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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Convencionou-se reconhecer o jornalismo como uma prática da objetividade a 

favor da apreensão e apresentação da realidade, que também se mostra de forma 

objetiva (“como ela é”). Por fazer uso deste mecanismo, é que a atividade adquire 

um caráter de seriedade, e conquista, consequentemente, credibilidade diante do 

público consumidor de informação.  

 No entanto, temos observado, há algum tempo, a presença de um aspecto 

pouco comum aos textos jornalísticos: a literariedade, a qual se traduz em uma 

maneira subjetiva de narrar, própria dos textos literários. É a literatura adentrando o 

jornalismo. Conforme Lima (2004, p. 173), entre as duas áreas há fronteiras 

interpermeáveis. O autor comenta que foi quando a notícia evoluiu para a 

reportagem (última metade do séc. XIX), que os jornalistas passaram a se inspirar 

na arte literária. 

A literariedade é um recurso que tem sido aperfeiçoado e desbravado – ainda 

que de modo tímido por parte de alguns veículos – numa tentativa de tornar atraente 

a narrativa dos meios de comunicação, e romper com o enfado provocado por textos 

simplórios de rotina. No cenário televisivo, por exemplo, tem-se empregado esse 

procedimento redacional não obstante o que diz Cruz Neto sobre a reportagem de 

televisão: “O texto não pode ser subjetivo, ou seja, não pode passar ideologias, 

crenças e interesses do repórter.” (CRUZ NETO, 2008, p. 50). Na TV, os textos dos 

noticiários devem ser os mais sucintos possíveis, evitando-se análises e 

aprofundamentos, consoante Parternostro (1999, p. 65). Não é difícil pressupor que 

em um relato aprofundado haja maior propensão à subjetividade e, 

consequentemente, grandes chances de se fazer uso da literariedade à medida que 

o jornalista deixa-se entusiasmar.     

Haja vista estas considerações iniciais, é pertinente aqui dizer que técnicas e 

estratégias literárias no texto jornalístico de TV foi o tema escolhido para este 

estudo, que terá como objeto o “retrato” de Lady Di – mais precisamente a 

linguagem que o constitui – exibido em reportagem veiculada pelo Fantástico no dia 

31 de agosto de 1997. 

Para Paternostro (1999, p. 79), “na ânsia de se fazer literatura e não 

jornalismo, os textos no telejornalismo acabam confundindo o telespectador, em vez 
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de informar, esclarecer, levar conhecimento.” É a partir daí que surge a 

problematização do tema do trabalho: de que modo um gênero jornalístico pode 

confundir-se com um gênero da literatura? Em outras palavras, quando a realidade 

parece fantasia? 

Para Moisés (1989, p. 37, grifo do autor), “literatura é ficção”. Assim, não 

parece absurdo aferir dúvidas sobre a veracidade do fato em destaque, à medida 

que os media se apossam de recursos literários na confecção de suas mensagens. 

A opção por essa temática se deu devido a uma curiosidade particular de se 

trabalhar com um aspecto pouco explorado pelos meios de comunicação, na 

perspectiva de evidenciar outra imagem do profissional da área, em detrimento 

daquela de simples máquina de informação, preso aos padrões estabelecidos pela 

pseudomecanicidade do trabalho. O suporte televisão foi escolhido mediante a 

vontade de se analisar a questão da literariedade em um veículo de maior 

dinamicidade, e cujas estruturas textuais, creio, são ideais para o estudo. Além de o 

maior número de pesquisas ligadas a recursos literários no jornalismo estarem 

relacionadas ao impresso. Nada mais adequado, também, do que conciliar a análise 

de histórias de vida com um meio de comunicação conhecido como “contador de 

história”. 

A relevância dessa discussão tem razão de ser por se tratar de um estudo 

complementar aos demais que, da mesma forma, abordam o rompimento com as 

fórmulas tradicionais utilizadas por jornalistas.  Estudar a literariedade em um texto 

jornalístico é uma atividade desafiadora tanto quanto a própria produção de uma 

narrativa nesses parâmetros. 

Diante dessas considerações, o presente trabalho tem por objetivo geral 

analisar a construção do relato da história de vida de Diana na reportagem 

selecionada. Especificamente, o estudo pretende identificar o estilo jornalístico 

utilizado para a confecção do texto, observar os elementos que o caracterizam como 

fazendo parte do gênero perfil, e verificar os recursos que aproximam esse gênero 

do jornalismo, de um gênero literário – a exemplo do conto, especialmente.  

Para a proposta desta pesquisa, fez-se necessário a aplicação da análise de 

conteúdo, método que conforme Bardin (1988, p. 21-22 apud FONSECA JÚNIOR, 

2006, p. 283), tem a intenção de realizar inferências através dos aspectos implícitos 

da mensagem analisada.  
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No trecho escolhido da reportagem, apenas o texto do repórter será 

considerado, sem quaisquer interferências de som e imagens, o que significa excluir 

todos os processos de edição relacionados aos dois últimos. 

A análise se constituiu de três fases: a pré-análise, a exploração do material e 

o tratamento dos resultados/interpretação. A primeira se consistiu em observações 

sucessivas da reportagem e posterior sistematização das idéias (o que e como se 

pretende), em um período de mais ou menos seis meses. As duas etapas 

subsequentes foram realizadas durante os três meses da escrita do trabalho. 

Dentre as técnicas a serem usadas optou-se por procedimentos da análise 

estrutural e da análise literária. Esta última, para Moisés (2007, p. 13), consiste em 

desmontar um texto com vistas a conhecer os ingredientes que formam a sua 

estrutura. O relato, portanto, foi dissecado de modo a se perceber, entre outros 

aspectos, como se deu a escolha e agrupamento do conteúdo, a formação de cada 

frase, o significado de expressões principais, e concomitantemente, as intenções de 

se usá-las. Colhidos os dados, sucedeu-se a uma analogia com tipos de textos 

literários, especialmente com o conto, de forma a se notar semelhanças e como 

esses resultados podem interferir na mente do telespectador que assistiu ou, 

porventura, venha a assistir à reportagem.   

Como método auxiliar, foi feita uma revisão bibliográfica nas áreas de 

Comunicação, Literatura e Linguística. Discutiram-se conceitos tais como: 

objetividade, perfis jornalísticos, produção de sentidos, literariedade, literatura, 

conto, gêneros do discurso, entre outros mais.  

O trabalho divide-se em quatro partes, sendo as duas primeiras referentes à 

revisão de literatura, a terceira às análises do nosso objeto de estudo, e a quarta às 

considerações finais. O assunto foi pormenorizado de modo a gerar uma reflexão 

quanto a uma narrativa jornalística poder ou não se confundir com um texto literário. 
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2  A VERDADE EXISTE? 

 

No exercício de sua profissão, o jornalista deve assumir, antes de tudo, a sua 

função de responsabilidade social. É necessária a realização de um trabalho 

consciente da importância que um profissional da área desempenha dentro da 

sociedade. Faz parte de seu compromisso, portanto, a divulgação de informações 

verídicas, baseada em uma apuração precisa dos acontecimentos. 

 Entretanto, como intérprete do momento presente da realidade, o jornalista 

não possui a capacidade de atingir o seu cerne. Dessa maneira, não pode 

apreender a realidade em sua verdade profunda, pois esta lhe escapa. 

(CORNU,1994, p. 332-333). 

 Diante dessa questão, este capítulo pretende discorrer a respeito da 

dificuldade da atividade jornalística na busca pela verdade dos fatos. Para isso, 

recorreu-se às ideias de Berger e Luckmann (1985), Borelli (2005), Cornu (1994), 

Marcondes Filho (1989), Medina (1990), Pena (2008), Rossi (2005), Traquina 

(2001), entre alguns outros. Foram trabalhadas ao longo de três subtópicos, 

questões fundamentais como: o mito da objetividade, a influência de fatores 

subjetivos dentro do processo de divulgação noticiosa, a construção social da 

realidade e a produção de sentidos. 

 

 

2.1  O desejo de uma neutralidade jornalística 

 

 De modo a querer isentar o profissional da notícia de qualquer tipo de 

envolvimento com os fatos, e consequentemente, de responsabilidade sobre o seu 

relato, criaram-se regras que norteassem à narrativa. Emerge daí o conceito de 

objetividade, que surge, segundo Pena (2005, p. 23), de uma percepção de que os 

acontecimentos podem ser distorcidos a partir da mediação de um indivíduo, cheio 

de preconceitos, ideologias, carências, interesses pessoais e organizacionais. 

Seguindo uma metodologia de trabalho, a atividade jornalística seria desenvolvida 

procurando- se amenizar a influência do jornalista no relato dos fatos, e assim 

sendo, não haveria preocupação com uma possível tendenciosidade. 

Conforme diz Cornu (1994, p. 182), essa inquietação em relação à 

objetividade data da segunda metade do século XIX, período em que se deu a 
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guerra de Secessão nos Estados Unidos, ocorrida entre 1861 e 1865. Na época, o 

uso de telégrafo impôs limitações aos jornalistas à medida que exigia uma concisão 

e organização particulares. O primeiro parágrafo da informação a ser transmitida se 

consistia em uma narrativa sintética da notícia, e respondia às perguntas como: 

quem, o quê, quando, onde e como. Somente depois de todas elas esclarecidas, 

eram apresentados os pormenores ou as explicações. Já Traquina (2001, p. 67), 

acredita que o conceito de objetividade tenha seu surgimento nos Estados Unidos 

nos primeiros anos do século XX, quando o ceticismo tomava conta da sociedade – 

influenciada pelo crescimento da psicanálise, nascia a profissão de relações 

públicas e a propaganda dominava a opinião coletiva. 

Independente de datas, contudo, sabe-se que foi a partir da tentativa de 

isenção jornalística que se originaram formas textuais simplificadas, as quais 

funcionariam como pilares para o ideal da imparcialidade.  

Anteriormente, os meios de comunicação de massa estavam voltados à 

expressão de opiniões e ao debate de ideias, o que quer dizer, então, que a malha 

noticiosa restringia-se à opinião, em detrimento de um texto meramente informativo. 

Haja vista as ambições mercantis, porém, houve um desejo de neutralidade, em que 

se dizia recusar o teor subjetivo da notícia para tratá-la como produto destinado 

apenas a informar.  

No Brasil, o estabelecimento de novos padrões de produção discursiva 

aconteceu na década de 50 do século XX, momento em que o jornalismo brasileiro 

absorveu procedimentos técnicos de redação norte-americanos. (RIBEIRO, 2002, p. 

2). A autora diz que os jornalistas aderiam às novas técnicas enquanto defendiam o 

profissionalismo, por terem o pensamento de que uma não padronização de estilo 

não era sinônimo de legitimidade, nem fazia da atividade um serviço responsável, e 

sim, amador. Ilusão de quem ainda não compreendia o verdadeiro sentido do ofício 

e achava que estar preso a regras era o suficiente para o bom exercício da 

profissão.   

 Dentro de uma nova configuração mercadológica – desenvolvimento da 

informação e da grande imprensa – o resultado do trabalho jornalístico passou a ser 

percebido como um produto à venda, e que, como tal, tinha o dever de seguir 

determinada padronização. Sobre isso, diz Marcondes Filho (1989): 
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Notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os 
seus apelos estéticos, emocionais e sensacionais; para isso a 
informação sofre um tratamento que a adapta às normas 
mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e 
negação do subjetivismo. (p. 13). 
 
 

Os media entendiam que um relato noticioso, dessa maneira, estaria mais 

próximo de evitar enganos, persuasão, interpretações distorcidas, ou afirmações de 

cunho hipotético, cabendo ao consumidor da informação conclusões próprias a 

respeito do conteúdo do produto que adquirir.  

Dessa proposta, foram elaborados os manuais de jornalismo, os quais 

orientam uma parte considerável dos profissionais até os dias de hoje. Conforme 

Lage (2004, p. 23), as maiores restrições desse conjunto de normas se referem à 

linguagem jornalística, principalmente quando impõe a utilização de vocabulário e 

gramática coloquiais. Segundo esses manuais, os fatos devem ser tratados de modo 

linear, claro e conciso. 

Sodré e Ferrari (1989, p. 76) concordam com os manuais quando creem que 

“o excesso de detalhes, muitas vezes, obscurece a história ao invés de enriquecê-

la.” Para eles, a objetividade e a economia (clareza) são exigências para não se 

deixar escapar a força de um texto, e não tornar possível que o receptor se perca no 

meio da narrativa. 

Todavia, é importante observar que a crescente simplificação da notícia, a 

pouca criatividade, e inexpressiva presença de investigação e interpretação, 

prejudicam a qualidade do jornalismo. Com relação ao assunto, comenta Borelli 

(2005): 

 

[...] acredita-se que os manuais, de uma forma geral, direcionam, 
inibem e limitam algumas características dos profissionais da mídia e 
do próprio veículo, como a criatividade, a ousadia, o diferencial, o 
uso do código lingüístico, podendo haver perda de qualidade e 
originalidade. Por outro lado, sabe-se que o jornal precisa de uma 
identidade, de um estilo singular que o identifique junto ao seu 
público para que sejam criados vínculos de confiança, credibilidade, 
etc. (p. 10). 
 
 

Um jornalismo que não interpreta, surpreende ou emociona, que se limita a 

ficar aprisionado a normas, é visto apenas um transmissor da realidade, sendo 

percebido, desse modo, como simples suporte, veiculador “neutro” dessa realidade. 
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 Ao reconhecer a prática jornalística por esse ângulo, podemos estudá-la à luz 

da Teoria do Espelho¹, para a qual a informação não seria mais do que um mero 

reflexo do real. É vantajoso que jornalistas defendam esse ponto de vista, por assim 

acreditarem no caráter incontestável do seu trabalho.    

Para Marcondes Filho (1989, p. 15), a notícia considerada dentro desse 

contexto tende a incentivar uma permanente passividade, acomodação e apatia em 

quem a consome. Possibilita uma aparente concordância do público e uma 

conformação diante do que está sendo mostrado. As pessoas não contestam, não 

desejam mudanças, e permanecem inertes diante de questões sociais, políticas e/ou 

econômicas. Destarte, cada um limita-se em sua realidade.  

A apreensão da técnica pura e simples, não supre o modelo sonhado de 

jornalista do século XXI, desprendido de elementos retrógrados da profissão e com o 

olhar para a sua função de responsabilidade social. “Só a cegueira provocada pela 

ideologia jornalística pode explicar que alguns insistam em pretender que o seu 

trabalho se limite à identificação dos fatos e à simples recolha e transmissão de 

relatos.” (TRAQUINA, 2001, p. 46, grifo do autor). O profissional da notícia da 

atualidade tem de ir além dos acontecimentos, auxiliando a sociedade na 

compreensão dos episódios que se sucedem dentro do real, e ao mesmo tempo 

respondendo por aquilo que informa.  

De acordo com Pena (2008, p. 50), há um erro relacionado ao conceito de 

objetividade. Este, ao contrário do que se pensa, não faz oposição à subjetividade, 

mas reconhece sua inevitabilidade. Não se pode confiar nos acontecimentos como 

expressão absoluta da realidade, portanto, tentou-se criar um método de rigor 

científico – termo emprego inadequadamente pela maioria dos autores – para 

reportar os fatos. Schudson (1978, p. 122 apud TRAQUINA, 2001, p. 67), já havia 

dito que „com a ideologia da objetividade, os jornalistas substituíram uma fé simples 

nos fatos por uma fidelidade às regras e procedimentos criados para um mundo no 

qual até os fatos eram postos em dúvida.‟ Achava-se que um relato fixado sob 

normas técnicas não se deixaria levar por particularidades. Não passava de um 

sonho... Por mais que se tente, escolhas nunca são objetivas. E por que não se 

__________________ 

1 Pena (2008, p.125), diz que “por essa teoria, o jornalista é um mediador desinteressado, suja 
missão é obserar a realidade e emitir um relato equilibrado e honesto sobre suas observações, com o 
cuidado de não apresentar opiniões pessoais. Seu dever é informar, e informar significa buscar a 
verdade acima de qualquer outra coisa. Mas, para isso, ele precisa entregar-se à objetividade, cujo 
princípio básico é a separação entre fatos e opiniões.” 
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pensar que o próprio processo de elaboração das regras também é subjetivo? 

A prática do lide e a da pirâmide invertida2 são exemplos de instrumentos 

usados visando a impossibilitar a fuga dos profissionais às questões principais de 

um acontecimento e evitar uma miscelânea de estruturas narrativas que pudessem 

causar uma despadronização jornalística. No processo de produção noticiosa tanto 

um como outro funcionam como espécies de “cabresto”, unidos com vistas a um 

ideal de objetividade, distante de ser alcançado, no entanto, como veremos logo 

adiante.  

Apesar da adoção de um método que ambiciona uma uniformização das 

informações, a objetividade em si é um mito, porque conforme explica Rossi (2005): 

 
 
É realmente inviável exigir dos jornalistas que deixem em casa todos 
esses condicionamentos e se comportem, diante da notícia, como 
profissionais assépticos, ou como a objetiva de uma máquina 
fotográfica, registrando o que acontece sem imprimir, ao fazer o seu 
relato, as emoções e as impressões puramente pessoais que o fato 
neles provocou. (p. 10). 
 
 

Impossível deixar de lado os valores culturais do ser humano no exercício de 

qualquer que seja sua atividade. Onde houver a presença de um indivíduo, lá estará 

também um conjunto de pocisionamentos intrínsecos a ele. Conjunto esse, no caso 

do jornalista, que passa a ser refletido no texto que redige. Nesse sentido, o Manual 

de Redação do jornal Folha de São Paulo, sugere que mesmo assim não se deve se 

eximir da obrigação de tentar ser o mais objetivo possível, retratando os fatos com 

fidelidade e mantendo um certo distanciamento e frieza. (ROSSI, 2005, p. 13).  

Em resumo, pode-se enunciar que objetividade e subjetividade estão lado a 

lado. Embora mitológica quando do entendimento genuíno da palavra, a primeira 

__________________ 

2 Do ing. Lead (Comando, primeiro lugar, liderar, guiar, induzir, encabeçar). Abertura de texto 
jornalístico, na qual se apresenta sucintamente o assunto ou se destaca o fato essencial, o clímax da 
história. Resumo inicial, constituído pelos elementos fundamentais do relato a ser desenvolvido no 
corpo do texto. O lide torna possível, ao leitor que dispõe de pouco tempo, tomar conhecimento do 
fundamental de uma notícia em rapidíssima e condensada leitura do primeiro parágrafo. Deve ser 
redigido de modo a “fisgar” o interesse do leitor para a leitura de toda a matéria. Na construção do 
lide, o redator deve responder às questões básicas da informação: o quê, quem, quando, onde, como 
e por quê (embora não necessariamente a todas elas em conjunto). 
 
3  “A pirâmide invertida consiste em um relato que prioriza não a sequência cronológica dos fatos, mas 
escala em ordem decrescente os elementos mais importantes, na verdade os essenciais, em uma 
montagem que os hierarquiza de modo a apresentar inicialmente os mais atraentes, terminando por 
aqueles de menor apelo.” (PENA, 2005, p. 22). 
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ainda é um parâmetro a ser seguido em função de um incansável desejo 

depadronização e neutralidade; além de que, ressalta Pena (2008, p. 52), os 

jornalistas fazem uso da objetividade como um ritual estratégico, de forma a tentar 

evitar críticas ao seu trabalho e, inclusive, processos jurídicos. 

 

 

2.2  Fatores subjetivos em favor de uma percepção plural da realidade 

 

Segundo Cornu (1994, p. 333), a realidade apresentada pelo jornalista 

depende da hermenêutica. Sendo assim, há uma via aberta para interpretações 

diversas e contraditórias dos acontecimentos. Dois jornalistas podem apurar um fato 

com igual precisão, fazendo um levantamento de informações básicas, porém, o 

modo com que cada profissional irá transmitir o acontecimento será diferente. 

 Por isso, pode-se dizer que é um logro a pretensão implícita de exprimir a 

totalidade do real. O que na verdade existe é uma percepção plural da realidade, 

impregnada de fatores subjetivos que irão interferir no relato dos fenômenos. 

Borelli (2005, p. 5), em complemento à ideia de Cornu, afirma que “a forma de 

construir a notícia é reveladora de uma singularidade e cultura própria.” Isso ocorre 

haja vista o real se apresentar com feições particulares para cada observador, 

possuidor de valores culturais individuais.  

Como confirmação do que foi dito, estão os jornais ideológicos ou partidários. 

Os profissionais que trabalham para esses veículos são tendenciosos em suas 

narrativas, e obrigam o público a consumir um tipo pré-determinado de 

interpretação, condizente com o que defende a empresa jornalística. Nesse caso, o 

mito da objetividade igualmente se desfaz.  

No telejornalismo, de forma também exemplificativa, apesar de uma busca 

constante da isenção jornalística no repasse das informações para que o 

telespectador tenha suas próprias conclusões sobre o fato relatado, o repórter, de 

posse dos fatos, realiza um processamento mental dos acontecimentos, o que 

interfere na apresentação da realidade ao público. (BARBEIRO; LIMA, 2002, p. 67).  

O esforço hermenêutico se manifesta em toda a procura de informação, 

desde o jornalismo de investigação, passando pela entrevista, até chegar à 

reportagem. No decorrer de todos esses caminhos a experiência vivida pelo 

indivíduo influencia as sensações obtidas e transmitidas, e as palavras que 
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constituem o texto jornalístico. Entendamos melhor o processo da hermenêutica com 

a citação abaixo: 

 

As condições da hermenêutica, desdobram-se nas três ordens 
principais da actividade jornalística: a observação dos factos, a sua 
interpretação entendida no sentido restrito das opiniões e sua 
narração na forma de relatos. A interpretação não entra em 
contradição com a noção de objectividade, que integra nos seus 
métodos. Mas desqualifica desde logo toda a acepção absoluta e 
refuta toda a pretensão à verdade de um quadro qualquer da 
actualidade. (CORNU, 1994, p. 336-337).  
 
 

 Os critérios de seleção dentro do processo noticioso admitem a intervenção 

de valores subjetivos em toda a sua extensão, ao passo que nega a existência de 

uma verdade objetiva, única. Somos capazes também de observar a simbiose que 

há entre objetividade e subjetividade, visto que as notícias estão carregadas de 

opiniões mesmo que se utilize da técnica tradicional de produção.  

Para Lippmann (apud HOHLFELDT, 2001, p. 192), nossa relação com a 

realidade se dá de maneira indireta – embora ocorrendo de modo direto, a 

percepção que temos dela não acontece pela mesma via. A realidade se mostra 

para nós mediada por imagens formadas em nossa mente. Assim sendo, não a 

percebemos enquanto tal, porém, como a imaginamos. Ao captá-lo por nossos 

olhos, o real, há muito, sofreu deformações, resultado de vivências experimentadas 

no decorrer da vida.  

 O que notamos com a interferência das questões subjetivas é a configuração 

de um jornalismo personalizado.  O jornalista lança um pouco de si no texto que 

constrói e transmite. Conforme Cornu (1994, p. 363), os jornalistas “não param de 

descobrir e revelar os elementos constitutivos do que são como pessoas na 

informação que fornecem.” Impossível quererem negar crenças ou valores uma vez 

que estes são perceptíveis em sua própria narrativa.   

Contudo, Traquina (2001, p. 67) alerta para o fato da ideologia jornalística 

defender uma relação epistemológica com a realidade e, dessa forma, impedir 

transgressões de uma fronteira indubitável entre realidade e ficção. Em outras 

palavras, é importante ressaltar que o jornalismo tem a obrigação de procurar 

respeitar a realidade, mesmo não podendo percebê-la precisamente, e desse modo, 

opõe- se a uma inventividade dos fatos. Seria um desrespeito que público 

consumisse informações enganosas por verdadeiras.  
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Genro Filho (apud MEDITSCH, 1992, p. 23) diz que o jornalismo é tido como 

uma forma de conhecimento. Por essa afirmativa, entende-se que parte de nosso 

repertório também é resultado da atividade jornalística, diante da leitura ou escuta 

de notícias. No entanto, como toda forma de conhecimento, esta envolve certo ponto 

de vista sobre a história e sobre a humanidade, descartando de uma vez por todas a 

hipótese de um jornalismo absolutamente neutro. “Não é porque o indivíduo está 

psicologicamente envolvido com o fato, mas porque toda a forma de conhecimento 

pressupõe também um posicionamento do sujeito diante do objeto.” (GENRO FILHO 

apud MEDITSCH, 1992, p. 31-32). 

O autor fortalece a ideia de que os fatores subjetivos influenciam o repasse 

das informações aos receptores, e que em qualquer intermediação haverá uma 

inflexão ideológica segundo a visão dos intermediários ou dos veículos. Por 

conseguinte, para Genro Filho, “o jornalismo também trafica, ao reconstruir o mundo, 

uma concepção sobre o mundo.” (apud MEDITSCH, 1992, p. 31).  

Ao jornalismo conservador, “objetivo”, o teórico acrescenta um ponto de vista 

crítico. Ou seja, em complemento a um olhar particular e universal de mundo, está a 

singularidade, significando dizer que apesar de ser possível o relato de aspectos 

comuns da realidade, cada profissional tem seu modo de fazê-lo – característica 

individual.  

Entretanto, o conjunto de valores individuais permite apenas certa liberdade 

na produção da informação.  

 
 
Como escreve Robert Karl Manoff (1986), a escolha da narrativa feita 
pelo jornalista não é inteiramente livre. Essa escolha é orientada pela 
aparência que a „realidade‟ assume para o jornalista, pelas 
convenções que moldam a sua percepção e fornecem o repertório 
formal para a apresentação dos acontecimentos, pelas instituições e 
rotinas. Segundo Wolfsfeld (1991:18), os acontecimentos 
propriamente ditos oferecem frequentemente um ponto de partida 
para a construção de enquadramentos midiáticos, apesar das 
discordâncias acerca do que realmente aconteceu. (TRAQUINA, 
2001, p. 87, grifo do autor). 
 
 

 Os emissores da notícia podem ainda, além de distorcerem a realidade, optar 

por negar uma verdade, aquela que não se quer ver. Deixam de noticiar algumas 

situações por acharem que o público não se interessaria, ou simplesmente este não 
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deveria tomar conhecimento. Ademais, algumas outras circunstâncias lhes passam 

despercebidas. 

 

 

2.3  Construindo a realidade e produzindo sentidos 

 

De mero dispositivo de reprodução dos acontecimentos, o jornalismo passa 

ser percebido, principalmente quando faz uso de uma outra linguagem, como agente 

de produção de sentidos em função da construção da realidade.  

Consoante Berger e Luckmann (1985, p. 38), existem múltiplas realidades, 

mas somente uma se mostra por excelência: a realidade da vida cotidiana, 

constituída por uma ordem de objetos que foram designados como tais 

anteriormente à entrada do indivíduo na cena. É esta realidade a ser construída no 

exercício da atividade jornalística, a qual se direciona para uma reorganização de 

conceitos e práticas no grande círculo social. 

Se não considerarmos o jornalismo como uma atividade totalmente neutra, 

visto que fatores subjetivos – mesmo às vezes não interferindo na escolha da 

linguagem – fazem-se presentes na realização do serviço informativo, vê-se o 

processo jornalístico como protagonizante de sentidos múltiplos. Borelli (2005, p. 

50), afirma que, “o trabalho de construção realizado pelas mídias está impregnado 

de subjetividade [...] Esse trabalho tem como pano de fundo as intenções das 

mídias.” A autora diz também que o jornalismo como atividade simbólica tem a tarefa 

de apontar a realidade segundo pontos de vistas específicos. Cada profissional da 

área tem a capacidade intrínseca de levar a público, através de suas palavras, um 

dado universo. Borelli compartilha, dessa maneira, do pensamento de Genro Filho, 

quando ele fala da singularidade, pois essas especificidades de pontos de vistas se 

traduzem em formas de expressão distintas em cada relato jornalístico.    

Por essa crença, os jornalistas são participantes ativos na construção social 

da realidade. Parafraseando Traquina (2001, p. 63), segundo o paradigma 

construtivista, que sustenta as teorias estruturalista e etnoconstrucionista4, o mundo 

__________________ 

4 Ambas as teorias surgiram a partir dos anos 60 e 70 – período marcado por um surto de 
investigação acadêmica sobre jornalismo. Elas propagam a crença de que as notícias resultam de 
processos complexos de interação social: jornalistas e fontes; jornalistas e sociedade; membros da 
comunidade profissional. (TRAQUINA, 2001, p. 85-86).  
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sócio-político não é uma realidade predeterminada, em que os agentes da notícia 

são meros observadores passivos. Esse trabalho de construção de universos está, 

então, impregnado de intenções, interesses, valores e culturas.  

 Segundo Medina (1990, p. 85), “falta, no entanto, na mentalidade dos 

jornalistas, noções mais abrangentes do processo de produção de significados”, e 

isso acontece principalmente entre a classe mais conservadora, adepta a estratégias 

simplistas de produção noticiosa. A autora, em continuação ao seu raciocínio, 

acrescenta que todos os cientistas se voltam para a produção simbólica, já que o 

mundo não é mais visto como um retrato fiel e objetivo da realidade. (MEDINA, 

1990, p. 86).  

Quando se percebe as técnicas jornalísticas fixadas no paradigma positivo-

funcionalista, pensa-se numa estratificação em uma mentalidade reducionista. 

Querer alcançar o ideal de objetividade é ao mesmo tempo favorecer um 

empobrecimento simbólico, e, consequentemente, não perceber o jornalismo como 

agente de construção de uma realidade social. 

É pelo estatuto da linguagem que se realiza a orquestração do trabalho de 

produção de sentidos. Ou seja, a língua, os códigos e as regras no campo da 

linguagem são os responsáveis em proporcionar a existência da atividade 

jornalística, à medida que todos constroem a realidade e não a reproduzem. É válido 

citar que a codificação na execução do jornalismo se dá de acordo com códigos 

inerentes ao campo, regras internas e rotinas próprias. (BORELLI, 2005, p. 7). Suas 

falas e sentidos provêm de diversos campos sociais, razão de uma riqueza de 

representação simbólica.  

 

 
As objetivações comuns da vida cotidiana são mantidas 
primordialmente pela significação lingüística. A vida cotidiana é 
sobretudo a vida com a linguagem, e por meio dela, de que participo 
com meus semelhantes. A compreensão da linguagem é por isso 
essencial para minha compreensão da realidade da vida cotidiana.  
(BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 56-57). 

 
 
A linguagem tanto é um instrumento de apreensão do real, como de 

construção deste. São seus símbolos e moldes narrativos os agentes da produção 

de sentidos múltiplos. Um jornalista, através de certo ponto de vista, é capaz de 

elaborar um texto com o objetivo de construir também um determinado 
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sentido/significado. Num anseio de uma redação singular, pode-se fazer uso de 

narrativas compostas por um sistema dinâmico de signos. 

Conforme Berger e Luckmann (1985, p. 57), a linguagem pode ser apreendida 

como um repertório objetivo de acumulações de significados e experiências, que 

preservados no tempo, são transmitidos de geração em geração. Isso não implica 

dizer, no entanto, que ela será utilizada de igual maneira em todas as atividades 

sociais e por todos os indivíduos de cada uma delas.  

Para Cornu (1994, p. 363), “o relato jornalístico, seja qual for sua forma, 

contém uma parte de criação, ou seja, a intervenção de uma arte.” A arte de que fala 

o autor não é entendida dentro do sentido de Belo defendido por Kant – apreciação 

universal –, é antes uma qualidade particular de expressão que faz “soar bem” o que 

se diz. O jornalista, na sua manifestação sobre o acontecimento, tem a capacidade 

de deixar fluir seu instinto criativo. 

Enxergar o exercício do jornalismo através de seu conceito tradicional – 

enquadramento esquemático do real – permite que o indivíduo se inviabilize 

enquanto produtor de sentidos. Consoante Medina (1990, p. 87), os jornalistas 

necessitam “oxigenar” sua mentalidade, visando evitar uma atrofia de sua vitalidade 

como processo. O método conservador já não atende à demanda social, que é 

carente de uma plena humanização da informação. Medina, então, assume uma 

postura defensiva em relação à informação jornalística humanizada, por acreditar 

que esta atenderia a uma demanda complexa de ideias, emoções, comportamentos 

e estratégias de ação.    

 

Sonhar é preciso, porque temos potencialmente recursos para 
produzir sentidos em que ética, técnica e estética estejam a serviço 
de uma estratégia humanizadora do jornalismo. [...] O jornalista deve, 
então, cultivar o desejo profundo de ele também ser um poeta de seu 
tempo. (MEDINA, 1990, p. 88). 
 

 

O profissional de jornalismo representa a realidade cultural a que está 

exposto. Diante disso, Medina (1990, p. 88), propõe que ele deva ser um leitor do 

seu tempo, fazendo uma leitura viva da reportagem, uma leitura personalizada das 

obras de artes, como também dos próprios estudiosos da cultura. Assim, a produção 

simbólica planetária seria iluminada por meio de uma osmose cultural.  

E, uma vez recebendo a influência de uma vastidão de culturas, os jornalistas 
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estão aptos a trabalharem com o dinamismo da língua, assim podendo converter a 

superficialidade propagada em uma maior complexidade mediada pelo campo 

midiático. 
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3  OUTRA ESTÉTICA DO JORNALISMO 

 

A negação aos padrões tradicionais da narrativa jornalística tem favorecido 

um diálogo entre jornalismo e literatura, quando o primeiro se utiliza de elementos do 

segundo em sua configuração estética. As reportagens ganharam em termos de 

criatividade, ao deixar o repórter um pouco mais livre na redação de seus textos. 

Estariam, então, disseminados na sociedade tipos de relatos completamente 

diferentes daqueles impostos pela forma convencional da atividade noticiosa. 

No entanto, se compreendermos a arte literária como o modo de expressar os 

conteúdos da imaginação, diz-se que “a imagem, sujeita a mecanismos psicológicos, 

constitui uma distorção da realidade, enquanto a palavra distorce a imagem, por 

submetê-la a leis e normas inerentes à mecânica da escrita.” (MOISÉS, 1989, p. 40). 

Assim sendo, torna-se difícil não levantar uma discussão sobre a veracidade ou não 

dos fatos diante do uso de estratégias literárias. 

Nesse contexto, o capítulo apresentado tem a função de evidenciar as 

mudanças textuais pelas quais sofreram o jornalismo, e, uma visão panorâmica do 

assunto. Para tanto, foi feita uma reunião dos pensamentos de teóricos como 

Amoroso Lima (1960), Bulhões (2007), Eagleton (2006), Gotlib (2006), Kelly (1972), 

Lima (2004), Paternostro (1999), Vilas Boas (2002, 2003), entre outros mais. Em 

quatro subtópicos foram discutimos conceitos como: literariedade, perfis jornalísticos 

humanizados, literatura enquanto imaginação ou a arte da beleza, e a hibridização 

entre os gêneros do discurso, como também a possibilidade de uma narrativa 

própria do telejornalismo poder se confundir com um texto tipicamente literário. 

 

 

3.1  Literariedade: a “desconstrução” do padrão jornalístico de narrativa 

 

Segundo Rossi (2005, p. 7), “jornalismo, independentemente de qualquer 

definição acadêmica, é uma fascinante batalha pela conquista das mentes e 

corações de seus alvos: leitores, telespectadores ou ouvintes.” É do tipo que convida 

o público ao consumo, para então ganhar-lhe a simpatia.  

Possuidor de uma linguagem referencial (relato seco e direto), a atividade 

jornalística tem como saída para uma renovação estilística – que possibilitaria mais 

facilmente tal convite – aproximar suas formas narrativas das artes, parafraseando 
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Lima (2004, p. 138). Assim também os receptores melhor compreenderiam o mundo 

ao seu redor, e a si mesmos. A utilização de estratégias não recomendadas pelo 

jornalismo conforme os manuais da área, a exemplo da sensibilidade e da 

subjetividade, integram o conjunto de aspectos narrativos que transpõem os ditames 

da objetividade.  

As funções expressiva, conativa, fática, poética e metalingüística, 

estabelecidas por Jakobson (apud LIMA, 2004, p. 156) do mesmo modo que a 

referencial, são pouco exploradas na prática do jornalismo cotidiano. Consequência 

disso é o fato da maioria dos profissionais e das pessoas em geral compreenderem 

o exercício do trabalho jornalístico apenas em seu caráter tradicional, onde a prática 

da subjetividade é ignorada. O emprego dessas cinco funções nos textos 

jornalísticos são capazes de enriquecer as narrativas e emocionar os consumidores, 

atraindo-os a mergulharem nos acontecimentos.   

Para Kelly (1972, p. 164), o profissional de jornalismo é “antes de mais nada 

um sensível – como os artistas em geral na captação da natureza, dos flagrantes 

humanos ou da forma pura.” Técnicas como a utilização de conotações, 

plurissignificações e polissemias, melhor evidenciariam esse espírito criador do 

jornalista, que tem total aptidão para fazer arte e construir a realidade à medida que 

permite a fluidez da sua faculdade de sentir. Essa afirmação diz respeito ao 

entendimento de que o jornalismo não é capaz de se servir exclusivamente de um 

relato direto, tido como essencial para o ideal de objetividade.  

Historicamente, foi na transição de um texto sumário para um relato 

aprofundado, que o repórter deu os primeiros passos para articular sua mensagem 

sob uma nova roupagem. Uma informação extensa, rica nas relações entre os 

dados, possibilitaria uma maior dinâmica dos elementos textuais. A partir daí, a 

narrativa jornalística adquiriu liberdade para se apresentar em uma multiplicidade de 

formas.  

Chamamos de reportagem essa modalidade de produção noticiosa de efeito e 

impacto, que detalha e interpreta um acontecimento, com competência para nortear 

uma compreensão de maior alcance por parte de seus receptores. Segundo Lima 

(2004, p. 18), o texto extenso esboçou-se no jornalismo atrelado ao aparecimento da 

revista semanal de informação geral, criada em 1920, e à prática do jornalismo 

investigativo. Nesse tipo de relato, deve-se priorizar a humanização e uma natureza 

impressionista, sendo temática, envolvente e de interesse atual.  
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A linguagem de uma reportagem, por ser mais livre, faz com que alguns 

adotem técnicas literárias para uma abordagem mais humana. O que significa 

observar que seu estilo é menos rígido do que o da notícia, e varia com o assunto, o 

público e o veículo responsável pelas narrativas. “Podem-se dispor as informações 

por ordem decrescente de importância, mas também narrar a história, como um 

conto ou fragmento de romance.” (LAGE, 2004, p. 47).  

Consoante Bulhões (2007, p. 15-16), na década de 1930, conseqüência dos 

estudos dos formalistas russos5, foi encontrado o objeto da literatura: a literariedade, 

que está relacionada com uma capacidade peculiar das obras tratarem a linguagem 

verbal. Essa maneira de tratamento dos códigos lingüísticos funciona com um desvio 

ao seu uso comum. É exatamente isso que ocorre em grande parte das reportagens, 

quando estas se utilizam de textos subjetivos para contar suas histórias, ao 

acrescentarem uma dimensão pessoal e impressionista. 

A organização interna do texto é um dos critérios de definição da  

literariedade, de acordo com Santos (1980): 

 

Codificado em vários níveis, o autor cria um distanciamento com 
relação à norma, esse grau zero da escrita, que seria um plano 
abstrato do discurso „ingênuo‟,„assepciado‟ de qualquer ambivalência 
semântica ou incerteza de sentidos. (p. 54).  
 
 

Todorov (1980, p. 15-16), confirma esta ideia quando diz que “a literatura, 

enfim, é linguagem não-instrumental, cujo valor está nela mesma.” Para ele, o 

aspecto literário de um texto se define quando os códigos lingüísticos formam um 

sistema em que a atenção volta-se sobre si próprios. Daí defender o pensamento de 

que a estrutura verbal justifica-se em si mesma. 

A reportagem tanto no meio televisivo, quanto a impressa, tem artifícios 

suficientes para superar a monotonia provocada pela simplicidade de construção 

das mensagens jornalísticas que os manuais ordenam. Uma narrativa de TV prende 

a atenção do telespectador através da criatividade de quem estar por trás, ou na 

frente das câmeras, à medida que utiliza uma miscelânea de recursos audiovisuais, 

__________________ 

5  “Os formalistas surgiram na Rússia antes da revolução bolchevista de 1917; suas idéias floresceram 
durante a década de 1920, até serem eficientemente silenciadas pelo stalinismo. Sendo um grupo de 
críticos militantes, polêmicos, eles rejeitaram as doutrinas simbolistas quase místicas que haviam 
influenciado a crítica literária até então e, imbuídos de um espírito prático e científico, transferiram a 
atenção para a realidade material do texto literário em si.” (EAGLETON, 2006, p. 3-4) 
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dentro dos quais se inclui o texto oral, também de força significativa dentro do 

processo convidativo da televisão. Por transportar o receptor para “dentro” de suas 

histórias, a TV exerce, então, certo fascínio. “Não existe um padrão de linguagem 

televisiva, mas há no telejornalismo a forma pessoal de „contar‟ notícia e a 

familiaridade com repórteres e apresentadores, que seduzem e atraem os 

telespectadores.” (PATERNOSTRO, 1999, p. 64-65). O jornalista que escreve para 

TV deve contar o fato como se estivesse contando-o para alguém em uma conversa 

informal. Por isso a linguagem coloquial dever ser exigência para um texto 

jornalístico de televisão, valendo-se do que diz Paternostro (1999, p. 78). Por 

conseguinte, a estética do texto a ser elaborado pelo repórter poderá mostrar traços 

de uma literariedade incitada por desejos pessoais. 

Na verdade, as narrativas do suporte de sons e imagens ainda se encontram 

em processo, em que se articulam estruturas dificilmente compatíveis quando 

comparadas com os jornais impressos. A linguagem televisiva possui certa 

mobilidade que lhe possibilita a elaboração de uma diversidade de formas textuais.   

A prática de técnicas narrativas apuradas prima por uma qualidade que 

permite a incorporação de figuras simbólicas e elementos subjetivos, configurando 

outra construção estética do texto, influenciada pela arte, onde a linguagem se torna 

o centro das preocupações. 

 

A constatação de que o repórter não pode ou não deve, ser inocente 
ou passivo quanto propõe a tradição do ofício e de que a objetividade 
que se persegue não pode ser atingida por inteiro – da mesma forma 
que, em ciência, não existe medição sem erro – levou alguns 
jornalistas, na década de 1960, a defender a utilização de técnicas 
literárias para o aprofundamento da realidade, a busca de essências, 
no sentido que essa palavra tem na filosofia alemã. (LAGE, 2008, p. 
140, grifo do autor). 
 

 
As estratégias da literatura fizeram entrada nos relatos do jornalismo na 

metade do século XX após a atuação dos jornalistas americanos Gay Talese e 

Truman Capote, principais representantes do New Journalism – corrente em que o 

relato jornalístico tem uma dimensão mais estética. No Brasil, a expressão 

Jornalismo Literário é usada como significado para o termo citado anteriormente e, 

segundo Pena (2005, p. 174), “traz a idéia de um texto isento, mas sem deixar de 

ser bem trabalhado e escrito”. Como dizer que uma narrativa pode ser isenta se já 
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observamos que a imparcialidade jornalística não existe? Ou, principalmente, como 

modificar a linguagem sem modificar a essência do padrão jornalístico? 

Com base no que já foi discutido, podemos negar com veemência o 

pensamento de Pena quando ele se refere à imparcialidade de um texto nesses 

parâmetros, onde a subjetividade predomina em todo o relato. O “jogo” com o código 

linguístico, por si, elimina qualquer chance de objetividade. Além de que, conforme 

comprovamos, ficou claro não haver como elaborar uma narrativa neutra/imparcial 

no jornalismo, livre de influências. 

O exercício do jornalismo literário é pouco desenvolvido em nossas redações, 

mesmo com seu uso em reportagens televisivas. Nos impressos, o que podemos 

notar é sua aparição em editorias de literatura e cultura. Seu trabalho fica então 

direcionado a informações e comentários dessas duas áreas, sem proporcionar ao 

público consumidor textos mais bem cuidados. Somente em algumas poucas 

revistas, como a Bravo6 da editora Abril, para citar um exemplo, temos a 

oportunidade de leituras com esse caráter, por seus relatos serem confeccionados 

utilizando-se das técnicas literárias.    

Travancas (apud PENA, 2005, p. 177), considera o jornalismo literário “uma 

espécie de limiar fronteiriço entre o texto de literatura e o texto jornalístico, 

absorvendo nuances de cada um deles.” Para ela, o jornalismo não perde a sua 

natureza, só aprimora a sua qualidade. O que deixa de existir são formatos que 

privem os profissionais de sua liberdade de criação; o lide e a pirâmide invertida dão 

espaço a novas formas de construção das mensagens jornalísticas, as quais podem 

se assemelhar a alguns gêneros literários, conforme veremos mais adiante. 

 A qualidade narrativa, portanto, é alcançada quando o jornalista ordena e 

distribui combinatoriamente os elementos de seu relato. Será a sua capacidade 

criativa (literariedade), quando esta puder se fazer presente, que definirá o modo 

dele conduzir a sua história. 

 

 

3.2  Envolvimento e sedução nos perfis jornalísticos humanizados 
 
 

Conforme Lima (2004, p. 138), a melhor narrativa jornalística é aquela 
__________________ 
6 Revista sobre arte, cultura e entretenimento. Aborda temas relacionados à música, cinema, 
literatura, artes plásticas, teatro e dança.  
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que beira à arte. Nesse tipo de composição, as funções expressiva e poética, dentre 

outras, passam a ter realce, visto que as opiniões e os sentimentos do emissor se 

deixam perceber na mensagem.  

A construção de perfis humanizados, por ser um gênero cuja função é retratar 

em profundidade um personagem, admite procedimentos literários que hipnotizam 

os consumidores. Vale dizer que “as reportagens biográficas transportam elementos 

sutis situados muito além dos fatos e das técnicas.” (VILAS BOAS, 2003, p. 30). São 

nas histórias de vida que recursos artísticos podem ganhar expressividade, uma vez 

que esse tipo de texto favorece a abertura para uma dinamicidade da linguagem, no 

uso de suas diferentes partes, estejam relacionadas à sintática, semântica ou 

pragmática.  

As estratégias jornalísticas tradicionais são inúteis em perfis aprofundados. As 

informações e percepções de quem redige não se acomodam em formatos 

estanques. Ao seguir normas, dificilmente a narrativa chamaria atenção, e seria 

inclusa no conjunto dos textos simplórios da atividade jornalística cotidiana.  No 

jornalismo convencional as histórias são estatísticas de vida, que se atem aos 

veículos que não se preocupam com a descoberta compreensiva do universo 

individual. 

 Segundo Vilas Boas (2002, p. 93), o perfil jornalístico (também chamado de 

short-term) é um texto biográfico curto, publicado em impresso ou eletrônico e que 

conta momentos marcantes da vida de um indivíduo, famoso ou não. Por “detalhar” 

uma pessoa, os perfis podem se utilizar dos mais variados meios textuais – figuras 

de linguagens, polissemias, trocadilhos – visando o alcance de seu objetivo, que é a 

descrição sucinta e empolgante de um sujeito.  

É interessante lembrar que as histórias de vida breves apareceram em jornais 

e revistas há dois séculos, e foi a partir de 1930 que surgiam os perfis longos, 

profundos e escritos literariamente, consoante Vilas Boas (2003, p. 22). No Brasil 

destaque para as revistas O Cruzeiro e Realidade, as quais foram pioneiras na 

redação de textos biográficos humanizados, ou em outros termos, escritos nos 

moldes da literatura. Essas revistas conquistaram os leitores exatamente pelo 

método peculiar de narração.  

Muitos meios de comunicação, todavia, priorizam a competição com os 

demais – usando formatos idênticos – e se esquecem de confeccionar relatos que 

agradem, textos para se guardar. Dessa maneira, o que se vê por aí são 
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construções pobres, tecnicistas, em que o jornalista não consegue retratar o íntimo 

do seu perfilado. Apesar de sua qualidade jornalística, a história de vida não 

sobrevive sem o literário. 

A reportagem-perfil, antes de tudo, tem a função de apresentar a imagem 

psicológica de um indivíduo. É organizada através de depoimentos da própria 

pessoa, amigos, familiares e sujeitos mais próximos, no objetivo de melhor 

representação do ser humano em foco. O repórter deve “mergulhar” naquele que 

deseja reproduzir, incorporando voz autoral e estilo. Logo, servir-se da literariedade 

é um método eficiente para atingir esse ideal.  

Vilas Boas (2002, p. 94), diz que o veículo de grande impulso para o gênero 

perfil foi a revista cultural-literária americana The New Yorker, fundada em 1925, a 

qual contratou o jornalista Joseph Mitchell, escritor de vários textos desse tipo. Para 

o teórico, foi o New Journalism que resgatou a tradição do jornalismo literário não-

cartesiano, inicialmente em periódicos impressos. “Os perfis são muito freqüentes no 

jornalismo literário americano e um deles – Frank Sinatra está resfriado –, de 1965, 

de Gay Talese, tornou-se num clássico do gênero, tendo sido realizado sem que o 

cantor fosse entrevistado.” (PENA, 2005, p. 174). Esta narrativa, enriquecida com 

recursos da literatura, é resultado do incômodo provocado pela padronização das 

notícias na primeira metade do século XX.     

O imaginário e a subjetividade são, portanto, elementos essenciais para quem 

escreve um perfil jornalístico. A frieza e o distanciamento de quem perfila são 

altamente prejudiciais, visto que o jornalista deve seduzir e envolver o público, 

fazendo-o estar no íntimo do personagem. É por intermédio da criatividade e do 

envolvimento do profissional que comportamentos, episódios e circunstâncias 

importantes da vida do perfilado são descritos. De igual maneira, é de boa dose de 

imaginação que o apreciador desse modelo de relato terá que dispor para então se 

deixar adentrar no interior do indivíduo apresentado.   

Uma narrativa biográfica humanizada precisa conciliar fatos, pesquisa, 

habilidade narrativa e imaginação. Ou seja, ela não deve prescindir das técnicas 

literárias e dos recursos já conhecidos de reportagens. Pautar-se apenas por um 

desses aspectos não seria sinônimo de sucesso.  

O perfil é um produto da cultura de massa. De acordo com Noblat (2004, p. 

130), “as pessoas gostam de ouvir e de ler histórias. De preferência, sobre outras 

pessoas.” O público se interessa por textos biográficos no Brasil pelo prazer de se 
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projetar em outras vidas, tempos, destinos. Daí é fundamental observar que é 

através dos perfis que os leitores enxergam a si mesmos e a natureza humana em 

geral. 

Para Vilas Boas (2003, p. 18), “a experiência humana é nossa principal 

referência. Mas o jornalismo convencional – rígido, cartesiano, funcionalista – 

apresenta o indivíduo abstratamente.” Se um leitor ou telespectador tomar 

conhecimento de uma história atraente sobre um personagem, concomitantemente, 

poderá ou não se identificar com certas características, ou ainda se sentirá instigado 

a viver situações semelhantes. Existe, nos textos biográficos, o geral embutido no 

particular. 

É importante deixar claro a diferença de conceitos que há entre a reportagem-

perfil e as biografias. Parafraseando Vilas Boas (2003, p. 13), enquanto os perfis 

jornalísticos focam somente alguns momentos da vida do ser humano, nas 

biografias em livro, os autores se detém ao máximo de pormenores da história do 

biografado. Porém, mesmo com poucas palavras, os jornalistas que constroem os 

close-up7 tem igual ambição qualitativa de uma biografia convencional que pode 

ultrapassar centenas de páginas.  

No decorrer dos anos, os perfis passaram por evoluções e involuções em 

suas construções. Mas o certo é que eles ocupam um espaço pouco significativo em 

jornais e revistas quando escritos literariamente. Talvez isso aconteça devido à 

pressa da atividade jornalística e no dever que os profissionais tem de serem 

“objetivos”. Seria como se a maior parte dos jornalistas não se sentissem obrigados 

a aprofundar suas reportagens.  

 

 

3.3  A imaginação a favor do real ou de um mundo fantasioso? 

  

Técnicas como a valorização de detalhes expressivos, ou o monólogo interior, 

aplicam-se, consoante Lage (2008, p. 141), a alguns gêneros jornalísticos. Esse 

conjunto de processos diz respeito ao artesanato do romance ou do conto, que 

pressupõe o uso da imaginação para um melhor conhecimento dos arredores, 

opinião defendida pelo autor. Visto dessa forma, a literatura estaria auxiliando 

_________________ 

7  Outra denominação para os perfis jornalísticos. (VILAS BOAS, 2003, p. 93) 
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o jornalismo a um conhecimento aprofundamento do universo.  

Por complemento a essa concepção, Moisés (1989, p. 44) defende que a arte 

literária não é apenas uma forma banal de entretenimento: “mais do que recreação 

de alto nível, a Literatura constitui uma forma de conhecer o mundo e os homens.” 

Ela estaria então nos oferecendo novas possibilidades e novos campos de 

experiências, e permitindo um vasto número de estratégias simbólicas que nos 

ajudam a circunscrever as nossas situações. 

Contudo, sabe-se que, assim como afirma Sodré e Ferrari (1989, p. 123), no 

projeto da literatura existe o predomínio do imaginário, enquanto no jornalismo deve-

se impor a realidade, seja ela histórica ou atual. Então, quando a prática jornalística 

utiliza-se também da imaginação, é o real que está sendo representado ou 

resquícios de ficção? Haverá discernimento quanto ao que é fato e o que é 

simplesmente imaginário? Até que ponto, afinal, o emprego de técnicas e estratégias 

literárias no jornalismo pode ser nocivo ao seu objetivo de levar informações 

verdadeiras ao público? As perguntas tem razão de ser: 

 

A literatura é, por excelência, um território para o devaneio 
fantasioso, uma instância de desatrelamento da vida contingente. A 
sua „verdade‟ reside também aí, ou seja, na capacidade de atingir 
uma dimensão universal e essencial da subjetividade humana, a da 
atividade imaginativa. (BULHÕES, 2007, p. 19). 

 
 
Se a imaginação se desprende da realidade, outra estaria sendo criada, 

individualizada e salvaguardada na mente do indivíduo. “A ficção, entendida como o 

universo interior onde estão armazenados e transfigurados os produtos da 

percepção sensível e emotiva da realidade ambiente, faz aqui sua entrada.” 

(MOISÉS, 1989, p. 37).  Se há uma deformação do real, ocorre fingimento e farsa? 

É estabelecida outra dimensão? 

Conforme Lage (2008, p. 141), há um grau de dificuldade em se confeccionar 

um texto literário em situações reais. Pois quando se misturam dados de episódios 

diferentes para compor um só, pratica-se literatura, e não jornalismo.  A função 

principal deste último – transmitir fatos verídicos – perderia espaço, nessas 

condições, para a capacidade criadora do profissional, que poderia ser comparado a 

um artista. Estaria a arte se sobrepondo à realidade? 
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Rossi (2005, p. 33) diz que o papel de qualquer publicação é apresentar bons 

textos, não basta serem originais. Porém, estes tem de exibir uma rigorosa exatidão. 

“A forma que toma esse texto – estabelecidas certas premissas básicas – é que 

deveria ser deixada a critério de seus repórteres e redatores.” (ROSSI, 2005, p. 33). 

Nesse contexto, Kelly (1972, p. 166) reforça as ideias de Rossi ao afirmar que os 

processos jornalísticos se assemelham aos demais processos de criação artística, 

quando capta o que há de sensível no fato e comunica-o de modo inteligente. 

Em oposição a Moisés e enriquecendo as idéias de Kelly, Eagleton (2006, p. 

11), depois de uma exposição das várias definições de literatura, diz que esta não é 

explicada pelo prisma da ficção, mas se define através do seu não-pragmatismo e 

às vezes pelo emprego peculiar da linguagem. Os aspectos caracterizadores de 

uma narrativa literária seria, então, o modo que a escrita é realizada e a negação de 

mera função comunicativa. Ser diferente das demais linguagens, rejeitar a fala 

comum, adornar e embelezar um texto, dá aos códigos linguísticos o poder de 

destacar a literatura no meio das outras artes, além de esta sobressair-se por si 

mesma ao se referir apenas a um estado geral de coisas e não a uma finalidade 

prática imediata. 

Dentro da sociedade existe a crença de que as ferramentas ou procedimentos 

jornalísticos são capazes de registrar o real e remetê-lo sem enganos. A coleta e 

apuração dos dados noticiosos e a disposição destes em formatos textuais 

padronizados de acordo com a noção tradicional de jornalismo, dão um grau de 

confiabilidade aos consumidores da informação. Entretanto, basta a instituição de 

outro tipo de relato para que haja a possibilidade de causar nos receptores certa 

incerteza quanto à fidedignidade e veracidade dos fatos. É como se somente uma 

estrutura consagrada e uma linguagem “seca”, sem rodeios, fosse premissa à 

revelação da realidade. Então, sobre o uso dos códigos linguísticos, temos: 

 

Tudo isso parece ensinar no fim das contas, que a representação 
verbal é portadora da capacidade de elaborar impressões da 
factualidade ou de ficcionalidade, o que não significa dizer que se 
deva aceitar ou se conformar com ausência de apuração do real 
plausível no exercício jornalístico. Mas apenas conjeturar que, no 
plano do discurso, passa-se a acreditar em algo como verdadeiro – 
ou digno de credibilidade noticiosa – se a linguagem que o constitui 
comporta marcas que promovem um efeito de verismo. (BULHÕES, 
2007, p. 96). 
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Jornalismo e literatura é uma relação que desde sempre levantou discussões. 

O mundo imaginário germinado pelo segundo, e o ideal de objetividade jornalística, 

provocariam o entrave numa conciliação entre as duas esferas. Por esse motivo, 

muitos autores questionam a utilização de recursos literários por jornalistas no 

detalhamento e aprofundamento de suas reportagens, ao partirem do pensamento 

de que os elementos da literatura prejudicam o real entendimento dos fatos.   

O objetivo de uma narrativa é fazer crer, seja ao contar a realidade com 

justeza, ou tornar real aquilo que inventa. Consequentemente, o relato de um 

acontecimento é moldado de forma a não ser questionado em sua verdade. O texto 

de um perfil humanizado, por ser seduzido pela literatura, pode aproximar a pessoa 

em foco de um personagem de ficção.  

Temos, assim, pensamentos divergentes quanto ao uso de estratégias 

literárias na construção de textos jornalísticos, enquanto uns acreditam no benefício 

da literatura para o jornalismo, outros alertam para a interferência do caráter ficcional 

do primeiro. O fato é que haverá sempre quem defenda uma aparência “objetiva” do 

texto, em oposição aqueles que almejam uma “quebra” da estrutura convencional da 

narrativa. O que não se sabe ao certo, porém, é a vantagem e desvantagem da 

escolha a que os jornalistas se submetem.  

 

 

3.4  Hibridização entre gêneros: Conto jornalístico ou reportagem de ficção? 

 

 É interessante se atentar para o fato de que certos gêneros do jornalismo 

apresentam traços semelhantes com tipos de texto típicos da literatura, podendo 

uma narrativa jornalística confundir-se com uma narrativa literária. Isso ocorre devido 

ao crescimento de estruturas textuais híbridas dominadas por uma mistura de 

linguagens. Segundo Santaella (1996), 

 

a rigor, todas as mídias, desde o jornal até as mídias mais recentes, 
são formas híbridas de linguagem, isto é, nascem na conjugação 
simultânea de diversas linguagens. Suas mensagens são compostas 
na mistura de códigos e processos sígnicos com estatutos semióticos 
diferenciais. (p. 43). 

 

Quanto maior o número de elementos sintáticos e semânticos que 

constituírem a história, maior será o seu aspecto de hibridização. Perfis sedutores e 
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reportagens humanizadas de televisão, são bons exemplos de relatos híbridos, por 

pertencerem a um sistema dominado por procedimentos literários.  

Vale considerar que os gêneros do discurso devem ser percebidos dentro das 

práticas sociais, uma vez que estão diretamente relacionados à linguagem – 

entendida enquanto ação social. Para Bakhtin (2003, p. 262), os gêneros são 

enunciados relativamente estáveis da língua, categorizados quanto ao conteúdo 

temático, conjunto composicional e estilo. Apesar da especificidade que estes 

possuem em cada área, é a intenção que o interlocutor terá ao agir a razão 

definidora para o uso de dado gênero textual.  

Amoroso Lima (1960, p. 17) vem somar ao conceito de Bakhtin ao dizer que o 

jornalismo é um gênero literário. O autor diz que a beleza intrínseca da atividade 

jornalística, ligada à função e à finalidade “para-estética”, ultrapassa a sua beleza 

plástica. Ele também rejeita, portanto, a definição de gênero como um modelo.  

É de conhecimento que “o texto do telejornal tem uma estrutura de [...] 

sintetização e objetividade.” (BARBEIRO; LIMA, 2002, p. 95). Contudo, muito aquém 

do cumprimento das exigências para a busca da hipotética neutralidade, estão as 

analogias na relação reportagem versus o conto literário.  

 

Na narrativa literária, o conto costuma ser a forma mais curta; em 
jornalismo, a reportagem é mais longa. Mas as duas formas muito se 
assemelham: pode-se dizer que a reportagem é o conto jornalístico – 
um modo especial de propiciar a personalização da informação ou 
aquilo que também se indica com „interesse humano‟. (SODRÉ; 
FERRARI, 1986, p. 75). 
 
 

O relato aprofundado não só informa como educa, e permite o encontro do 

consumidor de informação com a essência da mensagem jornalística. Além ainda da 

função educativa que o conto exercia nas sociedades primitivas, a forma narrativa 

possibilitava evasão: fuga da realidade através da idealização de um paraíso perdido 

(MARIA, 2004, p. 12). A reportagem de televisão, de igual modo, tem competência 

para conceder um desvio do real na apresentação de outro tipo de paisagem, e uma 

das maneiras para tal fim, é o uso de técnicas literárias ao longo do texto.  

Conforme Maria (2004, p. 8), “o conto foi, em sua primitiva forma, uma 

narrativa oral, freqüentando as noites de lua em que antigos povos se reuniam e, 

para matar o tempo, narravam ingênuas estórias de bichos, lendas populares ou 

mitos arcaicos.” A TV mantém analogia com o conto literário também com relação a 
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esse quesito. Repórteres e apresentadores devem contar a história para alguém, 

como se estivessem conversando com a pessoa, pensamento defendido por 

Paternostro (1999, p. 78).   

A televisão é vista como passatempo, entretendo o público que a acompanha, 

semelhante ao conto literário. Por esse motivo justifica-se a importância de se 

pensar em linguagens que prendam a atenção do telespectador, ao relatar uma 

informação.   

Tchekhov (1966 apud GOTLIB, 2006) exige do conto força, clareza e 

compactação.   

 

Assim, o texto deve ser claro – o leitor deve entender, de imediato, o 
que o autor quer dizer. Deve ser forte – e ter a capacidade de marcar 
o leitor, prendendo-lhe a atenção, não deixando que entre uma ação 
e outra se afrouxe este laço de ligação. O excesso de detalhes 
desorienta o leitor, lançando-o em múltiplas direções. E deve ser 
compacto – deve haver condensação dos elementos. (p. 43, grifo da 
autora). 
 
 

De forma mais ou menos semelhante, a reportagem de TV requer essas três 

características na elaboração de suas mensagens. Nitidez devido à sua 

imediaticidade, força (efeito) para conduzir o receptor ao fim da narrativa, e 

condensação frente ao seu desafio de síntese e “objetividade”. Sodré e Ferrari 

(1986, p. 75) falam, por fim, em um quarto atributo: a tensão – dosagem de 

elementos que levam a um clímax, retardando a narrativa. Esse fato é o que provoca 

suspense e curiosidade, como ocorre também nos contos literários.  

São muitas as analogias que se podem fazer entre esse dois gêneros – perfil 

jornalístico e conto literário – de campos distintos, que serão melhor explicitadas no 

próximo tópico, ao analisarmos o objeto do nosso trabalho. 
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4  ENTRE REALIDADE E FANTASIA: UMA ANÁLISE DE DADOS 

 

A revisão bibliográfica de estudos e teorias nos auxiliaram quanto à 

compreensão das mudanças pelas quais tem passado o jornalismo. Nesse sentido, 

provocamos neste tópico uma discussão dos principais conceitos apresentados ao 

longo de várias páginas, aliados à prática da pesquisa sobre essa atividade. 

Para tanto, recorremos à análise de conteúdo de uma mensagem jornalística, 

fazendo uso de alguns procedimentos da análise estrutural e a da análise literária, 

afim de uma comprovação ou refutação de ideias a respeito do objeto de estudo, 

estabelecidas quando este ainda se encontrava na fase de pré-análise.  

A narrativa selecionada para matéria de estudo trata-se da história de vida de 

Lady Di, veiculada pelo programa Fantástico da Rede Globo8, dentro de reportagem 

exibida no dia 31 de agosto de 1997. 

As inferências dos dados examinados geram construtivos debates no âmbito 

da realidade e da fantasia. 

 

 

4.1  Os fatos 

 

Lady Di era ex esposa do herdeiro do trono da família real inglesa, príncipe 

Charles, filho da rainha Elizabeth I. Separada há um ano, em 1997 Diana sofreu um 

acidente automobilístico ao deixar junto com o seu namorado, Dodi Al-Fayed, o 

Hotel Ritz, uma das muitas propriedades do pai de Dodi em Paris na França. Ela e o 

namorado foram perseguidos em busca de fotos sensacionalistas, o que resultou em 

uma conseqüência fatal para o casal e o motorista do automóvel em que estavam.  

Em 31 de agosto aqui no Brasil, um dia depois da morte de Lady Di, o 

Fantástico fez uma reportagem especial sobre o acontecimento, incluindo aspectos 

pessoais de sua vida . 

Toda essa narrativa ocupa um tempo aproximado de onze minutos e trinta e 

um segundos, e se encontra dividida em três instantes: o relato do acidente, a vida 

da ex princesa e, por terceiro, a sua fama. A reportagem segue do detalhamento 

_________________ 

8  Um dos canais brasileiros de maior audiência no Brasil e no mundo, que desde o ano de 1973 
exibe nas noites de domingo o „show da vida‟, programa pensado para mexer com o emocional dos 
telespectadores.  
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da perseguição realizada por fotógrafos, passando pela colisão do carro nas 

pilastras de concreto do túnel do Rio Sena, pela história pessoal de Diana, até 

chegar ao seu sucesso, representado na imitação de seu corte de cabelo e na 

criação de desenhos animados. 

Vale destacar que se costuma produzir reportagens de televisão com um 

tempo médio de trinta segundos. Portanto, um relato que ultrapasse mais do que 

isso fica conhecido como reportagem especial ou grande reportagem, a qual tem 

como característica principal um texto aprofundado, suscetível de uma dinamicidade 

na linguagem, que é comprovada durante todo o relato supracitado através de uma 

ou mais observações atenciosas.  

A história de vida de Lady Di diz respeito, então, ao segundo instante da 

narrativa, acomodado em aproximadamente cinco minutos e vinte e cinco segundos. 

É, assim, a maior das três partes. O trecho fica intercalado de modo estratégico 

entre o começo e o fim da reportagem, como forma de amenizar e explicar as 

informações expostas anteriormente, e, preparar o que surgirá depois.   

 

 

4.2  Um miniperfil de Diana 

 

Sabemos que os perfis jornalísticos humanizados são fundamentais para um 

conhecimento mais detalhado do protagonista de uma história. É esse também o 

caso do relato de vida que estamos discutindo. Um pouco da biografia de Diana 

permite à audiência saber informações às vezes desconhecidas por sua maioria, ao 

mesmo tempo em que ajuda os telespectadores na construção de um maior 

entendimento do fato gerador da reportagem (sua morte).  

Vejamos a narrativa na íntegra:  

 

O casamento do século. Em 81 Lady Diana Frances Spencer 
realizava o sonho de milhões de jovens: se casar com um príncipe. O 
charme, a timidez, a juventude de Diana contrastavam com a sisuda 
família real inglesa. O conto de fadas começara um ano antes, 
quando a professora do jardim de infância se tornou a namorada do 
príncipe. Ironia do destino: Diana foi apresentada ao herdeiro do 
trono por uma amiga de Charles: Camila Parker Bowles, justamente 
a mulher que tornaria a vida de Diana um inferno. Mas no início da 
década de 80 o que o mundo queria era saber mais sobre a jovem 
que conquistara o coração do príncipe. De uma família aristocrata, 
Diana tinha duas irmãs e um irmão. A infância foi marcada pela 
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separação dos pais e pela disputa entre os dois para ver quem ficava 
com as crianças. Diana foi mandada para um colégio interno onde 
aprendeu a nadar, uma de suas grandes paixões. Não chegou a 
entrar na universidade. Adorava crianças, e antes de se casar 
trabalhava num jardim de infância em Londres. No dia do casamento, 
cento e dez câmeras estavam instaladas na Catedral de São Paulo, 
um sinal de que Diana não se livraria mais das câmeras. Um ano 
depois nascia o primeiro filho: o príncipe William, herdeiro do trono. 
William foi o primeiro herdeiro inglês a frequentar um jardim de 
infância como qualquer criança. Em 84 nascia Harry. Os dois eram 
seus meninos, „the boys‟, como costumava chamá-los. A relação com 
o príncipe Charles é que já não ia nada bem. Cinco anos depois do 
casamento o príncipe voltara a ter encontros amorosos com a 
também casada Camila Parker Bowles. Estranha coincidência: 
Camila é bisneta de uma amante do rei Eduardo VII. A princesa sofre 
em segredo. Tem crises depressivas, bulimia, pensa em se matar. 
Os dois já não vivem mais juntos. Na frente das câmeras, não 
consegue mais esconder que não é feliz. A traição de Charles está 
nos jornais. Em 92, o livro Diana: sua verdadeira história, descreve 
um casamento sem amor. Uma princesa desiludida. Neste mesmo 
ano os dois se separam oficialmente. Aumentam os boatos, as 
fofocas... São reveladas as gravações íntimas entre Charles e 
Camila, os casos de amor de Diana com outros homens. Ao longo de 
tantos escândalos a mulher mais fotografada do mundo se entrega à 
ajuda humanitária. Se lança na campanha de combate à AIDS. Viaja 
por todo o mundo levando mensagens de paz e carinho. Se junta à 
Madre Tereza de Calcutá na luta contra à miséria. A Pavarotti pelas 
crianças vítimas da guerra na Bósnia. A luta pelas causas 
humanitárias, o amor pelos filhos (...) William, o mais velho, era o 
companheiro, o conselheiro. Foi ele quem sugeriu que a mãe 
leiloasse os vestidos para usar o dinheiro em obras de caridade. Mas 
eram os escândalos amorosos que vendiam jornais. Em 95, Diana 
escandalizava a Inglaterra ao confessar na TV que realmente traiu o 
marido. E conta todo o sofrimento de quinze anos de casada. Um 
ano depois da entrevista, o então primeiro-ministro John Major, 
anunciava o divórcio no Parlamento. Pelo acordo, a princesa recebeu 
vinte e seis milhões de dólares. Perdeu o título de sua alteza real e 
deixou o trabalho oficial em obras de caridade inglesas. Mas não 
abandonou a luta pelas causas em que acreditava. Foi a Angola na 
cruzada contra as minas terrestres. Em Washington, se encontrou 
com um soldado brasileiro vítima das minas em Angola. Na Bósnia, 
há menos de três semanas, conversou com as crianças, vítimas 
ainda mais inocentes da guerra. Diana não precisava de título. Diana 
é a princesa eleita.9  

 
 

Quantas pessoas tinham noção da quantidade de irmãos que Lady Di 

possuía? Quantas mais sabiam do seu gosto por natação? Quem conhecia a 

informação de que ela não havia ingressado em curso superior? E quem soube que 

_________________ 

9  Transcrição da fala do jornalista Pedro Bial em: MORRE Lady Di. In: DOMINGOS inesquecíveis. 
Produção de Humberto Maura. Manaus: Som Livre, 2003. 1 DVD.    
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a ex mulher do príncipe Charles sofreu de depressão ainda quando casada? Esses 

são somente alguns exemplos de perguntas que poderiam ser feitas a um 

telespectador que assistiu ou venha a assistir a reportagem, no intuito de saber o 

quanto de conhecimento este detinha ou detém sobre Diana.   

A função, assim, do relato da história vida de Lady Di veiculado pelo 

Fantástico é de, ao interromper o fluxo narrativo que contava o acidente, apresentar 

ao público significativos aspectos complementares, capazes de “aprofundar” a 

personalidade em foco, além de propiciar alguns dados pessoais que melhor situem 

todos no contexto do acontecimento. Sem a informação de que a ex princesa se 

separou de Charles no ano de 1996, as pessoas poderiam não compreender o fato 

dela ter um namorado. 

Com base nessas considerações, não restam dúvidas de que o texto se trata 

de um perfil jornalístico. No entanto, consoante Sodré e Ferrari (1989, p. 139), os 

perfis subdividem-se em grupos, onde se encontram os miniperfis. Para os autores, 

estes são enfoques rápidos sobre um personagem na interrupção da ação narrada. 

É exatamente isso o que acontece com o trecho estudado e transcrito anteriormente. 

Nem todas as características de Diana e circunstâncias de sua vivência são 

descritas. O texto faz na verdade uma “viagem” sobre os pontos principais, 

escolhidos aos olhos/desejos do autor. Não cita, à guisa de exemplo, nome de pai e 

mãe, tipos de informações comuns na elaboração de uma biografia em livro. 

Sodré e Ferrari (1986, p. 134), ainda fazem uma distinção entre os modelos 

de protagonistas de uma história de vida, denominando de personagem-tipo a 

celebridade que é retratada em um perfil. Neste tipo de narrativa, a ênfase deve ser 

dada naquilo que lhe conferiu fama. Mais uma vez é o que ocorre com o miniperfil 

trabalhado. No relato, o destaque é dado em cima do título de princesa que Lady Di 

adquiriu ao se casar com um filho da rainha da Inglaterra, comprovado nos trechos: 

“Em 81 Lady Diana Frances Spencer realizava o sonho de milhões de jovens: se 

casar com um príncipe”, e “Diana não precisava de título. Diana é a princesa eleita”, 

respectivamente localizados no início e no término do texto.  

 
 

As pessoas extraordinárias excitam, orientam, alertam, ajudam a 
vivenciar o que acontece como se acontecesse conosco, dando 
dimensão imaginária à vida. „É isso o que procuramos quando 
compramos uma biografia e lemos sobre as intimidades secretas das 
pessoas famosas, sua sorte, seus erros, suas fofocas. Não para 
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trazê-las para o nosso nível, mas sim elevar o nosso, tornando o 
nosso mundo menos impossível graças à familiaridade com o delas. 
(VILAS BOAS, 2002, p. 39). 

 
 
Afora ter sido integrante de uma das famílias mais famosas do mundo, Lady 

Di, pelo que se pode perceber na narrativa, é dona de uma história de vida no 

mínimo interessante, em harmonia com a projeção que outras pessoas podem fazer 

através dela, bem como servi-las no sentido de favorecer o confronto entre 

experiências vividas.  

Há quem ouse afirmar que o objetivo de um perfil jornalístico é meramente 

informativo. Pensar dessa forma, contudo, é limitar-se em uma única característica 

desse estilo textual, e deixar de perceber intenções muito mais relevantes do que a 

simples tarefa de transmitir dados.  

José Marques de Melo no ano de 2008, em entrevista para o site criado por 

Lia Seixas (www.generosliterarios.com), doutora em Comunicação e professora da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, disse que o perfil é um gênero 

utilitário. Logo, para ele, o estilo é pertencente à quinta categoria das cinco que 

dizem respeito ao jornalismo (informativa, opinativa, interpretativa, diversional e 

utilitária). O que vem fazer forte oposição à ideia de perfil como integrante do 

primeiro grupo. 

Ainda entrevistado por Lia Seixas, Marques de Melo concordou com Bakhtin 

ao afirmar que o gênero é funcional. Pensamento que confirma de uma vez por 

todas o caráter de utilidade do relato de vida de Diana para a reportagem 

especificada, bem como justifica a sua classificação dentro das espécies 

jornalísticas.  

 

 

4.3  O repórter no relato 

 

O modo em que foi escrito o miniperfil de Lady Di não condiz com os demais 

textos que o jornalismo está habituado a produzir. Muitas das técnicas tradicionais 

ficaram em um segundo plano para dar espaço à forma particular com a qual o 

repórter transmite os fatos. Dessa maneira, observa-se a adoção de uma “nova” 

escrita, realizada mediante a flexibilidade que possui os códigos linguísticos.  
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Pedro Bial, autor da narrativa, estrutura a sua redação ao utilizar um estilo 

modelado dentro do domínio da literatura, o que ele já tem costume de fazer. O 

jornalista adquiriu tal característica de humanização de seus textos ao longo de seu 

exercício profissional: trabalhou em cinema após a graduação em jornalismo, tem 

formação de televisão e escreveu livros-reportagens – a exemplo do perfil biográfico 

de Roberto Marinho, lançado em 2004.  

Muitos acreditam que a linguagem jornalística formulada em moldes literários 

causa uma espécie de estranhamento. Porém, não é necessário que a linguagem 

enquanto código verbal possua alguma qualidade que a diferencie das demais para 

ser classificada como discurso literário, outros valores – a exemplo do aspecto 

semântico – contribuem para se pensar um texto como narrativa literária. 

Vejamos o seguinte fragmento: “Ironia do destino: Diana foi apresentada ao 

herdeiro do trono por uma amiga de Charles: Camila Parker Bowles, justamente a 

mulher que tornaria a vida de Diana um inferno.” Não é difícil notar que sua 

construção acontece na forma sujeito + verbo + predicado, regra gramatical básica e 

aparentemente sem ornamentação. Porém, a palavra “inferno” tem aí um significado 

diferente daquele de lugar concreto, quando usado em sentido conotativo – 

conforme agora – o termo quer significar algo insuportável, tormentoso. Eis então 

um exemplo de literariedade no relato jornalístico.  

Em um texto noticioso deve-se evitar adjetivos que envolvam avaliação ou 

elevada carga da subjetividade. Foi o que notamos no caso anterior, em que a 

expressão “inferno” passou de substantivo para adjetivo. Além do uso destes, a 

linguagem informativa do jornalismo, por ser predominantemente substantiva, 

também recusa uma complexidade gramatical e de vocabulário, advérbios, 

metáforas e outras figuras de estilo. Da mesma maneira, Pedro Bial infringe essas 

normas, de acordo com o que iremos minuciar mais adiante. 

Um fato que merece ser destacado são as variações de tempos verbais 

empregadas: “O conto de fadas começara um ano antes”, “um ano depois nascia o 

primeiro filho”, “se lança na campanha de combate à AIDS”, exemplificam como as 

mudanças temporais servem para fins estéticos, justificados segundo os propósitos 

do autor do texto. 

A narrativa recebeu uma grande influência de crenças e valores do repórter, 

ou seja, de opiniões. Vamos à comprovação da afirmativa com os trechos: “O 

casamento do século”, “vítimas ainda mais inocentes da guerra” e “Diana não 
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precisava de título. Diana é a princesa eleita”. As frases tornam claro o pensamento 

que o jornalista tinha ao se referir, respectivamente, ao valor que o matrimônio de 

Lady Di com o príncipe Charles tem para a sociedade, à representação das crianças 

na guerra da Bósnia, e à rotulação de Diana. No caso do último fragmento, a 

entonação de voz jornalista dá uma carga ainda maior de subjetividade à afirmação.  

Diante de uma legião de telespectadores, Pedro Bial se permite revelar-se. 

Mostra a sua sensibilidade sem constrangimentos em um programa e canal de 

televisão acompanhados por milhares de pessoas. Cria estruturas textuais e 

cognitivas, embeleza informações, destrói paradigmas. Seduz, enfim, o público.  

Coaduna-se com essas considerações Kelly (1972, p. 163), quando ressalta 

que “pelo que tem de criativo, de comunicabilidade, de integração social, de emoção 

coletiva, de valorização do cotidiano, de mensagem para o futuro e, até, de 

perenidade, deve-se considerar o jornalismo também uma arte.” É nesse outro modo 

de redigir uma mensagem jornalística que a capacidade criadora do repórter se 

equipara a de um legítimo artista.  

 

 

4.4  Avaliando os pormenores do jornalismo  

 

Como já discutido em capítulo anterior, um perfil jornalístico não contempla 

todas as circunstâncias da vida de uma pessoa. São expostos somente os 

momentos de destaque, as situações que dêem evidência ao perfilado e aquelas 

escolhidas conforme o desejo do autor.  

Nessa perspectiva, a história de Lady Di foi estruturada através de uma 

seleção de cenas, de passagens marcantes que se adéquam às intenções que 

possui o texto jornalístico. Observemos o trecho abaixo: 

 

De uma família aristocrata, Diana tinha duas irmãs e um irmão. A 
infância foi marcada pela separação dos pais e pela disputa entre os 
dois para ver quem ficava com as crianças. Diana foi mandada para 
um colégio interno onde aprendeu a nadar, uma de suas grandes 
paixões. Não chegou a entrar na universidade. Adorava crianças, e 
antes de se casar trabalhava num jardim de infância em Londres. 
 
 

Nele, a vida de Diana da infância até a fase adulta foi contada com o uso de 

apenas poucas palavras e frases. Não foi citado seu ano de nascimento, quem eram 
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seus pais, o nome de seus irmãos, ou ainda o porquê de não ter entrado em um 

curso superior. E qual a razão disso? Podemos dizer que esses são tipos de 

informações descartáveis quando o autor não tem o propósito de apresentar dados 

estatísticos ou explicações desnecessárias que só contribuam para uma extensão 

do relato, e sim, mostrar a profundidade de seu personagem. 

Tomemos outro exemplo: 

 

Foi a Angola na cruzada contra as minas terrestres. Em Washington, 
se encontrou com um soldado brasileiro vítima das minas em Angola. 
Na Bósnia, há menos de três semanas, conversou com as crianças, 
vítimas ainda mais inocentes da guerra.  
 
 

Aqui, o repórter narra viagens realizadas por Lady Di, as quais dizem respeito, 

exclusivamente, ao seu lado humanitário. Em momento algum da narrativa ele 

mostra a ex princesa percorrendo o mundo por mero entretenimento. O objetivo de 

Pedro Bial poderia ser o de exatamente deixar o público perceber esse lado 

“benfeitor” da sua retratada. Seria Diana representada como uma espécie de 

heroína.  

Segundo Sodré e Ferrari (1986, p.126), o perfil é um texto que enfoca um 

protagonista de uma história, seja ele um herói ou um anti-herói. O caso que 

estamos analisando é, assim, uma exemplificação da primeira ocorrência. A seleção 

dos momentos vividos por Diana conduz a uma visão positiva da sua imagem, cujos 

defeitos seriam ofuscados diante de suas qualidades. 

 Essas, portanto, são as principais inferências realizadas quanto ao conteúdo 

do relato. Outras podem ser feitas quando o assunto não são as informações que 

constituem a narrativa, mas sim, a linguagem que elas receberam ou o modo como 

elas estão arranjadas em frases.    

 Em princípio, é interessante constatar na organização do texto, a distribuição 

dos dados em sentenças curtas, que lhe dão um movimento dinâmico. 

 

A princesa sofre em segredo. Tem crises depressivas, bulimia, pensa 
em se matar. Os dois já não vivem mais juntos. Na frente das 
câmeras, não consegue mais esconder que não é feliz. A traição de 
Charles está nos jornais. 
 
 

Essa concisão é notada também na própria percepção auditiva do miniperfil, à  
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medida que o jornalista faz pausas no ato de sua leitura.  

Paternostro (1999, p. 64), ao comentar o caráter de instantaneidade da 

televisão, mostra a importância que uma narrativa de expressões breves 

devidamente pontuadas tem para a audiência. Com base na autora, dizemos que a 

mensagem transmitida pela TV é momentânea, captada em um determinado 

instante, e por isso, diferente dos jornais impressos e das revistas no que se refere a 

realizar uma retomada da informação. Se eu deixo de ouvir o que um repórter falou, 

não terei o privilégio de ouvi-lo outra vez, a menos que esteja gravando o noticiário. 

As frases curtas favorecem ainda a “quebra” de um ritmo textual monótono ou lento, 

possibilitando a concentração de quem acompanha o relato, como se este fosse um 

filme de ação.  

Outro dever de um texto televisivo é ser bem compreendido, daí a relevância 

de realização de um discurso claro e coloquial, evitando-se ruídos para os 

receptores. Contudo, Pedro Bial no fragmento “sisuda família real inglesa”, não 

oferece nitidez de entendimento em relação a primeira palavra. Quantos sabem o 

que significa um ser humano sisudo? A escolha dos vocábulos deve ser feita 

considerando quem recebe a informação, nunca o contrário.  

Há que se ter consciência que a TV é um veículo de grande alcance, que o 

público é formado por todos os tipos de seres humanos, desde os não-letrados até 

os que possuem PhD10. “O jornalismo na TV tem, portanto, que considerar como vai 

tratar a notícia, já que ela pode ser „vista‟ e „ouvida‟ de várias maneiras diferentes.” 

(PATERNOSTRO, 1999, p. 64).  

O miniperfil em análise recusa uma total padronização. Outra observação a 

ser feita a respeito da linguagem é a de que Pedro Bial, ao longo da narrativa, nem 

sempre dá atenção à prática da ordem direta – mais uma recomendação em 

telejornalismo – ao construir as partes que compõem a história de vida de Lady Di. 

“Cinco anos depois do casamento o príncipe voltara a ter encontros amorosos com a 

também casada Camila Parker Bowles”, é um dos fragmentos que exemplificam a 

afirmação. A frase não tem início com o sujeito (Charles), e sim com um adjunto 

adverbial (“cinco anos depois do casamento”).  

De acordo com Paternostro (1999, p. 84), o uso de adjetivos só poderia 

_________________ 
10  Philosophiae Doctor, termo das universidades anglo-saxônicas. O mesmo que Doutor, atribuído 
quando do recebimento do maior grau acadêmico.  
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acontecer se eles servissem por complemento de uma informação, e não se tiverem 

apenas função ornamental. Em “sisuda família real inglesa”, o termo „sisuda‟ é 

empregado como complemento, para mostrar o contraste entre a seriedade da 

nobreza real e a leveza de Diana. Existe aí um respeito a regras jornalísticas.  

A repetição, mais um recurso aconselhado em jornalismo de TV, também é 

utilizada pelo jornalista. Ele cita a palavra “Diana” por doze vezes, já que a narrativa 

se refere à sua vida e não se pode fugir disso. Segundo Paternostro (1999, p. 113), 

a repetição de palavras às vezes pode ser importante para acentuar a retenção da 

notícia e evitar qualquer dúvida. 

 

 

4.5  Entre fato e ficção: analogias 

 

Se o jornalista deixa de acompanhar os princípios conservadores da profissão 

no que se refere à redação de seus textos, cabe a ele definir o formato que estes 

irão assumir. Por conseguinte, escolherá os recursos artísticos, por assim dizer, que 

melhor os constituirão.  

Pensemos na história de vida de Lady Di. Não é ousado declarar que a 

configuração que esta admite, em muito se aproxima da estética de um conto da 

literatura, tanto no que diz respeito à própria estrutura quanto aos elementos 

linguísticos que a compõem. 

Na verdade, o conto literário hoje se mostra sob diversas formas, não há 

normas de escrita a serem seguidas, apenas aspectos comuns a todos eles. 

Ressalta Maria (2004): 

 

O conto, tal como o romance e a poesia modernos, é uma forma 
igualmente aberta a experimentalismos e inovações, ganhando 
sempre como arte e esgueirando-se, cada vez mais, de concepções 
fechadas, normativas e estanques. (p. 17). 

 
 

Os contos podem ser unicamente “grafia brilhante e preciosa voltada às 

festas da linguagem.” (BOSI, 2006, p. 7). Essa plasticidade do estilo vem 

desnorteando aqueles que desejam encaixar a narrativa em um quadro estável de 

gêneros.  
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O relato sobre Diana se utiliza de um amontoado de estratégias literárias, 

dando-lhe uma enorme expressividade, tão almejada na confecção de contos. Em 

“cinco anos depois do casamento o príncipe voltara a ter encontros amorosos com a 

também casada Camila Parker Bowles. Estranha coincidência: Camila é bisneta de 

uma amante do rei Eduardo VII”, observamos a presença de um figura de 

linguagem: a ironia, por meio da expressão „estranha coincidência‟. O repórter 

estaria dizendo de outro modo que o envolvimento entre a família de Camila e a do 

príncipe Charles data de mais tempo. É a criatividade se fazendo presente nesse 

diferente uso da linguagem.     

Para Gotlib (2006, p. 15), o conto apresenta atributos da fábula e da parábola. 

Da primeira pela brevidade do estilo e da segunda pela situação e proposição 

temática resumidas. Aliás, e em complementação à autora, Amoroso Lima (1956 

apud GOTLIB, 2006, p. 64), chegou a dizer que o elemento quantitativo (brevidade) 

é o único critério positivo para uma caracterização do conto. A economia dos meios 

narrativos é, assim, a característica básica na construção dessas narrativas. “Trata-

se de conseguir com o mínimo de meios, o máximo de efeitos.” (GOTLIB, 2006, p. 

35). Objetivo também assinalado no miniperfil de Lady Di, que tem o dever de atrair 

o telespectador ao enaltecer um indivíduo sem, porém, ser cansativo fazendo-o 

permanecer por muito tempo atento ao que é transmitido. Um texto biográfico deve 

excluir tudo que seja redundante e nada que seja significativo. 

Esse destaque do personagem é outra semelhança da história de vida com 

um texto da literatura. Conforme Barthes (2008, p. 44), o personagem de uma 

narrativa era apenas um nome, agente da ação. Porém, ele ganhou uma 

consistência psicológica dentro da análise estrutural, e se tornou um indivíduo, 

deixando de ser subordinado à ação. Diana horas transmite coragem, determinação, 

fragilidade, ousadia; não é uma protagonista que complementa as ações, é um tipo 

que se destaca além destas. “Ao longo de tantos escândalos a mulher mais 

fotografada do mundo se entrega à ajuda humanitária”, exemplifica a capacidade 

que Lady Di possui de se sobressair aos acontecimentos. Saber lidar com uma 

situação de desconforto chama mais atenção à personalidade do ser humano 

mesmo até do que o ato realizado para tal fim. Na construção dos sujeitos reais, 

existe uma inevitável ficcionalização, visto que o movimento narrativo é o mesmo em 

histórias de realidade ou ficcionais. 
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Ainda no que concerne à personagem do miniperfil, fazemos uma analogia 

com o ser humano representado em um conto maravilhoso, que de acordo com 

Gotlib (2006, p. 17), apresenta “personagens não determinadas historicamente”. 

Seria como se o acontecimento do relato fosse lendário, no qual a palavra „princesa‟ 

remetesse à mocinha filha do rei que desfila pela requintada corte do pai, e não à 

“mulher de príncipe”, denotação encontrada no Novo dicionário Aurélio (2004) sobre 

esse vocábulo. No trecho “uma princesa desiludida”, Pedro Bial permite ao público o 

auxílio de um importante recurso na interpretação de episódios narrados: a 

imaginação. Em relação ao fragmento, qualquer um poderia mentalizar uma imagem 

de uma cândida donzela entristecida da época medieval.  

Outros termos empregados na narrativa de vida de Diana, de igual modo, 

contribuem para essa aventura devaneadora, são eles: „príncipe‟, „família real‟ e 

„trono‟. O primeiro estaria suscetível de simbolizar o modelo de rapaz que todas as 

mocinhas desejam: um moço bonito e elegante em um cavalo branco – “Em 81 Lady 

Diana Frances Spencer realizava o sonho de milhões de jovens: se casar com um 

príncipe”. Enquanto os dois últimos trazem à mente a ideia de uma nobreza feudal 

com sua imensa infantaria e seus obedientes criados. 

Todas essas expressões, em resumo, estariam interferindo no entendimento 

das informações? As mensagens jornalísticas tem um caráter pragmático, devendo-

se evitar, portanto, o que em teoria da comunicação chama-se de “ruídos”. Em uma 

narrativa literária, ao contrário, tais perturbações são elementos de grande 

importância. Sendo assim, a criação de uma atmosfera fantasiosa é o risco que 

corre um texto em jornalismo quando este se utiliza de técnicas da literatura.   

Passando agora da estrutura interna do miniperfil para a parte mais externa, 

traçamos semelhanças entre este e o formato de um conto moderno.  

 

Segundo o modo tradicional, a ação e o conflito passam pelo 
desenvolvimento até o desfecho, com crise e resolução final. 
Segundo o modo moderno de narrar, a narrativa desmonta este 
esquema e fragmenta-se numa estrutura invertebrada. (GOTLIB, 
2006, p. 29).  
 
 

Fica claro que os contos modernos podem contrariar a construção 

conservadora, e não crescerem em direção a um clímax, ao contrário, eles podem 
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apresentar uma curva descendente, ou um tom menor durante toda a narrativa. 

Atenhamo-nos ao começo da história de Lady Di: 

 

O casamento do século. Em 81 Lady Diana Frances Spencer 
realizava o sonho de milhões de jovens: se casar com um príncipe. O 
charme, a timidez, a juventude de Diana contrastavam com a sisuda 
família real inglesa. O conto de fadas começara um ano antes, 
quando a professora do jardim de infância se tornou a namorada do 
príncipe. Ironia do destino: Diana foi apresentada ao herdeiro do 
trono por uma amiga de Charles: Camila Parker Bowles, justamente 
a mulher que tornaria a vida de Diana um inferno. Mas no início da 
década de 80 o que o mundo queria era saber mais sobre a jovem 
que conquistara o coração do príncipe. De uma família aristocrata, 
Diana tinha duas irmãs e um irmão. A infância foi marcada pela 
separação dos pais e pela disputa entre os dois para ver quem ficava 
com as crianças. 

 
 

É perceptível que o relato não começa pelo início, isso quer dizer que ele não 

segue a ordem linear presente nos contos escritos nos moldes antigos. Fala-se do 

casamento, em como se deu o namoro da ex princesa com o príncipe Charles, e 

logo após a narrativa segue para a infância da perfilada. Significa que o começo da 

história se dá em um ponto alto, inicia-se pelo clímax. A força de impacto da frase “o 

casamento do século” atrai, ou pelo menos deveria atrair, de imediato a audiência. 

Eis o que almeja todo jornalista: obter a atenção do público consumidor da 

informação desde o momento em que esta é apresentada.  

Depois do instante maior, o texto faz as pessoas criarem uma expectativa em 

relação ao seu final. Essa técnica do suspense desperta a curiosidade de quem ler 

ou escuta uma narrativa. De acordo com Barthes (2008, p. 58), esse recurso é uma 

perturbação lógica que provoca angústia e prazer. Observemos: 

 

Neste mesmo ano os dois se separam oficialmente. Aumentam os 
boatos, as fofocas... São reveladas as gravações íntimas entre 
Charles e Camila, os casos de amor de Diana com outros homens.  
 
 

Esses dados, à medida que vão sendo expostos, provocam certa ansiedade 

em quem os acompanha, como se todos ansiassem por saber onde eles 

desembocariam, qual seria o enigma. Cortázar (apud GOTLIB, 2006, p. 37), vê o 

conto um instrumento literário de criar interesse, assim também pode ser vista a 

narrativa de vida de Lady Di. 
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Em uma visão geral, a organização das cenas acontece em meio, início e fim.  

A partir de dado ponto (a descrição do matrimônio: “No dia do casamento, cento e 

dez câmeras estavam instaladas na Catedral de São Paulo, um sinal de que Diana 

não se livraria mais das câmeras.”) a sucessão das ações do relato não é arbitrária, 

obedece a certa lógica até atingir o desfecho (os últimos dias de vida de Diana). 

Parafraseando Maria (2004, p. 24-25), houve tempos em que o conto era a 

narração de um episódio com começo, meio e fim, passado num mesmo espaço 

físico, em um limite razoável de tempo e composto por somente uma ação. Hoje ele 

pode reduzir a ação, registrando os fatos da vida numa sucessão de quadros. É o 

que exatamente ocorre com o texto analisado. Salientando que todo esse processo 

acontece com preocupação da força e compactação, qualidades fundamentais dos 

contos literários.  

 

 

4.6  Conto de fadas? 

 

Alguns autores acreditam que recursos literários no jornalismo podem 

comprometer os fatos, que um “jogo” estilístico em que o jornalista envolve a 

imaginação daria à narrativa de um acontecimento uma dissimulação de realidade.  

Um texto de uma reportagem jornalística em moldes tradicionais não é regido 

pelo imaginário, por isso, qualquer aspecto diferente que nele se faça presente pode 

causar perturbação quanto aos significados que estão sendo emitidos. Segundo 

Moisés (1989, p. 35), “a linguagem literária desenvolve-se como uma constelação de 

signos carregada duma enorme taxa de subjetividade.” Isso explica o porquê do uso 

literário em uma atividade cujo objetivo é transmitir um conhecimento de forma 

verídica e precisa, interferir ainda mais na apreensão do real.  

Um relato jornalístico se dirige a um vasto número de pessoas, e assim 

portanto, algumas delas podem desconhecer as relações insinuadas através da 

literariedade de um texto e tomá-lo literalmente. Daí a necessidade de, 

parafraseando Paternostro (1999, p. 79), uma reportagem televisiva dever se utilizar 

do maior número de palavras e estruturas conhecidas possíveis, para que haja um 

maior grau de comunicação com o telespectador.  

Na história que estamos analisando, Pedro Bial conta com tanta criatividade a 

vida de Diana, que em determinado momento pode-se pensar que se trata da 
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invenção de uma personagem, como se a narrativa não passasse de um conto 

daqueles de “Era uma vez...”. A ambigüidade das palavras „princesa‟ e „príncipe‟, 

além das demais feições literárias já discutidas no decorrer dos subtópicos deste 

capítulo, contribuem imensamente para gerar no público uma desconfiança em 

relação à narrativa. Trata-se realmente de um fato jornalístico? A personagem 

existiu? O príncipe Charles é de verdade? São exemplos de dúvidas que surgiriam 

na mente de um indivíduo que desconhecesse a figura de Lady Di e não soubesse 

interpretar as construções simbólicas estabelecidas no relato.  

 

Alguns textos nascem literários, outros atingem a condição de 
literários, e a outros tal condição é imposta. Sob esse aspecto, a 
produção do texto é muito mais importante do que o seu nascimento. 
O que importa pode não ser a origem do texto, mas o modo pelo qual 
as pessoas o consideram. Se elas decidirem que se trata de 
literatura, então, ao que parece, o texto será literatura, a despeito do 
que o seu autor tenha pensado. (EAGLETON, 2006, p. 13). 
 
 

Quando as funções expressiva e poética se justapõem à dimensão 

informativa, o texto jornalístico produz outros planos de significação e ganha uma 

dimensão literária, em que seus elementos se misturam com os de outra realidade. 

A literatura exerce uma atração sobre nós por ser “um receptáculo de nossas 

necessidades de fantasia” (BULHÕES, 2007, p. 167), como se precisássemos nos 

desprender da vida cotidiana e atingir outro universo, o território dos nossos desejos. 

O intuito do jornalista na redação do miniperfil de Diana por meio de uma 

“desconstrução dos padrões jornalísticos, talvez fosse o de causar uma atmosfera 

fantasiosa, que despertasse os sentidos dos receptores. Bem como ocorre nos 

textos de ficção, nos quais, defende Barthes (2008, p. 62), “a função da narrativa 

não é de „representar‟, é de constituir um espetáculo que permanece ainda para nós 

muito enigmático”. A história de vida de Lady Di dá moldura, então, a um show em 

que a atração principal não é um ser em uma forma material, é a própria linguagem.  

 

 

4.7  Verdades aceitas ou incontestadas 

 

Mesmo diante de apelos à imaginação, contudo, a narrativa sobre a ex 

princesa mostra pessoas e fatos que a sociedade reconhece como fazendo parte do 
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mundo cotidiano ou que já pertenceram a este e, por isso, não costumam ser 

questionadas em relação à sua existência. 

A Madre Tereza de Calcutá e Luciano Pavarotti, que aparecem no trecho “se 

junta à Madre Tereza de Calcutá na luta contra à miséria. A Pavarotti pelas crianças 

vítimas da guerra na Bósnia”, são personagens históricos consagrados. Todavia, se 

partirmos de uma análise não das pessoas em si, e sim da ideia que as elas 

transmitem no texto, poderíamos levantar uma discussão.  

Observemos a Madre Tereza. Ela é vista como uma missionária católica que 

prestou serviços de caridade em várias partes do mundo. Essa é uma visão que foi 

construída ao longo da exposição de sua imagem, a mesma que o texto evidencia. 

Um questionamento poderia se fazer exatamente nesse ponto: a Madre Tereza de 

Calcutá teria sido realmente esse ser humano santo que a sociedade em geral 

enxerga e que foi retratado na narrativa, ou é um modo de encobrir outras 

características pessoais? O texto traduz esse indivíduo com veracidade ou estaria 

criando mais um personagem de ficção que se juntaria aos demais, supostamente 

presentes no relato? 

A mesma observação poderia ser feita quanto ao retrato do tenor lírico 

italiano. Pavarotti teria possuído um coração tão bondoso, teria assumido 

verdadeiramente uma causa humanitária, ou o que há é uma glamourização e 

consequente reinvenção da sua pessoa?   

A Guerra da Bósnia e a cruzada contra as minas terrestres de Angola, citadas 

respectivamente nos fragmentos “crianças vítimas da guerra na Bósnia” e “foi a 

Angola na cruzada contra as minas terrestres”, consistem-se em episódios que 

ocorreram e os quais de igual forma marcaram o século XX. Professores de História, 

à guisa de exemplificação, não teriam dúvida ao acompanharem a narrativa, de que 

tais fatos fazem ou fizeram parte de um contexto verídico. Bem como acontece com 

relação ao livro Diana: sua verdadeira história. O material lançado em 1992 

realmente existe, e seria adquirido por quem viesse a se interessar. Seriam 

elementos reais em um relato fantasioso? 

A verdade é que o real pode engendrar-se para produzir determinado efeito, 

porém com dados fornecidos pelo próprio real. Uma forma ficcional pode ser 

utilizada desde que haja dados reais e adéque-se ao assunto. Uma reportagem com 

formatos textuais dinâmicos é capaz de dramatizar o factual, tornando-se tão 

cativante e sedutora quanto um velho folhetim. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O jornalista é um produtor de significados. A forma com que lapida a sua 

ideia, e com a qual trabalha a escrita sobre um assunto, faz dele um transmissor 

inteligente da informação. Quando consegue se desprender do jornalismo 

conservador, automático, abre caminho à criação artística. “Para nos aproximarmos 

das boas realizações, portanto, nós, jornalistas, deveríamos nos misturar com a arte 

constantemente, nos expor a ela – sobretudo à literatura e suas técnicas narrativas.” 

(VILAS BOAS, 2003, p. 18). As estratégias literárias tem dado ao jornalismo chances 

para que este deixe em segundo plano o modo tradicional de confecção de seus 

textos, preso a normas, e elabore relatos pautados pelas dimanicidade dos códigos 

da linguagem.  

Seria, portanto, outra maneira de enxergar o profissional de jornalismo. Cairia 

por terra a sua imagem de “técnico da escrita” e floresceria a visão de uma espécie 

de artista do conhecimento, capaz de despertar no público consumidor um interesse 

por determinado fato, diferente daquele de simples necessidade imediata. Uma 

narrativa bem trabalhava poderia chamar mais atenção e estar em uma situação 

superior em relação ao consumo, do que os textos comuns do exercício jornalístico 

cotidiano. É nesse sentido de “fazer bem alguma obra”, que Amoroso Lima (1960, p. 

42), percebe a atividade jornalística como uma arte, antes mesmo de vê-la como um 

gênero literário. 

Os perfis jornalísticos humanizados são relatos apropriados para a prática 

jornalístico-literária. Isso se deve principalmente ao fato de não possuírem um 

formato estanque, moldam-se à expressividade do jornalista que o confecciona. Por 

não terem a obrigação de se apresentar em uma estrutura lide – pirâmide invertida, 

eles possuem maior liberdade de se configurarem como narrativas artísticas, o que 

só irá depender da forma com que serão construídos.  

Na TV, as reportagens-perfil podem ser veiculadas com uma qualidade ainda 

mais primorosa. Segundo Pena (2005, p 37), a televisão possui um código verbal 

híbrido, em que a escrita tem de ser oralizada (escreve-se para se ler), não é uma 

linguagem oral autêntica. Por esse motivo, a TV tende a proporcionar um caráter 

artístico acentuado às histórias curtas de vida. 
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Um texto biográfico, a exemplo do perfil, é capaz de aproximar a personagem 

descrita de um sujeito do mundo da imaginação. É o caso que pudemos observar no 

relato de vida de Lady Di, em que Diana é retrata de modo a assemelhar-se a uma 

princesa dos contos de fada. As construções simbólicas, as elaborações linguísticas 

e a organização do texto, remetem os telespectadores a um ambiente fantasioso, o 

que significa dizer que a realidade tem a possibilidade de se confundir com a ficção. 

O próprio formato da narrativa se torna semelhante ao conto da literatura, cuja 

estrutura encaixa-se bem ao suporte televisivo. Poderíamos considerar o miniperfil 

de Lady Di como uma narrativa de obsessão do essencial, de igual interesse 

humano também quando comparado com o conto literário. 

O ser humano tem uma necessidade de fantasia. O encanto, a sedução dos 

perfis humanizados em convergência com os formatos textuais televisivos e a sua 

qualidade estética, são capazes de criar uma atmosfera de sonho aos relatos, que 

foi exatamente o que percebemos com a análise do nosso objeto de estudo. Lady Di 

poderia simplesmente não ter existido enquanto indivíduo do mundo real.  

A importância de se construir um grande espetáculo midiático, pode se a 

explicação dada ao fato da narrativa ter atendido ao capricho da imaginação. Pois é 

através de apelos da ficcionalidade, que a factualidade intensifica a sua entrada em 

um mercado constituído por um padrão de cultura que exige produtos capazes de 

instigar ao consumo. Somos constantemente atraídos por aquilo que, em um 

primeiro momento, parece incomum aos nossos sentidos. 

A linguagem moderna – sensível, tensa e emprenhada na significação – 

evidenciada no texto, em muito se parece com o aspecto poliedro do conto. Esse 

artifício usado pelo jornalista talvez tenha sido um dos mais importantes no convite à 

audiência feito aos telespectadores.  

É fundamental ainda enfatizar a habilidade com que Pedro Bial conciliou essa 

literariedade e os demais recursos literários, com alguns aspectos jornalísticos. Ele 

não se deixou ser guiado apenas por um dos lados (literatura ou jornalismo).  

 As narrativas jornalísticas devem registrar com fidelidade a nossa realidade. 

Mas a questão não é simples, como já discutimos. Quando nos afastamos da 

verdade do cotidiano estaríamos, então, adentrando-nos no campo de uma 

realidade fantasiada? E o que dizer do real contado literariamente, mediante o uso 

de técnicas literárias de acordo com os propósitos do autor? Ele não poderia ser 

uma invenção? São reflexões que nos ficam. 
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ANEXO 


	      Realidade ou fantasia? quando uma princesa de carne e osso se confunde com a personagem dos contos de fada / Samara Sibelli de Queiroz Nogueira. –  Mossoró, RN, 2010.

