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“É fácil esquecer que mulheres são mulheres sob a desculpa de que 

todos os criminosos devem ser tratados de maneira idêntica. Mas a 

igualdade é desigual quando se esquecem as diferenças. É pelas 

gestantes, os bebês nascidos no chão das cadeias e as lésbicas que não 

podem receber visitas de suas esposas e filhos que temos que lembrar 

que alguns desses presos, sim, menstruam. ” 

(Nana Queiroz) 
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RESUMO: 

Neste trabalho analisamos os diferentes perfis descritos no livro-reportagem “Presos Que 

Menstruam”, escrito pela jornalista Nana Queiroz, discutindo e esclarecendo as particularidades 

do perfil como vertente do Jornalismo Literário, mapeando as liberdades, características e os meios 

de captação de um livro-reportagem utilizados pela autora e refletindo sobre a sua singularidade 

na construção narrativa e como, por meio deles, consegue ser porta-voz das mulheres encarceradas. 

Além de estudar a teoria da Estrela de Sete Pontas, apontada por Felipe Pena (2006), tivemos como 

embasamento desta análise fundamentos sobre o gênero perfil conforme Vilas Boas (2003), Piza 

(2004), Sodré e Ferrari (1986) e Kotscho (2003) e acerca da construção de um livro-reportagem 

baseado em Lima (2004). Esta pesquisa nos permitiu entender que é possível trazer ao leitor, 

através do Jornalismo Literário, realidades adversas àquelas que o mesmo está acostumado, de uma 

forma menos agressiva do que o jornalismo cotidiano, quase como se convidasse o leitor a entrar 

na vida das pessoas sobre as quais estão sendo contadas essas histórias através do gênero perfil e, 

também, a partir dos meios de captação de um livro-reportagem. 
  

PALAVRAS-CHAVE: 

Jornalismo Literário. Perfil. Livro-reportagem. Presos que Menstruam. 
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INTRODUÇÃO 

Encarceradas: o Brasil dentro das penitenciárias 

O jornalismo está no cotidiano das pessoas desde o “bom dia” até o “boa noite”, seja por 

meio impresso, online, na televisão ou nas estações de rádio. Seja qual for o veículo de 

comunicação, ele sempre vem com o intuito de informar, passar adiante as novidades quentinhas 

prontas para sair do forno e chegar até seu receptor. 

Atualmente, mais do que em qualquer época já vivida até aqui, capas de jornais e grandes 

manchetes do online se fazem em cima apenas do agora. O ontem, mesmo que seja há poucas 

horas (e, por vezes, minutos) atrás, já não é mais tão importante quanto o agora. O jornalismo 

urgente e noticioso tem passe livre para adentrar nas redações jornalísticas e qualquer coisa que 

fuja do corriqueiro lead — tradicional roteiro de perguntas que deve ser respondido no primeiro 

parágrafo do texto: O que? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? — pode ficar para depois. No 

jornalismo tradicional, pouco tempo é disposto para contar histórias de forma aprofundada. 

Contudo, é possível encontrar alternativas para sair do que é raso ao adentrar no mundo do 

Jornalismo Literário e foi a partir dele que iniciamos essa jornada, tendo-o como o personagem 

principal deste trabalho — destacando-se, porém, duas de suas vertentes: perfil e livro-reportagem. 

É importante que se deixe claro que o Jornalismo Literário não se conduz apenas a partir 

do texto impresso, muito embora nosso objeto de estudo o seja. Ele é uma forma de trazer ao 

receptor (seja ele leitor, telespectador, ouvinte) algo para além do que está acostumado a consumir 

enquanto mídia. Literariamente falando, podemos comparar o Jornalismo Literário com um estado 

de espírito do jornalismo convencional. Além de estudar a teoria da Estrela de Sete Pontas, 

apontada por Felipe Pena (2006), este trabalho teve como embasamento os fundamentos sobre o 

gênero perfil conforme Vilas Boas (2003), Piza (2004), Sodré e Ferrari (1986) e Kotscho (2003) e 

acerca da construção de um livro-reportagem baseado em Lima (2004), tendo como intuito 

entender de que forma e quais características desses fundamentos a jornalista Nana Queiroz 

utilizou no presente objeto de estudo, o livro-reportagem “Presos Que Menstruam”. 

O jornalismo, além de informar, também pode contar histórias e dar voz àqueles que 

precisam. O sistema prisional feminino brasileiro já foi pauta em diversos livros-reportagem. O 

livro “Auri, a anfitriã”, escrito pelas jornalistas cearenses Aline Moura e Bárbara Almeida, conta 

as histórias de quatro internas da única penitenciária feminina do Estado do Ceará — livro este que 

foi resultado de um trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal do Ceará (UFC). Há 
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também o livro “Cadeia”, escrito pela antropóloga e professora da UnB Débora Diniz, que retrata 

histórias de detentas da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Integrante de uma trilogia 

escrita por Drauzio Varella quando iniciou seu trabalho como médico voluntário em penitenciárias, 

o livro “Prisioneiras” narra a história de mulheres que estão na Penitenciária Feminina da Capital, 

localizada em São Paulo — conhecida, também, como Carandiru. 

Presídios com superlotação, falta de comida, locais inapropriados para a vida de seres 

humanos — seres estes que, apesar dos crimes cometidos, continuam sendo humanos. Vivemos 

em um país no qual o lema “bandido bom é bandido morto” parece se tornar cada vez mais aceito. 

O Estado e os cidadãos de bem fecham os olhos para as crianças da periferia que necessitam de 

um caminho que não seja o do crime. Tráfico de drogas, prostituição, guerras entre facções: a única 

realidade que conhecem é esta. Não há dinheiro do Estado investido o suficiente para a educação 

periférica e isso se reflete na quantidade de presídios superlotados no país.  

Desde os primórdios, mulheres sofrem com as desigualdades perante o sexo masculino. O 

sexo feminino é tido como frágil e submisso. Há uma luta diária para sobreviver, enquanto mulher, 

em uma sociedade na qual homens têm uma série de privilégios apenas por serem homens — e isso 

se expande até o sistema prisional brasileiro, onde ser mulher se torna ainda mais complicado. A 

Penitenciária do Tremembé, por exemplo, foi totalmente planejada para o sexo masculino, mas 

recebe, dentre os seus detentos, mulheres. Tudo lá foi feito para homens: banheiros, uniformes, 

instalações. É perceptível a diversidade de gênero existente em nossa sociedade e é, também, sobre 

isso que discorre o livro-reportagem “Presos Que Menstruam”, escrito pela jornalista Nana 

Queiroz. Através do Jornalismo Literário, a autora narra as histórias de detentas espalhadas pelas 

cinco regiões brasileiras, utilizando duas das vertentes deste gênero jornalístico: o perfil e o livro-

reportagem. 
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CAPÍTULO I 

Sobre Jornalismo Literário e uma breve jornada pela Estrela de Sete Pontas 

Este capítulo engloba uma breve explicação sobre a história do Jornalismo Literário, Pena 

(2006) e sua teoria da Estrela de Sete Pontas, além de diversos autores que dissertam sobre suas 

teorias a respeito do gênero perfil, ressaltando o quanto o jornalismo atual busca a brevidade a todo 

custo, e diminuindo, dessa forma, a atenção dada às grandes histórias. Sobre este tópico, embasam 

o trabalho autores como Vilas Boas (2003), Kotscho (2003) e Sodré e Ferrari (1986) que têm suas 

narrativas teóricas atreladas umas às outras, complementando-se. Além disso, temos Lima (2004) 

como embasamento das características e meios de captação de um livro-reportagem. 

O Jornalismo Literário, emergiu nos Estados Unidos nos anos 60, sendo o The New Yorker 

um dos primeiros veículos de comunicação a publicar textos deste gênero, despontando 

posteriormente para o Brasil e para a Europa. Utiliza-se de muitas das técnicas narrativas que 

aprendemos a realizar no jornalismo cotidiano e não ignora seus princípios de redação — tendo 

fontes confiáveis, uma apuração rigorosa, abordagem ética, dentre outras — e a forma como o 

empregamos é justamente o que traz a sua diversidade ao jornalista. Basicamente, tem como intuito 

empregar uma nova forma de dar uma notícia, trazer novos elementos para o habitual jornalismo 

presente na imprensa cotidiana — atendendo à necessidade da época de fazer um jornalismo que 

fosse livre do lead e que, também, mostrasse ao leitor novas técnicas de captação. Como 

precursores do Jornalismo Literário, temos nomes como Tom Wolfe, Gay Talese, Norman Mailer 

e Truman Capote. 

Descrito como um gênero que revolucionou o jeito de contar histórias, o Jornalismo 

Literário trouxe histórias reais parecendo ficção e, em outras vezes, aquelas que realmente são 

ficções baseadas em realidade. O movimento trouxe consigo uma forma mais dinâmica de contar 

histórias, fora do padrão jornalístico da época. No final do século XX, com o surgimento de 

algumas tecnologias que auxiliam o Jornalismo Literário, como a Internet, se deu a fácil adesão de 

jornalistas a este gênero, pois as mesmas ofuscaram os meios de comunicação tradicional, abrindo, 

assim, um leque de oportunidades para que o movimento crescesse. 

A prioridade de noticiabilidade dos veículos do jornalismo cotidiano acaba cortando pela 

raiz fatos que poderiam render uma boa notícia, mas que não merecem espaço por não serem 

factuais. O hoje e o agora, tidos como uma espécie de mantra pelas grandes empresas jornalísticas, 

tornaram-se inimigos de uma boa reportagem. E é exatamente neste ponto que o Jornalismo 
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Literário entra como a chave para abrir o resistente cadeado da imprensa comum. Não é seu intuito 

desvalorizar os fundamentos de noticiabilidade, mas, sim, ser capaz de transformar em notícia algo 

que seria ignorado pela imprensa comum, de modo que “no dia seguinte, o texto deve servir para 

algo mais do que simplesmente embrulhar peixe na feira” (PENA, 2006, p. 13). 

Pena (2006) disserta sobre o que é Jornalismo Literário, exemplificando-o com a teoria da 

Estrela de Sete Pontas, tendo em mente “sete diferentes itens, todos imprescindíveis, formando um 

conjunto harmônico e retoricamente místico, como a famosa estrela” (PENA, 2006, p. 13).  O autor 

apresenta como características desta teoria:  

1. Potencializar os recursos do jornalismo: ressaltando que a utilização da base 

jornalística que possuímos é necessária para toda e qualquer construção de texto — 

literário ou não. 

2.  A importância da perenidade: salientando que uma obra, ao empregar o 

Jornalismo Literário, não pode ser superficial. 

Um bom livro permanece por gerações, influenciando o imaginário coletivo e 

individual em diferentes contextos históricos. Para isso, é preciso fazer uma 

construção sistêmica do enredo, levando em conta que a realidade é multifacetada, 

fruto de infinitas relações, articulada em teias de complexidade e indeterminação. 

(PENA, 2006, p. 15). 
3. Ultrapassar os limites do acontecimento cotidiano: driblando, neste ponto, a 

instantaneidade necessária para os leitores de hoje em dia e rompendo com a 

periodicidade e a atualidade, desprendendo-se, assim, do deadline proposto por 

jornais e revistas. 

4. Obter uma visão ampla da realidade: contextualizando a informação “da forma 

mais abrangente possível — o que seria muito mais difícil no exíguo espaço de um 

jornal” (PENA, 2006, p.14). 

5. Exercitar a cidadania: algo que Pena (2006) relata como sendo tão básico que as 

pessoas têm deixado de lado e que Vilas Boas (2003) descreve como empatia e 

como não devemos, enquanto jornalistas, esquecer de tê-la. 

6. Romper as correntes com o lead: empregando técnicas literárias de construção 

narrativa.  

Por último — embora, segundo o autor, não seja necessário seguir esta ordem: 

7. Evitar as fontes primárias: criando, assim, alternativas e ouvindo “os pontos de 

vista que nunca foram abordados” (PENA, 2006, p. 15), afinal, devido à falta de 

tempo e espaço, o jornalismo diário está comumente acostumado a utilizá-las. 
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Perfil: abrindo portas para as histórias que não são contadas 

Criou-se uma certa aversão àquilo que, anos atrás, conseguia prender a atenção do leitor: 

sua identificação com a história contada. Com a chegada do jornalismo online e o seu “agora” para 

tudo, torna-se cada vez mais difícil que profissionais apostem em grandes histórias e soltem-se das 

amarras do lead para tentar trazer algo de diferente ao leitor, principalmente porque não há tempo 

nem espaço para grandes textos ou para algo que saia dos padrões deste jornalismo efêmero. O 

perfil é uma das vertentes escolhidas por autores que optam por deixar de lado o jornalismo breve 

e periódico atual para dar atenção à grandes histórias. 

Conforme Vilas Boas (2003), o jornalismo convencional — ao qual o autor se refere como 

rígido, cartesiano e funcionalista — apresenta o indivíduo de forma abstrata, principalmente pela 

falta de tempo e de espaço em publicações de redações jornalísticas diariamente. 

Apresenta-o (o indivíduo) através de coisas, números, dados sociais, achando que 

essas características externas, objetivas, constituem uma pessoa. Mas o 

protagonista só o é porque tem alguma coisa a dizer de dentro, não de fora. Em 

geral, o jornalista ilustra o fato com a historinha de alguém. No entanto, o que se 

quer na boa reportagem é encontrar o protagonista que vai irradiar o contexto 

sociocultural, as raízes históricas de um fato. O repórter encontra o protagonista 

de uma matéria por meio de sua própria impregnação na experiência humana. 

(LIMA apud VILAS BOAS, 2003, p. 13). 

         O perfil dá ao escritor a oportunidade de falar, sem amarras, sobre algo: seja uma pessoa ou 

um lugar. Conforme Kotscho, “para isso, é necessário que ele se municie previamente sobre o tema 

de que vai tratar” (2003, p. 42). A pesquisa posterior ao momento de entrevista tem de ser 

minuciosa, pois o autor tem de saber sobre o que irá tratar; precisa conhecer o perfilado, saber ao 

certo quais perguntas fazer, ser transparente. Kotscho ressalta que, ao contrário de quando se 

escrevem matérias investigativas, é necessário que seja deixado claro desde o início, ao 

entrevistado, o que será desenvolvido em seu perfil jornalístico. O autor também descreve o perfil 

jornalístico como “filão mais rico das matérias chamadas humanas” (2003, p. 42) pois são textos 

que conseguem aproximar jornalista, entrevistado e leitores de uma só vez, o que é raro acontecer 

em outras vertentes jornalísticas — principalmente por causa da utilização do lead e suas amarras. 

Além disso, Kotscho ainda salienta, assim como Vilas Boas, a importância de o jornalista, ao 

escolher escrever um perfil, estar sempre livre de qualquer preconceito. 

Vilas Boas traz como referência uma definição para perfil contextualizada em pesquisas 

qualitativas em Ciências Sociais: histórias de vida. 
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Esta modalidade dá atenção total ou parcial às narrativas sobre as vidas de 

indivíduos ou de grupos sociais, visando humanizar um tema, um fato ou uma 

situação contemporânea. Na sua versão mais abreviada, a história de vida examina 

episódios específicos da trajetória do protagonista. (VILAS BOAS, 2003, p. 16 e 

17). 

O autor salienta que “os perfis cumprem um papel importante que é exatamente gerar 

empatias” (2003, p. 14) e sugere que os profissionais jornalísticos, atualmente, talvez tenham 

esquecido o quanto a empatia para com a história contada é importante. 

Empatia é a preocupação com a experiência do outro, a tendência a tentar sentir o 

que sentiria se estivesse nas mesmas situações e circunstâncias experimentadas 

pelo personagem. Significa compartilhar as alegrias e tristezas de seu semelhante, 

imaginar situações do ponto de vista do interlocutor. Acredito que a empatia 

também facilita o autoconhecimento (de quem escreve e quem lê). (VILAS 

BOAS,  2003, p. 14). 

Além disso, Vilas Boas ressalta que todo momento junto a um perfilado é único e todo 

perfil reflete um momento (2003, p. 15), independentemente de o autor conseguir uma hora ou 

vários dias de entrevista com o mesmo. Sodré e Ferrari (1986) descrevem como perfis os textos 

que dão foco a um protagonista e à sua própria vida — e concluem haver, em alguns casos, perfis 

incidentais, estes sendo as histórias de vários personagens que aparecem para ajudar na construção 

da história principal.  

Quando Nana Queiroz narra — no presente objeto de estudo “Presos Que Menstruam” — 

a história da detenta Safira, por exemplo, traz com ela uma série de personagens que, mesmo sendo 

secundários, nos ajudam a entender sua história de vida e os motivos que a levaram à prisão. 

Observa-se, com isso, que todos os personagens são importantes para a construção do perfilado — 

tudo que tem relação com a sua história de vida auxilia na construção do personagem e faz com 

que o leitor se sinta próximo ao mesmo, gerando a empatia ressaltada por Vilas Boas como tão 

importante para a construção de todo o texto. Colocar-se no lugar do outro é de suma importância 

ao repórter. 

A narrativa de um perfil não pode prescindir de todos os conceitos e técnicas de 

reportagem conhecidos, além de recursos literários e outros. Mas ela também está 

atada ao sentimento de quem participa. A frieza e o distanciamento são altamente 

nocivos. Envolver-se significa sentir. (VILAS BOAS, 2003, p. 14). 

Piza descreve o perfil jornalístico como “um gênero interessante de reportagem 

interpretativa” (2004, p. 84), embora aconselhe não abusar dele por exigir bastante espaço em 

publicações, o que descreve bem a situação atual das redações jornalísticas com o seu imediatismo. 

O autor aponta, ainda, que no jornalismo brasileiro “os perfis terminam sempre glamourizando o 
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personagem (detalhando alguns de seus gestos elogiáveis, por exemplo) ou desancando-o (dando 

corda para seus detratores), dois erros semelhantes pelo fato de que põem o autor à frente da obra” 

(2004, p. 84), salientando o quanto um bom escritor entrevista os amigos e inimigos do perfilado, 

colhendo informações de forma não tradicional, afinal, perguntas óbvias normalmente não são bem 

aceitas pelos entrevistados, bem como empobrecem o texto. Além disso, o autor discorre sobre o 

quanto um perfil escrito desta forma se torna memorável — tanto para os leitores, quanto para o 

perfilado em questão. 

Sodré e Ferrari (1986) discorrem sobre a estrutura de um perfil e três diferentes formas de 

escrevê-lo: o discurso indireto, sendo constituído por meio de uma entrevista pingue-pongue — 

o clássico perguntas e respostas que, ao final, consegue montar o perfil de um personagem —, o 

discurso indireto narrado pelo escritor (em terceira pessoa) explicitando que o mesmo utilizou as 

informações obtidas sobre o seu entrevistado para construir seu perfil; e ainda há a terceira forma, 

onde os discursos direto e indireto se unem na construção do texto. 

Temos um narrador que desconhece seu personagem e relata a experiência do 

encontro no momento em que ele se dá. Trazendo a experiência para o presente, 

o texto intensifica a impressão de realidade, ao mesmo tempo em que compartilha 

com o leitor a descoberta do caráter do entrevistado”. (SODRÉ e FERRARI, 

1986, p. 131). 

Kotscho salienta que há entrevistados que discorrem logo de início e por longas horas sobre 

suas vidas — e, nesses casos, cabe ao repórter apenas ouvir para conseguir, posteriormente, 

transmitir aquilo que o entrevistado está falando de forma fiel ao que ouviu. Enquanto, em outros 

casos, há aqueles que demoram um tempo para se abrir ao repórter e que, em casos como este, 

deve-se ter paciência e não deixar que ocorra uma perda de interesse. Afinal, independente do 

perfilado, todas as histórias contadas são importantes. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Livro-reportagem: soltando as amarras — caracterizar, libertar e captar 

“Porque o livro-reportagem é parte do mundo do jornalismo, mas possui sua 

própria autonomia, que exatamente lhe possibilita experimentações 

impraticáveis nas redações dos veículos periódicos.” 

(Edvaldo Pereira Lima) 

A forma utilizada por jornalistas para refletir o que está acontecendo em nossa realidade se 

dá através das notícias diárias. Quando há a necessidade de aprofundar o assunto noticiado, o 

jornalista opta pela reportagem — ou, em alguns casos, pela grande reportagem. “O texto da 

reportagem procura informar e aprofundar um tema. Mas se propõe a fazer isso de uma forma 

gostosa, envolvente, tentando satisfazer a um público de perfil variado” (LIMA, 1993, p. 11). 

Entretanto, o jornalismo periódico, e suas gigantescas empresas, têm como prioridade a 

noticiabilidade produzida em massa, visando um maior alcance dentro de várias áreas diferentes e, 

com isso, deixando menos espaço disponível para todos. Lima ressalta como o jornalismo 

convencional é caracterizado por aquilo que chama de “duas pragas” existentes nas notícias diárias: 

o lead, que nada mais é que um roteiro mecanizado para as entrevistas, e o discurso de autoridade, 

que dá a impressão de que os jornalistas são aqueles que elegem as únicas pessoas que têm 

propriedade sobre o assunto tratado. Além disso, o autor chama a atenção para o sensacionalismo 

como consequência do superficialismo apressado do jornalismo atual. 

A subordinação aos padrões dos veículos de jornalismo factual e sua periodicidade, 

atrelados a tentativa de construir uma mensagem de forma mais rápida a todo custo baseada no 

lead (mesmo que seja menos criativa) e o sensacionalismo explorado pela imprensa são fatores que 

embasam profissionais acomodados que, por exemplo, vão sempre em busca da mesma fonte para 

utilizar como discurso de autoridade, ignorando o fato de existirem outras pessoas que têm domínio 

desse mesmo assunto.  

Seria interessante trazer ao leitor entrevistas com pessoas diferentes, quebrando, assim, uma 

rotina em sua leitura cotidiana. Atualidade e periodicidade vêm sofrendo duras críticas de 

pesquisadores do campo de comunicação social nos dias de hoje. Lima traz como discussão a 

obsessão do jornalismo cotidiano pela atualidade, salientando o quanto ela pode ser responsável 

por dificultar o crescimento de um jornalista a um “patamar superior, de onde possa descortinar a 

realidade que se desdobra, em movimento, pelos diferentes círculos concêntricos temporais” 

(2004, p. 64). O autor também reflete sobre como a necessidade de o jornalista trazer o factual 

acaba impossibilitando o alcance da compreensão de uma situação, deixando-a rasa. 
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O jornalismo convencional só se preocupa com o agora, só está interessado no 

hoje — naquilo que é até efêmero — caminhando rapidamente para o passado. O 

jornalismo registra o resultado da corrida de Fórmula 1 de ontem, mas uma 

semana depois, em circunstâncias normais, já não há interesse, porque o objetivo 

é limitar-se ao concreto, ao factual, ao curtamente temporal. Em outras palavras, 

a memória do jornalismo é rasa, seu nível de mergulho na realidade é quase 

sempre superficial. (LIMA, 1993, p. 18). 

O livro-reportagem é uma das formas utilizadas para que uma grande reportagem possa ser 

escrita de maneira aprofundada, incorporando algumas características do jornalismo convencional, 

mas também adicionando alguns aspectos de seu próprio gênero jornalístico com toda a sua 

singularidade. Tem como intuito tapar alguns dos buracos deixados pela imprensa convencional, 

contribuindo para que o leitor compreenda a realidade para além dos fatos isolados de nosso 

cotidiano. Além disso, ao escrever um livro-reportagem, há uma liberdade que não existe nas 

grandes empresas de produção jornalística em massa. Entretanto, segundo Lima (1993), para que 

essa liberdade se mantenha é necessário que se rompa o elo com duas das prioridades da imprensa 

convencional: a atualidade e a periodicidade. 

O fato é que o livro-reportagem apoia-se no jornalismo cotidiano, mas amplia-o. 

Ao fazê-lo, crava sua própria especificidade entre as outras espécies de mensagens 

jornalísticas. Como gênero em ebulição, porém, não há uniformidade rígida de 

suas características secundárias, embora as primárias estejam presentes. Chamo 

de primária, por exemplo, a busca de aprofundamento na cobertura da realidade. 

Denomino característica secundária a direção que esse aprofundamento toma, 

avançando no rumo horizontal ou no sentido vertical. (LIMA, 2004, p. 62). 

         O autor ainda disserta sobre como o livro-reportagem abrange temas que correspondem ao 

real e como “a veracidade e a verossimilhança são fundamentais” (LIMA, 1993, p. 27) para a sua 

construção. No aspecto de linguagem e montagem de texto, o livro-reportagem tem como intuito 

não apenas produzir um texto atraente, mas também há um cuidado com a sua parte plástica, ou 

seja, sua estética: como será sua diagramação, seleção de imagens (quando utilizadas), diagramas, 

tabelas, dentre tudo que está atrelado ao processo de produção de um livro.  

Além de informar, o livro-reportagem vai da informação mais simples à uma jornada de 

grande profundidade, preenchendo os vazios deixados pela imprensa convencional (jornais, 

revistas, emissoras de rádio e televisão, internet), indo para além do informar e trazendo ao leitor 

a realidade escrita de forma aprofundada. Lima (2004) contextualiza o livro-reportagem como uma 

forma mais refinada e precisa de descrever a realidade em contraponto aos veículos jornalísticos 

periódicos. 
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         O ponto de partida do processo de produção de um livro-reportagem tem o propósito de 

ampliar a compreensão da realidade, deixando de lado os preceitos de fatos isolados do cotidiano. 

Somando suas características individualizadas, os elementos e a forma como opera tudo isso em 

conjunto, podemos afirmar que o livro-reportagem é um gênero da prática jornalística utilizado de 

forma maleável, podendo ser uma obra que nasce a partir de fatos cotidianos até algo que beira as 

fronteiras da arte.  

Lima ressalta a importância de uma boa pauta como base sólida para o restante do processo 

de escrita correr bem, de forma que não se desvie da qualidade e veracidade da reportagem. 

Nas rotinas de redação, momentos decisivos como as reuniões de pauta pecam 

por falta de domínio técnico-profissional. A opção de assuntos e a forma como 

tratá-los raramente é levada no grau de seriedade e aprofundamento que a situação 

exige. Assim, por exemplo, à falta de imaginação (criação), uma das fontes mais 

comuns de pauta é a seleção de assuntos já publicados em outros veículos. Uns 

jornais se pautam pelos outros num círculo vicioso, fechado e pobre. (MEDINA 

apud LIMA, 1982, p. 143). 

Não se trata de contar histórias inventadas para embasar uma pauta ou criar narrativas 

literárias, mas projetar um novo olhar a temas cotidianos que, muitas vezes, têm pouca repercussão 

devido a falta de preparo de jornalistas sem nenhuma bagagem cultural ou aprendizado jornalístico, 

apenas acostumados com suas rotinas de redação. Trata-se de ir a fundo na pesquisa de campo para 

a escrita da história que será contada, sair do que é raso e ampliar a visão para além do que estão 

habituados a realizar diariamente, além de sua zona de conforto. 

Entretanto, profissionais têm de lidar com o condicionamento dado pela linha editorial 

seguida pelo veículo de comunicação para o qual estão produzindo a reportagem, afetando, assim, 

a angulação da mesma — o nicho social no qual a reportagem estará inserida, quem serão as 

pessoas para quem se dirige o texto. Outro ponto recorrente no processo de criação de uma 

reportagem é a angulação pelo ‘nível massa’ (LIMA, 2004, p. 71), onde o repórter dá prioridade 

para assuntos que estão em alta naquele período de produção, de acordo com sua 

importância/relevância, optando por abordar um tema que chame a atenção do público.  

Na grande maioria dessas publicações, o jornalista emprega gráficos, uma diagramação 

diferenciada, dentre outras opções, de maneira que prenda a atenção do público-alvo além de seu 

texto. Mesmo no nível pessoal de angulação, que “oferece maior grau de autonomia ao autor da 

matéria” (LIMA, 2004, p.71), existem condições que o repórter tem de aceitar.  
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Seja pelo fato de que o número de profissionais que escrevem reportagens autônomas em 

redações diárias é cada vez menor ou porque simplesmente não querem perder o seu emprego 

devido a suas tendências não serem compatíveis com aquelas utilizadas pela empresa na qual 

trabalha — o que é, de certo modo, um dos motivos que acaba limitando, cada vez mais, o processo 

de criação dos jornalistas de periódicos. 

1. Características de criação de um livro-reportagem 

As etapas utilizadas para a produção de um livro-reportagem se entrelaçam àquelas que são 

empregadas para escrever uma reportagem em um jornal cotidiano: pauta, captação, redação e 

edição. Contudo, a forma como o jornalista usufrui dos dados coletados é o que diferencia a 

finalidade das informações, abrindo espaço para um livro-reportagem que abordará o assunto 

escolhido com uma profundidade quase impossível de ser existir dentro das limitações do 

jornalismo rotineiro, dando liberdade ao autor. 

Ao construir a pauta para um livro-reportagem, cabe ao jornalista “localizar os conflitos e 

transcendê-los” (LIMA, 2004, p.76) para que seja possível reconhecer os seus eixos, seus porquês, 

o que causam na realidade social em que estão inseridos e o que os determina. A forma com que o 

jornalista decide lidar com os conflitos propostos é o que há de decisivo para saber qual será o 

produto final. É importante que seja estudada todas as pontas de um mesmo conflito para facilitar 

o seu entendimento e a escolha da abordagem que será utilizada no livro-reportagem. 

Detectar esses conflitos, circunscrever seu sentido, antecipá-los no tempo, buscar 

suas raízes na interação sistêmica estrangulada são tarefas nobres da reportagem 

que se proponha a ultrapassar a epiderme rasa dos fatos e entrar no âmago das 

questões contundentes do nosso tempo, para proporcionar um conhecimento 

qualitativo da realidade ao homem contemporâneo. Essa missão, porém, escapa 

muitas vezes ao jornalismo cotidiano e ganha cada vez maior guarida no livro-

reportagem. (LIMA, 2004, p. 80). 

         O autor também acredita que valha ressaltar o condicionamento dos veículos diários para 

que haja a possibilidade de ter “um padrão médio da produção jornalística”, isto é, colocar em 

pauta a importância de haver um equilíbrio entre o jornalismo cotidiano que utiliza o lead e a busca 

mais aprofundada do livro-reportagem. Ainda assim, é de suma importância deixar claro que não 

se pode generalizar. Naturalmente, cada regra tem as suas exceções e não quer dizer que todos os 

repórteres atuantes no jornalismo cotidiano se rendem às amarras do factual e, também, nem todo 

veículo de jornalismo periódico se deixa condicionar. A ideia não é menosprezar exemplos de 
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grandes reportagens realizadas para a imprensa cotidiana, mas ressaltar como suas limitações 

condicionadas dificultam o “acesso a esse patamar de qualidade” (LIMA, 2004, p. 81). 

O livro-reportagem tende a ser um desafio que segue em uma linha tênue entre respostas 

padronizadas e relatos humanizados, podendo unir (ou não) ambos para a construção de sua 

narrativa — e não está livre de condicionamentos. Conforme exemplifica Lima (2004, p. 81), nem 

mesmo a ciência consegue ser neutra e objetiva por inteiro “porque a própria visão de mundo do 

experimentador, por si só, condiciona a experiência”. O posicionamento jornalístico é tido como 

uma fábula, um “mito ou utopia” (LIMA, 2004, p. 81), gerando certo receio a profissionais que 

optam por sair do convencional e deixar de lado a imparcialidade e é aí que entra esta ferramenta 

jornalística chamada livro-reportagem. 

Existe uma “acuidade superior no enquadramento da realidade em termos de pauta” (LIMA, 

2004, p. 82) e a mesma se deve a série de liberdades que o jornalista tem quando opta por escrever 

um livro-reportagem — desde a escolha da pauta, o roteiro que utilizará, a realidade sobre a qual 

escreverá, suas inúmeras possibilidades de fontes e o nicho para o qual o produto final será 

direcionado — e que dão, de certa forma, um privilégio à ele. 

2. As liberdades na construção de um livro-reportagem 

Um dos pontos de partida que costuma ser crucial para a construção de um livro-reportagem 

é a escolha do tema que será abordado. Normalmente, são escolhidos temas que foram abordados 

de forma superficial pela imprensa cotidiana ou não são comumente debatidos. Segundo Lima 

(2004, p. 82), “em qualquer um desses casos, o jornalismo ganha no livro uma forma de estender 

seu poder de comunicação”. A liberdade temática que o livro-reportagem traz consigo dá ao autor 

margem para que possa abordar um assunto, independente de qual for, de modo a trazer à tona sua 

vivência ao leitor. Ainda conforme Lima (2004, p. 83), “a autonomia temática também liberta o 

autor dos grilhões impostos pelo sensacionalismo na imprensa cotidiana”. 

O livro-reportagem é autoral e, muitas vezes, o escritor se envolve de forma tão veemente 

com o tema que acaba por deixar a sua marca na linha do tempo literária. A liberdade de angulação 

faz com que o autor possa se acomodar no estilo de escrita que quiser, sem a necessidade de estar 

limitado. 

Desvinculado, ao menos em tese, de comprometimentos com o nível grupal, com 

o nível massa e com o nível pessoal tal qual nas grandes empresas jornalísticas, 

seu único compromisso é com sua própria cosmovisão e com o esforço de 
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estabelecer uma ligação estimuladora com seu leitor, valendo-se, para isso, dos 

recursos que achar mais convenientes, escapando das fórmulas institucionalizadas 

nas redações. (LIMA, 2004, p. 83). 

         Excluindo o ritmo agitado das redações de jornalismo cotidiano, o livro-reportagem tem 

também uma liberdade de fontes que abre um grande leque de novas possíveis falas, podendo dar 

voz não apenas à um lado de uma mesma história, mas, sim, quantos pontos de vista julgar 

necessários para a construção de seu livro — podendo ampliar, também, sua variedade de 

documentos utilizados para a elaboração de seu livro-reportagem, tanto em quantidade quanto em 

procedência. Além disso, por estar longe das redações de empresa convencionais, há uma liberdade 

temporal para a sua produção. Não existe um tempo x ou y para que o livro fique pronto, não há a 

necessidade de haver um afobamento de informações a qualquer custo em pouco tempo. Muito 

pelo contrário, o jornalista precisa do tempo que achar necessário para se inserir no tema escolhido 

e dar voz à ele. 

         A liberdade do eixo de abordagem dá ao autor a autonomia de escolher de que forma 

assunto selecionado será tratado, afinal, o mesmo conseguirá escrever fora dos padrões ditados 

pelo jornalismo cotidiano factual. Ao se tratar de um tema inédito ou pouco abordado pela imprensa 

convencional esta liberdade é ainda maior, pois o assunto ainda não foi visto por nenhum ângulo 

jornalístico (ou por pouquíssimos e de forma superficial). Lima discorre que “a mesma 

flexibilidade de mergulho em situações e questões, em lugar exclusivamente da factualidade, leva 

o livro a ter melhores chances de encontrar o âmago dos conflitos” (2004, p. 86). 

O livro-reportagem não necessita obrigatoriamente girar em torno da factualidade, 

do acontecimento. Pode vislumbrar um horizonte mais elevado penetrando na 

situação ou nas questões mais duradouras que compõem um terreno das linhas de 

força que determinam os acontecimentos. (LIMA, 2004, p. 85). 

         Além disso, há também uma liberdade de propósito na qual o autor aprofunda o assunto 

tratado, dando ao livro-reportagem alguma finalidade para além de apenas expressar uma 

“informação anestesiadora” (LIMA, 2004, p. 86) como está habituado ao redigir matérias e 

reportagens em veículos de jornalismo cotidiano. Mais do que apenas informar, o livro-reportagem 

tem como objetivo trazer uma versão do assunto abordado vista por ângulos que farão o leitor 

pensar além da informação que está consumindo, fazendo-o sair da bolha de notícias com a qual 

está acostumado. 
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3. Os meios de captação de um livro-reportagem 

Após a definição de pauta, a entrevista se torna o ponto de partida para que o livro-

reportagem saia do planejamento e comece a tomar forma, tendo ainda que passar por uma série 

de etapas até chegar no produto final. Indispensavelmente, deve haver uma delimitação exata do 

tema a ser tratado, seu propósito, a definição dos problemas e a forma que será captada a entrevista 

para o livro, indicando quais serão os seus objetivos para que seja escolhida a conduta da pauta. 

Mesmo na captação, ainda existem as limitações que o jornalista obtém após muitos anos 

acostumado com a rotina imposta pelo jornalismo cotidiano. Ainda assim, a entrevista converte-se 

em um divisor de águas durante a produção de um livro-reportagem, pois é através dela que há um 

grupo de compreensão do assunto abordado — a partir da voz daqueles que são sua base e nele 

estão inseridos. 

         Como o livro-reportagem, em sua maioria, visa o aprofundamento de seu tema, é comum 

que, no momento de realização das entrevistas, o autor opte por um “propósito de compreensão” 

(LIMA, 2004, p. 107). Também costuma ser comum que o livro empregue diversas entrevistas no 

decorrer de suas páginas. 

Todavia, muito mais do que a reportagem do jornalismo impresso cotidiano, a 

entrevista desponta no livro como tensão, drama, esclarecimento, emoção, razão, 

beleza. Nasce daí o diálogo possível, o crescimento do contato humano entre 

entrevistador e entrevistado, que só acontece porque não há a pauta fechada 

castrando a criatividade. (LIMA, 2004, p. 107). 

         Em diversas situações, existe uma grande quantidade de vozes (fontes) e o autor acaba 

sendo apenas o “sutil maestro” (LIMA, 2004, p. 107) que as conduz, interligando as diferentes 

versões de um mesmo assunto com invejável destreza e atrelando-as em uma só. Lima (2004, p. 

107) disserta que isso “[...] interliga visões do mundo com tal talento que parece natural tal arranjo, 

como se surgisse ali espontaneamente, perfeito”. Nesses casos, o jornalista alcança um patamar de 

excelência no que diz respeito ao domínio de entrevistas, pois consegue passar ao leitor uma 

realidade de forma vívida. 

         O subgênero entrevista investigativa pode ser encontrado em livros-reportagem onde o 

autor tem depoimentos coletados de pessoas que não podem (ou não querem) aparecer, o que 

chamamos de depoimentos em off, que são expostos e comparados a depoimentos já dados 

publicamente para que seja feita uma denúncia, juntamente com documentos que atestam a 

pesquisa de veracidade feita pelo jornalista quando é feito o roteiro de pauta da entrevista. Já o 

perfil humanizado dá à entrevista uma maior probabilidade de alcance dimensional, algo que não 
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seria possível (nem aceitável) em veículos periódicos, pois o condicionamento limitador de espaços 

impossibilita o alto voo que costuma alçar o livro-reportagem que opta por seguir este subgênero. 

O que então desponta é, por parte do entrevistador e do público que lê seu 

trabalho, a descoberta compreensiva do universo, por vezes misterioso, às vezes 

exuberante, nem sempre comum, de um ser humano, sempre um espelho das 

possibilidades disponíveis a toda a espécie. (LIMA, 2004, p. 114). 

Essa preferência faz com que o autor seja privilegiado e consiga conduzir um “diálogo 

interativo de qualidade com seu entrevistado” (LIMA, 2004, p. 113), dando-lhe uma forma 

humana, real, aproximando-o do leitor. Existe a pauta, contudo, há uma flexibilidade com a qual o 

entrevistador trabalha para que a entrevista corra o mais natural possível. 

Outro meio de captação utilizado por autores ao escrever livros-reportagem é denominado 

histórias de vida. Normalmente, este é um recurso utilizado em meio a vários outros dentro de um 

mesmo livro-reportagem. Apresenta-se em forma de entrevista clássica — diálogo entre 

entrevistador e entrevistado —, através de depoimentos transcritos de forma literal ou ainda em 

uma mescla de ambas as situações, combinando ambas em uma única narrativa em primeira ou 

terceira pessoa. “As histórias de vida como fonte complementar no levantamento de um tema 

também usufruem da liberdade formal e espacial do livro-reportagem” disserta Lima (2004, p. 

118). Há também as histórias de vida como suporte de pesquisa, onde entrevistas e depoimentos 

consistem em sua base uma mesma reportagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO II 

1. METODOLOGIA 

 A metodologia desenvolvida nesta pesquisa baseia-se na análise de conteúdo de 

Bardin (2010) e Lago e Benetti (2007), em caráter qualitativo. 

A análise de conteúdo busca trazer ao mundo de pesquisa um tangível e produtivo 

método de investigação. Segundo Bardin (2010), este é um método que pode ser utilizado 

para diversas áreas do meio da comunicação, independente da especialidade ou finalidade, 

ao qual se refere como um grupo de ferramentas metodológicas completamente adaptáveis. 

Neste processo, é necessário que o pesquisador utilize a sua criatividade, sua intuição, sua 

imaginação, principalmente quando for definir suas categorias de análise. É importante ter 

em mente que a hipótese (o problema a ser analisado no objeto de estudo) será o que conecta 

teoria e investigação. Acerca disso, Lago e Benetti (2007) salientam:  

A hipótese é uma proposição temporária, que precisa ser comprovada ou 

descartada; pode ser construída para testar teorias (método dedutivo) ou 

para desenvolver teorias com base na análise de investigações já realizadas 

(método indutivo). (LAGO e BENETTI, 2007, p. 127). 

Bardin (2010) discorre sobre a importância de entendimento baseado na produção e 

recepção, pois nesses dois momentos pode-se verificar a existência de indicadores 

quantitativos ou não. Para a autora, a análise de conteúdo inicia-se, enquanto técnica, de 

forma quantitativa, identificando ações e repetições de padrões no objeto de estudo para 

conseguir chegar a uma determinada conclusão daquilo que está sendo analisado.  

O processo de análise de conteúdo consiste em algumas etapas que dão significação 

aos dados coletados. Bardin (2010) planeja esse processo em três fases de análise: 

1. Pré-análise: a organização do material que será analisado, expondo as ideias de 

forma sistemática e operacional, realizando a coleta do material, demarcando o 

que será analisado no objeto de estudo, formulando seus objetivos de pesquisa e 

referenciando os índices para que sejam gerados os indicadores aos quais se 

referencia o objeto que será analisado. 

2. Exploração do material: esta é a fase onde elaboram-se as categorias de análise, 

identificando as unidades de registro e os significantes, bem como as 

interpretações do material que está sendo analisado. 
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3. Tratamento de resultados: nesta fase da análise, o pesquisador expõe suas 

percepções e críticas acerca do que está sendo analisado.  

A importância e eficiência da análise de conteúdo da mídia se dá pela sua “excelente 

capacidade de fazer interferências sobre aquilo que ficou impresso ou gravado” (LAGO e 

BENETTI, 2007, p. 123), abrindo um infinito leque de possíveis pesquisas e ajudando-nos 

a entender um pouco mais sobre quem produz e quem recebe a notícia. Vastamente aplicada 

nos vários campos das ciências sociais experimentais, a análise de conteúdo apresenta-se 

como “um método de grande utilidade na pesquisa jornalística” (LAGO e BENETTI, 2007, 

p. 123).  

Os pesquisadores que utilizam a análise de conteúdo são como detetives 

em busca de pistas que desvendam os significados aparentes e/ou 

implícitos dos signos e das narrativas jornalísticas, expondo tendências, 

conflitos, interesses, ambiguidades ou ideologias presentes nos materiais 

examinados. (LAGO e BENETTI, 2007, p. 123).  

Esta pesquisa teve como objetivos estudar sobre o perfil como vertente do 

Jornalismo Literário, mapear características do livro-reportagem utilizadas pela autora e 

refletir sobre sua singularidade na construção narrativa.  

Em um primeiro momento, foram escolhidos dois dos sete perfis em destaque no 

livro-reportagem para serem analisados: Gardênia e Vera. A partir disso, então, iniciou-se 

esta análise, observando as formas com que a autora utilizou das características do livro-

reportagem para compor a sua narrativa, ao tentar dar voz às perfiladas, trazendo suas 

realidades pouco debatidas para o cotidiano de pessoas que jamais imaginaram, ouviram 

falar ou vivenciaram-nas. Discorremos, também, sobre as dificuldades encontradas no 

percurso de Nana Queiroz no decorrer dos anos em que ficou em processo de criação do 

livro-reportagem — e que exemplificaram tão bem todas as características utilizadas como 

embasamento de estudo deste trabalho: soltando-se das amarras do jornalismo cotidiano ao 

utilizar o Jornalismo Literário, caracterizando tão bem cada uma de suas personagens, 

fazendo uso das liberdades de criação e captação que, para um livro-reportagem, se torna 

imprescindível. 

Para realizar a análise dos perfis — e suas singularidades que acabam se entrelaçando 

— optamos por iniciá-los com um olhar geral sobre as características das perfiladas, assim 

como os motivos pelos quais cada um deles foi escolhido dentre os sete perfis principais que 

embasam o objeto de estudo. A partir disso, então, reunimos trechos do livro-reportagem 
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para exemplificar características da Estrela de Sete Pontas, fundamentos do gênero perfil e 

dos meios de captação de um livro-reportagem. 

 

2. OBJETO DE ESTUDO 

Você acorda todos os dias, abre seus olhos, toma o seu café, escova os seus dentes e vai 

para os seus compromissos diários — sejam eles a faculdade, o trabalho, o que for. Coisas comuns 

àqueles que têm liberdade. Liberdade. Uma palavra tão simples que pode vir como um trem 

descarrilhado para cima de muitas pessoas do país. Essa palavra soou de uma forma diferente para 

a jornalista e escritora Nana Queiroz — integrante da equipe da revista online “AzMina” e uma 

das porta-vozes do movimento feminista no país — ao perceber, quando iniciou seus estudos sobre 

o sistema carcerário feminino, que pouco se fala a respeito disso no jornalismo cotidiano e, 

também, fora dele. A autora chama a atenção para o fato de ainda termos como um tabu a questão 

de uma mulher encarcerada. Optou, então, por falar de forma aprofundada a respeito disso e passou 

anos a fio coletando dados, entrevistando diversas fontes e foi assim, entre detentas que são caladas 

por nossa sociedade e sobre as quais quase ninguém comenta, que iniciaram-se os rabiscos do livro-

reportagem “Presos Que Menstruam”, objeto de estudo escolhido par ser analisado por esta 

pesquisa. 

Publicado em 2015, o livro-reportagem traz diversas histórias de detentas do regime 

prisional brasileiro, intercalando-as com informações a respeito do mesmo. Há duas formas de lê-

lo: a partir de um sumário comum, com cada capítulo abaixo do outro e suas respectivas páginas 

em ordem crescente ou, então, é possível optar por adentrar em uma leitura seletiva a partir de um 

sumário que engloba as páginas nas quais estão descritas suas sete perfiladas principais: Safira, 

Gardênia, Júlia, Vera, Camila, Glicéria e Marcela. Algumas como pseudônimos. Outras, como o 

exemplo de Vera, com seus próprios nomes. 

As histórias das perfiladas ganham destaque, intercaladas a algumas outras que se 

distribuem em pequenos capítulos, e são usadas para abordar, dentre seus assuntos, a gravidez das 

detentas (dentro e fora dos presídios), seu direito de ficar com os filhos — e como a maioria delas 

tem de escolher entre o filho recém-nascido e os que têm fora dali —, as dificuldades das mulheres 

que têm problemas psicológicos e o vício de muitas delas em remédios controlados, além de, 

principalmente, dissertar sobre como o Estado parece ignorar que existem mulheres no sistema 

prisional brasileiro.  
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As detentas são perfiladas com as histórias por trás de seus crimes: os porquês, as 

dificuldades — e também aquilo que elas não contam. Todavia, Nana Queiroz deixa claro que o 

intuito do livro não é colocá-las como as vítimas da situação, mas mostrar suas realidades dentro e 

fora das penitenciárias. 

A autora se refere ao livro como uma “colcha de retalhos”, pois discorre sobre cada um dos 

passos e informações que foram necessários para que ele fosse publicado. Além disso, percorre 

caminhos pouco vistos pelo jornalismo convencional: de dentro das penitenciárias traz o que foram 

as mulheres antes dali e o que são as mulheres ao se tornarem detentas, perceptivelmente trazendo 

as diferenças em suas vidas e, principalmente, a forma como começam a ser vistas a partir do 

momento em que colocam seus pés dentro de uma cadeia. 

 

3. ANÁLISES 

As mulheres por trás (e dentro) do sistema penitenciário. 

A partir da análise dos dois perfis selecionados do livro-reportagem “Presos Que 

Menstruam”, objeto de estudo deste trabalho, verificamos que a autora apresenta todas as 

características da teoria da Estrela de Sete Pontas proposta por Pena (2006): 

1) potencializando os recursos do jornalismo ao iniciar a construção do texto a partir da 

utilização de uma base jornalística, dando um norte ao trabalho que será proposto no livro-

reportagem e respondendo a perguntas do habitual lead; 

2) dando importância a perenidade ao transformar o livro-reportagem em algo que seja 

além do superficial, na tentativa de transformá-lo em porta-voz das detentas citadas nele e do 

sistema carcerário de um modo geral; 

3) ultrapassando os limites do cotidiano ao libertar-se das amarras do jornalismo 

cotidiano e ir afundo em um assunto pouquíssimo abordado, desprendendo-se do deadline proposto 

por jornais e revistas, dispondo de tempo e paciência para costurar o que a autora chama de “colcha 

de retalhos” ao se referir às diversas dificuldades que enfrentou na construção do livro-reportagem; 

 4) obtendo uma visão ampla da realidade ao trazer ao leitor um viés completamente 

diferente àqueles que está acostumado a respeito do sistema carcerário feminino no Brasil, 
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adentrando na realidade dos presídios brasileiros não apenas para falar sobre as detentas, mas, 

também, e principalmente, sobre a falha do Estado e do sistema de um modo geral e seu descaso 

com mulheres apenas por serem mulheres, sobre a diferença entre ser homem na cadeia e ser 

mulher na cadeia 

 5) rompendo as correntes com o lead ao empregar, após uma iniciação básica baseada 

no jornalismo convencional, técnicas literárias na construção narrativa do objeto de estudo; 

 6) exercitar a cidadania ao ter empatia com as detentas e optar por contar suas histórias 

para além do que são dentro do presídio, trazendo ao leitor desde onde a vida de cada uma delas 

começou até o momento do exílio e, ainda assim, não mascarar seus crimes e nem trata-las como 

vítimas; 

7) evitando fontes primárias ao buscar respostas não só nos discursos das perfiladas, mas 

também em documentos do Estado, nos processos aos quais cada uma das detentas está 

respondendo, em pesquisadores sobre o assunto e, mesmo quando não conseguiu obter nada além 

de silêncios, ter optado por continuar a busca por essas respostas não de uma forma que fosse fácil, 

mas esclarecedora. 

Além disso, a autora estrutura os perfis a partir das liberdades utilizadas na construção de 

um livro-reportagem, conforme referenciado por Lima (2004) e aplica meios de captação propostos 

por este mesmo autor ao estruturar o livro-reportagem. Ademais, emprega de tamanha empatia 

para com as detentas para escrever seus perfis, sendo esta uma das características mais citadas por 

Vilas Boas (2003) em seus estudos sobre o gênero perfil, também referenciados neste trabalho.  

Adentrei esse mundo me lembrando de ser uma mulher falando com outras 

mulheres. Trouxe meu olfato, meu paladar, minha visão, minha audição e meu 

tato, mas também meu coração, porque acredito que a realidade não é completa 

se não é sentida e que os jornalistas fariam relatos melhores se compreendessem 

os sabores emocionais das realidades. Nas bordas do sistema, conheci mulheres 

que ganharam meu interesse, minha empatia e até o meu afeto. Eu não queria 

forçar minhas próprias relações de causa e efeito nas histórias, então decidi que 

as contaria em fragmentos. Estre livro é uma colcha de retalhos costurada ao longo 

de quatro anos. A linha e a agulha são entrevistas, visitas aos presídios, livros, 

artigos, estudos e processos judiciais de minhas personagens. (QUEIROZ, 2015, 

p. 18) 

Logo no prefácio do livro-reportagem “Presos Que Menstruam” a jornalista Nana Queiroz 

retrata como as dificuldades do sistema prisional feminino iniciam antes mesmo de adentrar em 

suas penitenciárias. Para além delas, existe o que a autora chama de “coleção de silêncios” vinda 
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de uma sociedade onde falar sobre mulheres encarceradas é tido como um tabu – transformando-

as em inexistentes. A autora narra a quantidade de vezes em que adentrou aos presídios apenas 

com a roupa do corpo, saindo de lá repetindo o que escutou e memorizando as falas das 

entrevistadas por não poder entrar com gravadores ou câmeras em nenhum dos locais visitados. 

Por vezes, conforme cita, quando tinha sorte, anotava em guardanapos. Esse é um meio de captação 

que não estamos habituados no jornalismo convencional, onde a maioria dos entrevistados autoriza, 

pelo menos, um bloco de papel para que possam ser feitas as anotações. É preciso ter paciência e 

tempo, algo completamente fora dos padrões da imprensa convencional, para que sejam finalizados 

trabalhos como o livro-reportagem “Presos Que Menstruam”. 

Foi preciso paciência para atravessar uma barreira de cada vez. Aproximar-me 

das famílias de presidiárias, fazer visitas me passando por amiga de infância, 

acampar em portas de presídios, aceitar trabalhos voluntários. Mesmo quando 

consegui autorizações oficiais, nunca me foi permitido levar câmeras ou 

gravadores e tive que desenvolver uma memória robusta. Muitas vezes, deixava 

o presídio repetindo frases em sussurros, feito ave-marias, para não esquecer 

exatamente como foram ditas. Noutras, anotava tudo nas mãos ou em pequenos 

pedaços de papel que carregava nos bolsos. Era, afinal, possível quebrar silêncios. 

Adentrei esse mundo me lembrando de ser mulher falando com outras mulheres. 

Trouxe meu olfato, meu paladar, minha visão, minha audição e meu tato, mas 

também meu coração, porque acredito que a realidade não é completa se não é 

sentida e que os jornalistas fariam relatos melhores se compreendessem os sabores 

emocionais das realidades. Nas bordas do sistema, conheci mulheres que 

ganharam meu interesse, minha empatia e até meu afeto. (Queiroz, 2015, p. 17 e 

18). 

Em um dos capítulos em que fala sobre como foram suas experiências ao entrevistar as 

detentas, Nana Queiroz narra uma situação na qual esteve encarcerada por pouco mais de três horas 

após ter perdido, por questão de alguns minutos, o horário final da visitação nos presídios. A forma 

com que coloca a situação nos faz perceber sua singularidade narrativa, fazendo com que possamos 

nos sentir dentro da situação relatada por ela. A autora traz consigo algo característico do 

Jornalismo Literário: contar uma história real que, por vezes, acaba parecendo ficção. 

A saída dos visitantes é liberada em dois turnos. Um ao meio-dia, outro às 15h. 

Eu precisava sair no primeiro sinal, já que trabalharia naquele dia. Quando a sineta 

tocou, Carol me abraçou forte, pedindo que eu voltasse mais vezes, que não me 

esquecesse dela. Segui para o gradeado e esperei pacientemente em meio ao 

amontoado de gente. De repente, uma carcereira miúda e de rosto infantil disse 

que não liberaria mais ninguém. Expliquei, com educação, que precisava ir ao 

trabalho, mas de nada adiantou suplicar. A senhora a meu lado era faxineira e 

poderia ser demitida se atrasasse outra vez. Isso tampouco comoveu a mocinha, 

que cerrou a cara e o coração. [...] Meu estômago revirou. Eu estava privada de 

liberdade como as mulheres que entrevistava, nem que fosse só por algumas 

horas. Eu estava sem entender o porquê, como muitas delas, fui privada de um 
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direito de ir e vir que me era garantido pela Constituição. (QUEIROZ, 2015, p. 

90) 

Muito mais do “ser jornalista”, a autora demonstra empatia ao descrever cada uma das 

perfiladas e, assim, mostra o quanto trabalhar de forma mais humana é um dos combustíveis que, 

talvez, o jornalismo cotidiano, embasado no imediatismo, esteja em falta. Ela consegue se inserir 

nas histórias contadas e, ao mesmo tempo, se manter neutra; consegue ser parcial e imparcial, na 

medida certa, trazendo suas frustações enquanto pessoa/humana acerca de um sistema carcerário 

falho, negligente e silencioso, mas, também, ter os pés no chão ao pesquisar, como jornalista, sobre 

os processos de cada uma das detentas e não trata-las como vítimas, salientando que elas tiveram, 

sim, motivos para estarem dentro de uma penitenciária, mas deixando claro que o intuito do livro 

não é julgá-las. Pelo contrário, o objetivo de escrever o livro-reportagem é contrapor esse sistema 

falho, denunciá-lo e dar voz àquelas mulheres que não têm oportunidade de alguém fazer isso por 

elas. Nana Queiroz acaba sendo exatamente o que Lima (2004) chama de “sutil maestro” ao 

conseguir englobar uma série de fontes em seu livro-reportagem. 

 Além disso, a autora caracteriza todas as suas personagens, desde a cor de seus cabelos 

quando vai encontra-las pela primeira vez (e na segunda, terceira, e assim por diante), passando 

pelas roupas com as quais estão vestidas em suas entrevistas e até sobre o humor de cada uma 

delas. É perceptível que o intuito da autora tenha sido o de trazer ao leitor a nítida imagem de cada 

uma delas a partir da forma como ela relata seus gestos, formas de falar e de andar e, 

principalmente, suas personalidades — algo que é imensamente forte e descrito por Nana Queiroz 

no decorrer de todo o livro-reportagem. 

Para a análise deste trabalho, foram selecionados dois dos sete perfis principais descritos 

pela autora: Gardênia (páginas 31, 71, 177, 195, 221, 277 e 287) e Vera (páginas 43, 121, 249, 

269 e 287). A autora segue, em ambos os perfis, uma ordem cronológica a partir da primeira página 

relacionada a detenta até a última, contando desde a sua infância, sua adolescência até chegar no 

dado momento em que a mulher se torna mulher presidiária. 

 

3.1 GARDÊNIA, o caos. 

         A escolha deste perfil como sendo o primeiro a ser analisado não foi a toa: a história de 

Gardênia vem de dentro da favela, traz a realidade nua e crua de alguém que foi nascida e criada 

em meio a torre de babel que é o tráfico no Brasil. Para que o leitor se sinta inserido no ambiente 
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em que a narrativa é contada, a jornalista utiliza a liberdade temática, conceito citado no referencial 

teórico deste trabalho, no trecho a seguir: 

Os jovens ao seu redor eram um mistério. Não tinha certeza se eram filhos da sua 

adolescência ou irmãos que a mãe teve no fim da vida fértil. Não que não amasse 

a molecada, mas como viviam todos juntos na mesma casa e não eram lá de afetos 

e carícias, não sentia que isso era importante. Eu nunca soube – talvez nem ela – 

se a loucura era coisa da droga, que foi comendo seu cérebro devagarinho, ou se 

ela já estava condenada a ser louca pelos genes ou pela vida, caso no qual a droga 

teria sido uma benção não uma maldição. (QUEIROZ, 2015, p. 33). 

         Diante de um sistema prisional no qual existe mais detentas do que celas, é de suma 

importância que a autora traga ao leitor diferentes perspectivas a respeito desse assunto, 

desprendendo-se do lead utilizado pelo jornalismo cotidiano e sua forma de abordá-lo de forma 

mecanizada. Na citação abaixo, podemos identificar como a autora se utiliza da liberdade de 

angulação para caracterizar a perfilada, gerando exatamente a empatia relatada por Vilas Boas 

(2003) para que o leitor se afeiçoe a personagem. 

Os dentes eram judiados, a pele marcada por anos que não vivera. Se não tinham 

culpa da loucura, ao menos as drogas não haviam colaborado com a conservação 

do seu corpo mirrado. Gardênia fazia rir do estereótipo de que traficante não era 

usuário. Ela encarava qualquer coisa que fizesse a rotina ficar mais leve. Gardênia, 

em resumo, era o caos. (QUEIROZ, 2015, p. 33). 

         Para a construção do perfil de Gardênia, Queiroz empregou uma busca de dados a fim de 

contextualizar determinados pontos da história, conforme vemos a seguir: 

“[...] Assinei um doze com ele [artigo 12 da Lei 6.368, que classifica o crime de 

trágico de entorpecentes] e fomos soltos. Na segunda vez, foi um dezesseis [vício] 

para não assinar um doze de novo, fui solta também.” (QUEIROZ, 2015, p. 33). 

         Além disso, quando questionada por uma de suas fontes – funcionária que lidava dentro do 

meio do sistema prisional há mais de trinta anos – sobre quantas presas já havia entrevistado e o 

quanto achava que as conhecia, a jornalista se viu em dúvida. Decidindo, assim, utilizar sua 

liberdade de fontes para além das detentas e dos documentos já analisados na construção do livro-

reportagem, pesquisando sobre cada um dos delitos de suas perfiladas. Queiroz discorre sobre sua 

afeição a Gardênia, “por seu jeito desparafusado e suas gargalhadas sem motivo” (p. 222) e, 

também, sobre a quantidade de vezes em que a perfilada “fazia referência ao ‘um-dois-um, uma 

fita aí que dizem que eu fiz’.” (p. 222), mas nunca falava sobre o que se referia. Por meio de uma 

surpresa extremamente agoniante, a jornalista traz ao leitor o outro lado da história, aquele que 

Gardênia tanto escondia: 
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A maior parte da pena de Gardênia, no entanto, se referia a este artigo 121 do 

Código Penal ao qual ela respondia, o artigo referente ao homicídio. [...] Gardênia 

era acusada de assassinar uma criança. Não qualquer criança, vale ressaltar, mas 

o próprio filho. (QUEIROZ, 2015, p. 222). 

         A autora traz em anexo a este capítulo a denúncia feita no Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo ao qual Gardênia responde. A frieza como é descrito pela jornalista impressiona o leitor 

e faz com que o mesmo transcenda toda e qualquer barreira que ainda houvesse entre ele e a 

perfilada. 

Capturou um pedaço de pau que estava ao alcance e acertou a criança com um 

golpe. Os gritos aumentaram. Ele não havia entendido que apanhara para parar de 

gritar? Deu-lhe outro golpe e outro, até que cada paulada saísse automática, fria, 

sem reflexão. Até que o amor de mãe, a humanidade, a inocência da criança, tudo 

fosse esquecido. 

Quando deu por si, o corpinho já estava imóvel. (QUEIROZ, 2015, p. 224). 

         Esta seria uma pauta dificilmente abordada de forma aprofundada pelo jornalismo cotidiano 

e seu lead, ao passo que apenas as características de um livro-reportagem conseguiriam abrir as 

portas, sem fechaduras trancadas, para que todos os lados dessa mesma história fossem contados 

ao leitor. 

         A autora não se coloca apenas como jornalista ao escrever esse perfil mas, sim, como ser 

humano, trazendo à tona a empatia descrita por Vilas Boas (2003) e Pena (2006) em sua teoria da 

Estrela de Sete Pontas. Afinal, além de fazer com que o leitor se sinta imerso nesta história, ela 

própria se vê deveras apegada a Gardênia, tanto que opta por não receber ou pesquisar as fotos das 

lesões corpóreas da criança, anexadas ao processo, pois discorre que “certas cenas sequestram 

pedaços da nossa humanidade para sempre e são melhores nunca vistas” (p. 224). 

  

3.2 VERA, estar lésbica na cadeia 

         O perfil em questão chamou a atenção para ser analisado devido a autenticidade de Vera, 

trazida pela autora como uma forma de mostrar ao leitor que algumas detentas tentam manter sua 

identidade dentro das penitenciárias, mesmo com os percalços que surgem ao percorrer o caminho 

do sistema prisional. 
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         Novamente, Queiroz escolhe abrir a índice de capítulos da perfilada com uma imersão do 

leitor em sua realidade – traçando, assim, sua liberdade de angulação. Ademais, a autora opta 

sequencialmente, também, por caracterizar a detenta, como podemos ver na citação a seguir: 

A menina era bicho do mato. Passava o dia jogando bola, matando passarinho de 

bodoca ou espingarda, trepando em árvore com a molecada. Queria roupa 

confortável e desprezava laços e babados. Brincar de casinha? Só se ela fosse o 

papai. De médico? Só se a paciente fosse outra garotinha. (QUEIROZ, 2015, p. 

43). 

         Nesta passagem, a jornalista traz a tona a divergência da sexualidade de Vera com o padrão 

heteronormativo vigente em nossa sociedade. Ainda utilizando-se da liberdade de angulação, 

caracteriza a perfilada e conta um pouco de sua história – de como seu pai era um “homem ríspido 

e tradicional do interior de São Paulo” (p. 43) e o quanto Vera sonhava em se ver livre dele, além 

de discorrer sobre quando a ideia de casar para obter a tão sonhada liberdade acometeu-a. Após 

alguns anos, porém, a perfilada cansa de se esconder e vai embora para viver na cidade grande, 

longe daqueles que a julgavam, conseguindo, então, a tão sonhada liberdade. 

Em determinado momento, Vera decide relacionar-se com um homem para poder 

engravidar, pois conforme conta à autora, sempre quis ser mãe. Na citação abaixo, é possível 

verificar que há novamente uma caracterização da sexualidade da perfilada. Em um veículo de 

jornalismo diário, por exemplo, é possível que não fosse dado o espaço para a fala desta pauta – 

afinal, embora já tenhamos passado do século XX para o XXI, ainda é um tabu que existam 

mulheres que gostam de mulheres. 

“– Você é muito legal, mas ó, eu não gosto de homem. 

– Ah, mas eu vou fazer você gostar. Eu vou mudar você.” (QUEIROZ, 2015, p. 

45). 

É importantíssima a abordagem de Nana Queiroz acerca desse assunto e a liberdade 

de propósito a auxilia mostrando ao leitor as diferentes faces dos relacionamentos 

(amorosos, sexuais) em presídios masculinos e presídios femininos: como é perceptível o 

privilégio de homens apenas por serem homens. Podemos verificar, no trecho a seguir, que 

Queiroz faz jus a primeira característica da Estrela de Sete Pontas de Felipe Pena (2006), 

potencializar os recursos do jornalismo, pois a autora apurou escrupulosamente dados 

relacionados a homossexualidade de Vera e nos presídios de um modo geral: 

A homossexualidade nas prisões femininas é consideravelmente maior do 

que nos presídios masculinos. [...] São, em sua maioria, mulheres que se 

consideravam heterossexuais antes da detenção e afirmam que, ligadas 
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pelo companheirismo, o apoio na depressão e no medo, se envolveram 

com outras mulheres. Nessas parcerias, descobrem novos desejos e, às 

vezes, o amor. Algumas chegam a dizer que não são, mas estão lésbicas. 

Outra diferença com relação ao sistema masculino é que, enquanto a 

maioria dos homens se relaciona homossexualmente por meio da 

prostituição, do estupro e de aventuras passageiras, as mulheres constroem 

relações sólidas e de laços emocionais muito intensos. [...] (QUEIROZ, 

2015, p. 251). 

A autora segue familiarizando o leitor com a personagem e sua realidade, bem como 

o local onde vive, utilizando-se da liberdade temática. Por causa disso, é possível sentir-se 

acompanhando Vera ao descobrir que está sendo traída e quando, ainda grávida, se muda 

para a casa da sua irmã e decide começar a realizar pequenos sequestros para conseguir 

dinheiro e sobreviver. E, num desses sequestros, acaba sendo presa. 

Nana Queiroz encerra os capítulos de Vera mostrando sua autenticidade ao perguntar 

de que forma gostaria de ser chamada em seu livro, se era necessário um pseudônimo, ao 

passo que obtém como resposta o trecho que mais caracteriza a personalidade da 

personagem: “— Quero chamar Vera! Eu sou eu. Em qualquer lugar que eu vou, eu sou eu! 

E entendi que ela não queria mais se esconder. Em nada.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O processo de criação de um estudo é, normalmente, longo e cansativo. Nos faz, 

muitas vezes, perder as estribeiras e pensar que não será possível dar conta de tudo. Contudo, 

a cada dúvida que consegue ser respondida a partir das pesquisas e após tanto tempo junto 

ao trabalho, o amor àquilo que está sendo estudado fala mais alto e serve de apoio para cada 

uma das dificuldades que vão sendo enfrentadas ao longo do percurso. O estudo une, quase 

como um relacionamento afetivo, o pesquisador ao seu objeto. 

O objetivo inicial desta análise era estudar sobre o gênero perfil como vertente do 

Jornalismo Literário, mapear as características do livro-reportagem utilizadas pela autora e 

refletir sobre sua singularidade na construção narrativa, para que fosse possível 

compreender de que forma Nana Queiroz conseguiu se tornou porta-voz das mulheres 

encarceradas descritas em seu livro. 

O livro-reportagem traz histórias que envolvem o leitor, o levam para dentro de cada 

uma delas. Faz com que possamos nos sentir inseridos na realidade das detentas que, talvez, 

se não fosse pela autora, ainda seriam/teriam uma “coleção de silêncios”. Sua construção 

narrativa, tão singular, foi o que impulsionou que esta análise tivesse início.  

Estudar os perfis escolhidos e suas estruturas, desde como se embasam no jornalismo 

convencional até a bifurcação onde escolhem seguir o Jornalismo Literário foi uma tarefa 

árdua. Afinal, enquanto pesquisadores, não há como nos deixar influenciar por nossos ideais 

pessoais, temos de ser imparciais. Foi preciso algum tempo para que conseguissemos 

entender que o intuito do trabalho era estudar a construção narrativa da autora, as 

características do gênero perfil que foram utilizadas, bem como os meios de construção e 

captação de um livro-reportagem — e de que forma tudo isso conseguiu dar voz às detentas 

que são perfiladas no mesmo. Todavia, conseguimos compreender e obter as respostas 

desejadas. Foi lido, relido e esmiuçado cada material utilizado para a pesquisa e cada um 

dos dois perfis escolhidos para serem analisados. 

Enquanto jornalistas, nosso papel deve ser informar. Mas, para além disso, é preciso 

transmitir essas informações sempre com responsabilidade e ética, em busca de justiça. É 

dessa forma que livros-reportagem como o de Nana Queiroz se tornam tão importantes como 

uma ferramenta de denúncia, mostrando à sociedade uma realidade desconhecida e 

ignorada.  
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Mesmo que muito se bata na tecla de que o jornalista precisa ser imparcial, cabe a 

cada um de nós entender quando essa imparcialidade deve ser posta em prática ou quando 

ela começa a se transformar em indiferença para com as pessoas. E nós, jornalistas, não 

podemos ser indiferentes, principalmente ao nos depararmos com situações de impacto 

social. Devemos nos lembrar que, antes de sermos profissionais, somos humanos, e este lado 

humanizado está cada vez mais em falta no jornalismo tradicional, que trata tudo de forma 

tão urgente e imediata, não dando o devido valor a algumas matérias porque não há espaço 

para aquilo que não é imediato.  

A forma com que o sistema carcerário feminino é esquecido pelo Estado e pela 

sociedade nada mais é que um reflexo de uma sociedade que não se importa com quem está 

dentro das penitenciárias brasileiras. Como dito na introdução deste estudo, o lema “bandido 

bom é bandido morto” tem estado cada vez mais na boca do povo, sem que este sequer tente 

compreender as realidades por trás de cada uma das pessoas inseridas nas cadeias do país. 

Como pode o Estado decidir que mulheres lésbicas não vejam suas esposas porque, 

simplesmente, não têm um papel que ateste que são esposas? Como pode o Estado decidir 

que uma detenta tem que dar à luz algemada, se já foi atestado por médicos que nenhuma 

mulher teria força o suficiente, com as dores do parto, para fugir? Como pode o Estado fazer 

com que mulheres tenham de optar entre o filho recém-nascido e os filhos que teve fora da 

cadeia? Todas essas perguntas nos acometeram enquanto realizamos esse estudo. E embora 

não seja nossa responsabilidade respondê-las, nem mesmo deste atual estudo, a jornalista 

Nana Queiroz consegue fazer com que pensemos a respeito destas e mais outras inúmeras 

perguntas a partir da construção de sua narrativa, ao contar as histórias das detentas de forma 

tão clara. 

Vale ressaltar que não estamos desmerecendo o jornalismo da imprensa cotidiana, 

apenas contrapondo sua estrutura e abrindo um leque de possibilidades que poderiam ser 

utilizadas para que o imediatismo não se tornasse banal. Se deixarmos o agora um pouco 

de lado, talvez conseguiríamos dar voz a muito mais pessoas que precisam. 

Ao atual campo da comunicação, acredito que este trabalho contribua enquanto 

motivador para que mais pesquisas relacionadas ao Jornalismo Literário — aquele que 

quebra as amarras do que estamos acostumados a utilizar na imprensa diária — e a 

importância que o mesmo proporciona ao jornalismo atual. Acredito que esta temática deva 

ser explorada em futuras pesquisas da área da comunicação, para que o jornalismo não se 
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perca na brevidade atual. É de se pensar o porquê de apenas o Jornalismo Literário, dentro 

do meio jornalístico, consiga contar histórias de forma mais aprofundada. Como será o 

futuro desta vertente jornalística em um mundo cada vez mais urgente e sedento por notícias 

no agora? Seria extremamente interessante se considerássemos utilizar o Jornalismo 

Literário dentro das redações diárias do jornalismo convencional — sua estrutura, seu estilo 

de fazer jornalismo, seu aprofundamento ao escrever uma matéria. 
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