um estado de espírito. 

“Pode-se chamar isso de intuição, faro ou percepção. Mas nada tem de mágico ou misterioso: 

é apenas uma competência humana que, como todas as outras, pode ser aprimorada pela 

educação e pelo exercício” (LAGE, 2002, p.28). 

 

3.3. TIPOS DE REPORTAGEM 

 
Avaliando, prioritariamente, forma e conteúdo, o jornalismo comporta uma variedade 

muito grande de modelos textuais. Basta um olhar de soslaio aos veículos informativos para 

se deparar com diferentes modalidades que vão da nota a reportagem, da cultura a economia, 

do banal ao extraordinário, todas elas exigindo distinções que implicam no que é dito e no 

modo de dizer. Para completar essa multiplicidade, os gêneros opinativos invadem os meios 

noticiosos e lá depositam verdadeiras obras transfiguradas em artigos, colunas, crônicas, 

editorias, entre outras construções. Todavia, ao priorizar a reportagem, devemos considerar a 

existência de tipos diversos que também caracterizam o gênero em particular, alterando 

formato e teor das mensagens. Sodré e Ferrari (1986) quantificam em três os modelos 

fundamentais de reportagem, que a tipificam quanto à natureza do relato: reportagem de fatos 

(fact-story), reportagem de ação (action-story) e reportagem documental (quote-story).  

 

A reportagem de fatos se distingue por relatar objetivamente e sucessivamente os 

acontecimentos, organizando a narrativa em níveis de importância. A fact-story pode ser 

igualada aos padrões da pirâmide invertida, técnica de estruturação do texto jornalístico que 

privilegia a acomodação das informações em ordem crescente de relevância, sobrando, ao fim 

do afunilamento, detalhes informativos descartáveis.  

A reportagem de ação, como a própria nomenclatura sugere, consiste no movimento 

das ações relatadas. O texto, aberto sempre pelo ato mais sedutor, se desenvolve 

gradativamente através da exposição dos detalhes. A action-story traz na característica 

principal a capacidade de atrair o leitor, o envolvendo a cada pormenor enfatizado. Para Sodré 

e Ferrari (1986, p. 52) “o importante, nessas reportagens, é o desenrolar dos acontecimentos 

de maneira enunciante, próxima ao leitor, que fica envolvido com a visualização das cenas, 

como num filme”. Em reportagens televisivas, o repórter passa da função de observador para 

participante da ação, tornando-se parte da narrativa. Essa passagem pode ser notada em 

reportagens investigativas, onde o repórter assume um papel para validar a denúncia. Assim 
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como o repórter, outros testemunhos são fundamentais neste tipo de relato, pois confere 

credibilidade aos fatos e os legitima. 

A reportagem documental, por fim, concatena os relatos e as citações que os 

complementam e esclarecem. Ilustrando, o modelo se aproxima de um documentário, onde os 

fatos são costurados aos dados e aos testemunhos que os autenticam. Próxima da pesquisa, a 

quote-story pode ter caráter denunciante ou pedagógico dependendo do tratamento a ser dado 

pelo repórter.  

Em conformidade com os autores, a desobediência ao rigor destes modelos básicos é 

permitida e até estimulada. A reportagem, por ser uma mensagem “de natureza narrativo-

expositiva”, pode perfeitamente se apropriar de outras características sem que o objetivo se 

perca, afinal de contas, importando os fatos, sua estruturação não interfere no ato de 

comunicar. Em outros termos, o texto da reportagem pode alterar os modos como são 

organizadas as informações sem que haja uma desapropriação das intenções do autor e da 

identidade do modelo utilizado. Para explicar, Sodré e Ferrari (1986) trazem os dois tipos 

mais comuns de reorganização do texto de reportagem. O primeiro, cronológico, contraria a 

lógica da pirâmide invertida, aonde os fatos vão sendo estreitados na medida em que o grau de 

importância vai decrescendo. O texto pode começar pela situação mais prosaica e assim 

caminhar em direção ao instante do ápice narrativo, podendo, mesmo assim, identificar uma 

reportagem de ação. O segundo, dialético, trata de colocar o texto à disposição da defesa, do 

argumento ou da discussão de uma ideia, comum quando se trata de questões controversas. 

Mesmo com mais intensidade, pode também sinalizar a reportagem documental.  

 

Coimbra (2002), em O texto da reportagem impressa, trabalha a classificação das 

reportagens com relação a sua estrutura. Dentro da classificação proposta pelo autor aparecem 

a reportagem narrativa, a reportagem dissertativa e a reportagem descritiva, as quais o autor 

sublinha. 

Em suma, narrar é o ato de contar um fato, uma passagem, um episódio. À medida que 

se desenvolve a narrativa, alguns elementos fatalmente vão sendo incorporados, a exemplo 

dos seis questionamentos que compõem o lead. A ação é predominante em uma narrativa, 

assim como os personagens, o tempo, o espaço. Então, a narrativa é sustentada por verbos de 

ação, advérbios de tempo e lugar e pelos personagens agentes do texto, que tomam as ações 

indicadas pelos verbos. Todas as características juntas formam a teia narrativa que pode ser 

chamada de enredo.  
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Mas, mesmo que a reportagem seja um instrumento legítimo do jornalismo, a sua 

narrativa podem ser incorporados traços de caráter literário. Entretanto, não se pode confundir 

o texto da reportagem literária com o da reportagem jornalística. Enquanto o texto literato 

possui função estética, a narrativa jornalística prioriza a informação e a verossimilhança dos 

fatos contados. 

 

Dissertar incide em aprofundar-se num tema utilizando recursos como o 

questionamento, o debate, a discussão, o aporte adquirido sobre determinado assunto. 

Dissertar é defender um argumento de maneira convincente, provocando a compreensão do 

leitor mesmo que o autor não consiga atingir sua concordância. As opiniões devem ser 

aprofundadas, embasadas, fundamentadas, explicadas, pois a argumentação é o elemento 

basal da dissertação, sempre respeitando a coesão e a coerência entre a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão. No entanto, apesar da semelhança, há fronteiras entre a 

dissertação e a argumentação, uma vez que esta última visa persuadir o leitor, convencendo-o. 

Descrever implica em caracterizar um personagem, um lugar, ou alguma coisa 

partindo de suas peculiaridades. É o ato de construir a imagem de algo ou alguém através de 

sua particularização. Na descrição podem ser feitas caracterizações objetivas e subjetivas, esta 

do ponto de vista de quem descreve. A objetivação parte de traços físicos e concretos, já a 

subjetividade é gerada pelas percepções do autor. 

 

Partindo desta espécie de revisão colegial, a reportagem narrativa, de acordo com as 

palavras de Coimbra, não se apoia em um raciocínio anunciado, em uma intervenção lógica 

discursiva legitimada através de afirmações genéricas. Sua função parte do princípio da 

exposição dos fatos que, de forma organizada, apresenta mudanças de lugares, coisas ou 

pessoas dentro de uma relação temporal de anterioridade ou posterioridade, recriando os fatos 

como se eles incidissem frente aos olhos do leitor. 

A reportagem dissertativa, ao contrário do que até então foi exposto, é composta por 

um conjunto associativo de ideias generalizantes. Para conferir verdade a estas determinadas 

ideias, o autor as enlaça a dados e declarações que subsidiam seu entendimento, assim 

fundamentando a mensagem e incutindo nela um sentido lógico. O texto sustenta-se na 

argumentação do repórter que informa, questiona, confronta dados para defender seu 

raciocínio, sendo que a argumentação deve ser fundamentada em fatos e nunca em indícios, 

pois estes correspondem a suposições, possibilidades incertas. Assegura Coimbra (2002, 

p.44): “a reportagem dissertativa se apoia num raciocínio explicitado através de informações 
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generalizantes, seguidas de fundamentação, que constitui a análise feita pelo redator de um 

acontecimento ou um grupo de acontecimentos”. 

Já o que faz diferenciar a reportagem descritiva das demais é o máximo detalhamento 

das cenas e personagens. Este tipo de narrativa abrange pessoas, situações, coisas e lugares, e 

mesmo que seja permitido apresentar ação ou movimento, os fixa em um plano temporal sem 

preocupar-se com efeito das mudanças decorrentes do tempo.  

Cada um dos esquemas apresentados, tanto por Sodré e Ferrari quanto por Coimbra, 

exibe características próprias que podem servir a outro modelo de reportagem, e apesar de 

mesclarem elementos que podem conviver harmoniosamente, cada modelo é classificado com 

base na predominância do texto, naquelas características que se sobressaem em detrimento de 

outras. Essa miscelânea de tipos textuais enriquece o teor da reportagem, tornando-a mais 

sedutora e mais plausível em relação às informações repassadas. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. PERCURSO METODOLÓGICO 

 
A análise de conteúdo é predominante nesta pesquisa de caráter qualitativo, pois 

implica nas questões de seleção, mapeamento e apreciação de um produto – neste caso, a 

reportagem Vida até o fim – provocando a exploração de características que a fundamentam. 

A partir desta análise, irá se relacionar o produto jornalístico com as categorias elencadas por 

Sodré e Ferrari (1986) para buscar o entendimento de como o jornalismo se destaca em meio 

às particularidades da literatura para constituir uma reportagem, chamada aqui, de reportagem 

literária. 

As quatro categorias eleitas foram selecionadas dentre as leituras e proposições dos 

autores trazidos para o referencial teórico. São elas: predominância da forma narrativa, 

humanização do relato, texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. 

Outras quatro foram formuladas e acrescidas tendo como base estes mesmos autores 

referenciados, que puderam ser incluídas no mesmo conjunto por entendimento da autora 

desta pesquisa. Considera-se a escolha do tema e a abrangência de sua abordagem, o número 

de fontes, suas distintas naturezas, o número de informações e o que as justificam. Estes 

critérios são indispensáveis na construção de um relato jornalístico por legitimarem sua 

narrativa em primeira instância. Estes quatro últimos itens também servem como termômetro 

para medir a profundidade do relato e a intenção de seu autor. 

 

4.2. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 
A análise de conteúdo baseia-se em um conjunto de dados que podem ser verificados e 

na descrição objetiva e sistemática de um conteúdo, sendo este selecionado, desagregado e 

por fim, analisado. O recurso, “que em concepção ampla, se refere a um método das ciências 

humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias 

técnicas de pesquisa”, (Fonseca Jr., 2006, p.280), possibilita descobrir alguns elementos 

trabalhados na mensagem, como conhecimento empírico, metodologia, métodos de pesquisa e 

adoção de recursos que ultrapassam os padrões de transmissão de conteúdo, denunciando os 

caminhos traçados pelo seu emissor. De acordo com Bardin (2004, p.112), “classificar 

elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com os 

outros. O que vai permitir o seu agrupamento é a parte comum existente entre eles”. 
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Ao partir desta exposição, devem ser feitas as seguintes considerações: levantamento 

de dados, tais como são apresentados; o contexto onde estes dados estão inseridos, o 

conhecimento do autor, seja técnico ou empírico; a organização dos dados coletados, a 

intenção da mensagem, a forma de transmissão. Estas considerações dependem da solidez de 

um momento chamado pré-analise, onde acontece toda a exploração do material coletado 

(modo de emissão, contexto, organização, recursos, fontes, abordagens) para que no resultado 

final, onde são feitas as interferências, o autor possa relacionar informações e contextos, e 

assim, interpretar resultados. 

 

4.3. O OLHO DA RUA – VIDA ATÉ O FIM 

 

O livro-reportagem O olho da rua é a terceira obra de Eliane Brum dirigida ao gênero 

jornalístico. Com prefácio do jornalista Caco Barcellos, apresenta 10 reportagens feitas no 

período em que Eliane trabalhou como repórter especial da revista Época, todas 

acompanhadas por avaliações da autora que transcendem a beleza da escrita e a rigidez do 

método. “Para cada reportagem há uma reflexão sincera, vísceras à mostra, sobre o que fiz e o 

que vivi – como repórter, como gente”. Com 424 páginas, são 420 delas dedicadas a quem 

não teme a incoerência da realidade; 210 folhas com textos repletos de dilemas, escolhas e 

erros que implicam em uma análise profunda sobre o exercício do jornalismo, feitos por uma 

repórter sensível e uma escritora imune a efemeridade do tempo.  

A floresta das parteiras – Narra a história e os costumes das parteiras do Amapá; 

A guerra do começo do mundo – Os múltiplos cenários de Roraima estabelecidos com 

a luta pela área da reserva indígena Raposa-Serra do Sol; 

A casa de velhos – A vida no asilo Casa São Luiz para Velhice, no Rio de Janeiro, 

habitado por 257 velhos divididos entre suítes particulares e dormitórios coletivos; 

O homem-estatística – A história de Hustene Alves Pereira, um trabalhador a procura 

de emprego e dignidade num Brasil caracterizado pela inversão de valores; 

O povo do meio – Como resiste o povo que vive às margens do Riozinho do Anfrísio, 

na Amazônia; 

Expectativa de vida: vinte anos – Em duas partes, a primeira, O sobrevivente, conta a 

história de Serginho Fortalece, único sobrevivente entre os 17 meninos que compõem o 

documentário Falcão – Meninos do Tráfico. Após, em Mães vivas de uma geração morta, as 

histórias e os testemunhos das mães sobreviventes à perda dos filhos, que entraram ainda 

meninos e morreram neste mercado; 
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Coração de ouro - No Brasil do Zé Capeta – A corrida do ouro no garimpo de 

Eldorado do Juma, na Amazônia; 

Um país chamado Brasilândia – Histórias de amor que superam quaisquer aspirações.  

Esta é a identidade de uma vila pobre chamada Brasilândia, habitada por 250 mil pessoas e 

localizada na zona norte de São Paulo; 

O inimigo sou eu – Eliane participa de um curso de meditação em um retiro na região 

serrana do Rio de Janeiro e enfrenta uma batalha interior; 

Vida até o fim – Publicada no dia 18 de agosto de 2008 em Época, é a décima e última 

reportagem do livro. Divida em dois capítulos de 30 páginas cada, o primeiro, A enfermaria 

entre a vida e a morte, traz em uma narrativa delicada a tradução da rotina da Enfermaria de 

Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. O tratamento 

paliativo consiste em uma prática alternativa que prioriza os cuidados humanitários, uma vez 

que a cura do enfermo é inviável. Eliane, em cada parágrafo, costura a realidade de pacientes 

sem cura à realidade da morte que nos confronta diariamente com nossas limitações, usando a 

agulha da observação e do afastamento crítico para ajustar alguns pontos desfeitos pela 

incoerência da vida e pela ignorância do ser humano. No segundo, A mulher que alimentava, 

a repórter acompanha os últimos 115 dias de vida da merendeira aposentada Ailce de Oliveira 

Souza a partir da perspectiva da morte. Ao todo, a reportagem é ilustrada por 13 fotos. 

 

4.4. ELIANE BRUM – PERFIL 

 

Gaúcha de Ijuí, nascida em 1966, Eliane Brum é jornalista, escritora e documentarista. 

Trabalhou 11 anos como repórter do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, e 10 como repórter 

especial da Revista Época, em São Paulo. Como jornalista, ganhou mais de 40 prêmios 

nacionais e internacionais de reportagem, como Esso, Vladimir Herzog, Ayrton Senna, 

Sociedade Interamericana de Imprensa e Rei de Espanha. Desde março de 2010, atua como 

jornalista freelance.  

Em 2008, recebeu o Troféu Especial de Imprensa ONU, por todo o trabalho realizado 

em prol da justiça e da democracia. Foi três vezes reconhecida, em votação da categoria, com 

o Prêmio Comunique-se: duas como a melhor repórter de mídia impressa do país e uma como 

a melhor jornalista de mídia impressa nacional. Por duas vezes recebeu o Troféu Mulher 

Imprensa, por melhor repórter de mídia impressa do Brasil. Recebeu três vezes o Prêmio 

Cooperifa, “por ajudar, com suas ações, a construir uma periferia melhor para viver”, e o 

Prêmio Orilaxé, do grupo AfroReggae, concedido a pessoas e entidades que, com seu 
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trabalho, tem conseguido “mudar a realidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas e 

do planeta”. 

Eliane possui três livros de reportagem publicados. Pelo primeiro, “Coluna Prestes: o 

avesso da lenda” (Artes e Ofícios, 1994), recebeu o prêmio Açorianos de autora-revelação. A 

jornalista refez, 70 anos depois, a marcha de 25 mil quilômetros da tropa rebelde pelo país, 

entrevistando 100 pessoas que testemunharam a passagem da Coluna Prestes por povoados e 

cidades do Brasil. O livro traz o testemunho do que a autora chamou de “o povo do caminho” 

– aqueles que não eram nem rebeldes, nem governistas –, ampliando a complexidade e a 

compreensão deste episódio crucial da República Velha. 

No segundo, “A Vida Que Ninguém Vê” (Arquipélago Editorial, 2006), Eliane conta 

pequenas histórias reais sobre o que chama de “desacontecimentos” e sobre pessoas que 

jamais virariam notícia na pauta convencional do jornalismo, mostrando que toda vida é 

habitada pelo extraordinário. Neste livro, a autora mostra que não existem vidas comuns, 

apenas olhos domesticados. A obra foi reconhecida com o Prêmio Jabuti 2007 de melhor livro 

de reportagem. 

No terceiro, “O Olho da Rua – uma repórter em busca da literatura da vida real” 

(Globo, 2008), Eliane escolhe dez grandes reportagens e conta seus bastidores – dilemas, 

medos e até mesmo os seus erros, vividos no processo do fazer jornalístico. O livro começa 

com um parto nos confins da Amazônia, pelas mãos das parteiras da floresta e termina com a 

autora acompanhando os últimos 115 dias da vida de uma mulher, em São Paulo. 

Em junho de 2011, Eliane lançou seu primeiro romance pela editora LeYa Brasil: 

“Uma Duas”. Nele, aborda o relacionamento entre mãe e filha. Ou, dito de outro modo: como 

uma filha se arranca do corpo da mãe. Foi sua primeira incursão na literatura de ficção, depois 

de mais de duas décadas contando histórias reais como repórter. O livro foi finalista dos 

prêmios Portugal Telecom, São Paulo de Literatura e Passo Fundo Zaffari Bourbon. “Uma 

Duas” está entre os cinco romances brasileiros escolhidos pela Amazon para traduzir e 

apresentar ao mercado de língua inglesa. O lançamento internacional está previsto para o 

início de 2015. 

Em outubro de 2011, lançou na Itália a obra “Dignidade”, livro internacional que 

marca os 40 anos da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras, pela editora italiana 

Feltrinelli. A obra é composta por textos de nove escritores de diferentes partes do mundo, 

entre eles o prêmio Nobel Mario Vargas Llosa. Cada um dos autores convidados conheceu um 

projeto internacional da organização e escreveu sobre ele. Eliane escreveu sobre o Mal de 

Chagas na Bolívia, um dos países com maior prevalência da doença no mundo. A obra, em 
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português, foi lançada no Brasil em junho de 2012, com o mesmo nome, “Dignidade”, pela 

editora LeYa, e foi finalista do prêmio Jabuti 2013, na categoria melhor livro de reportagem. 

A reportagem de Eliane tem o seguinte título: “Os vampiros da realidade só matam pobres”. 

Em junho de 2013, lançou “A menina quebrada” (Arquipélago Editorial), uma 

coletânea de suas melhores colunas de opinião no site da Revista Época. Para o livro, foram 

selecionados 64 dos 234 textos publicados em quase cinco anos como colunista. Juntos, eles 

formam um retrato do atual momento histórico, contado a partir do olhar original de Eliane. 

Como documentarista, seu filme de estreia, “Uma história Severina” (2005), ganhou 

17 prêmios nacionais e internacionais de melhor documentário, roteiro e júri popular. O filme 

conta a saga da pernambucana Severina, pobre e analfabeta, grávida de um feto anencéfalo, 

em busca de autorização judicial para interromper a gestação. Em 2010, lançou “Gretchen 

Filme Estrada” (Mixer). O filme narra a última turnê por circos mambembes do Nordeste e a 

primeira campanha política da rainha do rebolado para a prefeitura da Ilha de Itamaracá, em 

Pernambuco. A estreia internacional ocorreu em novembro de 2011, no IDFA (International 

Documentary Film Festival of Amsterdam). Em ambos os documentários foi codiretora. 

Eliane Brum faz palestras e oficinas sobre reportagem para estudantes de jornalismo 

de diversos estados brasileiros e no programa Rumos, do Itaú Cultural. Em outubro de 2010, 

participou como conferencista do festival da revista Internazionale, na Itália. Em dezembro, 

foi palestrante na Casa de América em Madri, na Espanha. Em ambos os países, Eliane 

apresentou uma reportagem na qual acompanhou uma família da periferia de Osasco, na 

Grande São Paulo, do final do governo FHC ao final do segundo mandado de Lula. Neste 

período, a família Costa Pereira ascendeu à chamada classe C. Hoje, segue testemunhando as 

mudanças do Brasil pelos olhos desta família, agora no governo de Dilma Rousseff.  

De 2009 a 2011, publicou crônicas semanais no site Vida Breve. Atualmente, Eliane 

Brum trabalha como freelancer e se dedica a livros, reportagens e documentários. 
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5. SOBRE O OBJETO ANALISADO – VIDA ATÉ O FIM  

 
Para começar, Jornalismo é Jornalismo. Embora a notícia seja identificada por 

diferentes gêneros e separada por compartimentos em função de um sistema organizacional, 

todo o relato é jornalístico por ter o mesmo intuito e seguir os mesmos preceitos. Verdade, 

precisão, objetividade e verossimilhança podem aparecer em diferentes intensidades por 

estarem contidos em limites de tempo, de espaço e de interesse. Mas todo jornalismo é 

Jornalismo. 

O Literário, diferente de outras ramificações jornalísticas, não se trata de conteúdo e 

sim de estética textual. Se o jornalismo esportivo compreende o esporte; o jornalismo político, 

a política; o jornalismo econômico, a economia; todos são assim classificados por detalhar 

estes assuntos de modo vasto e abrangente. O jornalismo literário não se atém a vida e obra de 

escritores, a fazer críticas a respeito de seus títulos ou de suas particularidades. Jornalismo 

Literário é tratar de esporte, de economia, de política, e de todas as classificações editoriais 

com o mesmo olhar intuitivo, investigativo, profundo, curioso e verdadeiro do Jornalismo, 

fazendo jus ao ofício independente de suas distribuições. A literatura surge ao emprestar ao 

jornalismo toda sua candura e sutileza, quebrando a robustez da narrativa na medida em que o 

relato se perde por entre os vários caminhos arquitetados pelos acontecimentos.  

O objeto escolhido para corroborar com estes primeiros parágrafos – e alargá-los – 

está contido no livro O olho da rua, um dos títulos da jornalista Eliane Brum. A reportagem 

Vida até o fim foi escolhida por fundir as escolhas e os métodos da autora ao coração do 

Jornalismo e as minhas entranhas, pois, assim como tantos, defendemos por convicção: a 

aparência das palavras é nada mais do que uma correção estética ao amenizar o ardor das 

informações, o jornalismo em carne viva. 

 

Vida até o fim divide-se em duas partes iguais. Na primeira delas, A enfermaria entre 

a vida e a morte e mais sete intertítulos constroem uma narrativa onde Eliane intermedeia a 

rotina da Enfermaria e a negociação diária dos pacientes com os últimos instantes de vida.  

 

Ao identificar elementos prioritários do jornalismo, e mais ainda, da reportagem, 

foram destacadas as seguintes características em Vida até o fim nos seus dois momentos: 
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1. A escolha do tema/a abrangência da abordagem; 

2. O número de fontes; 

2.1. A natureza das fontes e as escolhas de Eliane;  

2.2. O texto de natureza impressionista; 

3. O número de informações e o que as justificam; 

4. A predominância narrativa; 

5. A humanização do relato;  

6. A objetividade dos fatos narrados. 

 

Parte 1 - A Enfermaria entre a vida e a morte 

1. A escolha do tema/a abrangência da abordagem:  

Eliane Brum prensou a morte contra parede. E, daquele momento em diante, serviu ela 

como aliada na busca por explicações mais contundentes. Eliane pegou a morte pelo braço e 

pisou pé por pé em seus passos, acompanhando uma trajetória que, afinal, nem tão feia era 

assim. Pois ela sabia.  

Talvez os noticiários também saibam que a morte é uma espécie de auxiliar de palco 

que todos os dias inova ao puxar as cortinas dos palcos onde interpretamos a vida. Mas a falta 

de interesse, espaço, recurso e outros tantos empecilhos talvez explique o porquê de a morte 

se resumir a um confronto infeliz, a uma bala perdida, a um motorista excitado. Então surge a 

reportagem que, por excelência, tem a função de amadurecer as tradicionais notícias do 

cotidiano. 

Eliane entrou no Hospital do Servidor Público de São Paulo, mais precisamente na 

Enfermaria de Cuidados Paliativos de mãos dadas com a morte, que por várias noites deve ter 

cutucado seu instinto de repórter. Eliane sabia que informar sobre o paliativismo era prestar 

um serviço de utilidade pública, mas seu instrumento de trabalho e sua sensibilidade exigiram 

mais. Como falar de um tema pouco discutido e que pode causar resistência? Afinal, é 

doloroso ver um ente querido moribundo pela insuficiência do atendimento médico, que nada 

mais pode fazer pelo enfermo sem chances de cura. Depositamos no profissional da medicina 

a responsabilidade de reanimar o paciente, e acreditamos em sua onipotência com uma 

religiosidade efervescente. Todos nós dependemos da crença para fugir dos tormentos. Neste 

caso, a morte.  

O tratamento paliativo reflete um quadro clínico fatal, e foi preciso que Eliane 

insistisse na morte pelo processo ser um intrínseco ao outro. Ela rastreou-a por meio de 

técnicas e procedimentos referentes à profissão, todavia insuficientes se não fosse pelo radar 
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de um estado de espírito crítico e analista que não compreendem os manuais de redações. 

Pelos corredores da Enfermaria, Eliane era uma célula a rondar os organismos vivos que 

reagiam aos seus estímulos de reportagem.  

É natural a procura por explicações sobre a morte, uma vez que este fenômeno nos 

contrai em um ciclo finito. Precisamos de um motivo constante para nos manter rijos e 

procuramos esclarecimentos em tudo e em todos aqueles que se esforçam em justificá-la, 

inclusive a medicina. Contudo, talvez nem o mais eficiente dos especialistas e nem a literatura 

mais completa consigam convencer tanto quanto a reportagem – e, coincidência? A medicina 

paliativa. Porque ambas assemelham-se pela forma sutil com que se aproximam de suas partes 

envolvidas e pela preocupação acerca de seus detalhes; pela atenção aos cuidados que leitor e 

paciente necessitam e pelo zelo a eles que lhe sustentam o ofício; pelo empenho na execução 

de seus deveres e, principalmente, pela prestatividade no atendimento as solicitações.  

Se a reportagem fez mais do que simplesmente indicar o paliativismo como uma 

alternativa a medicina tradicional, o modelo paliativo de assistência superou a figura 

institucionalizada da morte. Os dois se unificaram pela humanização do relato e da vida, 

mostrando através do próprio ser humano que a morte pode – e deve – ser dignificante quando 

intensificados o ato e a coragem de imergir no caos da condição humana. 

 

2. O número de fontes:  

As fontes são elementos prioritários do jornalismo, que na reportagem se multiplicam 

em função da abrangência do tema. Não há jornalismo sem a presença de fontes, uma vez que 

todo o acontecimento gira em torno de um indivíduo ou parte de suas ações para respingar nos 

demais ou atingi-los em cheio. Mas na reportagem, diferente do informativo habitual, as 

fontes originam-se integralmente da observação direta. É evidente que, em algum momento, 

aparecerão informações provenientes de instituições ou personagens que respondem ao 

interesse público, não havendo como burlar esta necessidade, e os cuidados na coleta de dados 

e depoimentos continuam os mesmos para não haja surpresa ao conferir um texto lacônico, 

falso, ambíguo ou excessivamente minucioso.  

No primeiro momento de sua reportagem Eliane Brum distribuiu, em 30 páginas, 25 

fontes que se comprometem a dar coesão e coerência à lógica do modelo paliativo de 

assistência. Divididos por naturezas distintas, mas, por vezes, desempenhando funções 

concomitantes, as fontes se atraíram por testemunhos, experiências e conhecimentos técnicos 

e empíricos em defesa da proposta da autora de dimensionar o paliativismo e agregá-lo ao 

lirismo da morte. No entanto, a reportagem abre espaço para a observação, que por sua vez, 
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faz eclodir outros relatos tão essenciais quanto os depoimentos das fontes primárias, ou seja, 

aquelas que os jornais cotidianos procuram diariamente para calar a urgência dos 

acontecimentos. E é esta observação que faz do texto de Eliane sua impressão digital. Ela 

exterioriza o que há de mais bonito em 12 pequenas grandes atitudes protagonizadas por 

quem nem imagina oferecer tanta suntuosidade.  

Se os discursos legitimados e imbuídos de convicção quebram o silêncio dos 

acontecimentos, é a miudeza dos gestos a fratura exposta dos fatos. Se não fossem por esses 

detalhes, a reportagem talvez desmoronasse em um poço de obviedades. Eliane também.  

 

2.1. A natureza das fontes e as escolhas de Eliane: 

Comecemos pelas figuras mais típicas a compor um hospital: médicos e pacientes. 

Indispensáveis na composição de qualquer texto jornalístico voltado a medicina e seus ramais, 

estes personagens foram igualmente imprescindíveis para Eliane Brum e sua abordagem sobre 

a assistência paliativa, uma vez que não existem fontes mais imediatas e cabíveis para 

legitimar qualquer assunto voltado à doença e à cura. Só que, assim como eles, outras fontes 

vindouras são apresentadas sob um tratamento especial refinado que sobrevoa ao rudimento 

dos jornais diários e pousa em um texto repleto de sutilezas. Vejamos: 

 

a) Márcio Meireles é médico e tem 30 anos. Seu depoimento não foi espremido em 

linhas contadas, tampouco ilustrou o quadro clínico de um paciente ou um conceito sobre a 

profissão que exerce. Suas palavras foram organizadas em um trecho onde Eliane dedicou-se 

a falar sobre a onipotência da classe. Parece um tanto atrevido, soa como uma afronta ao 

profissional e aos seus colegas de ofício. Mas ao procurarmos sentido nas primeiras citações 

da página 364, encontramos sua reabilitação. “Eu achava que era um tipo de Deus”. “Tinha 

estudado muito e achava que levando o paciente para a UTI resolveria tudo. Descobri que 

havia coisas que eu não poderia resolver. Isso me deu uma enorme tranquilidade para viver. 

Hoje sou um médico muito melhor do que era, porque entendo meus limites”.  

É delicada a manobra que Eliane faz para confrontar a teoria das salas de uma 

universidade com a prática dos quartos de um hospital. A realidade entre uma e outra é 

dispare, pois onde se prioriza a cura talvez não se cultive o hábito dos cuidados, 

transformando a prática médica em uma ambição pessoal. A fala de Meireles reflete esta 

realidade nos levando a questionar a eficiência da medicina quanto as suas intervenções, mas 

acima disso, nos mostra que teorias bem mais eficazes estão diluídas em práticas como o 

paliativismo que ainda lutam contra a resistência de métodos instituídos pelo tempo.  
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É difícil fugir das rotinas estabelecidas pelos decretos do cotidiano, que ameaçam 

punir àqueles que andam contra corrente. Jogar-se a novidade pode significar uma 

contravenção atroz, daquelas que condenam ao corredor da morte. Todavia, bastou Meireles 

atravessar uma ínfima folhinha de calendário para constatar que o corredor da morte tem seu 

fim voltado para a vida. O médico que, segundo Eliane, trabalhou na Enfermaria durante um 

mês, se desprendeu das amarras da academia para se recompor em um recanto chamado 

Enfermaria de Cuidados Paliativos. Um mês de purificação em contato com a vida em sua 

condição mais humanizada. Isso o fez perceber que brincar de ser Deus é que pode ser fatal. 

Tentar tudo o que ultrapassa nossas fronteiras pode significar bem menos do que tentar tudo o 

que condiz com nossa capacidade. E doer bem mais.  

 

b) Juliana Monteiro de Barros tem 36 anos, é médica e também vizinha de página de 

Márcio Meireles. E assim como ele, Juliana vestiu-se de uma onipotência tamanho P quando, 

aos oito anos, perdeu o pai para um infarto. “Eu já era onipotente. Decidi que quando fosse 

médica ninguém mais ia passar por isso”. O motivo talvez seja mais nobre, pois não foi a 

medicina que a fez mexer com a morte.  

A perda fez com que a convicção se desenvolvesse na mente de Juliana como um 

corpo estranho, fazendo com que ela reagisse inconscientemente ao conceito já instalado no 

imaginário coletivo de que os médicos são enviados especiais a operarem pelas mãos de Deus. 

Mas foi durante a residência, na perda de uma paciente em estado emergencial, que as mãos 

de Juliana não aparentaram nada além de cinco dedos. Transtornada e impotente, a médica 

chocou o carro contra uma das colunas da garagem de seu prédio. “Naquela hora acordei”.  

Duas pessoas, dois percursos, um destino. 

 

c) Presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, Maria Goretti Sales 

Maciel é médica de família. Em 2002, a Enfermaria de Cuidados Paliativos do Hospital do 

Servidor Público Estadual de São Paulo foi concebida graças a sua iniciativa. Mas Maria 

Goretti não foi escolhida para falar na burocracia de suas funções. Foi convidada a conceituar 

o modelo assistencial pelo qual arregaça as mangas, o que pode ser conferido na página 270. 

Sua credibilidade é indubitável, afinal, são anos a fio no exercício múltiplo da função, que não 

se confirmam pela idade omitida – uma lisonja em respeito a sua representação –, mas pela 

expressividade de sua conduta.  

“É claro que os pacientes gostariam que fôssemos seus deuses particulares”, afinal 

carinho e dedicação não se aplicam a força de bisturis. “Ser paliativista é aprender a lidar com 
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as impotências cotidianas, com a certeza de que jamais seremos deuses ou capazes de aliviar 

todo o sofrimento. Daí podemos apenas ser humanos e compartilhar o sofrimento, o que pode 

ser mais verdadeiro”. Se Márcio Meireles e Juliana de Barros chocaram-se contra a realidade 

pelo excesso de velocidade com que buscavam soluções, Maria Goretti, fez questão de 

tropeçar nas próprias dúvidas para chegar ao seu destino com segurança, e é possível sentir 

isso pela naturalidade com que expressa seus conhecimentos. Segundo Eliane, a médica ainda 

dedica-se a fincar a bandeira da causa em outros territórios, e quando marca presença no seu, 

faz questão de estender a mão àqueles que a esperam. “Mas fazer cuidados paliativos não é só 

pegar na mão do paciente e conversar. Tem que estudar muito, o tempo todo, porque tratar da 

dor e dos sintomas é uma arquitetura delicada”. “Olhamos para a pessoa inteira, e não para 

uma parte do seu corpo. Buscamos entender não só a sua situação clínica, mas suas emoções, 

suas dificuldades. E cuidamos também da família. É preciso entender sua história para que ele 

possa viver a vida da melhor forma possível até o fim”.  

 

d) Veruska Hatanaka, 34 anos, é a última médica a dar sua contribuição, situada na 

página 373. Passou pela experiência de viver entre o início e o fim da vida quando engravidou 

por duas vezes na Enfermaria. Habituada a lidar com a morte e o luto costumeiros, Veruska 

talvez tivesse sua emotividade domesticada pela frequência da dor e da perda, que voltou a 

agitar-se quando seu primeiro bebê não vingou. “Acho que esse luto me aproximou do 

sofrimento dos pacientes, me tornou mais sensível”. Na segunda gestação, algumas camadas 

resguardavam seu filho do último respiro exalado pelos pacientes. “E isso também me tornou 

mais sensível. Para mim, o processo da morte faz parte do processo da vida. É como se 

fossem dois começos”. 

Tendo em vista o conteúdo das declarações e o posicionamento das fontes, Maria 

Goretti Sales Maciel é a única, aqui, a caracterizar-se pela natureza primária, oficial e expert, 

as três classificações mais exigentes das categorias elencadas por Nilson Lage. Maria Goretti, 

ao conceituar a figura do paliativista e ao fundamentar o modelo assistencial, baseia-se em 

suas vivências e em seus conhecimentos proporcionados pela medicina, vastos em função de 

sua representatividade no meio. Médica, presidente da Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos e fundadora da Enfermaria, sua fala merece destaque em consideração a 

legitimidade de seus cargos. Já Márcio Meireles, Juliana de Barros e Veruska Hatanaka, 

embora compartilhem da mesma autenticidade que Maria Goretti por dividirem o ofício da 

medicina, testemunham ao entregar a Eliane frações de experiências pessoais. O emprego 

deste recurso é justificado pela intenção da autora de coletar do próprio paciente – e de seus 
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familiares – informações a respeito de seu quadro clínico, já que a humanização, alma da 

reportagem, poupa os médicos de explicações técnicas. 

e) João Barbosa de Lima é o protagonista da cena número 355 que desata a 

reportagem. Depois de meses escondendo um sorriso intimidado pelo câncer, seu filho 

conseguiu a proeza de fazê-lo gargalhar. Um pequeno grande gesto que desprendeu sua risada 

daquele momento em diante. “Essa doença me deixou de um jeito que filho me beijava, neto 

me beijava, mulher me beijava e eu não conseguia sorrir. Estava trancado por dentro. Então, 

meu filho imitou o Costinha, vejam só, o Costinha, e destrancou meu riso”. Ainda que Lima 

sentisse a proximidade da morte, sentia também que tinha ao seu lado o que o fazia viver. 

Um engenheiro de 46 anos também foi levado à Enfermaria pelo câncer, e à página 

371 por seu entusiasmo. Sua permanência no local teve um prazo de validade estipulado pelas 

noções da equipe médica, que foi vencido pela resistência do paciente. Segundo as 

expectativas, ele viveria pouco mais de um mês se sobrevivesse à amputação de suas pernas. 

Caso contrário, morreria em alguns dias. Pai de três filhos adolescentes, ele decidiu pela 

remoção de suas pernas junto da mulher, que testemunhou sua coragem. “Toda a minha vida, 

eu matei um leão por dia”. “O de hoje são as minhas pernas. Daqui a um, dois meses, eu vejo 

como resolvo o outro”.  

Não teve resolução. No entanto, ganhou mais dois meses e uma semana para viver. 

 

f) Yolanda Kovalke de Almeida, página 373, tinha metástases pelo corpo todo. Não 

podia sucumbir aos cuidados, pois passara a vida no papel de cuidadora. A resistência de 

Yolanda desmoronou quando descobriu que não se tratava de uma ironia do destino, mas de 

uma redescoberta: “Me transformei aqui na Enfermaria”. “Eu estou doente, mas não sou a 

doença. Estou viva. Quero viver enquanto estiver viva. Essa é minha cura. Me libertei”.  

“Eu converso com ele e esqueço que estou sem dentadura. Lembro de mim como era 

antes, e não como estou agora. Quando pego o espelho até me assusto”, diz uma paciente a 

Eliane ao se demonstrar apaixonada pelo residente que a acompanha. A façanha a faz achar 

graça de si mesma, pois, ainda que a realidade a assombre, o tratamento que recebe permite a 

ela uma ilusão necessária. (p. 375). 

Podemos considerar que cada relato é uma partícula presa a um contexto bem mais 

amplo construído pelas observações de Eliane Brum. Não existe situação avulsa, pois cada 

abordagem está encadeada a uma intenção da autora, que no caso, é de dar uma sequência 

lógica a narrativa e as suas ideias. Nos quatro casos, constatamos que as falas tem um caráter 

complementar por auxiliarem na compreensão do que está sendo dito, mas sozinhas não 
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seriam capazes de falar por si, seriam apenas frases soltas e desconexas de um conjunto de 

informações. Ao contrário disso, fica fácil compreender o que diz Eliane mesmo se 

eliminarmos as citações, e isto acontece porque a autora é capaz de abraçar os acontecimentos 

com fidelidade,  sem precisar aspar cada palavra dita para conferir credibilidade ao seu texto. 

Todavia, sendo o produto jornalístico, é necessário que a fonte em questão tenha ao menos 

uma de suas colocações intocada para que o leitor reconheça o produto como verdadeiro. 

Assim, os pacientes são fontes primárias ao fornecerem fatos e versões de suas próprias 

realidades, mesmo que nem todas apareçam de forma direta.  

 

g) Tomie Taniyama temia a Enfermaria. Desacreditado por tantos, o lugar parece ser 

visto como uma sala de espera pela morte, já que para lá vão os pacientes imunes somente da 

cura. Mas nesta espécie de antessala, ninguém espera de pernas ou braços cruzados. Todos 

manifestam vitalidade pelo simples ato de rir, conversar, contar uma história, e este outro lado 

da Enfermaria só pode ser visto por quem está disposto a enfrentar o tabu. “Quando disseram 

que minha irmã iria para o 12° andar, me aconselharam a não permitir”. “Entrei na 

Enfermaria apreensiva. Então me encantei”. (p.356). 

Um marido com câncer foi levado às pressas para Enfermaria. Com metástase no 

cérebro e sem condições de renegociar seu destino, sua mulher foi incisiva ao resolver em seu 

lugar. Internado em um hospital, os médicos decidiram submetê-lo a uma cirurgia. Ela 

relutou, pois sabia que isso prolongaria o sofrimento do homem, mas somos impotentes frente 

à onipotência médica.  

O jeito foi roubar o prontuário e o marido, correndo com os dois pelos corredores do 

hospital. O filho, cúmplice, os esperava na porta com o carro ligado. “Eu ficava olhando para 

trás, achando que a polícia estava perseguindo a gente”, página 368. A fuga só acabou na 

porta da Enfermaria, onde sua escolha foi respeitada e seu marido pode morrer sem dor, em 

paz. 

Mas o aferro terapêutico também é radical. O desinteresse médico em socorrer um 

paciente à beira da morte é verdadeiro e frequente, pois os recursos são voltados àqueles com 

reais chances de cura – e poder financeiro. Conta uma garota que sua sogra, aos 51 anos, foi 

reduzida a um regime higiene-dietético, ou em outras palavras, a banho e comida. O hospital 

onde estava internada concluiu que nada mais poderia ser feito por ela, que tinha uma fístula 

na axila e um buraco no plano de saúde. Sozinha, por três anos ela velou diariamente o corpo 

da sogra. Pela abertura, cada vez maior, “era possível ver as costelas, o pulmão e o reflexo da 

batida do coração”.  
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“As moscas não a deixavam em paz, eu passava a noite acordada abanando ela”, conta 

a garota. “Na hora de lavar sua roupa e seus lençóis, encontrava ovos e larvas de bicho”. 

Quando a situação da mulher ficou insustentável, ela e o marido tentaram vários hospitais de 

São Paulo até serem acolhidos na Enfermaria. (p.369). 

Nos dois últimos casos fica clara a condição de testemunha, uma vez que as situações 

são descritas por pessoas próximas aos enfermos, que têm propriedade ao falar em função do 

envolvimento emocional. O emprego destas fontes na reportagem é extremamente importante, 

pois aproxima a realidade das ruas e torna o relato mais humano. As testemunhas também vão 

ao encontro daquilo que a reportagem defende: a esperança de grandes mudanças está apoiada 

na ingenuidade de gestos pequenos. Já Tomie Taniyama aparece como uma fonte secundária 

ao corroborar com a ideia contida no trecho, e não legitimá-la.  

 

h) A aparição de Kátia Camargo, 29 anos, é tímida. Surge na reportagem quando 

decide auxiliar a paciente com fístula, do caso citado acima. Dona das duas primeiras linhas 

da página 370, a enfermeira conta ter passado mal ao trocar as ataduras da mulher. 

 

i) Rosângela Martins Conceição, de 45 anos, é chefe da equipe de visitas domiciliares. 

Professora de História, descobriu sua vocação de enfermeira ao cuidar do câncer da avó. 

“Quando me tornei enfermeira, eu sabia que era meu lugar no mundo. Mas nós somos 

ensinados a ver as pessoas por partes do corpo, por doenças. E acabamos achando que a 

sensibilidade é incompatível com a razão”. “Recuperei minha sensibilidade aqui. E descobri 

que é o princípio de tudo. Sem ela não dá para enxergar o paciente nem compreender o que 

ele precisa”. (p.375). 

 

Kátia Camargo é uma fonte secundária, pois sua fala tem a função de somente 

acentuar a gravidade do problema. Seu posicionamento não aparece claramente no texto, mas 

podemos considerar que as poucas informações ali contidas foram repassadas por ela. O que 

pode ser incerto é o número de informações, que provavelmente não foram poucas, e sim, 

editadas por Eliane, mas a certeza de que os dados foram fornecidos por ela vem da própria 

legitimação dada pelas fontes. São elas que precisam autorizar, obrigatoriamente, a 

publicação de questões relacionadas a si, e a checagem de dados é um critério indispensável 

do jornalismo. Em situação oposta, a natureza de Rosângela Martins Conceição é 

testemunhal. Embora também seja enfermeira, ela refere-se à grandiosidade da vocação com 
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emoção e sensibilidade expressivas, frutos de um olhar interior que pode definir o papel de 

um paliativista. 

 

j) Maria de Cleide Batista e Regina Célia de Jesus foram as duas selecionadas em 

meio a outras 16 auxiliares de enfermagem para habitar as páginas 376 e 377. Elas ajudam em 

necessidades básicas dando banho, ajudando a urinar e defecar, limpando sangue e vômito. 

“Antes eu me preocupava muito se estava gorda, se minha mama estava caída”, diz Maria de 

Cleide, de 44 anos. “Depois que vim pra cá, agradeço a Deus por fazer xixi e por respirar 

bem”. 

Na Enfermaria, qualquer pequena reação manifestada por um paciente é motivo de 

festa, o que imediatamente lembra Tia Celeste. Paciente da Enfermaria, ela é reconhecida em 

cada uma das ações positivas apresentadas pelos pacientes. Por isso, quando percebemos sua 

morte, constatamos também que ela permanece viva de alguma maneira. “Eu sinto aqui na 

Enfermaria que as pessoas vão se purificando, vão enxergando coisas que não viam. Então 

acho que isso é um pouco celestial”, constata Regina Célia de Jesus, de 30 anos. “Em outros 

setores do hospital é morte mesmo, mas aqui é Tia Celeste”. 

Maria de Cleide e Regina Célia não são fontes secundárias por relacionarem-se as 

enfermeiras, já que ocupam um cargo inferior ao delas (sem menosprezar a função) na 

hierarquia dos profissionais da medicina. Elas representam esta divisão por transmitirem suas 

impressões a respeito das situações que presenciam, e não dos seus conhecimentos técnicos. A 

particularidade dessas visões é tão importante quanto a de qualquer profissional da área 

médica, pois elas são partes diretamente envolvidas na reabilitação – possível – de cada 

paciente e aprendem diariamente ao lidar com a proximidade da vida e da morte. A riqueza 

dos depoimentos está na forma com que falam dos conhecimentos adquiridos, fundamentados 

na observação e na experiência.  

 

k) Luana Viscardi é psicóloga e tem 30 anos. Por semanas, ela improvisou ao 

“escutar” um paciente que não podia falar, mas que queria contar um pouco de si. Em uma 

leitura labial, Luana acolheu seu silêncio e assim conseguiu consentir a vontade de quem 

fervilhava em palavras. “Às vezes os pacientes imaginam que estou lá para convencê-los de 

que morrer é bom. Mas meu trabalho é escutar e atender à demanda da vida”. “Meu trabalho é 

não tratar como morte o que é vida. Nem tratar como coisa o que é gente”. (p.371). 

Oficial, primária e expert. Luana passeia pelas três divisões quando assume seu 

próprio posto de psicóloga. Com propriedade, ela exemplifica em um caso sua metodologia de 
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trabalho e oferece ao leitor a consistência de seu ofício, que neste caso, é entender os 

fenômenos psíquicos e comportamentais do paciente e proporcionar a ele uma condição mais 

estável, para que possa compreender seu estado e se relacionar com os demais da melhor 

forma possível.  

 

l) Marcelo Min nada parece ter a ver com a história a que Eliane se dedica, mas é seu 

companheiro de jornada. Fotógrafo, sua conclusão é tão veloz e a intensa quanto um flash. 

“Nascer e morrer é a mesma coisa”. Dedicado ao registro de partos, talvez tenha facilidade em 

formular esta ideia por sair de um mundo avesso ao que entrou. E quem sabe nem dependesse 

de sua preferência para fazer alguma observação, já que a extensão da trajetória naturalmente 

o faria analisar. Mesmo que Min, de alguma forma, esteja preso aos dois mundos distintos, 

aqui ele aparece desvinculado de um interesse específico, pois ao restringir-se a linguagem 

visual, entrega a Eliane a importância do verbo, sendo assim uma fonte independente. (p.360). 

 

m) O francês Philippe Ariès é historiador e escritor. Escreveu uma das obras mais 

completas sobre o impacto da morte na sociedade em diferentes épocas, primeiro em um livro 

intitulado História da morte no Ocidente e, em seguida, em dois volumes chamados O homem 

diante da morte. “A morte no hospital, eriçado de tubos, está prestes a se tornar hoje uma 

imagem popular mais terrífica que o trespassado ou o esqueleto das retóricas macabras”. 

(p.360). 

n) No mesmo espaço, o psicanalista Ruben Alves fala sobre a insignificância do 

homem quando a medicina apropria-se de sua vida – e morte. “Tenho muito medo de morrer. 

O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos enfiados no meu 

corpo, contra a minha vontade, sem que eu nada possa fazer, porque já não sou mais dono de 

mim mesmo; solidão, ninguém tem coragem ou palavras para, de mãos dadas comigo, falar 

sobre minha morte. (...) Muitos dos chamados ‘recursos heroicos’ para manter vivo um 

paciente são, do meu ponto de vista, uma violência ao principio da ‘reverência pela vida’. 

Porque, se os médicos dessem ouvidos ao pedido que a vida está fazendo, elas a ouviriam 

dizer: “Liberta-me”. (p.360 e 361). 

o) “Hoje a morte e o luto são tratados com o mesmo pudor que os impulsos sexuais há 

um século”, trecho escrito pelo antropólogo britânico Geoffrey Gorer, em 1955, num ensaio 

chamado Pornografia da morte, e transcrito para a página 361. A citação corrobora com os 

dois parágrafos anteriores onde Eliane fala sobre os limites que a morte – e a sociedade – 

impõe aos que sobrevivem a perda.  
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p) Sobrepor a elegância e a descrição ao sofrimento é uma destas imposições. Um 

gesto contrário pode causar estranheza à sociedade, e mais ainda, se prorrogado ao tempo 

previsto por ela. “De algum secreto lugar me vem a força para erguer a xícara, acender o 

cigarro, até sorrir quando alguém me diz: ‘Você hoje está com a cara ótima’, quando penso se 

não doeria menos jogar-me de um décimo primeiro andar”. Escrito por Lya Luft em O lado 

fatal, o trecho reflete seu luto pelo segundo marido, Hélio Pellegrino. (p.362). 

q) O professor Randy Pausch morreu de câncer pancreático no fim de julho de 2008. 

Mas antes disso sua morte já fazia sucesso. O fim de sua vida foi transformado por ele em um 

caso de superação não porque vencera o câncer, mas porque considerara inadmissível sua 

existência passar despercebida. Sua morte “bem-sucedida” foi consolidada em um livro que 

lhe rendeu devoções e milhões de dólares, o colocando em uma posição aceitável para si 

mesmo e para a sociedade americana. (p.362). 

As cinco fontes mencionadas estão reunidas em um diálogo sobre A morte 

envergonhada, capítulo em que Eliane deposita as passagens mais relevantes de uma pesquisa 

feita para compreender sua pauta. É evidente que a bibliografia, sozinha, não é capaz de 

sustentar todas as exigências de uma reportagem, mas é extremamente importante por alargar 

os horizontes do repórter – e dilatar o olhar do leitor para aquilo que é ou pode vir a ser de seu 

interesse. Em quatro páginas, são compilados alguns dos conceitos necessários para auxiliar 

Eliane a compreender o comportamento dos pacientes e a realidade da Enfermaria, e este 

recorte feito pela autora passa pelas avaliações de sua própria subjetividade, afinal, é só ela 

quem pode dizer o que é ou não relevante – e por quê. Um bom repórter que possua carga 

bibliográfica pesada, assim como Eliane, possivelmente gostaria de aliviá-la em outras 

dezenas de tópicos a fim de enriquecer a narrativa, mas neste caso em específico, o texto teve 

de ser moderado por provir de uma revista, onde tempo e espaço tem a liberdade de um 

regime semiaberto.  

Uma curiosidade é que o texto do livro está em sua forma integral, o que quer dizer 

que foi podado para enraizar em Época. Se em O olho da rua a reportagem ainda apresenta 

tímidos entretítulos, quem dirá o que fez Eliane para que fosse publicado em seu veículo de 

origem. Isso quer dizer que, independentemente da plataforma, devemos ter um olhar crítico e 

sucinto para que as informações correspondam sempre às intenções do autor e não passem de 

convenientes a fastidiosas.  

Este pequeno levantamento também auxilia o leitor curioso ou atingido pelo tema. Já 

que a reportagem não pode abranger tudo o que diz respeito ao assunto, pelo menos oferece 

um pequeno guia para que ele possa aumentar seus conhecimentos e saber mais sobre outras 
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realidades. E foi isso que fez Eliane. Consultou materiais para construção de suas premissas 

que não necessariamente foram formulados em consonância com seu tempo e local, mas que 

compartilham das mesmas suas lógicas. Um segundo modelo de fonte secundária que também 

pode ser encontrado logo abaixo, nas situações que exemplificam O direito de escolher como 

viver até a morte. 

 

r) O ator hollywoodiano Paul Newnam decidiu como viver sua morte: “Quero estar 

com a minha família”. Com câncer, aos 83 anos, anunciou a decisão ao deixar o hospital para 

passar o resto dos dias reorganizando sua vida. (p.366). 

 

s) Susan Sontag, escritora, decidiu pelo oposto. Entregou a vida nas mãos da medicina 

e morreu de câncer, em 2004, sem aceitar seu estado. Ela insistiu na cirurgia para um 

transplante de medula mesmo sem o consentimento de seu médico, que a avisou das ínfimas 

chances de sucesso. Quando a equipe médica foi ao seu quarto para avisá-la do fracasso do 

transplante, encontrou Susan refém de aparelhos que a mantinham viva, teimando por mais 

intervenções. Aos 71 anos, levou deste mundo um corpo devastado pelas feridas e 

hematomas, deixando a saudade de quem nem teve tempo de se despedir.  

“Eu não podia nem dizer que a amava, porque isso seria interpretado como uma 

despedida”, diz o filho David Rieff em Nadando em um mar de mortes – memórias de um 

filho, onde descreveu os últimos três meses de vida da mãe. (p.367). 

 

2.2. O texto de natureza impressionista:  

Um texto de natureza impressionista faz sentirmos o descontentamento do repórter 

com aquelas velhas perguntas objetivas. Faz parte de seu instinto franzir a testa para uma 

originalidade com gosto de água benta. Um repórter de texto impressionista desdenha este 

novo conceito do “ficar”, um subterfúgio para fugir de um verdadeiro compromisso. E 

desdenha porque é um ancião, daqueles bem antigos. Assim como seus princípios. Assim 

como o jornalismo. Precisa andar de mãos dadas, compartilhar intimidades, expor seus 

descontentamentos. E ela, a reportagem, que aguente firme, que segure as pontas. Porque se 

tudo der certo, só a morte os separa.  

E dá. Pois como tudo em Vida até o fim, a reportagem já começa pela sensação visual 

imediata. É preciso ver e sentir, e não olhar de soslaio. Até a objetividade precisa despertar 

interesse, e isso só acontece quando o relacionamento do repórter com os fatos é intensificado 

pela sensibilidade.  
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Reparamos que Eliane Brum preencheu sua narrativa com um expressivo número de 

fontes; provocou a identificação do leitor ao despir-se do papel de profissional e transcrever 

os acontecimentos com as mãos de um ser humano; agregou informações fornecidas por gente 

de todos os cargos, credos e importâncias; mostrou a consistência de sua pesquisa por meio de 

uma investigação minuciosa e denunciou, sutilmente, os problemas desencadeados pelo 

descaso público e social; deu voz a quem não tem vez; revelou emoção ao penetrar pelo caos 

da existência; manteve-se em seu lugar de mediadora ao demonstrar afastamento crítico e, 

principalmente, reconstituiu uma outra verdade infiltrada por entre as minudências. São os 

detalhes que viram a situação do lado avesso. Por isso, é delicada a forma como Eliane 

transmite a suscetibilidade do ser humano, e é esse encostar que nos toca.  

É possível que os 12 personagens das situações a seguir nunca tenham se voltado a 

Eliane, e talvez Eliane nem recorde suas fisionomias. Mas o acaso lhe causou ânsia. E Eliane 

precisou colocá-la para fora.  

 

a) Quando fala na onipotência médica: 

“Eu disse ao paciente que não se preocupasse, que vamos resolver todos os problemas 

dele’, disse um residente a Maria Goretti Maciel, certo de que estava fazendo – e dizendo a 

coisa certa. ‘Quanta onipotência! E como você pretende resolver todos os problemas dele?’, a 

chefe da Enfermaria retrucou”. 

“Em outro momento, travou-se o seguinte diálogo diante da porta do quarto de um 

paciente bem perto do fim: ‘Acho que como médico não podemos fazer mais nada nesse caso. 

É só tratamento humanitário’, disse um residente. A médica Juliana Monteiro de Barros 

reagiu: ‘E o que é humanitário para você?’. O residente respondeu: ‘É garantir que ele vá 

embora com dignidade, sem dor, sem falta de ar, rodeado por quem gosta’. Então ela 

provocou: ‘E isso não é ser médico?’. (p.364-365). 

 

b) Ao falar nas peculiaridades de cada paciente: 

“Para cuidar na morte é preciso compreender a singularidade da vida de cada um. Não 

basta aplicar o manual. O que é alívio para um paciente pode ser uma tortura para outro. A 

falta de apetite quando a vida chega perto do fim é sempre um drama para o doente e, 

principalmente, para a família. Em geral, naquele momento, comer não fará diferença. Mas 

não é fácil aceitar. ‘Meu marido quase não come mais’, diz a mulher a Juliana. ‘Não seria 

bom botar uma sonda nele? Eu entendo do meu marido, mas não entendo do organismo dele’. 

Sentada num banquinho, a médica responde, suave: ‘O organismo naquela cama é o seu 
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marido. Nós achamos que, neste momento, uma sonda não vai trazer benefício, só sofrimento. 

Mas vamos decidir junto com a senhora. E vamos apoiá-la”. 

“Para outra paciente, comer era o que fazia sentido. Mas estava num estágio em que 

vomitava tudo o que ingeria. Mesmo assim, não queria receber alimentos por uma sonda. 

Explicou à médica Veruska Hatanaka, de 34 anos: ‘Comer, para mim, é o sabor da vida’. 

Mesmo vomitando, para ela valia a pena. A equipe respeitou sua vontade. Ela comeu e 

vomitou até morrer. Viveu”. (p. 272-273). 

 

c) Ao descrever os apartamentos da Enfermaria: 

“Cada apartamento é individual e tem duas camas de verdade, para que o doente nunca 

fique sozinho e o acompanhante não precise se aboletar num daqueles sofazinhos que acabam 

com a coluna. Às 8h30 de uma manhã, pela janelinha da porta, era possível ver o casal 

dormindo na mesma cama – de conchinha. Uma paciente pergunta se pode fazer sexo usando 

oxigênio. E a outra, sempre tão recatada, agora deu para escandalizar a família arrancando 

toda a roupa de uma vez”. (p.375). 

 

d) Quando fala no papel das auxiliares de enfermagem: 

“Diante do diagnóstico, a paciente chora muito. ‘O que eu faço da minha vida?’, 

pergunta a Regina. ‘Viva’, diz a auxiliar de enfermagem. A paciente retruca: ‘Mas uma vida 

deste jeito?’. A auxiliar responde: ‘Enquanto há respiro, tem vida. Faça tudo o que tem 

vontade, vá a lugares que não pôde ir’. A paciente não se convence: ‘Mas aqui na cama?’. 

Regina gesticula com os braços fininhos e compridos que a caracterizam: ‘Tem alguma coisa 

inesquecível que você deseje comer?’. A paciente nem pensa: ‘Pão com manteiga na chapa’. 

Regina dá um grito: ‘E eu que pensei que você ia querer jantar no Fasano!’. E despenca doze 

andares para buscar um pão com manteiga na chapa na lanchonete do hospital. A mulher 

come chorando. De felicidade possível”. 

“Eu estou com muito medo deste seu setor’, diz a filha de uma paciente. ‘Por quê?’, 

pergunta Regina. ‘Me disseram que minha mãe veio pra cá para morrer’. Regina reage: ‘Não é 

assim’. A acompanhante é agressiva: ‘Ah, vai curar a minha mãe?’. Regina afirma: ‘Não, não 

vamos curar. Vamos dar qualidade de vida a ela’. A mulher insiste: ‘E o que é qualidade de 

vida?’. Regina responde: ‘Qualidade de vida é sua mãe conseguir respirar e falar bom-dia para 

você sem precisar do cateter. É sua mãe não ter medo de falar porque vai ficar sem ar. É sua 

mãe poder abraçar você sem sentir dor’. A filha finalmente compreende. ‘Então minha mãe 

está no lugar certo. Quero muito um abraço”. (p.377). 
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e) Ao falar na proximidade da morte: 

“Reduzido ao essencial, um paciente tinha uma força que ninguém sabia explicar. 

Ergueu-se sobre si mesmo, levantou um braço esquálido e, sem poder falar, disse chega. O 

câncer tinha lhe roubado as cordas vocais, mas não havia conseguido lhe arrancar a raiva. Ele 

morreu sem um som, mas com muita fúria. E estava nu. Exceto por um detalhe. No dedo, um 

anel de doutor. Por toda a vida ele havia sido pedreiro. A presença do anel, mais do que a falta 

das roupas, era o que o deixava mais nu. Na vida como na morte”. 

“Apodrecer por dentro pode ser uma bênção. Uma doente tem um tumor na coxa 

esquerda. Apodrece por fora. Uma flor de carne que a cada dia engole um pouco mais dela. 

Seu rosto, porém, está em paz. Logo o paradoxo se desmancha. Pouco antes de descobrir o 

câncer, ela ficou cega. Foi o que a salvou da tragédia maior: a visão de si mesma. Por ter sido 

jogada no escuro, ela se manteve na claridade até o fim”. 

“Você viu o exame, doutora? É o jeito que uma paciente encontra para perguntar se 

vai morrer. A médica pega sua mão, acaricia seus cabelos. Diz: ‘O que você tem está 

espalhado pelo seu corpo. Mas a gente vai estar aqui com você. Tirando a sua dor, ajudando 

você, cuidando de você’. Os olhos dela erram pelo quadrilátero do quarto, por um longo 

instante não se fixam em nada. Então ela encontra algo sólido. Ancora seu olhar nos olhos da 

médica. Aceita. Ela diz: ‘Muito obrigada’”. 

É difícil conceber a hipótese de que Eliane esperou pelas oportunidades para formular 

conceitos, até porque parece pouco provável sua convicção sobre a certeza destes 

acontecimentos. Fica mais fácil entendermos a inserção destas passagens em sua narrativa se 

pensarmos em uma esquematização pré-estabelecida: Eliane já sabia das feições que teria sua 

abordagem, pois faz parte de uma faculdade intelectual e sensitiva.  Ela “simplesmente” soube 

como fazer estes episódios corroborarem com suas conjecturas, porque foi sagaz ao 

compreender o sentido de cada momento. 

A impressão é algo subjetivo, particular, que pode causar reações distintas ao depender 

de cada estímulo. À luz de seus instintos, Eliane descobriu mais da fragilidade humana pela 

pureza das trivialidades. 

 

3. O número de informações e o que as justificam:  

A informação é o elemento-mor do Jornalismo, que se justifica pela própria definição. 

E, assim como as fontes, 52 informações contidas no primeiro instante de Vida até o fim 

também são embebidas em literatura, já que as duas fluem em um ritmo sincronizado com a 

delicadeza impressa por Eliane. O estilo realoca as palavras para diferentes sentidos a cada 
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nova intenção, podendo tornar o texto complexo e dificultar a identificação de dados, que no 

jornalismo cotidiano respeitam uma lógica organizacional onde as informações são 

esquartejadas em nome da objetividade e do grau de relevância. Mas a autora sustenta a 

narrativa do gênero pela sua sutileza, pois pinça cada detalhe, costura aos demais elementos e 

esclarece-os, tornando o texto leve e fácil por conjunto de saberes que não deixam a menor 

dúvida. E é este o papel da reportagem: levar ao conhecimento pelo maior número de 

informações, ainda que a atividade jornalística não esteja ligada a esta ciência; expressar seu 

fôlego pelo vasto número de dados; precisar o acontecimento na busca pelos detalhes. 

 

A enfermaria entre a vida e a morte: Com seis páginas, o título ilustra a situação de 

um paciente, abrindo a reportagem. A pequena descrição exemplifica um dos males acolhidos 

pela Enfermaria e apresenta ao leitor o primeiro caso, permitindo que ele construa uma 

imagem dos quadros atendidos no local. Eliane aproveita para informar onde e quando 

aconteceu, situando quem lê.  Em seguida, e em poucas palavras, a autora conta sobre a visão 

negativa das pessoas quanto a Enfermaria e fala sobre o engano cometido por quem associa o 

lugar à morte.  

No capitulo, logo após, a autora nos diz no que consiste a Enfermaria de Cuidados 

Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, descreve a visão da 

medicina tradicional e a confronta com os conceitos da medicina paliativa, conceituando-a 

através da visão dos paliativistas.  

Fala no surgimento do tratamento paliativo e na sua expansão, assim como nas 

possíveis ações nacionais e internacionais em prol deste modelo de assistência. Eliane, 

rapidamente, fala por quem e quando foi criada a Enfermaria, quando e por quem são feitas as 

visitas aos pacientes e quanto tempo levou para fazer a reportagem. (p.355 a 360). 

Na descrição da primeira cena, Eliane situa o leitor do dia, mas principalmente do 

local onde ocorreu: “Esta cena aconteceu numa manhã de sexta-feira na Enfermaria de 

Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo”. O “12° andar 

do prédio antigo” localiza a Enfermaria quando a autora comenta sobre a temeridade que 

causa o local. 

Quando fala sobre a proposta da Enfermaria, Eliane diz que ela “é um centro de 

difusão de uma ideia ainda subversiva nos hospitais brasileiros”, dando uma ideia breve sobre 

o que caracteriza o tratamento paliativo: “O tratamento ali começa onde a maioria termina. 

Ao acolher doentes com a vida abreviada pelo câncer ou por uma doença crônica, defende-se 

uma prática médica em que cuidar é mais do que curar”. 
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Neste trecho, Eliane fala na visão da medicina Ocidental, contrapondo-a com os 

recursos que caracterizam método paliativo e aproveita para descrever o modelo pela visão 

dos paliativistas sobre a medicina – e quem são eles. Novamente, define um conceito de 

paliativismo: “Na visão hegemônica da medicina praticada no Ocidente, quando não há 

chance de cura, também não há muito o que os profissionais de saúde possam fazer pelo 

paciente. E, como é difícil aceitar limites, esse é o momento em que parte dos médicos apela 

para procedimentos invasivos e dolorosos na tentativa de prolongar a vida a qualquer preço. 

Em geral um preço alto, tanto em recursos financeiros quanto em custo pessoal. Ou então, 

mais frequente em hospitais públicos, abandonam os doentes com a justificativa de que nada 

mais podem fazer por ele”. 

“Na ótica dos paliativistas – profissionais que acreditam no respeito à hora do fim 

como parte do respeito à totalidade da vida –, é neste momento que a medicina pode fazer 

ainda mais pelo paciente: garantir uma morte digna, sem dor, os sintomas da doença 

controlados, o paciente consciente e rodeado por quem ama. Cuidados paliativos priorizam a 

qualidade da vida possível – e não o prolongamento da vida a qualquer preço”.  

Aqui, a autora fala sobre a origem do modelo de tratamento e quem foi a pioneira, 

mostrando que a finalidade do paliativismo continua intacta. Apesar de não citar fontes, 

provavelmente a informação decorra de pesquisas bibliográficas: “O tratamento chamado de 

‘cuidados paliativos’ surgiu na década de sessenta do século XX por iniciativa da médica 

britânica Cicely Saunders. Em 1967, ela criou o St. Christopher’s Hospice, em Londres, para 

cuidar de doentes que não podiam ser curados. Cicely acreditava que ‘o sofrimento só é 

intolerável se ninguém cuida’. Ela costumava dizer aos seus pacientes: ‘Quero que você sinta 

que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida, 

e que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em 

paz, mas também para você viver até o dia de sua morte’”. 

Já neste trecho contínuo, ela fala sobre a expansão do movimento e as possíveis ações 

governamentais no país e no mundo, assim como quantifica os locais no Brasil que já 

aderiram à prática: “No início dos anos setenta, a psiquiatra suíça Elizabeth Kubler-Ross, que 

se tornou conhecida por descrever os estágios do processo de morte, levou Cicely e suas 

ideias para os Estados Unidos, onde o movimento ganhou força. Em 1990 a Organização 

Mundial da Saúde recomendou a prática dos cuidados paliativos. No Brasil, o Ministério da 

Saúde prepara-se para publicar uma portaria com diretrizes para este modelo de assistência, 

hoje implantados em apenas cinquenta locais no país inteiro. Um movimento internacional 
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reivindica a inclusão dos cuidados paliativos e do tratamento da dor à Declaração Universal 

dos Direitos Humanos”. 

Por fim, aparece a data em que foi criada a Enfermaria e o nome de quem a fundou, 

assim como seu cargo de relevância. Eliane cita o dia de visita aos pacientes e informa sobre 

os profissionais que compõem a equipe. Registra o tempo que levou para fazer a reportagem: 

“A Enfermaria de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor foi criada em 2002 pela 

médica de família Maria Goretti Sales Maciel, presidente da Academia Nacional de 

Cuidados Paliativos. Sexta-feira é o dia em que a equipe completa – médicos, psicóloga, 

enfermeira, assistente social e, quando o hospital dispõe, um fisioterapeuta – visita os 

pacientes. É o que a médica Juliana Monteiro de Barros chama de ‘dia do visitão’. Para 

fazer esta reportagem, acompanhei a rotina da Enfermaria por dez sextas-feiras. E os últimos 

115 dias da vida de uma paciente, Ailce de Oliveira Souza”. 

 

A morte envergonhada: Em quatro páginas, o título traz um apanhado de visões sobre 

a morte pelo olhar de diferentes personalidades que, de alguma maneira, lidam com o tema. O 

título é caracterizado pela pesquisa da autora, que utiliza as fontes para trabalhar com a morte 

por vários ângulos. Nos primeiros dois parágrafos são citados o historiador francês Philippe 

Ariès e o Psicanalista Ruben Alves. Este desabafa sobre a insignificância do homem frente à 

medicalização da morte. Já sobre Ariès, são apresentadas por Eliane algumas de suas obras, 

que trata sobre a maneira como cada sociedade lidou com a morte em diferentes períodos da 

história humana. Em seguida, Eliane interfere para falar sobre a marginalidade da morte e 

questiona as imposições sociais que determinam preceitos para lidar com a perda. O 

antropólogo britânico Geoffrey Gorer é o próximo citado pela autora por relacionar, em suas 

pesquisas, o sexo com a morte em relação ao pudor e ao preconceito. A escritora Lya Luft 

vem logo após para complementar as palavras de Eliane em relação à deselegância de sofrer 

em público e ao disfarce e o tratamento da dor perante o preconceito e a estranheza de quem 

se depara com o sofrimento alheio. Lya fala sobre sua reação após a perda do segundo 

marido.  

A morte bem sucedida é outro prisma trabalhado por Eliane. Ela fala sobre como o 

professor americano Randy Pausch lidou com sua vida quando descobriu um câncer no 

pâncreas, transformando sua doença em um best-seller de sucesso. Pausch não pôde vencer a 

doença, mas não passou pela vida em branco: transformou sua morte em uma morte bem-

sucedida demonstrando superação, atitudes e valores prestigiados pela sociedade. A passagem 
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encerra com uma reflexão de Eliane acerca do retardamento e da fuga da morte provocada 

pelas pessoas, e do fato de ela ser inevitável. (p.360 a 363). 

O capítulo serve como um guia para indicar as pessoas leituras sobre a morte e suas 

vertentes, além de fomentar a reflexão sobre o assunto a partir do encadeamento dos 

parágrafos que variam entre citações e trechos autorais. No primeiro parágrafo, são citados 

títulos do escritor Philippe Ariès que corroboram com a colocação feita pela autora: “A 

história humana pode ser contada pela maneira como cada sociedade, em diferentes 

períodos, lidou com a morte. O historiador Philippe Ariès escreveu uma das obras mais 

completas sobre o tema, primeiro num pequeno livro chamado História da morte no Ocidente 

e depois em dois volumes intitulados O homem diante da morte. ‘A morte no hospital, eriçado 

de tubos, está prestes a se tornar hoje uma imagem popular mais terrífica que o trespassado 

ou o esqueleto das retóricas macabras’”. 

Em seguida, para falar na insignificância que a morte causa no homem, Eliane 

legitimou o assunto pelas palavras de um profissional psicanalista, mostrando que a morte é 

temerosa, aflora o medo, mas que pode ser encarada da melhor maneira quando velhos 

preceitos são deixados de lado. Escolher o pensamento de um psicanalista também nos mostra 

que a morte, mesmo sendo encarada de diferentes maneiras, não tem preferência: “O 

psicanalista Rubem Alves deu um tom confessional à impotência do homem contemporâneo 

diante da medicalização da morte: ‘Tenho muito medo de morrer. O morrer pode vir 

acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos enfiados no meu corpo, contra a 

minha vontade, sem que eu nada possa fazer, porque já não sou mais dono de mim mesmo; 

solidão, ninguém tem coragem ou palavras para, de mãos dadas comigo, falar sobre a minha 

morte. (...) Muitos dos chamados ‘recursos heroicos’ para manter vivo um paciente são, do 

meu ponto de vista, uma violência ao princípio da ‘reverência pela vida’. Porque, se os 

médicos dessem ouvidos ao pedido que a vida está fazendo, eles a ouviriam dizer: ‘Liberta-

me”’. 

Em determinado momento do trecho que fala na marginalidade da morte, Eliane faz 

um desabafo sobre o tema e lembra o número de dias a que é atribuído o luto, comparando-o 

com outras situações previstas em lei, reforçando, assim, a imagem pudica que traz as 

consequências da morte: “Pela lei, se perdemos um parente direto, temos direito a nos 

ausentar por três dias do trabalho. Quem casa, tem cinco. Quando nasce um filho, a licença é 

de 120 dias para a mãe. Como se chegou à conclusão de que três dias de luto é suficiente? 

Por que dois é pouco e quatro é demasiado? Seria o primeiro dia para enterrar o morto, o 

segundo para limpar os armários e o terceiro para chorar? E, depois, a vida continua?”. 
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Complementando a linha de raciocínio de Eliane, o próximo parágrafo é aberto pelas 

palavras do antropólogo britânico Geoffrey Gorer. Eliane cita o ensaio escrito por ele e traduz 

o assunto abordado, um comparativo entre a morte e o sexo: “‘Hoje a morte e o luto são 

tratados com o mesmo pudor que os impulsos sexuais há um século’, escreveu o antropólogo 

britânico Geoffrey Gorer, em 1955, num ensaio chamado Pornografia da morte. A interdição 

do sexo, na era vitoriana, fora substituída pela interdição da morte no século XX. A morte 

teria se tornado obscena e feia e, portanto, deveria ser escondida. E o luto, circunscrito ao 

âmbito privado, passara a ser tão secreto e individual como a masturbação”. 

Quando fala na deselegância de sofrer em público e na sujeição ao disfarce como meio 

de aceitação, Lya Luft é citada em função da perda do segundo marido. Sua obra também é 

falada, onde Lya escreve sobre seu luto e sua forma de reação: “De algum secreto lugar me 

vem a força para erguer a xícara, acender o cigarro, até sorrir quando alguém me diz: ‘Você 

hoje está com a cara ótima’, quando penso se não doeria menos jogar-me de um décimo 

primeiro andar’, escreveu Lya Luft em O lado fatal, sobre o luto pelo seu segundo marido, 

Helio Pellegrino”. 

A história de um professor americano é utilizada por Eliane para exemplificar o “lado 

positivo” da morte, quando a ela são atribuídos sucesso e superação. Sua história e seu livro 

são citados, e ela aproveita para cutucar a verdade quando diz que a morte só é valorizada se 

atribuída à fama e ao dinheiro, mostrando que os novos (velhos) valores sociais refletem a sua 

inversão: “A morte só se torna um tema palatável, bem aceito em mesas de bar, quando se 

transforma em A lição final. Esse é o título do livro do professor americano Randy Pausch, 

morto de câncer pancreático no fim de julho. Para ele, morrer era um fracasso. Lutar contra 

o tumor e não vencê-lo o colocaria num lugar inaceitável para a sociedade americana e para 

si mesmo: o transformaria num loser (perdedor). Randy superou esse impasse transformando 

o fim da sua vida em um case de sucesso. Ele não pôde vencer o câncer, mas, naquilo que era 

essencial para ele e para a sociedade em que vive, vencera. Conseguira fazer de sua morte 

um best-seller internacional. É revelador da sociedade contemporânea que, depois de tanto 

silêncio, a morte comentada por todos seja justamente uma ‘morte bem-sucedida’, 

materializada num livro cujos rendimentos são medidos em milhões de dólares”. 

 

Os deuses de jaleco: Também em quatro páginas, e como já diz o próprio nome, aqui 

se fala na onipotência da figura médica quando toma as rédeas da situação do paciente. Com a 

sabedoria do curar em detrimento ao cuidar, o médico (ou boa parte dos) tem a conservação 

da vida como um objetivo pessoal, ou seja, tenta o prolongamento da vida a qualquer custo, 
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mesmo que os procedimentos utilizados sejam dolorosos e hostis e como se fossem a única 

alternativa. Aqui, se questiona o limite dos procedimentos médicos e o desafio de se impor 

frente à figura do profissional para decidir pelo que poderia ser uma alternativa muito mais 

cabível, ou em outras palavras, decidir por uma maneira muito mais cômoda de fazer com que 

o paciente viva até a morte. (p.363 a 366). 

Em “Os deuses de jaleco”, Eliane autentica a existência da soberba médica a partir da 

fala de um profissional da área, mas também mostra através dele o quanto o aprendizado com 

outras experiências (em especial com o paliativismo, foco da reportagem) auxilia na 

percepção da vida, tanto pessoal quanto profissional, mesmo em um curto período de tempo. 

Mostra a necessidade do choque com a realidade para se desfazer do maquinismo das 

instituições de ensino: “Nas escolas de medicina, eles aprendem a curar. Não a cuidar. Nessa 

linha de pensamento, perder um paciente é um fracasso pessoal. ‘Eu achava que era um tipo 

de Deus’, diz Márcio Meireles, de trinta anos, que trabalhou durante um mês na Enfermaria. 

‘Tinha estudado muito e achava que levando o paciente para a UTI resolveria tudo. Descobri 

que havia coisas que eu não poderia resolver. Isso me deu uma enorme tranquilidade para 

viver. Hoje sou um médico muito melhor do que era, porque entendo meus limites’”. 

Seguindo no mesmo viés onipotente, Eliane capta a fala de um residente direcionada a 

experiente médica fundadora da Enfermaria de Cuidados Paliativos. O registo ilustra a 

realidade dos hospitais e, mais que isso, confronta o modelo de cuidado paliativo pelo 

conhecimento da profissional com a inexperiência de um formando da medicina tradicional: 

“‘Eu disse ao paciente que não se preocupasse, que vamos resolver todos os problemas dele’, 

disse um residente a Maria Goretti Maciel, certo de que estava fazendo – e dizendo – a coisa 

certa. ‘Quanta onipotência! E como você pretende resolver todos os problemas dele?’, a 

chefe da Enfermaria retrucou”’. 

Abaixo, outra situação registrada pela autora: “Em outro momento, travou-se o 

seguinte diálogo diante da porta do quarto de um paciente bem perto do fim: ‘Acho que como 

médico não podemos fazer mais nada nesse caso. É só tratamento humanitário’, disse um 

residente. A médica Juliana Monteiro de Barros reagiu: ‘E o que é tratamento humanitário 

para você?’. O residente respondeu: ‘É garantir que ele vá embora com dignidade, sem dor, 

sem falta de ar, rodeado por quem gosta’. Ela então provocou: ‘E isso não é ser médico?’” 

Juliana decidiu ser médica quando criança, quando perdeu o pai vítima de infarto. O 

choque a fez decidir que faria tudo para nunca mais ver ninguém passar pela mesma situação. 

A médica dá seu depoimento a Eliane, que corrobora com a falta de experiência e a ganância 

causada pela obstinação: “Juliana decidiu ser médica aos oito anos, quando o pai morreu de 
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infarto. ‘Eu já era onipotente. Decidi que quando fosse médica ninguém mais ia passar por 

isso’, conta. Muitos anos depois, durante a residência, ela perdeu uma paciente num 

atendimento na emergência de um hospital. Ficou transtornada. A impotência a levou a jogar 

o carro contra uma coluna da garagem do prédio. O choque a curou da vontade de ser deus. 

‘Naquela hora acordei’, afirma hoje, aos 36 anos”. 

 

O direito de escolher: Brevemente citados em três páginas, Eliane agora ilustra dois 

exemplos de personalidades que foram autoritários na decisão pela maneira como 

enfrentariam a proximidade da morte e a sua inevitável chegada. Eliane mostra que esta 

iniciativa também parte de pessoas comuns, que encontram no paliativismo a certeza da 

atitude correta e a chance de decidir pelos últimos momentos de vida. (p.366 a 368) 

Seguido do título, a escolha do ator hollywoodiano abre esta fração da reportagem: 

“No início de agosto, o mundo se surpreendeu com a notícia de que o ator Paul Newman 

decidira morrer em casa. Aos 83 anos, com câncer, ele anunciou: “Quero estar com a minha 

família’. Foi fotografado deixando o hospital, para a revolta das filhas, que não aceitavam 

que o pai estava morrendo. Passou os últimos dias botando suas coisas em ordem. O astro de 

Hollywood decidiu como viver sua morte”. 

O próximo exemplo retrata o contrário. O fracasso resultante da urgência em encontrar 

a melhor saída, quando ela está mais perto do que nossa lucidez permite enxergar: “A 

escritora Susan Sontag fez uma escolha oposta. Autora de livros fundamentais sobre a 

doença e a morte, Susan morreu de câncer em 2004, aos 71 anos, sem conseguir aceitar sua 

condição. Seu médico foi claro: um transplante de medula, na sua situação e com a sua 

idade, significaria mais sofrimento e menos qualidade de vida, com ínfimas chances de 

sucesso. Susan insistiu. Submeteu-se à cirurgia Quando os médicos entraram no quarto para 

avisá-la de que o transplante fracassara, ela estava presa a dezenas de tubos que a 

mantinham viva. E continuava perguntando o que mais os médicos poderiam fazer por ela. 

Susan morreu coberta de feridas e hematomas, esperando vencer o câncer e sem se despedir 

de ninguém. Seus últimos momentos de vida foram descritos pelo filho, David Rieff, em 

Nadando em um mar de morte – memórias de um filho. ‘Eu não podia nem dizer que a 

amava, porque isso seria interpretado como uma despedida’, diz David”. 

Agora, longe dos holofotes, o retrato da vida comum. Este depoimento mostra que a 

determinação supera os roteiros cinematográficos: “Num quarto da Enfermaria de Cuidados 

Paliativos, uma mulher estava ali porque também defendera seu direito de escolha. 

Devastado pelo câncer, seu marido já não podia decidir. Ela era pequena, menos de metro e 
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meio de altura. E esfregava as mãos, nervosa. Dona de casa, mãe de nove filhos, cometera 

duas loucuras em uma existência inteira: a primeira, ao fugir do Ceará aos dezesseis anos 

para se casar com o amor da sua vida. A segunda, na véspera, ao fugir de um hospital para 

proteger o amor de sua vida. Com metástase no cérebro, os médicos decidiram submetê-lo a 

uma cirurgia. Ela disse ‘não’. Ele já havia sofrido o suficiente. Mas o doutor insistiu em dar 

a última palavra: ‘Sim’. Ela usou todo o conhecimento adquirido em filmes de Hollywood e 

planejou uma fuga cinematográfica. Primeiro, o filho roubou o prontuário. Na madrugada, 

ela tirou o marido da cama e o empurrou pelos corredores do hospital. Na porta, o filho os 

esperava com o carro ligado. Saíram cantando pneus. ‘Eu ficava olhando pra trás, achando 

que a polícia estava perseguindo a gente’, diz. Ao contar, ainda tem medo de ser presa. 

Encerraram a fuga na porta do hospital onde sabiam que sua escolha seria respeitada. Seu 

amor morreu alguns dias mais tarde, cercado pela família, sem dor”. 

 

A outra face da onipotência: Em oposição à teimosia terapêutica, aqui há a amostra, 

em três páginas, do quanto o descaso pode ser cruel. Eliane fala nos pacientes em situação 

desprovida de expectativas que são reduzidos a “banho e comida”. Na falta de estrutura da 

maior parte dos hospitais públicos e do desinteresse em assistir um paciente à beira da morte, 

uma vez que o tempo vale dinheiro e não se deve perdê-lo com quadros sem chances de 

reversão. Os pacientes são selecionados pelo quadro clínico – e financeiro – e os recursos são 

voltados àqueles com reais chances de cura. (p.368 a 370). 

A primeira informação esclarece que a expressão popular “banho e comida” adota um 

termo técnico: “Os doentes sem possibilidade de cura são reduzidos a uma sigla: RHD – 

Regime Higiene-Dietético. Ou, como se diz nos corredores, banho e comida”. 

Na sequência, um exemplo de quem conviveu com as sequelas do desprezo: “Num 

quarto da Enfermaria, a garota conta que já esteve no inferno. Condenada pelo sistema de 

saúde, pela ideologia da cura. Aos 51 anos, sua sogra tornou-se uma RHD. O hospital, 

ligado a uma renomada faculdade de Medicina de São Paulo, concluiu que nada mais 

poderia ser feito por ela. Coube à nora cuidar da doente, em casa, sem nenhuma espécie de 

apoio. Por três anos a garota viveu, hora após hora, diante do corpo da sogra. A mulher 

tinha uma fístula na axila. Na realidade, um buraco. Através dele, era possível ver as 

costelas, o pulmão e o reflexo da batida do coração. Todo o dia ela assistia à sogra 

apodrecendo por dentro, viva. À medida que a abertura aumentava, fazer os curativos ia se 

tornando mais e mais difícil: ‘As moscas não a deixavam em paz, eu passava a noite 

acordada abanando ela’, conta. ‘Na hora de lavar sua roupa e seus lençóis, encontrava ovos 
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e larvas de bicho’. Quando a água que a mulher bebia começou a entrar pela boca e sair 

pelo buraco, ela e o marido a colocaram no carro e rodaram por vários hospitais de São 

Paulo. Só foram acolhidos na Enfermaria. A realidade do corpo da paciente era tão 

aterradora que Kathia Camargo, de 29 anos, uma enfermeira grande e acolhedora, passou 

mal ao trocar as ataduras”. 

 

Uma equipe que escuta: Pioneira e chefe da Enfermaria de Cuidados Paliativos, agora 

é a vez de Maria Goretti Sales Maciel conceituar o paliativismo a partir de sua experiência 

profissional e seu conhecimento sobre o modelo de assistência. A explicação serve como 

deixa para a autora apresentar ao leitor um pouco mais dos traços físicos e comportamentais 

da mulher, que é desafiada quando ouve alguém se referir ao paliativismo como um trabalho 

fácil. Eliane fala sobre a responsabilidade do paciente pelo rumo de sua vida até a chegada da 

morte, afinal, a escolha de como morrer é dele, e traz para as páginas mais um exemplo tirado 

dos quartos da Enfermaria. Eliane complementa o exemplo com as palavras da psicóloga da 

equipe, que fala na improvisação diante da morte e enriquece com outro exemplo vivido por 

ela. A profissional também fala na vida que passou a valorizar depois de entrar para a equipe. 

A morte não chega da mesma maneira para quem está de passagem, e Eliane aborda a questão 

quando fala na singularidade da vida. Métodos que têm diferentes significados para cada 

paciente, ilustrados por dois exemplos escolhidos pela autora. No último exemplo, há um 

diálogo da paciente com a médica Veruska Hatanaka. Outra deixa para Eliane trazer a 

vivência da profissional e enriquecer seu trabalho. Ela também tem história para contar. Em 

seguida, uma reação de uma paciente é descrita por Eliane. Ela resolveu reagir à morte e dar a 

si uma nova oportunidade de viver. Yolanda e Veruska se tornam uma escolha proposital 

quando se cruzam ao fim do texto para servir de reflexão à autora. O trecho contém cinco 

páginas. (p.370 a 374). 

“É claro que os pacientes gostariam que fôssemos seus deuses particulares”. Esta é a 

primeira manifestação de Maria Goretti, que em seguida explica o porquê de o desejo ser 

considerado impossível: “Ser paliativista é aprender a lidar com as impotências cotidianas, 

com a certeza de que jamais seremos deuses ou capazes de aliviar todo o sofrimento. Daí 

podemos apenas ser humanos e compartilhar o sofrimento, o que pode ser mais verdadeiro”. 

Na sequência, Eliane dedica um parágrafo a Maria Goretti, onde alguns de seus traços 

são destacados, assim como também é destaque sua explicação sobre o paliativismo e sua 

complexidade: “Se há algo que desafina a voz de bossa nova de Maria Goretti é achar que 

cuidados paliativos é ‘aquele povo que só pega na mão’. Ela começou a montar o serviço de 
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cuidados paliativos no Hospital do Servidor Público em 2000 e tornou-se uma cliente 

contumaz das companhias aéreas em sua cruzada pela causa. De salto alto e com um sorriso 

franco pendurado no rosto, sempre reclamando da balança, ela se debruça sobre cada leito 

para uma conversa sem pressa com o paciente. As visitas da equipe demoram horas, para 

desespero de alguns residentes. E invariavelmente ela fica de mãos dadas com o doente. ‘Mas 

fazer cuidados paliativos não é só pegar na mão do paciente e conversar. Tem de estudar 

muito, o tempo todo, porque tratar da dor e dos sintomas é uma arquitetura delicada’, 

enfatiza. ‘Olhamos para a pessoa inteira, e não para uma parte do seu corpo. Buscamos 

compreender não só a sua situação clínica, mas suas emoções, suas dificuldades. E cuidamos 

também da família. É preciso entender sua história para que ele possa viver a vida da melhor 

forma possível até o fim’”. 

Apesar de todo conhecimento técnico que possuem os paliativistas, estes orientam e 

atendem as escolhas de cada paciente, conferindo a ele a escolha do modo como viver até a 

morte. Um caso é usado como exemplo por Eliane, e esse exemplo nos leva a refletir sobre os 

benefícios do poder de decisão e das consequências boas da escolha, características do 

paliativismo que é defendido na reportagem: “Um engenheiro de 46 anos, pai de três filhos 

adolescentes, foi protagonista de um momento de grande dor e beleza. O câncer o levou à 

Enfermaria. Lá, a equipe chegou a um impasse: ele morreria em alguns dias com as pernas 

ou viveria um mês ou pouco mais sem elas. Toda a Enfermaria chorou por ele, com ele. Na 

manhã seguinte, depois de atravessar a noite conversando com a mulher, ele anunciou sua 

decisão: amputaria as pernas. ‘Toda a minha vida, eu matei um leão por dia’, disse. ‘O de 

hoje são as minhas pernas. Daqui a um, dois meses, eu vejo como resolvo o outro’. Dias 

depois da cirurgia, ele disputava uma corrida de cadeira de rodas com outro doente no 

corredor. Morreu dois meses e uma semana mais tarde, na companhia de sua família, feliz 

por cada dia vivido”. 

Como um acréscimo, e espelhando-se no exemplo, Eliane fala da necessidade de uma 

súbita adequação para lidar com os limites estabelecidos pela doença, mas acrescenta a 

vivência da psicóloga da equipe que fez o que era possível para retornar ao desejo de uma 

vida em estilhaços: “Por semanas, a psicóloga Luana Viscardi, de trinta anos, teve de 

‘escutar’ um paciente que já não podia falar, mas que queria muito contar sua história. 

Luana leu seus lábios, acolheu sua torrente silenciosa e conseguiu ajudar uma pessoa sem 

voz, mas cheia de palavras. ‘Às vezes os pacientes imaginam que eu estou lá para convencê-

los de que morrer é bom. Mas meu trabalho é escutar e atender a demanda da vida’, afirma. 

‘Meu trabalho é não tratar como morte o que é vida. Nem tratar como coisa o que é gente’”. 
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Ainda sobre Luana, ela fala na transformação causada pela realidade da Enfermaria, 

que a fez valorizar a vida: “Depois de integrar a equipe, Luana decidiu propor aos pais e aos 

irmãos uma terapia de família. ‘Achei que havia questões que precisávamos resolver entre 

nós, e foi uma experiência muito transformadora’, conta. ‘Na Enfermaria, a morte não 

pertence ao futuro. Ela é agora. Em mim esse contato repercutiu como vontade de cuidar 

mais dos momentos cotidianos, construir relações mais positivas, ter um almoço de família 

gostoso, partilhar bons momentos com quem eu gosto’”. 

Compreender a vida e suas particularidades é fundamental para um modelo 

assistencial como o tratamento paliativo, que prioriza o fator humano e as melhores condições 

de se manter a vida até que a morte escolha abraçá-la. Esta compreensão partida dos 

profissionais paliativistas faz com que cada tratamento pareça exclusivo, uma vez que ele é 

aplicado sob um conhecimento que ultrapassa o técnico, que abarca a singularidade de cada 

paciente para fazer com que a terapia apresente o melhor resultado possível. Dois casos são 

ilustrados por Eliane, e na sua contradição entendemos a importância de se pensar a medicina, 

acima de tudo, como uma assistência humanitária sem maiores pretensões: “A falta de apetite 

quando a vida chega perto do fim é sempre um drama para o doente e, principalmente, para 

a família. Em geral, naquele momento, comer não fará diferença. Mas não é fácil aceitar. 

‘Meu marido quase não come mais’, diz a mulher a Juliana. ‘Não seria bom botar uma sonda 

nele? Eu entendo do meu marido, mas não entendo do organismo dele’. Sentada num 

banquinho, a médica responde, suave: ‘O organismo naquela cama é o seu marido. Nós 

achamos que, neste momento, uma sonda não vai trazer benefício, só sofrimento. Mas vamos 

decidir junto com a senhora. E vamos apoiá-la’”. 

Logo abaixo, o segundo caso: “Para outra paciente, comer era o que fazia sentido. 

Mas estava num estágio em que vomitava tudo o que ingeria. Mesmo assim, não queria 

receber alimentos por uma sonda. Explicou à médica Veruska Hatanaka, de 34 anos: 

‘Comer, para mim, é o sabor da vida’. Mesmo vomitando, para ela valia a pena. A equipe 

respeitou sua vontade. Ela comeu e vomitou até morrer. Viveu”. 

A médica Veruska tinha propriedade para falar sobre a próxima abordagem. A vida e a 

morte e seu círculo vicioso. A convivência com os dois enalteceu sua sensibilidade: “Veruska 

engravidou duas vezes na Enfermaria. Tinha encontros quase diários com a morte enquanto 

a vida crescia dentro dela. Perdeu seu primeiro bebê. E também viveu o luto dentro da 

Enfermaria. ‘Acho que esse luto me aproximou do sofrimento dos pacientes, me tornou mais 

sensível’, diz. Na segunda gestação, algumas vezes seu bebê moveu-se dentro dela enquanto 
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um paciente exalava o último suspiro. ‘E isso também me tornou mais sensível. Para mim, o 

processo da morte faz parte do processo da vida. É como se fossem dois começos’”. 

Se a morte faz parte do processo da vida, a paciente Yolanda enfrentou-a como 

condição vital para dar continuidade a sua. A morte descortinava sua própria vida esquecida: 

“Yolanda Kovalke de Almeida acolheu o morrer como uma nova chance. Ela tinha metástases 

pelo corpo inteiro, passara a vida cuidando de todos, para ela era difícil deixar-se cuidar. 

Numa manhã sua revolta se foi. ‘Me transformei aqui na Enfermaria’, diz. ‘Eu estou doente, 

mas não sou a doença. Estou viva. Quero viver enquanto estiver viva. Essa é minha cura. Me 

libertei’. Tira os óculos, enxuga as lágrimas, abre um sorriso lindo. E arrisca: ‘Você acha 

que eu posso tomar uma cervejinha?’. Ela podia”. 

Fruto de um pequeno contato com Veruska e Yolanda, Eliane atravessa as duas 

histórias para refletir sobre a morte: “Numa tarde, passo na Enfermaria para ver Yolanda, 

que está morrendo. No corredor, encontro com Veruska, que me mostra um filme do seu bebê 

no celular. Depois ela corre porque está atrasada para amamenta-lo, o leite lhe 

pressionando o seio. E eu vou ao quarto dar adeus para Yolanda, que já não pode falar. 

Então entendo o que Veruska tentou me explicar. E, quando deixo o hospital, essa 

combinação de vida e morte me acompanha. Tomo uma cerveja sozinha, por Yolanda, pelo 

bebê de Veruska – e por mim. Descubro então que a morte é um parto do lado avesso. E na 

enfermaria são todas parteiras que, em vez de esperar o tempo de nascer, respeitam o tempo 

de morrer”. 

 

A morte cheira a morangos: Agora é a vez das enfermeiras e suas auxiliares. Em 

quatro páginas, toda a paciência, compreensão e, principalmente, conhecimento empírico são 

relatados pela autora através de exemplos e de sua observação. É revelada a importância do 

trabalho destes profissionais na recuperação (possível) dos enfermos lá internados e também 

dos que passam pelo tratamento domiciliar, assim como todo o empenho para fazer da 

melhora um objetivo alcançável. (p.374 a 377). 

“Quem entra num dos nove apartamentos da Enfermaria [...]”. Frase que abre o 

parágrafo e que contribui com uma informação adicional. No mesmo parágrafo, Eliane 

comenta o cheiro de morango que paira em cada um destes apartamentos, dizendo ao leitor, 

em seguida, de onde parte o aroma. O estimulo é a ferramenta de trabalho destas 

profissionais: “Mas o cheiro vem da cabeça do paciente. É xampu de motel. A regra foi 

criada pelas enfermeiras e auxiliares: quem namorar tem de trazer o kit xampu, 

condicionador e pente para os pacientes”. 
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“Cada apartamento é individual e tem duas camas de verdade, para que o doente 

nunca fique sozinho e o acompanhante não precise se aboletar num daqueles sofazinhos que 

acabam com a coluna”. Mais uma informação adicional (e positiva) sobre os quartos da 

Enfermaria. A pequena descrição serve como gancho para as observações da autora, que 

possivelmente tenham sido feitas ao longo de sua permanência na Enfermaria. Ela descreve 

algumas das situações ocorridas no local, e suas análises servem para vermos o quão cotidiana 

é a vida dentro de um hospital, que é possível viver ainda que com a certeza da morte. Que é 

possível a identificação com aquele lugar e com a vida circunscrita àquele espaço deformado 

pelo preconceito simplesmente porque há vida, mesmo que agora reduzida à vontade de viver. 

“Às 8h30 de uma manhã, pela janelinha da porta, era possível ver o casal dormindo na 

mesma cama – de conchinha. Uma paciente pergunta se pode fazer sexo usando oxigênio. E a 

outra, sempre tão recatada em vida, agora deu para escandalizar a família arrancando toda 

a roupa de uma vez. E outra ainda ri de si mesma: havia se apaixonado pelo residente. ‘Eu 

converso com ele e esqueço que estou sem dentadura. Lembro de mim como era antes, e não 

como estou agora. Quando pego o espelho até me assusto’”. 

Mandar o paciente para casa o mais depressa possível é o fim desejado pelos 

profissionais paliativistas. “As passagens devem ser rápidas e apenas para tratar crises que 

necessitem de maior estrutura”. Isso não significa o abandono daqueles que possuem o 

quadro clínico mais ameno, e o próximo trecho mostra a persistência da terapia paliativista: 

“Para todas as demais intercorrências há uma equipe de visita domiciliar comandada por 

Rosângela Martins Conceição, de 45 anos, uma professora de História que ao cuidar do 

câncer da avó, descobriu sua vocação de enfermeira”. Este trecho legitima a missão a que se 

propõe o profissional paliativista, de atender a demanda da vida ainda nos primeiros minutos 

de morte. 

“Quando me tornei enfermeira, eu sabia que era meu lugar no mundo. Mas nós somos 

ensinados a ver as pessoas por partes do corpo, por doenças. E acabamos achando que a 

sensibilidade é incompatível com a razão”. A fala de Rosângela novamente confronta a 

medicina tradicional e o modelo paliativo de assistência. A primeira encontra na razão a frieza 

para curar um ser humano reduzido a pedaço. A última, vê na sensibilidade a força para 

dignificar a vida e dar a ela sentido mesmo em seus últimos momentos, separando a doença 

do ser que ainda vive. “Recuperei minha sensibilidade aqui. E descobri que é o princípio de 

tudo. Sem ela não dá para enxergar o paciente nem compreender o que ele precisa”. 

“Cada visita domiciliar dura horas, porque, além dos procedimentos técnicos, 

Rosângela e a auxiliar de enfermagem ouvem as últimas histórias, aplacam angústias e 
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provam um bolo feito para a ocasião. São tantas as comilanças que a equipe publicou um 

livro só com a compilação das receitas dos pacientes. Esta é outra característica peculiar da 

Enfermaria: ela engorda”. A partir desta informação, volta-se ao intuito do tratamento 

paliativo. Técnica e tratamento humanitário como complementos intrínsecos na recuperação 

do paciente, o que nos faz questionar se não deveria sempre ser desta maneira. Horas de 

dedicação mútua entre profissional e enfermo, sendo este cada vez mais incentivado a dividir 

sua história com quem procura fazer dela uma biografia exclusiva. A Enfermaria engorda não 

somente no seu sentido denotativo. Engorda, principalmente, por devolver a cada paciente a 

vontade de viver. 

“Maria de Cleide, Regina, Zilda, Neucilene, Edineia, Mary... Elas são dezoito 

auxiliares de enfermagem que permanecem dia e noite ao lado dos pacientes ajudando em 

necessidades básicas como urinar e defecar, dando banho, limpando sangue e vômito, 

escutando muito”. Informação quantitativa e funcional.  

“Antes eu me preocupava muito se estava gorda, se minha mama estava caída”. 

“Depois que vim pra cá, agradeço a Deus por fazer xixi e por respirar bem”. As declarações 

são de Maria de Cleide Batista, auxiliar de enfermagem de 44 anos. Um olhar sobre a vida e a 

morte construído durante a trajetória profissional. A velha máxima de que só valorizamos a 

vida quando nos deparamos com uma realidade mais perversa que a nossa. 

“As auxiliares formam uma pequena torcida organizada. Quando alguém busca a 

razão de tanto barulho, a explicação é sempre ótima: ‘Seu fulano conseguiu fazer cocô! Foi 

tão bom pra ele’”. Pequenos grandes resultados como este é que dão sentido ao trabalho dos 

profissionais paliativistas. Qualquer fagulha de vida mostra que a doença não se sobrepõe ao 

paciente, e que a sua existência não se restringe aos males que o afetam. Ao contrário da 

medicina tradicional, que desfaz do todo pela parte inútil, aqui se mostra ao enfermo o quão 

útil é aquele naco de vida que permanece imune. 

Se a vitalidade era a marca registrada da Enfermaria, Tia Celeste era a representação 

da vitalidade. Paciente da Enfermaria, ela parece ter deixado uma lição, por isso é reconhecida 

em cada enfermo que apresenta uma atitude positiva, fruto do aprendizado adquirido com a 

vida. Quando percebemos sua morte, constatamos também que de alguma maneira ela 

continua viva: “No início, Tia Celeste parece ser uma paciente muito popular. ‘Tia Celeste 

passou por aqui’, se escuta de uma e outra. Depois que Tia Celeste foi e voltou tantas vezes 

sem nenhuma apresentação formal, a pergunta torna-se inevitável. ‘Eu sinto aqui na 

Enfermaria que as pessoas vão se purificando, vão enxergando coisas que não viam. Então 
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acho que isso é um pouco celestial pra elas’, explica Regina Célia de Jesus, de trinta anos. 

‘Em outros setores do hospital é morte mesmo, mas aqui é Tia Celeste’”. 

Encerrando esta penúltima parte, Eliane elucida em duas situações a sabedoria 

empírica de vida que possuem as auxiliares de enfermagem, exemplificada pelos diálogos de 

Regina de Jesus. Se é impossível fazer com que a doença se extinga do corpo, não é difícil 

fazer com que se retire da mente:  

“Diante do diagnóstico, a paciente chora muito. ‘O que eu faço da minha vida?’, 

pergunta a Regina. ‘Viva’, diz a auxiliar de enfermagem. A paciente retruca: ‘Mas uma vida 

desse jeito?’. A auxiliar responde: ‘Enquanto há respiro, tem vida. Faça tudo o que tem 

vontade, vá a lugares que não pôde ir’. A paciente não se convence: ‘Mas aqui na cama?’. 

Regina gesticula com os braços fininhos e compridos que a caracterizam: ‘Tem alguma coisa 

inesquecível que você deseje comer?’. A paciente nem pensa: ‘Pão com manteiga na chapa’. 

Regina dá um grito: ‘E eu que pensei que você ia querer jantar no Fasano!’. E despenca doze 

andares para buscar um pão com manteiga na chapa na lanchonete do hospital. A mulher 

come chorando. De felicidade possível”. 

“‘Eu estou com muito medo deste seu setor’, diz a filha de uma paciente. ‘Por quê?’, 

pergunta Regina. ‘Me disseram que minha mãe veio pra cá para morrer’. Regina reage: ‘Não 

é assim’. A acompanhante é agressiva: ‘Ah, vai curar a minha mãe?’. Regina afirma: ‘Não, 

não vamos curar. Vamos dar qualidade de vida a ela’. A mulher insiste: ‘E o que é qualidade 

de vida?’. Regina responde: ‘Qualidade de vida é sua mãe conseguir respirar e falar bom-dia 

para você sem precisar do cateter. É sua mãe não ter medo de falar porque vai ficar sem ar. 

É sua mãe poder abraçar você sem sentir dor’. A filha finalmente compreende. ‘Então minha 

mãe está no lugar certo. Quero muito um abraço’”. 

 

Janelas da alma: Em duas enxutas páginas, as considerações finais da autora a 

respeito da vida e da morte são colocadas através de situações rotineiras da Enfermaria. Em 

cada caso, percebemos que a morte é insolúvel e superior a conclusões. Ninguém duvida que 

a morte seja a única certeza da vida, incerto mesmo é saber quando e de que forma ela 

decidirá por sua chegada. Assim, só resta observar a morte a arrastar por seus caminhos peças 

de um mosaico de existência. (p.378 e 379). 

“Cada leito da Enfermaria é uma janela para o mundo de alguém. Perto da morte, a 

vida fica mais nua. E as contradições se explicitam. Morre-se como se vive, só que com mais 

radicalidade”. 
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Nas últimas colocações de Eliane Brum, a reflexão que parece vingar é a do fotógrafo 

Marcelo Min10: “Viver e morrer é a mesma coisa”. Parte de sua entrevista, explica a 

descoberta e ajuda a entender o trecho em questão: “O convite para fazer as fotos para uma 

reportagem da Eliane Brum, repórter especial da revista Época, sobre os últimos dias de vida 

da Ailce de Oliveira e o cotidiano da Enfermaria de Cuidados Paliativos do Hospital do 

Servidor Público de São Paulo, veio justamente por causa do trabalho com os nascimentos. 

Lá, nos Cuidados Paliativos, conheci a médica Maria Goretti Maciel e logo entendi que a luta 

para um nascimento ou uma morte digna no Brasil tem o mesmo vocabulário, as mesmas 

dificuldades (enfrentar o preconceito da comunidade médica, eliminar rotinas e 

procedimentos médicos desnecessários, combater o uso indiscriminado do aparato 

tecnológico) e as mesmas soluções: respeitar o tempo das pessoas, saber ouvir, personalizar o 

atendimento, saber informar, “falar de amor com amor”, como diz a doutora Goretti. Outra 

coisa foi o que eu vi e senti nos partos e na morte. O que me espantou não foram as 

diferenças, mas, sim, as semelhanças entre os dois. Há uma energia no ar, os familiares por 

perto, certa tensão e expectativa, o tempo vai passando e aí acontece: num instante, um alívio, 

uma mágica”.  

Na mesma entrevista, Eliane complementa a conclusão de Min: “Mas morrer talvez 

seja ainda um pouco mais, porque tivemos uma vida para construir um sentido para a nossa 

morte”.  

“Reduzido ao essencial, um paciente tinha uma força que ninguém sabia explicar. 

Ergueu-se sobre si mesmo, levantou um braço esquálido e, sem poder falar, disse chega. O 

câncer tinha lhe roubado as cordas vocais, mas não havia conseguido lhe arrancar a raiva. 

Ele morreu sem um som, mas com muita fúria. E estava nu. Exceto por um detalhe. No dedo, 

um anel de doutor. Por toda a vida ele havia sido pedreiro. A presença do anel, mais do que 

a falta das roupas, era o que o deixava mais nu. Na vida como na morte”. 

“Apodrecer por dentro pode ser uma bênção. Uma doente tem um tumor na coxa 

esquerda. Apodrece por fora. Uma flor de carne que a cada dia engole um pouco mais dela. 

Seu rosto, porém, está em paz. Logo o paradoxo se desmancha. Pouco antes de descobrir o 

câncer, ela ficou cega. Foi o que a salvou da tragédia maior: a visão de si mesma. Por ter 

sido jogada no escuro, ela se manteve na claridade até o fim”. 

“‘Você viu o exame, doutora?’ É o jeito que uma paciente encontra para perguntar se 

vai morrer. A médica pega sua mão, acaricia seus cabelos. Diz: ‘O que você tem está 

                                                             
10

 Parte de sua entrevista concedida para o site jornalirismo.com.br – caderno eletrônico de jornalismo, publicada 
em outubro de 2008 e visualizada em 30 de outubro de 2013. 
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espalhado pelo seu corpo.  Mas a gente vai estar aqui com você. Tirando a sua dor, ajudando 

você, cuidando de você’. Os olhos dela erram pelo quadrilátero do quarto, por um longo 

instante não se fixam em nada. Então ela encontra algo sólido. Ancora seu olhar nos olhos da 

médica. Aceita. Ela diz: ‘Muito obrigada’”. 

 

4. A predominância narrativa:  

Podemos qualificar o primeiro momento de Vida até o fim como um modelo de 

reportagem de ação organizado em uma estrutura textual dissertativo-narrativa. Retomando os 

conceitos de Sodré e Ferrari, (1986, p.52), a action-story “é o relato mais ou menos 

movimentado, que começa sempre pelo fato mais atraente, para ir descendo aos poucos na 

exposição dos detalhes”. Outros testemunhos, imprescindíveis neste tipo de relato, devem 

unir-se ao repórter para conferir uma maior credibilidade e legitimidade aos fatos. 

Já Coimbra (2002, p. 24) classifica a reportagem dissertativa como “um conjunto de 

ideias associadas” que, em cada parágrafo, “deve conter uma ideia – a central – desenvolvida, 

isto é, acompanhada por outras, secundárias, às quais está intimamente relacionada pelo seu 

sentido”. Já a característica principal da reportagem narrativa é “a de conter os fatos 

organizados dentro de uma relação de anterioridade ou de posteridade, mostrando mudanças 

progressivas de estado nas pessoas ou nas coisas”, de acordo com os conceitos de José Luiz 

Fiorin e Francisco Platão Savioli citados pelo Coimbra (2002, p.44). Também não podemos 

desconsiderar que o simples ato de contar uma passagem, um fato ou um episódio já pode ser 

tido como uma narração aonde, fatalmente, elementos vão sendo incorporados.  

Para empregar a significação de Muniz e Sodré em A enfermaria entre a vida e a 

morte, foi preciso realocar algum cargo e até considerar uma demissão. O termo “atraente” 

cede seu posto à amplitude dos fatos e ocupa um lugar de destaque ao qualificar a leitura do 

texto. Já a expressão “mais ou menos”, dá ares de corpo mole e por isso foi dispensada. A 

movimentação da reportagem é intensificada pelo percurso feito por Eliane Brum, ainda que a 

suavidade da narrativa amorteça sua trajetória. Esta movimentação acontece justamente 

quando se reduz a amplidão dos fatos, explorados na busca por explicações que os 

justifiquem. 

Eliane não pisou fora das redações com a intensão barata de apresentar a Enfermaria 

aos leitores e estereotipar os profissionais que lá atuam. A morte, lá dentro, era a paciente em 

estado mais grave, e foi preciso que Eliane a compreendesse para compreender aquele espaço 

do hospital dedicado aos pacientes que se equilibram na corda bamba da vida. Ela se 

debruçou em um grande número de fontes, informações, observações e referências que 
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cruzaram seus conhecimentos, e só aqui já fica possível sentir sua respiração ofegante. É 

preciso fôlego para encarar a realidade com a cara e a coragem, pois ela não obedece 

integralmente a um pré-planejamento. O conhecimento adquirido dos livros agora parece 

intimidar-se pelas novas teorias formuladas pela prática, e isso nos causa a sensação de uma 

Eliane nua, despida de pré-conceitos e entregue as surpresas contidas em cada leito daquele 

setor. Por isso a ação da reportagem é facilmente percebida em cada uma de suas linhas, pois 

elas são traçadas pelo princípio da novidade, que leva a busca desenfreada por respostas sobre 

uma realidade em estado de inércia. 

A realidade chegou a Eliane por uma sequência de fatos, que harmoniosamente, 

acomodaram-se na estruturação da reportagem dissertativa. Ela tematizou a Enfermaria e a 

morte as separando por entretítulos onde, em cada um deles, há uma ideia central rodeada por 

outras secundárias que se relacionam a seu propósito.  

A enfermaria entre a vida e a morte é uma apresentação ao leitor do objeto explorado. 

Eliane o situa sobre seu surgimento, difusão e fundamentos, além de informá-lo sobre o 

período de realização da reportagem. Mas, para tanto, contrapôs de imediato o modelo 

paliativista assistencial com a medicina tradicional característica do Ocidente e derrubou a 

“teoria da temeridade” ao esclarecer, através de um primeiro caso, sobre as práticas e 

conceitos vigentes na Enfermaria. 

A morte envergonhada compila autores que trabalharam com a morte por terem a 

enfrentado de alguma maneira. O entretítulo é um resumo em quatro páginas da pesquisa feita 

pela autora, uma vez que o encontro com a morte é inadiável e as referências da literatura são 

imprescindíveis. Mas este trecho da reportagem não se detém a responder quem é a morte e de 

onde ela veio. Eliane trava um diálogo entre profissionais de diferentes áreas e provoca o 

próprio leitor quanto a seus convencionalismos, mostrando que todos estão condenados pelo 

vírus do preconceito. 

Os deuses de jaleco é um espaço destinado a falar sobre o profissional da área médica. 

Mas como o próprio título diz, Eliane questiona a onipotência da classe e sua ignorância ao 

tentar todos os procedimentos, sejam eles invasivos e/ou dolorosos, como se fosse o melhor 

que podem fazer. A resistência do paciente, ao continuar lutando contra sua doença a qualquer 

custo, também é levada em conta na hora de falar sobre a sua rendição como uma alternativa 

mais cabível e menos sofrida. Entretanto, as questões são atenuadas pelos depoimentos dos 

médicos que tratam sobre suas reabilitações em meio à realidade distante da Enfermaria.  

O quarto título fala sobre O direito de escolher do paciente a respeito de sua morte, ou 

o direito que ele possui de optar pela maneira como viver até o fim. Eliane traz o exemplo de 
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duas personalidades que fizeram escolhas opostas para mostrar que prolongar a vida 

condenada pela doença pode não ser o melhor caminho, o que corrobora com a causa da 

medicina paliativa, modelo assistencial escolhido por uma paciente que tem sua história 

ilustrada neste momento do texto. 

A outra face da onipotência desnuda o outro lado da obstinação terapêutica. O descaso 

da medicina com os pacientes sem chances de cura e condenados pelo sistema de saúde é 

ilustrado por outra história de vida acolhida pela Enfermaria. A paciente, reduzida a “banho e 

comida”, nos remete a um fato não generalizado por Eliane, mas incontestavelmente 

reconhecido na maior parte dos hospitais públicos brasileiros, que também não passaram 

despercebidos pela autora. 

Em Uma equipe que escuta o paliativismo é conceituado pela sabedoria de Maria 

Goretti Sales Maciel, pioneira e chefe da Enfermaria de Cuidados Paliativos. Mas as 

considerações de Maria Goretti desenrolam outras duas questões: a dificuldade de se trabalhar 

com um modelo de assistência que exige tanto quanto a medicina convencional e a 

responsabilidade transferida ao paciente pelo rumo de sua vida até a chegada da morte. Neste 

entretítulo, as contribuições da equipe médica são ora descritas por Eliane, ora legitimadas 

pelos depoimentos de alguns dos profissionais da Enfermaria.  

A morte cheira a morangos é o reconhecimento a todo o trabalho realizado pelas 

enfermeiras e técnicas em enfermagem. Elas, que executam um trabalho tão importante 

quanto os demais profissionais da equipe médica, se tornam mais especiais por terem seus 

ofícios refletidos na experiência sensorial, no empirismo do conhecimento. Uma das mais 

bonitas passagens por mostrar que a sensibilidade é a única que pode compreender a 

fragilidade do ser humano. 

Janelas da alma é o espelho das considerações de Eliane. Nela, vida e morte são 

colocadas frente a frente através das situações rotineiras da Enfermaria, e nesta acareação, a 

única verdade é que a morte é insolúvel e superior a conclusões. Não há dúvidas de que a 

morte seja a única certeza da vida, incerto mesmo é saber quando e de que forma ela decidirá 

por sua chegada. Assim, só resta a Eliane observar a morte arrastar por seus caminhos 

estilhaços de uma vida em decomposição. 

A reportagem se fundamenta em dados e declarações que se encadeiam no decorrer da 

reportagem por serem parte de um raciocínio, e esta fundamentação oculta os juízos de valor 

escancarados nos textos do chamado Jornalismo Opinativo. O que fica explicito, aqui, é o 

raciocínio do autor, responsável por amarrar as fundamentações em cada afirmação 

generalizante, o que resulta sempre em um sentido lógico. Apesar dos entretítulos, devemos 
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considerar que são essas afirmações, seguidas de fundamentação, que dividem a estrutura 

narrativa, pois os intertítulos são ferramentas geralmente arbitrárias em função da 

diagramação ou convenientes quando usadas para facilitar a fluência da leitura.  

Em consonância com o segundo modelo de estruturação textual, A enfermaria entre a 

vida e a morte é compreendida enquanto reportagem narrativa por, literalmente, estabelecer 

entre os fatos uma relação entre o antes e o depois, e apresentá-los em um ritmo progressivo. 

Embora o fator tempo não esteja claramente demarcado em algumas das situações, é possível 

perceber o avanço gradativo de seus efeitos nos casos clínicos relatados por Eliane e nos 

depoimentos dos profissionais concedidos a ela, como denunciam os exemplos abaixo: 

a) De repente, João Barbosa de Lima começou a rir às gargalhadas. [...] Depois de 

meses sem um sorriso, o iceberg que comprimia seu riso se desprendia dele. [...] Daquele dia 

em diante João ria sozinho na cama do hospital. [...] E continuou rindo quando foi para casa. 

(p.355). 

Conseguimos estabelecer uma relação de anterioridade a partir do fragmento “depois 

de meses sem um sorriso”, correspondente ao passado, se relacionado a outro, “daquele dia 

em diante”, que nos traz de volta ao momento da cena. Já o futuro é intrínseco ao trecho “e 

continuou rindo quando foi para casa”.  

b) Um engenheiro de 46 anos [...] foi protagonista de um momento de grande dor e 

beleza. O câncer o levou à Enfermaria. Lá, a equipe chegou a um impasse: ele morreria em 

alguns dias com as pernas ou viveria um mês ou pouco mais sem elas. [...] Na manhã 

seguinte, depois de atravessar a noite conversando com a mulher, ele anunciou sua decisão: 

amputaria as pernas.  [...] Dias depois da cirurgia, ele disputava uma corrida de cadeira de 

rodas com outro doente no corredor. Morreu dois meses e uma semana mais tarde [...] feliz 

por cada dia vivido. (p.371). 

Nesta situação, a decorrência do tempo pode ser vista de maneira mais clara, uma vez 

que Eliane descreve seu caso desde a chegada à Enfermaria até a morte. Os trechos “O câncer 

o levou à Enfermaria”; “Na manhã seguinte”, “Dias depois”; “Morreu dois meses e uma 

semana mais tarde”, dão uma noção temporal ao leitor. 

c) “Eu achava que era um tipo de Deus”, diz Márcio Meireles, de trinta anos, que 

trabalhou um mês na Enfermaria. “Tinha estudado muito e achava que levando o paciente 

para a UTI resolveria tudo. Descobri que havia coisas que eu não poderia resolver. Isso me 

deu uma enorme tranquilidade para viver. Hoje sou um médico muito melhor do que eu era, 

porque entendo meus limites”. (p.364). 
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Aqui o tempo aparece pela relação entre as expressões: “... que trabalhou um mês na 

Enfermaria” e “Tinha estudado muito e achava...”, que identificam o passado; e as seguintes, 

“Descobri que havia...” e “Hoje sou um médico”, que referenciam o presente.  

d) Esta mesma relação aparece de modo mais visível na fala da Médica Juliana 

Monteiro de Barros, que “decidiu ser médica aos oito anos, quando o pai morreu de infarto”. 

[...] Muitos anos depois, durante a residência, ela perdeu uma paciente num atendimento na 

emergência de um hospital. Ficou transtornada. A impotência a levou a jogar o carro contra 

uma coluna da garagem do prédio. [...] “Naquela hora acordei”, afirma hoje, aos 36 anos. 

(p.365). 

Reparamos a progressividade do tempo somente pela relação entre suas fases infantil e 

adulta, “Decidiu ser médica aos oito anos” e “afirma hoje, aos 36 anos”. Ainda, os fragmentos 

“Muitos anos depois...” e “Naquela hora acordei”, fazem parte de um tempo que está 

localizado entre as fases citadas, possibilitando ao leitor compreender a progressividade do 

fato.  

e) Veruska engravidou duas vezes na Enfermaria. Tinha encontros quase diários com a 

morte enquanto a vida crescia dentro dela. Perdeu seu primeiro bebê. [...] Na segunda 

gestação, algumas vezes seu bebê moveu-se dentro dela enquanto um paciente exalava um 

último suspiro. (p.373). 

Neste caso, o passado é predominante, mesmo que ainda não seja possível identificá-lo 

com clareza. Só conseguimos compreender sua progressividade na página seguinte onde, em 

um caso raro, Eliane se coloca no texto em primeira pessoa: “Numa tarde, passo na 

Enfermaria para ver Yolanda, que está morrendo. No corredor, encontro com Veruska, que 

me mostra um filme do seu bebê no celular. Depois ela corre porque está atrasada para 

amamentá-lo, o leite lhe pressionando o seio”.  

As duas estruturas são apresentadas neste primeiro momento de Vida até o fim em 

uma configuração de reportagem dissertativo-narrativa. A dissertação vem à frente em função 

de a estrutura do texto ser organizada em torno de afirmações seguidas de comprovação e 

fundamentação, que assumem um raciocínio, lhe dando sequência. O pronunciamento de 

Eliane aparece no texto em formas implícitas e explicitas, e isso já está estabelecido desde a 

elaboração de suas ideias e a construção de cada parágrafo. Seus conceitos, por ora, são 

atribuídos às ações e as caracterizações dos personagens, que subentendem seu 

posicionamento. Em outros momentos ele está ali, mesmo que as técnicas – sutis – de 

narrativa suavizem as marcas de seus juízos. Em seguida, a narração vem para complementar 
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à reportagem com doses de realidade que corroboram com os pensamentos da autora, 

contando fatos e recriando-os a partir de sua sensibilidade. 

 

5. A humanização do relato:  

Não há como dissociar o jornalismo de seu compromisso social, mas este casamento 

não é mais regido pelos mesmos princípios. Alguns dos valores se perderam pelas correntes 

da evolução coletiva e tecnológica, deixando o jornalismo à margem do desserviço. Sua 

qualidade sucumbe rapidamente à velocidade das máquinas e da sociedade que, cada vez mais 

alternativa, se encarrega de buscar respostas para as próprias perguntas. E enquanto isso, 

enquanto a brasa dos acontecimentos corrói o mundo lá fora, o jornalista confere a entrevista 

por e-mail. Compreender o novo ritmo progressista exige uma dose de intelecto e outra de 

lexotan. E neste afã de avançar, o jornalismo parece ter retrocedido.  

E é quando o saudosismo bate à porta. Perder a ponta dos dedos nas máquinas de 

escrever era deixar a mão e o jornalismo em carne viva. Quem sabe seja um exagero incutido 

em nossas fantasias, mas o fato era que o jornalista não receava o outro lado das redações. 

Atolava o pé no lamaçal mundano e trazia para o seu texto a voz rouca das ruas. 

O jornalista de hoje talvez nem tenha pé. Um par atrofiado por debaixo das 

escrivaninhas que sustentam a enxurrada de informações via internet. Não existe mais motivo 

para sair das redações, tampouco para ampliar o espaço das discussões que deveriam ser 

fomentadas, pois o interesse do leitor, assim como o tempo, o dinheiro e o pé, também parece 

ter sido atrofiado.  

Sem profundidade não há impressões, concatenações, consistência. Não há dor de 

cabeça. A pressa estereotipa personagens, faz dos fatos uma redundância, rouba o brilho dos 

relatos os banhando em água morna, em tons de palidez. Os jornais trazem um apanhado de 

noticias sobre os mais variados assuntos e editorias que lhes dão a sensação de um serviço 

completo e de um falso domínio sobre os acontecimentos. E tudo isso esquece a literatura, que 

é para onde têm recorrido àqueles com os olhos doidos pela dor do texto esquálido, 

esmorecido.  

A literatura é multifacetada. É insana. Joga com as palavras e seus sentidos, a toda 

transfigurados, porque tem propriedade sobre aquilo que é seu. É a linguagem onde tudo é 

expressivo, tudo pode. Inclusive, os anseios de qualquer jornalista. E essa vivacidade precisa 

contaminá-lo para que ele corra de seus andares reumáticos. Por que assim como ele, o leitor 

também precisa encarar suas próprias emoções, um tanto esquecidas.  
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A narrativa literária não se apropria dos preceitos do jornalismo, nem some com eles 

para dar lugar aos seus. Cada qual obedece a sua origem. Mas a literatura é o seu olho aberto. 

É quem espicha a visão até onde se esconde o detalhe, o pormenor da notícia. É quem devolve 

ao jornalismo seu espirito sagaz e vital. 

Quanto aos méritos...  

O jornalismo me fez lembrar este trabalho, mas ele não o fez em meu lugar. Eu é que o 

fiz com sua ajuda. Ele apenas se manifesta quando manifesto minha espontaneidade, quando 

desmantelo meus limites. Não sei se me fiz entender. Mas Eliane se faz entender muito bem. 

É filha do jornalismo aperfeiçoada por um sopro da literatura.  

O jornalismo não precisa agredir para mostrar a agressão, e Eliane usou o eufemismo 

para disfarçar as cicatrizes da fatalidade. Não existe ato mais humanizado que o de 

transformar o absurdo da condição humana em um conto com classificação etária livre. Mas 

não é só uma questão de bem-estar léxico. Eliane pôs em prática o melhor do jornalismo 

quando se propôs a escutar de perto, ao vivo, despida de preconceitos que a colocariam em 

oposição ao outro. O privilégio do ofício a fez chegar primeiro, ouvir histórias de vida, 

traduzir a linguagem das expressões e do silêncio, para depois, desalinhar nossos sentimentos. 

Um capricho do jornalismo em seu estado mais elevado.  

Eliane é humana tanto quanto as palavras que a representam. Mas para a narrativa ser 

de carne e osso, é preciso que seu criador também seja. O texto de Eliane jamais seria tão 

frágil se não fosse pela sua fragilidade, que faz com que ela transporte para o papel toda sua 

preocupação com o leitor, seu interesse em saber sobre ele e sobre o que ele precisa saber. 

Sem isso, o texto até poderia ter forma, mas não conteúdo. E é isso que falta ao ledor. E é isso 

que Eliane tem de sobra.  

Só há emoção quando há identificação, e por isso a realidade esmiuçada mexe com 

nossas entranhas. Ela nos lembra de que há vida lá fora, e a vida lá fora nos faz olhar para 

dentro. Eliane conhece as fraquezas da humanidade porque também está condenada a elas, e 

ai está mais uma nobreza do relato humanizado: admitir as próprias falhas para melhor 

compreender as deficiências do mundo. 

 

6. A objetividade dos fatos narrados: 

Se avaliarmos do ângulo de que o texto é configurado em uma estrutura dissertativo-

narrativa, podemos afirmar que não existe objetividade em A enfermaria entre a vida e a 

morte pelo fato de que a narrativa como um todo projeta a subjetividade de Eliane, lança uma 
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tessitura de intenções que derivam de um raciocínio. Mas a objetividade dos fatos pode ser 

vista de outra maneira: pela concisão das passagens e pela organização das ideias.  

Neste primeiro momento, a reportagem é dividida em oito subtítulos que acolhem as 

abordagens da autora. Cada um destes entretítulos enfatiza a condição de pacientes, familiares 

ou profissionais, dedicando-se também a tratar da Enfermaria e de sua rotina, ou da morte e 

de suas sequelas. Um ensaio esquematizado. Todos os temas passaram por um filtro de onde 

só saiu àquilo que era mais relevante. Não faltou nem sobrou conteúdo, ficando o estritamente 

necessário para responder às necessidades de Eliane e de seus leitores.  

O mesmo acontece com os depoimentos. Apesar da polifonia do texto, todas as falas e 

situações ilustradas responderam necessariamente ao desígnio da proposta. Nenhuma das 

informações ficou dançando em meio à coerência do texto – sem subestimar a autora – até 

porque existe uma coisa chamada edição, o que também implica na sua brevidade. Como já 

dito em algum momento, o texto é todo trabalhado em cima da lógica de um veículo chamado 

revista, onde o conceito espaciotemporal se acomoda entre o dos jornais e dos livros.   

A objetividade, por sua natureza, não cansa, não tem tendências maçantes. Deixa uma 

curiosidade, um entusiasmo, mas não pode deixar uma indagação. Pois ser objetivo, ainda 

mais em uma reportagem, não é ser lacônico nem prolixo. Não é independer da consciência e 

das preferências individuais. É satisfazer pela exatidão das palavras e das apreciações. 
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Já em A mulher que alimentava, segunda parte de Vida até o fim, Eliane constrói a 

narrativa que desvenda os bastidores da morte através de uma personagem em especial: Ailce 

Oliveira de Souza. 

 

1. A escolha do tema/a abrangência da abordagem; 

2. A predominância narrativa/ a objetividade dos fatos narrados; 

3. O número de informações e o que as justificam; 

4. O número de informações e o que as justificam;  

4.1 O texto de natureza impressionista; 

5. A humanização do relato. 

 

Parte 2 - A mulher que alimentava: 

1. A escolha do tema/a abrangência da abordagem: 

 A enfermaria entre a vida e a morte é um ensaio feito para enfrentar as consequências 

de A mulher que alimentava, segundo momento da reportagem. É a análise partida de um 

referencial teórico proposto por Eliane Brum. 

Ailce de Oliveira Souza foi escolhida para responder as inquietações de Eliane, e as 

nossas. Como se vive fora das dependências do hospital? Se o lado externo das paredes fosse 

desconsiderado, tudo o que até então fora feito perderia as dimensões. 

A doença não arrastou Ailce como um tornozelo arrasta corrente. Mas seus passos e 

espaços foram contaminados com morte, e a liberdade se retirou quando a censura interveio 

nos seus resquícios de vida.  

Eliane já sabia das dramaturgias do fim. Faltava saber de seus bastidores.  

 

2. A predominância narrativa/ a objetividade dos fatos narrados:  

Antes de tudo, é preciso falar na predominância narrativa desta segunda parte da 

reportagem para que se compreenda o desenrolar dos outros itens. A mulher que alimentava, 

embora apresente algum recurso característico da reportagem de ação, é caracterizada pela 

fact-story. Nesta reportagem de fatos, agora, o que predomina são as particularidades da 

narração, que somente se apoiam em uma estrutura textual dissertativa. 

A reportagem de fatos, segundo Muniz e Sodré (1986, p.45) é o “relato objetivo de 

acontecimentos, que obedece na redação à forma da pirâmide invertida”. Os fatos, como na 

notícia, são priorizados pela importância, assim narrados em sucessão. Diferencia-se da 
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action-story porque esta se detém a desenrolar os acontecimentos pela exposição minuciosa 

de seus detalhes. 

A reportagem narrativa apresenta as mudanças progressivas de estado de determinado 

personagem, contendo os fatos em uma relação de anterioridade ou posterioridade. Narrar 

também é contar um fato ou uma história, aonde elementos vão sendo incorporados conforme 

o transcorrer do texto. 

Por sua vez, Coimbra (2002, p.86) aponta a reportagem descritiva como a que mostra 

as pessoas e as coisas “fixadas num único momento, sem as mudanças progressivas que lhe 

traz o tempo”, o que não significa ausência de ação e de movimento no instante apreendido 

pelo texto, sendo típica sua pormenorização.  

Novamente, é preciso mexer nas conceituações. A mulher que alimentava relata 

objetivamente os acontecimentos, narrados em sucessão, mas não necessariamente em ordem 

de importância, tampouco à moda pirâmide invertida. Todas as informações estão ali por 

serem importantes, foram selecionadas por Eliane por corresponderem às expectativas e ao 

tempo da reportagem. Só pelo fato de constarem no texto já podem ser consideradas 

essenciais. A pirâmide, ainda que seja usada como uma figura comparativa, nada tem a ver 

com o propósito deste gênero em questão. Então a esqueçamos para não haver confusão. 

Pirâmide invertida é uma estratégia organizacional típica da notícia lançada por seis 

questionamentos, sendo o resto das informações facultativo. A reportagem, embora possa 

usufruir deste recurso, é caracterizada por empregar um sem-número de modelos para a 

construção da narrativa, onde tudo tem um propósito, ou seja, nada é considerado resto. 

Narrar em sucessão é uma questão de escolha. O texto de Eliane poderia muito bem 

desorganizar os dados, relatar os acontecimentos sem respeitar sua cronologia. Mas a 

preferência de Eliane pela ordem dos fatos é cabível se considerarmos seu propósito, de 

conduzir o leitor até a morte de Ailce. Já a objetividade dos fatos narrados poderia ser 

desclassificada se a analisássemos pela extensão deste segundo momento da reportagem. 

Diferente da primeira parte, aqui a temática é única e exclusiva, gira em torno de um só 

personagem. Poderíamos esquecê-la se tomássemos o termo como sinônimo de agilidade, de 

concisão, pois são trinta páginas dedicadas a uma vida, e com poucas interferências. Mas é 

justamente o que torna o texto objetivo. Eliane se despiu de todos os conceitos e pré-conceitos 

para entregar a Ailce a responsabilidade de tal registro. Não havia argumento a ser defendido, 

somente uma história a ser ouvida.  

Já as características da reportagem ação são complementares porque se mantêm no 

mesmo propósito: de trazer para o relato os detalhes, agora das ações e da vida de Ailce.  
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A mulher que alimentava é a reportagem aperfeiçoada pelos recursos da descrição. O 

texto é fixado em um único momento, o momento da reportagem, mas as mudanças 

progressivas que o tempo traz a Ailce são obrigatoriamente relatadas em função de seu tempo 

ser estendido. Eliane Brum convive com Ailce durante 115 dias. Em quase quatro meses é 

impossível não haver ação, não haver movimento, assim como é impossível não descrever tais 

mudanças uma vez que a reportagem é narrativa, sua função é justamente a de contar os 

acontecimentos. É aqui que se encaixa a contribuição da action-story, visto que Eliane conta a 

vida – e a morte – de Ailce dando ênfase aos pormenores de sua história. Em A enfermaria 

entre a vida e a morte também há esta relação de anterioridade e posterioridade nos 

depoimentos dos pacientes e funcionários do lugar. Mas esta relação está colocada como 

característica da reportagem narrativa, pois só pode ser pressuposta, já que as falas trazem 

informações de um passado e de um presente que não que não foram acompanhados pela 

reportagem.  

Narrativo por excelência, o texto de Eliane é assim considerado por não haver 

interferências, raciocínios, discussões. Ela simplesmente se pré-dispôs a ouvir, a conhecer 

Ailce e sua trajetória e a contá-la para o leitor. Podemos sentir que as poucas intromissões de 

Eliane são tímidas, raras, acontecem pelo extremo da necessidade. Isto prova que a lei é abrir 

os olhos e ouvidos para manter a boca fechada: 

“Ailce deixa o consultório ereta, os olhos secos. Está de salto alto. Desta vez, se apoia 

no meu braço. Mas ainda é ela: ‘Será que se eu engordasse um pouco não daria pra fazer 

cirurgia?’. Desta vez, me sinto autorizada a falar [...]”.  

A narrativa de Eliane é irrefutável, assim como a sua participação na narrativa. 

Qualquer bom repórter que preze por um texto verdadeiro deveria fazer o mesmo. Não tem 

como não se envolver pela história contada, pelas pessoas que a contam, e esta é uma atitude 

nobre. O simples fato de estar presente no local de sua reportagem já interfere no 

comportamento e na realidade de seus personagens. Então que o repórter assuma. Contribua. 

Acrescente. E admita sua participação para que seu texto possa ser genuíno: “Do meu lugar às 

vezes incômodo de observadora de um quadro familiar, ora na cena, ora fora dela...”.  

 

3. O número de informações e o que as justificam:  

A informação é uma. É única. É toda justificada. Tentar separá-las é colocar um 

espaço entre os parágrafos. Nada mais sublime do que pedir licença para tomar como 

empréstimo a sua própria escrita. Ailce concedeu a Eliane uma história, e Eliane lhe devolveu 

a vida. E não deveria ser ao contrário.  
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Aqui, quase quatro meses de vida são transformados em espírito de reportagem. A 

mulher que alimentava é a mulher que dignificou a existência dando as crianças o que comer. 

É a mulher que também alimentou Eliane. Por isso a narrativa é insolúvel. Inseparável. Foram 

de Ailce os méritos de uma biografia. A narrativa era dela. Era ela. 

“Quando ela chegou ao hospital, em 15 de julho, sabia que era o fim. Deitada, com 

dor, ela disse: ‘Acho que a história que você está escrevendo sobre mim chegou ao fim. O que 

você acha?’. Eu deveria ter sido mais corajosa, mas fiquei aquém do que ela esperava. E 

merecia. ‘Não sei’, eu disse. Seus olhos amarelos me perfuraram: ‘Não sabe?’. Eu menti: 

‘Acho que não falta mais nada’. Na verdade, como ambas sabíamos, faltava a morte dela. Só 

depois fui capaz de perceber a dimensão do que ela havia me dado. Ninguém confiara em 

mim como ela. Eu escreveria sua história, e ela estaria morta. Pela primeira vez, a personagem 

principal de uma reportagem – por premissa, não por acidente – não estaria viva para lê-la. 

Ailce se entregara inteira nas minhas mãos de escritora”. 

“Não se acerta a vida no fim, talvez não se acerte nem mesmo no meio. A vida é um 

desacerto, é por definição dissonância. Nos últimos minutos, segundos de vida, o olhar 

infinitamente triste de Ailce parecia dizer: ‘Então é isso? Estou morrendo mesmo? Mas eu 

ainda queria dançar’. Ailce morreu às 15h50 de 18 de julho com ânsia, desejando, o que me 

fez acreditar que ela viveu intensamente até o fim. E ali nos separamos depois de quase quatro 

meses. Eu não poderia, nem queria segui-la. E ela gostaria de ficar. A certeza dessa separação 

era o que nos havia unido no princípio, quando ainda éramos desconhecidas e não nos 

amávamos. Agora, nos despedíamos como cúmplices. Mas eu sabia que minha despedida não 

seria ali, nem à beira do seu túmulo, onde o coveiro gritou para o colega: ‘Esse é o último, 

Nelson?’. Minha despedida é agora, com a publicação dessa reportagem. É quando eu cumpro 

a minha parte do pacto. A parte dela era me deixar testemunhar seu morrer. A minha era lhe 

reconstituir o corpo com palavras, torná-la viva pela escrita”. 

“Nesses 115 dias que vivemos lado a lado, Ailce me mostrou que o que eu entendia 

como morte era vida. E foi isso que ela me legou: no final da sua vida, ela deu um recomeço 

para a minha. Agora, pela escrita, eu devolvo a ela a sua”. 

 

4. O número de informações e o que as justificam: 

 A fonte é uma, Ailce. É a principal. Dona de todas as naturezas. De todas as 

informações. Ou quase todas. 

Marcos e Luciane são filhos de Ailce. Lourdes é contratada para limpar sua casa. As 

três testemunhas não foram escolhidas, mas sim abraçadas pela narrativa por fazerem parte da 
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história e do tempo da reportagem. Quem sabe outras pessoas tivessem cruzado pela vida de 

Eliane e até pelo seu texto naquele período, mas o foco é Ailce. Lourdes e os filhos são 

considerados por estarem diretamente envolvidos com sua vida e morte e por humaniza-los 

através de seus atos. Assim como Maria Goretti Sales Maciel. São eles que trazem ao texto a 

pequena quantidade de cinco informações. 

Marcos é seu primeiro filho. Rejeitado assim que nasceu por uma depressão pós-parto, 

é quem cuida das feridas do corpo de Ailce. Com 42 anos, formado em Pedagogia, fez 

concurso para a escola onde a mãe trabalhava. Marcos é quieto, retraído. É ele quem também 

faz os curativos quando Ailce adoece, administra os remédios e prepara seu café da manhã, 

passando a lhe dar banho quando ela se torna mais fraca. (p.394). 

Se algumas – tantas – falas de Ailce foram dispensadas, por que haveria de aparecer as 

de Marcos. O filho é um complemento, só está ali porque a sagacidade de Eliane permitiu. As 

atitudes são mais relevantes do que as falas, e talvez uma citação dissesse menos do que as 

observações da autora. 

Luciane veio logo após. Desejada. Correspondeu às expectativas de Ailce por ter 

nascido mulher. Tornou-se mãe de santo na tradição do candomblé. É Luciane quem dá à mãe 

a dimensão mística da vida.  

Na noite do dia 14 de julho, quando suas dores aumentam, Ailce pede à filha que 

chame o Preto Velho. À entidade, que se manifesta pela boca de Luciane, Ailce pede para ser 

levada desse mundo, mas o Preto Velho ameniza em tom de brincadeira: “Não é tão fácil 

assim, minha filha. No céu tem fila. Vou ver se consigo uma vaguinha pra você cuidar das 

crianças”. Depois, em uma conversa reservada, explica à família: “Está tudo tomado. Ela 

sente como se tivesse espinhos dentro dela”. (p.405). 

Às 15h50 da sexta-feira, 18 de julho de 2008, Ailce está a um passo da morte. Está 

lúcida, mas seus olhos começam a errar pelo quarto. Luciane diz: “Vamos dançar, mãe. 

Vamos botar nossa roupa pra gente dançar. A senhora está vestida de cigana e está linda. Já 

curou, mãe. Não tem mais nada dentro de você. Não tenha medo, estou segurando a sua mão. 

Vou lhe ajudar a atravessar. Está todo mundo esperando pela senhora. Eu te amo tanto, mãe. 

Muito obrigada por tudo”. E desenha com pétalas brancas o corpo da mãe. (p.410). 

Luciane também é filha, mas sua representação tem um sentido maior. Mística, ela 

sente todas as dores da mãe, sente inclusive a hora que a mãe partirá. É bonita esta 

contraposição com a medicina tradicional. Ambas, em um mesmo local, desempenhando suas 

funções pela mesma causa. Luciane foi quem deu o adeus final, foi quem teve a coragem de 
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conduzir a mãe até a sua morte. Sua força era outra, e a força dada a Ailce também. É 

impossível não registrar o extraordinário quando ele se manifesta. 

Lourdes divide com Ailce o espaço da vasta casa de dois andares.  “Você não tem 

câncer”, diz ela. “Eu tinha uma tia com câncer e ela gritava de dor. E cheirava mal, era um 

cheiro tão horrível que ninguém chegava perto dela. Você não tem cheiro nenhum. Eu tiro 

seus lençóis e suas roupas e não tem cheiro nenhum. Pra mim você não tem nada”. (p.398). 

Quem seria Eliane para destruir com sabedoria a inocência frágil de Lourdes. 

De forma contrária, Maria Goretti aparece por ser a médica que acompanha o caso de 

Ailce. Mesmo dona de toda sabedoria, Maria Goretti parece se igualar a Lourdes ao empregar 

a sutileza em suas palavras e no diagnóstico da paciente. Nessas horas, ser primária, oficial e 

expert quer dizer muito menos: “Será que você não lembra da nossa conversa?’, diz ela a 

Ailce, que não lembra de seu diagnóstico. “Eu lhe contei que tinha uma pedra no meio do 

caminho”. “A vida de todo mundo vai chegar ao fim um dia”, diz Maria Goretti. “A sua, a 

minha”. “Paliativo vem de palium, que quer dizer manto. É o que a gente faz aqui. A gente 

joga um manto sobre a doença. O tumor vai lançando toxinas pelo corpo e isso provoca 

sintomas. Os medicamentos abrem o apetite, amenizam a náusea, melhoram a ansiedade. Mas 

um dia não vamos mais conseguir abrandar os sintomas. Quando esse dia chegar, meu 

compromisso com você é o de nunca abandoná-la. Vamos cuidar de você até o fim”. (p.403 e 

404). 

 

4.1. O texto de natureza impressionista: 

 À natureza impressionista é atribuída a subjetividade do autor. São as suas 

impressões, o seu feeling quanto aos acontecimentos. Um texto subjetivo compreende tudo 

aquilo que ninguém disse, não depende de declarações, pois foi percebido pelo repórter. Mas 

não há subjetividade aqui. Se há, não é para minha alçada. Embora a subjetividade sempre 

exista e seja sempre um fator indubitável, descobrir a subjetividade nas palavras diretas de 

Eliane exigiria outro trabalho. Apesar de suas escolhas e seus recortes, por si, revelarem o que 

há de subjetivo, Eliane percebeu, intuiu, mas as atitudes e as falas de Ailce comprovaram. 

Eliane reproduziu as subjetividades que saiam desfiguradas, e por isso é objetiva. A 

subjetividade não partia da autora sem um estímulo. 

O que fica é a impressão quanto a ela. Quanto a sua grandiosidade. E é a melhor 

possível. Não é nada fácil ler os acontecimentos, e escrevê-los. Ter o ímpeto – e a capacidade 

– de agarrar o mundo com as unhas e reinventá-lo. Buscar nas ruas os mistérios do cotidiano 
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em suas formas mais brutas, e descobrir que não existe mistério. Existem seres humanos, 

mergulhados no absurdo da realidade. 

 

5. A humanização do relato: 

 Humanizar o relato, neste caso, significa mais do que respeitar e ser fidedigno a outra 

parte. É também assumir as reponsabilidades das interferências no mundo alheio. Por mais 

que pareça, ouvir não é só ouvir. É estar em um espaço que não é seu. Por isso é obrigatório 

repensar as perguntar, ponderar os termos, desapoderar-se dos juízos.  

Eliane se posiciona, logo após a reportagem e os seus bastidores, sobre o fator humano 

em uma reportagem. Nada melhor do que a própria autora para falar dos caminhos que 

tornaram seu relato humanizado. Depois disso, não é preciso dizer mais nada. Mas digo: O 

melhor caminho para tornar um relato humanizado é assumir a condição de ser humano. 

 

P.S.: O fator humano 

 

Algumas pessoas me perguntaram sobre o nível de interferência do repórter, eu, na 

travessia da personagem, ela. Esse é um tema caro ao exercício do jornalismo. Isenção e 

objetividade se colocam para o jornalista como um ideal que deve ser perseguido, mas que 

jamais será atingido por completo. Nossa simples presença – ou decisão de fazer uma 

reportagem – já altera a realidade sobre a qual vamos escrever. Quanto mais claro isso ficar 

para o leitor, maior será a honestidade de nosso trabalho.  

Em qualquer reportagem há interferências que podem ser evitadas. E outras 

impossíveis de escapar. Perguntas que já contêm uma resposta dentro delas, que praticamente 

obrigam o entrevistado a dizer aquilo que o jornalista quer ouvir, não só podem, como devem 

ser evitadas. Mas não se consegue impedir o desejo do entrevistado de que uma resposta 

cause uma boa impressão no jornalista, no leitor. 

Nunca me vi na posição de um deus que observa uma realidade de fora, imune as suas 

implicações. Conheço bem as fraquezas da minha humanidade e me vejo como produto 

cultural de uma época histórica determinada, muito menos livre do que desejaria. Em meus 

textos, procuro deixar muito claro ao leitor qual é o meu lugar e onde minha interferência foi 

decisiva. 

Nos 115 dias em que eu e Ailce convivemos, uma experiência radical de jornalismo, 

mas principalmente uma experiência radical de vida, dediquei um cuidado obsessivo a evitar 

interferir na sua vivência do morrer. Eu quase não fazia perguntas, optei por apenas pontuar 
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suas respostas, numa escuta delicada e muito, muito atenta. Por um lado, minhas perguntas, se 

incisivas, contaminariam suas respostas: ela poderia usar minhas palavras em vez das dela 

para se referir a esse momento-limite da vida. Por outro, eu correria o risco de atropelar seus 

sentimentos se abordasse questões para as quais ela ainda não estava preparada. 

No primeiro caso, essa interferência impossibilitaria uma reportagem honesta; no 

segundo, machucaria Ailce. Um exemplo: ela jamais usou a palavra “câncer”, eu nunca 

pronunciei a palavra “câncer”. Se eu falasse em “câncer”, não poderia saber que Ailce não 

usava essa palavra e, assim, não compreenderia algo crucial da forma como lidava com a 

doença que a mataria. Nunca falei sobre “morte” antes dela. Se já saísse perguntando, 

afobadamente, eu não saberia quanto tempo Ailce precisou para articular a palavra “morte”. 

Nem todas as implicações desse silêncio ruidoso. Não saberia também que ela só falava sobre 

a vida. 

Nesta reportagem, essas eram as intervenções que, se consumadas, condenariam a 

narrativa da vida de Ailce. Mas pingar gotas de água em sua boca quando ela já não tinha 

forças para segurar o copo, ou ajudar a lhe dar banho quando não havia ninguém mais que o 

fizesse, não. Pelo contrário. Estas nem sequer dizem respeito ao jornalismo. Só à humanidade. 

 

5.1. O QUE LEVAR DE ELIANE BRUM? CONSIDERAÇÕES ACERCA DO 

JORNALISMO 

 
Um jornalista vira as costas para a porta. Decide atravessar a rua. A cidade. O mundo. 

Os limites. Tudo em nome de um universo totalmente paralelo ao seu.  

É tão nu que só tem a caneta, à vontade. Prepara-se por meses, e um dia de realidade é 

suficiente para desmanchar sua preparação. Arranca as páginas, as unhas, as respostas e vê 

que está tudo errado. As respostas, principalmente, não podem ser arrancadas.  

Procura pela inspiração. Pela explicação, pela respiração. A verdade, assim como a 

cabeça, já começa a doer. Preza pelo fato, pelo ofício. Pelo seu travesseiro.  

Encara a vida de frente. E até conversa com ela. É ela quem serve o café enquanto ele 

se apresenta. No meio da sala. Ou em meio ao absurdo da condição humana. 

A vida do jornalista é isso: a verdade, a fonte, o caos, o lado externo dos seus olhos. 

Tudo isso exige fôlego, suor, delicadeza. Um desamarrar de suas próprias amarras.  

O lado de fora é muito grande. E precisa que o jornalista também seja.  
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Dai me pergunto: por que sempre existe alguém para chamar todo esse processo de 

literatura? E fecho o semblante para tal titulação de mau-gosto. Acho um desmerecimento, um 

desrespeito. 

Não reluto mais as suas contribuições, sei que de alguma forma ela está presente. 

Quero mais que o eufemismo de Eliane? A figura de linguagem, que se escancara nas páginas 

de Vida até o fim, é um instrumento típico de suas posses. Mas tentar separar prováveis 

funções literárias do texto jornalístico é apagar todo o encanto de uma narrativa. A que leva 

esse afã de encontrar explicações para tudo? Eliane diz que o adjetivo literário só diminui o 

jornalismo, e eu digo que as elucidações só empobrecem os fenômenos.  

As palavras são universais, não são propriedades da linguagem literária. Empregá-las 

ao jornalismo não quer dizer vaidade, mas quer dizer percepção. Quanto maior a 

sensibilidade, maior a necessidade de usufruir dos seus sentidos. Por isso acredito não se 

tratar, nem de literatura, nem de jornalismo, mas de alguém que existe e que tem sua palavra a 

dizer, sua expressividade a exteriorizar.  

O jornalista é um sofredor. Pena diariamente na busca por fazer jus ao ofício, e volta 

para casa esfolado pela imprevisibilidade mundana. Um escritor nem precisa espiar pela fresta 

da janela, pois é retroalimentado pela fertilidade de suas fantasias. Duas figuras separadas 

pelo compromisso. Por isso também acredito que a atribuição da literatura ao jornalismo é 

fruto mesmo da insatisfação do leitor, do seu descontentamento com o jornalismo que se 

pratica de maneira barata, em nome da supremacia da objetividade. É necessário que o leitor 

encare suas emoções, mas não pelo viés da ficção. É a realidade em sua forma mais 

dimensionada que vai igualá-lo ao mundo lá fora, e talvez seja esta sua maior urgência. 

Infelizmente, necessidades supridas pela alternativa mais próxima. 

Há também uma confusão quanto à plataforma midiática. O livro é uma ferramenta 

literária para onde se deslocam as reportagens, e isto acontece em função dos maus-hábitos 

gerais da população de não consumir cultura. Os jornais deixam de investir neste ramo, pois é 

caro manter o repórter do lado de fora das redações, e o retorno é baixo em função da escassez 

de consumidores, o que levam os profissionais tolhidos a apelarem para o instrumento típico 

da literatura.  

Este fato leva ao raciocínio sobre outro problema mais sério: Se as grandes 

reportagens migram dos jornais para os livros, o que sobra nas redações? Jornalistas cada vez 

mais atrofiados em função de um sistema que prioriza a notícia em 30 linhas. O estímulo do 

raciocínio e da criatividade é esmagado pelos moldes do jornalismo cotidiano, e a confusão 

entre literatura e jornalismo se estabelece a partir dai, pois os grandes nomes da reportagem 
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adotam o livro para imprimir a abrangência de seus relatos, tendo seus textos confundidos 

com narrativas literárias.  

Mas o que levar de Eliane Brum?  

Justamente sua resistência aos padrões. Eliane é sensível, caminha na contramão das 

concepções mais superficiais do jornalismo, sentindo as dores do mundo e as ansiando com 

toda a nobreza de um ser humano de verdade. Com o jornalismo enraizado em cada atitude, 

ela perturba o leitor e até a si mesma quando suja sua escrita com as implicações do tempo, e 

traz em seu texto muito mais do que as exigências que competem a seu ofício. Eliane é 

sobrecarregada pelo peso das boas histórias, pois é corajosa ao mergulhar em suas 

profundidades e retirar de lá grandeza de uma vida perdida por entre a efemeridade.  

É o que está em falta. É o que em Eliane, sobra. Um mundo magnificamente 

reconstruído pelo seu caráter, pelo seu silêncio, pela sua coragem. 

Eternizo a ti, Eliane. E sei que já está eternizada nas prateleiras do tempo. Porque é 

através de suas mãos que o verdadeiro jornalismo transforma-se, inexplicavelmente, em 

literatura. Em literatura da vida real. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O mundo caiu em sono profundo. O leitor deixa de existir em nome da lógica violenta 

do consumo. O grande drama do Brasil é que, aqui, jamais tentou se criar um mercado para 

leitores. E quando o bom jornalismo surge, o espanto faz dele literatura. Se o leitor está 

desacostumado a sua verdadeira prestação de serviço, não é por falta de vontade. É por falta 

de oportunidade, de grandes investimentos no setor das boas informações.  

Por isso, o jornalismo dos livros é tido, em um país com baixa densidade de leitores, 

como uma ficção das mais absurdas, que nem novela das nove. Ninguém está familiarizado 

com a vastidão do mundo lá fora, pois diariamente, a realidade que chega às casas se 

apresenta em três, quatro parágrafos. Me questiono também se a tal baixa densidade dos 

adeptos a leitura não tem a ver com o jornalista atrofiado das redações, há pouco falado. Não 

tem coisa mais sem graça que ler a pobreza e a redundância das notícias, que passar os olhos 

sobre as injustiças do mundo, e ter que ler que o fulano vai estar fazendo o possível para que 

os culpados sejam punidos e o quadro seja revertido. 

O jornalismo dos livros é a saída para despertar a sociedade, é o banho de água fria 

necessário. É preciso um estardalhaço léxico e gráfico para que os espíritos se agitem. Ora, 

vai “estar fazendo” o que? Qual é o possível?  

Vai ser revertido para quê? Para onde? Para quem? 

É isso que o leitor precisa saber, mas é isso que o jornalismo diário não está afim de 

perguntar.  

O jornalismo dos livros não pergunta. Faz. Não fica esperando na orla para molhar os 

pezinhos e sair correndo. O jornalismo dos livros tem o ímpeto de rasgar as cortinas da 

realidade, trazer uma polifonia de vozes e provocar uma pluralidade de olhares, de novas 

visões, de raciocínios recauchutados. O jornalismo dos livros não deveria ser somente dos 

livros.  

Trato como jornalismo de livro por se tratar do jornalismo contido nos livros. Porque 

existe o jornalismo de jornal, de revista, de internet, de TV, de rádio, e de livros. Mas, para 

mim, não existe o jornalismo literário. O Jornalismo não é da Literatura. São exigências e 

responsabilidades distintas, e profissionais que se cruzam, no máximo, por uma entrevista. 

Para mim, existe o escritor que se expressa, o jornalista que se expressa, e o mundo 

expressado por duas vertentes: a do real, e a do ficcional.  

Acredito que o jornalismo literário seja assim chamado por uma questão de cartório, 

de registro histórico. E de desconhecimento. Só passará a assumir o peso de seu primeiro 



101 

 

nome quando for admitido como filho único. Filho da vida, dos fatos, das histórias, por quem 

adota todas as palavras, sentidos e sensações, que não são propriedades literárias. São dignos 

de um jornalismo bem feito.  

Enfim. Não consigo conceber a literatura por uma questão de saúde. Meu sistema 

nervoso se agita e quer briga. Acredito fervorosamente é nas impressões literárias, nos seus 

disfarces. Que amenizam o ardor das informações, a carne viva dos acontecimentos, o 

jornalismo de entranhas a mostra. 
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