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Apresentação

Leda Tenório da Motta 

Um voltado aos impasses de linguagem da literatura moderna, solene 
e grave, o outro debruçado sobre as produções discursivas da cultura de 
massa, mordaz e sorridente, O grau zero da escritura e Mitologias de Roland 
Barthes nada parecem ter em comum, à primeira vista. Se examinados com 
mais vagar, entretanto, um é a continuação do outro, inclusive, de frente 
para trás, como já assinalado em algumas instigantes leituras horizontais, de 
acordo com as quais o primeiro, reunião de textos de 1953, seria a versão 
literária do segundo, antologia de 1957. Vai nessa linha a nota de Éric Marty, 
editor crítico das obras completas de Barthes e um de seus mais incansáveis 
estudiosos, no sentido de que é preciso ler uma coisa à contraluz da outra: 
“Podemos dizer que, para Barthes, a literatura tornou-se um mito no sentido 
do conceito que formulará alguns anos mais tarde em Mitologias, escreve 
ele na apresentação do primeiro volume das Oeuvres.1 De resto, nos dois 
casos, estamos num Barthes marxista, em vias de tornar-se saussuriano. 

Sabe-se que esse mito, cujo apontamento seria recorrente na obra 
de Barthes, devendo alcançar todos os seus livros por vir, em belo movi-
mento de círculo virtuoso, diz respeito a uma certa execução da lingua-
gem, aquela dita “conotativa”, ou do “segundo grau”, que lhe avantaja os 
signos, contrabandeando sentidos, e que o “grau zero” é a contrapartida 
“moral” ou, sempre nos termos de Barthes, “branca”  e “neutra” dessa 
operação retórica.2 Isso explica que ele seja um tertius, isto é, o caminho 

1 Eric Marty. “Présentation” in Roland Barthes, Oeuvres Complètes I. Nouvelle Édition 
revue, corrigée et présentée par Éric Marty. Paris, Seuil, 2002, OC, I, p. 19. 

2  Roland Barthes. Le degré zéro de l´écriture, Oeuvres Complètes, I, p. 217.
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do meio – nem isto nem aquilo - no jogo das oposições paradigmáticas 
fechadas – isto ou aquilo – de que depende a significação, para a matriz 
Saussure e a escola Barthes. E isso permite entender todo o pequeno 
sistema conceitual barthesiano quando, indo além dos códigos verbais, 
alcança os sons e as imagens, principalmente a fotografia.   Já que tudo 
aquilo que vemos e ouvimos só tem força, para Barthes, quando já não 
pode mais ser posto em palavras que o interprete assertiva e arrogante-
mente. Tanto assim que o “terceiro sentido”, o “sentido obtuso” e o “punc-
tum”, termos de um léxico pensado para recobrir essa faixa de significância 
mínima, quando voltada à áudio-visualidade, inclusive ao cinema, nada 
mais são que variantes daquela primeira nomenclatura. 

Ora, de par com o desarme dos discursos mitológicos inflaciona-
dos, é justamente esse distanciamento crítico, essa esquiva - a “intensité 
détachée” do grau zero, segundo palavras recentes de Denis Roche numa 
carta para além-túmulo enviada ao autor de A câmara clara3 -, que enseja a 
Bruno Chiarioni supor uma familiaridade espiritual entre Barthes e Fernando 
Gabeira. E nesse caso, uma primeira coisa que se poderia dizer deste Bar-
thes em Gabeira - como bem poderia chamar-se -, é que o livro traz con-
tribuições para os movimentados balanços atuais da obra de um pensador 
que, a julgar pelos estudos de que é alvo, hoje em dia, nos melhores redutos 
de todos os fóruns acadêmicos, afirma-se como o grande representante de 
uma geração de ouro da inteligência francesa novecentista. 

Mas assim como temos feito com a questão das afinidades entre O 
grau zero da escritura e Mitologias, isso não impede que se pergunte: que 
parentesco poderia haver entre o refinadíssimo novo crítico francês, a quem 
acontecia também de ser um filósofo da linguagem e da comunicação, e 
o militante político brasileiro da época da ditadura que, de volta do exílio 
europeu, escreveu alguns tantos depoimentos de sucesso, virou jornalista 
e foi parar na Rede Globo? Acaso compararíamos o renaissance man que 

3 Denis Roche, “Lettre à Roland Barthes sur la disparition des lucioles” in La disparition 
des lucioles. Réflexions sur l´acte photographique. Paris, Seuil, 2016.
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tocava piano, versava sobre Schuman e pintava aquarelas, além de escrever 
sobre o assassinato da poesia por Mallarmé, com o velho ativista que termi-
nou se aliando aos verdes, colhendo novamente insucessos numa volta à 
política, desta vez partidária, e hoje percorre o Brasil realizando reportagens 
para o veículo televisivo de maior penetração na sociedade brasileira, com 
preocupante influência pastoral sobre a alma do país? 

A pergunta redobra de importância quando se pondera que a televisão 
- assunto sempre desconfortável para pessoas letradas, como MacLuhan 
formulou um dia 4-, inexiste em Mitologias. Enquanto que os trejeitos de 
linguagem aí insistentemente assinalados concernem quase sempre aos 
clichês jornalísticos. Mesmo porque, ainda quando reivindique sair da sim-
ples denúncia ideológica, que chama “piedosa”, 5 para ir à letra mesma dos 
textos mistificadores a animar a cultura pequeno-burguesa, Barthes está 
imbuído do mesmo espírito de revolta que, um dia, levou Balzac, Baudelaire 
e Flaubert a lastimarem a reconversão do escritor em publicista. O diretor 
de jornal é feito para a “domesticidade pública”, anotou Baudelaire, num de 
seus diários.6 A sua maneira, Mitologias o enuncia a cada volta.

Como então passar do semioclasta que tanto acusou os jornais e 
revistas de falarem em falso ao jornalista e telejornalista que se pôs a pros-
perar nos míticos domínios do Jardim Botânico, onde ficam os estúdios 
cariocas da Globo? 

Entre os argumentos elegantes sobre os quais se sustenta a tese de 
Bruno Chiarioni, ele também jornalista, está o da filiação da crônica gaberiana 
ao new journalism, inclusive, ao novo jornalismo latino-americano atual. E 
vale a pena segui-lo em sua perseguição às diferentes maneiras pelas quais 
Gabeira, com sua sinceridade inusual, passa ao largo das práticas cerimoniais 

4 Marshal MacLuhan, Os meios de comunicação como extensões do homem. Tradução 
de Décio Pignatari. São Paulo, Cultrix, 1974, p. 17.

5 Roland Barthes, Mythologies, Oeuvres Complètes, I,  p. 675.

6 Charles Baudelaire, Mon coeur mis a nu in Oeuvres. Paris, Gallimard/Pléiade, 1951, p. 1.222. 
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dos locutores televisivos, permitindo-se a subjetividade, a afetividade, a frag-
mentariedade, e produzindo textos briosos, no padrão dos de profissionais 
que revolucionaram o gênero reportagem. Nestes, a prosa de ideias não se 
separa completamente da prosa de ficção. O sujeito que fala ousa o “eu”, 
mostra a cara, põe-se em situação, acha-se imbuído do senso do detalhe, 
como também acontece naqueles fragmentos ensaísticos de Barthes em que 
o narrador surge dizendo em que café ou rua está e de onde vê o mundo.  

Contudo, o melhor desta investida ao grau zero da conotação, 
no inesperado contexto da grande reportagem jornalística brasileira, 
hoje, está em outra parte. Está no apontamento da qualidade da voz de 
Gabeira, no exame de uma enunciação que se destaca pela sobriedade, 
em tudo diversa das práticas do âncora mecânico e perfilado, com sua 
impostação pedagógica, que submete e infantiliza o espectador. Neste 
outro terreno, vale também a pena acompanhar as notas do autor sobre a 
diferença entre os temas calamitosos dos “grandes jornalistas”, como são 
chamados na Globo News, e os assuntos despretensiosos e despojados 
do programa de Gabeira, a exemplo daqueles que nos foram propostos 
em certa edição de seu programa em que partiu em visita a uma velha e 
longínqua prisão desativada da época dos militares. 

É bem verdade que as manchetes de jornal, anunciando a assombrosa 
interrupção da ordem natural das coisas – o terremoto nos Andes, a babá que 
raptou o filho dos patrões, o crime insolúvel –, também é ficção para o Barthes 
de Structure du fait divers, clássico do conjunto dos Essais critiques, em que 
está a maior parte dos estudos barthesianos dedicados à escritura branca 
e neutra de Alain Robbe-Grillet. Lemos aí que toda essa estridência é má 
literatura.7 Mas não há comum denominador entre esse folhetim midiático e a 
crônica gaberiana. O ponto de inflexão da tese de Bruno Chiarioni é: Gabeira 
põe-se fora da ordem sem nenhum espetáculo. Ele escapa assim do que 
Barthes chama a histeria, e nada mais é que o teatro da palavra.

7 Roland Barthes, Essais critiques, Oeuvres Complètes, II, p. 447.
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 Prefácio 

Dulcilia Schroeder Buitoni

Espaços cognitivos de alta sensibilidade sempre foram buscados 
por Bruno Chiarioni. Em seus trabalhos como jornalista, em seus trabalhos 
como pesquisador acadêmico, em seus trabalhos autorais, percebemos 
a procura do outro, da representação sensível do outro. Visualidades e 
escrituras interagem para traçar caminhos que aproximam pessoas. Bruno 
Chiarioni e Fernando Gabeira, um diálogo de sintonias de imaginação e 
de ação: a conversa olho no olho, a descrição não invasiva que deixa as 
características do entrevistado ou do observado aparecerem naturalmente.

Gabeira surge como um escritor audiovisual: som e imagem são seu 
alfabeto e sua gramática. O político que foi deputado federal durante qua-
tro mandatos consecutivos, além de candidato a presidente da República, 
prefeito e governador do Rio de Janeiro, decidiu voltar às reportagens e se 
dedicar exclusivamente ao jornalismo. Seu programa homônimo, iniciado 
em setembro de 2013 na Globo News, dedica-se a temas variados, muitas 
vezes inesperados; o tom subjetivista e a narrativa não-assertiva mostram 
uma originalidade que se destaca no universo da grande mídia televisiva.

Aqui, conheceremos de perto os modos de trabalho desse artífice 
da delicadeza em ver e ouvir o outro, um repórter que mostra um Brasil 
e brasileiros que não são facilmente encontrados nas nossas emissoras. 
Os estudiosos e os amantes do jornalismo poderão vivenciar a escrita e a 
forma de captar imagens desse jornalista de grande sensibilidade, acom-
panhando passo a passo episódios em espaços um tanto desconhecidos 
do Rio de Janeiro, Pará, Ceará e Minas Gerais.

sumário
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Este livro mescla teoria, reflexão e mergulho na escritura de Fer-
nando Gabeira em todas as páginas. Apesar de resultar de uma pesquisa 
de doutorado, não há divisões convencionais entre revisão de literatura, 
procedimentos metodológicos, exposição, análise do tema e a dádiva da 
entrevista em que as duas presenças – o autor e Gabeira – interagem. 
Em seu mestrado, Bruno Chiarioni foi em busca do olhar do jornalista, 
envolvido pelas visualidades, pela imagem documental do programa Pro-
fissão Repórter (Globo), conduzido por Caco Barcellos. A dissertação foi 
publicada em 2014, com o título Sublime olhar: memória e experiência na 
narrativa do Profissão Repórter (Editae Cultural). Agora, com Gabeira, além 
da força visual, volta-se para o verbo, a palavra – e o quanto a palavra tem 
de vínculo humano. Assim, observa as falas de Gabeira sobre os temas e 
os personagens de suas reportagens televisivas.

A busca do olhar sensível, do texto sensível e sensibilizador é uma 
marca de Chiarioni. Marca que nos aproxima, pois também sempre busquei 
formas mais sensíveis de narrar jornalisticamente. Dos olhares e da experi-
ência vivencial das condições de produção do Profissão Repórter, passou a 
refletir sobre um jornalista de texto que se transformou em documentarista 
audiovisual, Fernando Gabeira. No seu trabalho no vídeo, o jornalista e o 
escritor se fundem visceralmente. Gabeira não é apenas um repórter tele-
visivo acompanhado de um cinegrafista; também atua como cinegrafista. 
As imagens feitas por ele facilitam sua forma de escrever: takes longos de 
cenas de natureza ratificam sua escritura, seu jornalismo de presença.

Numa palestra em 2014, Gabeira dizia: “Eu vivo viajando para 
conhecer os brasileiros e escrever sobre eles. Não há um outro caminho 
para se compreender esse país. Por isso mesmo me sinto mais brasileiro 
do que nunca”. No primeiro capítulo, na observação dos modos de dizer 
do jornalista e escritor Gabeira, Chiarioni nos faz conhecer as teias de suas 
palavras: como surgem os temas, as condições de produção e principal-
mente a forma de conduzir as narrativas.

prefácio
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O segundo capítulo retoma trajetórias profissionais, pessoais e polí-
ticas de Gabeira, todas elas imbricadas em seus livros e em suas matérias 
prenhes de vivências. Em 1989, uma experiência de narrativa audiovisual: 
Video-cartas, que já prenunciava a fase atual. Com uma pequena equipe, 
ele apresentava um programa na TV Bandeirantes, onde já praticava alguma 
experimentação. Nessa época, fez um programa sobre Tancredo Neves 
quando ele agonizava no Instituto do Coração, em São Paulo. Chiarioni nota 
então o texto fluído, sem adjetivações e um repórter essencialmente de pre-
sença, a compreender o que se pretende contar. O conceito de “presença” 
vai sendo construído pelo pesquisador. Mais tarde, acrescentará o adjetivo 
“orgânico”; realmente Fernando Gabeira é um jornalista orgânico.

No terceiro capítulo, Chiarioni aproxima Gabeira e Roland Barthes 
e faz um traçado em que as consonâncias entre os dois se confirmam 
pelo enlace de sentimentos comuns. Apresenta dois conceitos do autor 
francês: “escritura” e “mito”, fundamentais para a análise deste livro. Obras 
de Barthes, como “O grau zero da escritura” e “Crítica e verdade”, das 
décadas de 1960 e 1970, são belamente retomadas, comprovando sua 
vitalidade teórica até os dias de hoje. A clássica “Mythologies”, publicada 
na França em 1957 e no Brasil em 1972, coletânea de textos sobre mitos 
da vida cotidiana, fornece caminhos de interpretação e de criação.

O discurso de Gabeira remete ao que Barthes chama de “texto de 
prazer”, que para ele é “aquele que contenta, enche, dá euforia [...] texto 
de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta, 
[...] faz entrar em crise sua relação com a linguagem”. Esse contentamento, 
essa fruição não é resultado de um sensacionalismo fácil; aproxima-se da 
criação artística, sendo um contraponto ao estilo bombástico e imediatista 
do telejornalismo convencional.

A jornalista e escritora Eliane Brum também insiste em criticar a 
incontinência verbal do jornalismo de hoje, advogando a necessidade do 

prefácio
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silêncio: “o dito é, muitas vezes, tão importante quanto o não dito, o que 
o entrevistado deixa de dizer, o que omite. É preciso calar para ser capaz 
de escutar o silêncio. Olhar significa sentir o cheiro, tocar as diferentes 
texturas, perceber os gestos, as hesitações, os detalhes, apreender as 
outras expressões do que somos”. Ela reforça essa atitude: “metade (tal-
vez menos) de uma reportagem é o dito, a outra metade o percebido. 
Olhar é um ato de silêncio”.

O capítulo 4, nomeado como jornalismo de presença, articula autores 
estrangeiros e autores brasileiros, todos praticantes e/ou analistas de narra-
tivas jornalísticas autorais e escriturais. Reportagem, narrativa, pessoas de 
verdade: o jornalismo em sua natureza sensitiva. Um jornalismo substantivo.

No capítulo 5, são traçados caminhos que permeiam a escritura 
de presença de Gabeira na sua crônica televisual. É então que perce-
bemos a consolidação dos principais conceitos elaborados pela tese. 
Chiarioni incluiu o elemento “presença” na ideia de escritura, concebida a 
partir de Roland Barthes. E também retoma e atualiza um formato carac-
terístico da imprensa brasileira: a crônica. Trouxe nova luz, ampliando 
para a noção de crônica televisiva, resultado de um bom ouvidor, que 
pratica escuta criativa. O que compõe a escritura da presença? O pes-
quisador aponta aspectos que tem a ver com uma escuta sensível dos 
personagens. Assim, o Gabeira repórter registra sua observação, sua 
interação, nascidas de uma postura desapaixonada, sempre mostrando 
respeito e elegância no trato com os entrevistados. Para ele, a palavra 
não é uma nomeação, que limita e atrofia interpretações; a palavra serve 
a um processo de significação. Sua escritura é reflexiva e resulta numa 
escrita sem afetações. Chiarioni evidencia o papel do repórter jornalista 
na sociedade atual, levantando pontos para se pensar na desmistifica-
ção do jornalismo televisivo, apontando Gabeira como uma vertente e 
não como um modelo de jornalismo.
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Foram escolhidos cinco episódios para análise: 1) Santo Antônio de 
Pádua, uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro onde o prefeito 
assinou um decreto colocando a cidade na mão de Deus; 2) Gabeira visita 
a Ilha do Algodoal, no Pará, uma ilha onde só se chega de barco e tem 
a charrete como único meio de transporte; 3) Mostra a situação crítica 
do zoológico do Rio; 4) Pioneirismo de Redenção, no interior do Ceará 
(segundo alguns historiadores, Redenção foi o primeiro ligar a libertar 
escravos no Brasil; Luma de Andrade, doutora em Educação, travesti, 
quase foi eleita reitora de universidade); 5) Gabeira visita Noiva do Cor-
deiro, em Minas Gerais, cidade das belas agricultoras solteiras.

Gabeira pratica a alternância entre a primeira e a terceira pessoa, 
ora como autor, ora como narrador, um recurso que aproxima da ideia 
de crônica. Gabeira não quer fazer sensacionalismo, é alguém que quer 
entender a situação; nunca busca o protagonismo das ações. Os episó-
dios mostram um Gabeira presente, se imiscuindo em lugares pequenos 
e longínquos, com exceção do episodio 3 no zoológico do Rio de Janeiro 
(que também não deixa de ser pequeno e longínquo, mesmo estando 
numa cidade grande). Todos os episódios têm “deslocamentos”, relações 
com o imaginário popular. A cidade de Santo Antonio de Pádua, a locali-
dade de Algodoal, a professora doutora travesti de Redenção, as histórias 
da Noiva do Cordeiro se aproximam. Há uma tensão entre as raízes com a 
terra e a natureza e o procurar uma saída. Talvez o procurar uma saída seja 
uma pulsão latente nas narrativas desse jornalista orgânico. Seria talvez 
o narrador de Walter Benjamin que vai a lugares distantes e depois vem 
contar para seus conterrâneos narrações de significação?

Ir ao interior, tentar a narrativa intimista, inclusive ao interior de si 
mesmo, fazem lembrar de A poética do espaço, de Gaston Bachelard. 
Gabeira faz takes longos, com muitas imagens de natureza; são respiros 
que combinam com seu jeito de escrever e de dizer. O demorar-se na 
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paisagem é uma maneira de deixar aparecer a topografia do nosso ser 
íntimo. Ele usa as imagens para libertar as palavras. Há uma confluência 
imagem/palavra. As imagens fluem, as palavras fluem, pausadas, atentas, 
não óbvias. O espaço retém o tempo comprimido; o espaço serve para 
isso. As crônicas televisivas de Gabeira mostram como esses espaços 
comprimiram o tempo. E então, as marcas da memória, as marcas do 
imaginário, as marcas do humano aparecem com mais força.

Nas crônicas televisivas de Gabeira, podemos pensar na contra-
posição entre o NATURAL conduzido pela sua escritura e o NATURAL do 
jornalismo televisivo, natural do senso comum que naturaliza tudo. Barthes 
critica o “natural” com que a imprensa, a arte e o senso comum mascaram 
continuamente uma realidade. Contra a rapidez mecânica das imagens e 
contra a verborragia, um tempo mais lento e pausado. Um tempo onde 
cabem os pensamentos, as lembranças, os sonhos e as pessoas.

Agradeço a Bruno Chiarioni por ter aberto mais caminhos de sensi-
bilidade para a compreensão da presença de Fernando Gabeira exercendo 
sua escritura audiovisual. Ele amplia nossa capacidade de observação, de 
imersão e de criação. Todos ficamos mais próximos de Gabeira, entusias-
mados com esse jornalismo possível. Um jornalismo de muito ver e de 
muito ouvir, sem que sejam necessárias muitas imagens e muitas palavras.
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Dificílimo ato é o de escrever, 
responsabilidade das maiores, 
basta pensar no extenuante 
trabalho que será dispor 
por ordem temporal os 
acontecimentos, primeiro este, 
depois aquele, ou, se tal mais 
convém às necessidades do 
efeito, o sucesso de hoje posto 
antes do episódio de ontem, 
e outras não menos arriscadas 
acrobacias [...]8

José Saramago

8 José Saramago. A Jangada de Pedra. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1988, p.12.



Fernando Gabeira, na FAMECOS - PUC, em 28/09/2015
Fonte: Joana Berwanger
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Em retrospecto, da década de 1970 até agora, quando se tem o 
registro da primeira experiência9, muitos são os formatos de programas de 
grande reportagem que surgiram, fizeram história e se perpetuaram na tele-
visão brasileira. Quase cinco décadas depois, há motivos para se comemo-
rar os avanços práticos na concepção e na condução desses programas: 
em certa medida, tornaram-se atrações com excelência na captação de 
imagens, a partir dos avanços tecnológicos, que possibilitaram uma proxi-
midade indiscutível à vida real. Enquanto produtores de conteúdo, os pro-
gramas de grande reportagem valem-se de diferentes recursos narrativos. 
Aqui, perguntamos: afinal, de que linguagem se está falando?

Num primeiro relance, o que se percebe é, abundante e assumi-
damente, uma verdadeira ode aos temas que se fartam de dramas, de 
temores apocalípticos, de clichês, do assistencialismo, do sensaciona-
lismo a qualquer preço e da apelação para o grotesco. Quanto mais ampla 
a cobertura jornalística, maior é a propensão às “revelações exclusivas”, às 
“informações sempre inéditas”, aos “eventos extraordinários”, às “imagens 
espetaculares”; às “histórias surpreendentes” e aos “achados sensacio-
nais”. Há, ainda, uma pressão pelos índices de audiência, motivada por 
fatores comerciais, estratégias de programação que levam à busca por 
pautas diferenciadas, sempre com uma maior exposição do repórter. O 
que aqui se questiona é: por que esse excesso? Por que a assim cha-
mada grande reportagem está sempre implicada em uma linguagem do 
fato bombástico? Por que a televisão teve que tomar esse rumo? 

Não se trata de desmerecer tudo o que o gênero tem oferecido. Autor 
de um trabalho de referência – A televisão levada a sério –, Arlindo Machado 
assinala que é um equívoco dizer que na televisão só existe banalidade. 
Para ele, “tudo é uma questão de mudança de enfoque” (MACHADO, 

9 Na história do telejornalismo brasileiro, data-se o Globo Shell-Especial, programa produz-
ido pela Rede Globo, em 1971, como a primeira atração audiovisual de grande formato. 
O projeto é substituído, em 1973, pelo Globo Repórter, que permanece no ar até hoje.
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2000, p.10). O que se deve reter é a amplitude das experiências televisivas, 
das ousadias de produção e os conteúdos assim produzidos. É o que 
Machado sugere quanto a abordar a televisão sob um outro viés, não 
apenas da análise do fenômeno de massa, que impacta e transforma a 
vida social moderna. O que nos interessa, em primeiro lugar, é compre-
endê-la como um “dispositivo audiovisual através do qual uma civilização 
pode exprimir a seus contemporâneos seus próprios anseios e dúvidas, as 
suas crenças e descrenças, as suas inquietações, as suas descobertas e 
os voos de sua imaginação” (Ibid., p.11). 

Os programas de grande reportagem têm trabalhos abalizados a 
apresentar, que são certamente modelos de resistência e de interven-
ção, a exemplo das primeiras edições do Globo Repórter (TV Globo), do 
Profissão Repórter (TV Globo), objeto da dissertação de mestrado desse 
pesquisador sobre a condição do repórter em começo de carreira e das 
observações de como o olhar da rua contribui para um justo refino na 
construção de narrativas – vindo a cunhar o termo Sublime Olhar –, do 
Conexão Repórter (SBT), em que esse pesquisador atua como editor exe-
cutivo, e de certas incursões do Fantástico (TV Globo). 

Na abordagem deste livro, trata-se de ver, sobretudo, o programa 
Fernando Gabeira como a melhor versão do modelo. 

Gabeira, um escritor audiovisual
Depois de quase duas décadas na política, atuando por quatro 

mandatos consecutivos como deputado federal, além de candidato a pre-
sidente da República, prefeito e governador do Rio de Janeiro, Fernando 
Gabeira decidiu retornar às reportagens e se dedicar exclusivamente ao 
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Jornalismo, com o qual sempre manteve ligação afetiva10. Em setembro 
de 2013, estreou seu programa homônimo, de temas variados, na Globo 
News, o principal canal de notícias a cabo do Brasil, pertencente ao Grupo 
Globo. Desde então, o jornalista, que um dia descuidou da reportagem por 
uns tempos para ocupar o tempo de outros jornalistas e leitores com suas 
aventuras e histórias exilares, passou a debater semanalmente assuntos 
ligados a interesses de brasileiros nas edições de sua atração dominical. 
O ofício na tevê caminha em paralelo às reflexões tecidas em suas colunas 
impressas, publicadas nos jornais O Globo (semanalmente) e O Estado de 
S. Paulo (quinzenalmente), em textos que discutem o cotidiano e, muitas 
vezes, dialogam com os assuntos abordados em seu programa de televisão. 

Ressalte-se, todavia, que uma investigação mais atenta sobre os 
mecanismos de produção de Fernando Gabeira deixa ver que há um indis-
cutível frescor no formato proposto. Isso vem da maneira como articula o 
texto, a partir de uma enunciação bem particular, ao prezar o cuidado na 
escolha das palavras, mantendo a sintaxe e a pausa; o distanciamento 
das análises especializadas e rebuscadas da imprensa e, principalmente, 
de um chamado “jornalismo protocolar” que se estabeleceu na grande 
reportagem e que, convencionamos, assume-se didático ou, em muitos 
casos, voltado a assuntos bombásticos, exclusivos, imperdíveis, grandio-
sos e espetaculosos. Pela postura de um repórter que ora surge diante do 
“tripé” ora com a “câmera na mão”; um Gabeira repórter que se mostra 
como uma voz dissonante do alarido dos temas hegemônicos, de um 
jornalismo que podemos definir como “solene”. No anúncio de sua estreia 
na Globo News, a chamada não poderia ser mais enfática: “o tema é livre. 
O jornalista nem se fala”.

10 Gabeira é jornalista por formação, trabalhou nos anos 60 em jornais de Minas Gerais 
e, principalmente, no Jornal do Brasil, além de ter sido professor de comunicação. Ele 
é autor de mais de uma dezena de  livros-reportagens sobre temas variados, entre 
crônicas e narrativas de longo percurso.
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Anúncio de estreia do programa Fernando Gabeira (2013)
fonte: divulgação Globo News

Gabeira com Barthes: 
diálogos possíveis

Ao se discutir a experiência de Gabeira como jornalista e seu jeito 
diferente de contar uma história, pode-se pensar a prática da reporta-
gem à luz de uma escritura em seu grau zero, tal como propôs Roland 
Barthes. De fato, Gabeira repórter remete-nos ao Barthes semiólogo 
que, nos anos 1950, reflete sobre o discurso da imprensa, e através dela, 
sobre o cotidiano da sociedade francesa dos anos 1950, fixado numa 
perseguição aos mitos e, inseparavelmente disso, na responsabilidade 
daquilo que chamou “escritura”. 

Trabalhamos com a concretude de que Gabeira, de algum modo, 
responde ao chamado barthesiano, com seu jornalismo de presença 
estrita, bom motivo para que se apresente o semiólogo. 
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Na década de 1950, Barthes lança dois livros, destinados a 
se tornarem referenciais, que reúnem uma série de pequenos artigos 
publicados em revistas e jornais da época. A primeira publicação é O 
grau zero da escritura. Formula-se aí o conceito de “grau zero”, como 
condição de uma “escritura” isenta de efeitos retóricos, que retorcem, 
alteram e deslocam o sentido, fato próprio do discurso burguês, aquele 
que “transforma a cultura pequeno-burguesa em natureza universal” 
(BARTHES, 2013, p.4). 

Interessa-nos, portanto, aqui, a linguagem verbal, a grande paixão 
de Roland Barthes – “o que escolhi amar foi a linguagem –  e, eviden-
temente, odiar ao mesmo tempo: inteiramente confiante e inteiramente 
desconfiado diante dela” (BARTHES, 2005, p.137) –, a que dedicou 
aulas e livros que são hoje referências no campo das letras, das comu-
nicações e das artes. Sua semiologia é hoje considerada crucial para 
o entendimento das mídias e, principalmente, do discurso televisivo, 
muito embora não tenha cuidado da televisão, o que não impediu sua 
semiologia de ser aproveitada nesse campo. Discurso televisivo no que 
diz respeito, especialmente, na grande reportagem televisiva, de uma 
própria dualidade de enunciações nos dias atuais, como já reforçamos 
anteriormente. Primeiro, a de uma “escritura” que pouco faz compreen-
der por seus efeitos excessivos, na busca da isenção, da imparcialidade 
e da neutralidade como certezas absolutas. E, depois, a de narrativas 
que trazem distorções ou abusos na construção de hiperrealidades 
cotidianas, em discursos que enganam, simulam ou deturpam, o que 
Barthes chama de “mito”. 

Para Barthes, o “mito” é uma 
mensagem, mas não é uma mensagem 
qualquer – é sim, aquela que carrega 
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nas tintas, elevada ao superlativo ou, 
na nomenclatura linguística adotada 
pelo autor, a “conotativa”, que deforma 
e altera os sentidos. É a mensagem 
deturpada proferida pelas mídias, 
ressignificando mensagens. 

Tudo está na alçada das reportagens mitológicas. À guisa de explica-
ção: o pequeno drama distante; a polêmica exótica; a prostituição exposta 
em toda e qualquer esquina; o diferente e o bizarro das relações humanas e 
das aberrações de comportamento, entre tantos outros assuntos rumorosos. 

Todo esse universo é alvejado por Barthes no livro Mitologias, título 
que dá nome ao segundo livro publicado por ele, na mesma década de 1950. 
Nas páginas dessa obra, o autor se encarrega de focalizar a imprensa e de 
desconstruir seus significantes míticos. Adianta-se, aqui, uma recomenda-
ção própria do autor: ao definir o mito como sistema semiológico, Barthes 
esclarece que todo semiólogo deve tratar do mesmo modo a escrita e a 
imagem: “o que ele retém delas é que ambas são signos e chegam ao limiar 
do mito dotadas da mesma função significante; tanto uma como a outra 
constituem uma linguagem-objeto” (BARTHES, 2013, p.206).

Essa ideia reluz ainda mais ao pensarmos, nos dias atuais, à medida 
com que os programas de grande reportagem – foco de nossa pesquisa 
– muitas vezes conduzem seus produtos para inflar índices, conquistar 
novos públicos e gerar o que se pode chamar de “relevância vazia”. É o 
que acreditamos encontrar em alguns programas de grande reportagem, 
aos quais este trabalho se volta. Tomamos Gabeira como executor desta 
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tarefa que propõe Barthes: “a geografia social dos mitos continuará difícil 
de estabelecer enquanto não existir uma sociologia analítica da imprensa” 
(BARTHES, 2013, p.242). 

Propomos entender o jornalismo televisivo 
de Gabeira sob duas óticas distintas 
e complementares: vendo-a, de um 
lado, como “crônica televisual”, dadas as 
afinidades que ele tem com a narrativa 
do cotidiano pelo cronista; de outro 
lado, como também influenciado 
pelo estilo do documentário artístico, 
aquele que não esconde a presença 
da câmera, mas por ela também se 
responsabiliza. 

Este livro, uma livre adaptação da tese defendida em setembro 
de 2017, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), se 
divide em 4 capítulos. O segundo capítulo é destinado às questões que 
envolvem a formação de Fernando Gabeira repórter. Tem-se um pano-
rama de seu jornalismo de percurso, com atenção especial às passagens 
que contribuíram, a bem dizer, na formação de 

um repórter de corpo presente nas 
narrativas cotidianas. 
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Articula-se a trajetória de um jornalista que retornou inicialmente à 
crônica jornalística após se dedicar por duas décadas à política, escre-
vendo seus textos de maneira a produzir quase reportagens, antes, enfim, 
de contar histórias, em teledocumentários, como se fosse um escritor.

O terceiro capítulo busca apresentar os conceitos de “escritura” e 
“mito”, formulados por Roland Barthes, destacando sua matriz linguística, 
o contexto histórico em que foram elaborados, bem como os diálogos 
estabelecidos por teóricos e críticos literários ligados aos conceitos bar-
thesianos aplicados, por conseguinte, 

à compreensão de Gabeira à luz de 
Barthes na busca por uma escritura 
de “presença”. 

No quarto, investigamos 

o conceito de reportagem como 
a arte de tecer o presente 

no reforço dessa presença de escritura. Buscam-se as influências e 
congruências dos movimentos do “New Journalism”, do estilo crônica 
e, principalmente, do “Novo Jornalismo Latino-Americano” na declinação 
das reportagens conduzidas por Fernando Gabeira. 

A análise do corpus estará no último capítulo –  o quinto –, em 
que enfrentamos cinco edições do programa Fernando Gabeira, exibidas 
entre os anos de 2013 e 2017. As reportagens a serem analisadas em 
profundidade foram escolhidas por representarem, de maneira ainda mais 
evidente, os conceitos desenvolvidos neste projeto. 
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Tem-se, na crônica televisual, o Gabeira 
que mistura a reportagem, o ensaio, os 
registros históricos e suas confidências 
num fluxo escritural reflexivo, 

como o próprio Barthes viria a destacar nas páginas de sua autobiografia 
Roland Barthes por Roland Barthes: “A intrusão, no discurso do ensaio, de 
uma terceira pessoa que não remete entretanto a nenhuma criatura fictícia, 
marca a necessidade de remodelar os gêneros: que o ensaio se confesse ser 
um romance: um romance sem nomes próprios” (BARTHES, 2003, p. 129).

 A metodologia aqui aplicada envolve a pesquisa bibliográfica e 
a documental, sendo que a parte bibliográfica será a leitura e a análise 
dos livros citados na bibliografia, e a documental será o levantamento das 
edições do programa Fernando Gabeira, exibidos pelo canal Globo News 
e apontados por este autor, que constituem o corpus.

Gabeira, um homem do presente
 Em novembro de 2017, dois meses após a defesa da Tese, estreou 

nos cinemas brasileiros “Gabeira: não nasci para a vida doméstica”. Diri-
gido por Moacyr Goés, o documentário faz um recorte da vida de Gabeira e 
dialoga com as principais personagens de sua trajetória: amigos, parentes 
e família. Reverenciado pela crítica por seu programa televisivo, o Gabeira 
retratado no cinema, de certo modo, não encantou à crítica. 

 No jornal Folha de S. Paulo, de 16 de novembro de 2017, Naief 
Haddad apontou que “formalidade em filme sobre Gabeira destoa de sua 
rebeldia”. “Ao retratar um intelectual inquieto”, Haddad reforça que a pro-
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dução de Goés toma um “caminho estético oposto ao temperamento do 
retratado e decepciona pelo acanhamento formal. Falta inventividade ao 
filme, composto por trechos de entrevistas com Gabeira e depoimentos 
de familiares e amigos, além de registros de época” (FOLHA DE S. PAULO, 
16/11/201711). A crítica sugere que Gabeira abandonou a política formal, 
mas, no entanto, se manteve no debate público como jornalista. “Seu 
pensamento se alimenta das contradições, que fazem dele, aos 76 anos, 
um homem mais interessante, concorde-se ou não com as suas opiniões”. 

No documentário, Gabeira comenta sobre seu trabalho audiovisual 
na televisão. Para o repórter andarilho, “a primeira coisa principal [com o 
programa] é mostrar grandes dimensões do Brasil que não são conhe-
cidas” e, sobretudo, “experimentar algumas coisas na fronteira, além do 
tradicional, coisas que aparentemente são desinteressantes, mas que 
podem se mostrar interessantes”. 

O Gabeira que se apresenta na trincheira 
das reportagens semanais é o mesmo 
menino que continua a brilhar os olhos 
diante do encantamento da primeira 
gravação, na labuta de seu primeiro 
emprego jornalístico.

O cartaz de divulgação do documentário expõe o rosto de Gabeira, 
em uma proposta de desnudar a figura midiática que habita os lares brasilei-
ros. Quem é o verdadeiro Fernando por trás do Gabeira de longa trajetória?

11  Ver no site: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/11/1937620-formalidade-
-em-filme-sobre-gabeira-destoa-de-sua-rebeldia.shtml
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Em O Globo, de 23 de novembro de 2017, Susana Schild ressalta 
o formalismo do documentário ao se manter no padrão tradicional de 
entrevistas intercaladas por outros depoimentos, mas destaca, em bom 
tom, o êxito de “Gabeira” conseguir dar conta do percurso de um militante 
sem pausa e que alimenta o sonho de seguir adiante, de “se distanciar do 
cinismo sem cair em crenças absurdas. O personagem pode não estar 
em paz com o mundo, mas aparente estar em paz consigo mesmo” (O 
GLOBO, 23/11/201712).

Na crítica de O Estado de S. Paulo, onde Gabeira é também colu-
nista, o crítico Luiz Carlos Merten foi econômico ao resumir a vida do 
protagonista em fatos históricos e sentenciar: “Seu filme é sobre isso” 
(ESTADO DE S. PAULO, 25/11/201713). Uma produção sobre a obra de 
Gabeira, seu pensamento e suas reflexões. E ponto.

12 Ver no site: https://oglobo.globo.com/rioshow/critica-gabeira-22100922

13  Ver no site: http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,documentario-relem-
bra-a-trajetoria-de-fernando-gabeira,70002096503

http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,documentario-relembra-a-trajetoria-de-fernando-gabeira,70002096503
http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,documentario-relembra-a-trajetoria-de-fernando-gabeira,70002096503


Eu não escrevo para viver. 
Eu escrevo porque vivi. 
Eu conto as histórias que 
se passaram comigo algum 
tempo atrás. Eu digo que 
não escrevo para viver no 
sentido de que se eu tivesse 
que escrever para viver eu 
teria que revalidar minha 
vida. Se eu não ganhasse 
nenhum dinheiro com a minha 
literatura, eu ia arrumar um 
trabalho para sobreviver e ia 
continuar escrevendo. Acho 
que acima de salários altos 
ou bons rendimentos autorais, 
o que vale é transmitir uma 
experiência. Transmitir 
o choque da nossa cultura 
com outras, eu acho que 
isso transcende a questão 
financeira. É mais apaixonante 
do que ganhar dinheiro. Ganhar 
dinheiro é muito monótono 
e chato. E difícil também.

O Globo, 26/08/1980. Caderno Cultura, p.35.



   

  

Tento me inscrever, de uma certa 
maneira, numa continuidade onde 
minhas armas são as palavras. 
Só utilizo as palavras.14

Fernando Gabeira

14 Fernando Gabeira. Coleção Encontros: a arte da entrevista / 
organização Sergio Cohn, Heyk Pimenta e Ingrid Duarte. Rio 
de Janeiro: Beco do Azougue, 2009, p.142.



caminhos
da escritura
Gaberiana

ca
pít

ulo
 do

is



Minhas armas são as palavras. 
Só utilizo as palavras.
Fernando Gabeira



Aeroporto do Galeão, RJ, 
em 1o de setembro de 1979
Fonte: Alcyr Cavalcanti/Acervo O Globo
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Esboços de um repórter-escritor 
Primavera, 1o de setembro de 1979. No aeroporto Internacional do 

Rio de Janeiro, uma multidão efusiva tomou conta do saguão de desem-
barque. Junto com o time do Flamengo, campeão carioca daquele ano, 
vindo de uma temporada pela Europa, retornava ao Brasil dois exilados, 
beneficiados pela Lei da Anistia no governo do general Figueiredo (1979 
– 1985): Francisco Nelson15 e Fernando Gabeira. A dupla foi recebida por 
representantes do movimento pela liberdade, familiares e amigos. Gabeira 
é carregado nos ombros, em uma imagem que se tornou um discurso 
de liberdade. Entrevistado pelo repórter Paulo Alceu, do Jornal Nacional, 
da TV Globo, tem-se o que podemos definir como sua primeira rubrica, 
pós-exílio, sobre uma ideia de Brasil.

Paulo Alceu: Depois de nove anos 
no exílio, o que você pretende fazer 
voltando para o Brasil?

Fernando Gabeira: Eu não tenho a mínima 
ideia. Quer dizer, eu pretendo rever os 
amigos, eu pretendo trabalhar, e pretendo 
contribuir de alguma forma com a luta 
política que se desenvolve no Brasil16.

15 “Separei-me de Chico Nelson naquela confusão da chegada. No dia seguinte, soube 
que o carro que ele estava batera num poste e Chico sofrera fratura de crânio. Tantos 
anos de exílio, e ele acordou com a cabeça quebrada numa enfermaria coletiva do 
Hospital Miguel Couto, Rio de Janeiro”. Cf. Fernando Gabeira, Onde está tudo aquilo, 
agora? Minha vida na política (Companhia das Letras, 2012, p.117).

16 Ver no site: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/anis-
tia-e-volta-dos-exilados/gabeira-brizola-e-arraes.htm
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Gabeira, nascido em 17 de fevereiro de 1941, havia sido exilado após 
participar do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 4 
de setembro de 1969. Por mais de 70 horas, Elbrick ficou confinado em 
uma casa na Rua Barão de Petrópolis, no bairro do Rio Comprido, na Zona 
Norte carioca, em uma residência alugada por Gabeira: “Não me lembro 
de nada, exceto de que era um dia nublado, desses milhares de dias que 
entram na gaveta da memória e de lá não saem jamais” (GABEIRA, 2009, 
p.95). No auge dos anos de chumbo, Gabeira foi torturado e ficou preso 
na penitenciária de Ilha Grande17, no sul do estado do Rio de Janeiro. No 
exílio, esteve em países como Argélia, Chile, França, Suécia, entre outros. 
Trabalhou como maquinista de metrô, ajudante de enfermeiro, porteiro de 
hotel, fez diversos bicos, conheceu pessoas engajadas na luta política, se 
apaixonou, viveu a revolução e os dissabores de uma vida na clandestini-
dade. Um enredo clichê, no limiar das falsas evidências mitológicas.

De volta ao Brasil, nove anos depois, Gabeira não só “pretendia rever 
os amigos, a família e também trabalhar”. Ele trazia na bagagem os originais 
do livro O que é isso, companheiro?, em que narra as memórias de seu 
envolvimento com a luta armada, a militância, o sequestro do embaixador 
americano, a prisão, a tortura, e sua despedida forçada do país. A obra, 
lançada nos fins do mesmo ano, se tornou um clássico, “uma das referências 
sobre o período de ditadura militar” (GABEIRA, 2009, p.9), como o próprio 
admite, em prefácio à posterior edição, publicada pela Companhia das Letras. 

Em texto datado de 1981, e copilado no livro Enigma e comentário: 
ensaios sobre literatura e experiência, o crítico literário Davi Arrigucci Jr. destaca 
O que é isso, companheiro? como “extraordinária [...] que cai fora do ordinário 
por contar a história oficial a contrapelo, mostrando o que não foi contado. 
De certo modo, se pode dizer que narra a intra-história” (ARRIGUCCI JR, 

17 As memórias do cárcere são resgatadas em seu programa na Globo News, quando 
Gabeira retorna à penitenciária para se encontrar com Seu Júlio, um ex-preso que ainda 
vive no lugar; e entender o destino de tantos cachorros que existiam no presídio e foram 
jogados no mato, apesar da implosão pelo governo, em 1994.
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1987, p.119). Trata-se, na visão de Arrigucci Jr., de “uma longa reportagem, 
um documentário histórico e político: nele se revela a história que nos foi em 
grande parte censurada” (Ibid., p.135). À época, a revista Veja apontou a força 
narrativa da obra ao prever que “neste verão da abertura, vai sentir falta de 
assunto quem ainda não tiver lido o livro de Fernando Gabeira, definitivamente 
a maior estrela entre todos os retornados”18. 

O que é isso, companheiro? se tornou um retumbante campeão de 
vendas e consagrou o Gabeira escritor que fala de si, ora na primeira ora na 
terceira pessoa. Ele mistura reflexões e confidências, detalha passa-
gens históricas, descreve ambientes, seus encontros e desencontros, 
além de conter desvios de pensamento do próprio autor-narrador. O 
homem que corre da polícia é o mesmo menino que chora, quando a mãe 
já não o ouve, em paráfrase aos intertítulos do livro. Para Cláudio Novaes 
Pinto Coelho19, que estudou as memórias de Fernando Gabeira a partir dos 
movimentos libertários do Brasil, estamos diante de “um texto memorialís-
tico que se baseia na relação entre o presente – momento em que o relato 
memorialístico é escrito – e o passado – momento em que estão situados 
os acontecimentos que compõem o relato” (NOVAES, 1986, p.41). 

A saber que, ao contar de dentro os desdobramentos da luta 
armada e, principalmente, fazendo uso de seu próprio testemunho, revela-
-se uma enorme carga de experiência, “acumulada no corpo-a-corpo com 
o real, na dimensão da história de todos nós. Ou antes, é a História que 
se infiltra até a intimidade extremamente receptiva, sensível e crítica. Tão 
crítica, que desbasta o que era vasto num corpo essencial” (ARRIGUCCI 
JR., 1987, p.120). O próprio Gabeira atesta essa oportunidade ao pontuar 
que “o livro fora bem recebido e vendia bem. Teve um grande impacto nas 

18 O Brilho já chegou. Veja, 7 nov.1979, pp. 57-65.

19 Em dissertação de mestrado em Antropologia Social, defendida em abril de 1986, na 
Universidade Estadual de Campinas, a UNICAMP.
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pessoas que já tinham uma propensão crítica em relação a certos dogmas 
da esquerda” (GABEIRA, 2012, p.118). 

Reconhecidamente, trata-se de uma reportagem escrita por um 
Gabeira de “corpo presente”. A narrativa detalha a saga do militante aba-
tido por um tiro nas costas: “senti apenas um baque para a frente, uma 
dor aguda e deixei o corpo cair. Dessas coisas que se pensam no chão, 
sem nenhuma consequência prática, como um lutador batido que imagina, 
dez vezes, subir de novo ao ringue e não percebe que a luta terminou” 
(Ibid., p.151) e das reflexões do jovem que sonha em descer as escadas 
da redação, atravessar a rua e se juntar à maioria. A aproximação com 
os estudantes é descrita como o encontro que “revolucionou minha vida” 
(GABEIRA, 2009, p.48). 

Nas palavras de sua escritura, intercala-
se o Gabeira autor com o escritor, 
pontuando autoria e narração a partir 
de uma enunciação, principalmente, 
substantiva. Percorrendo as páginas, 
descrições que buscam identificar 
o tempo e o espaço em que as ações 
ocorrem; acontecimentos e passagens 
distantes de edificar ou estabelecer 
um conceito preciso sobre os eventos. 

Tem-se um Gabeira que admite reconhecer o caráter indizível do 
testemunho, ao pontuar que “as questões que a luta interna foi colocando 
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diante dos meus olhos eram muito mais sofisticadas que as minhas” (Ibid., 
p.26). O narrador que expõe o mundo atrás das palavras não o apresenta 
sob a ótica de valorização do texto. 

Não se identifica um Gabeira a evocar o leitor pelas lembranças de 
um torturado, de um guerrilheiro. Tem-se um brasileiro a ponderar suas 
limitações, e também inspirações. O Gabeira que busca nos convencer 
de que o presídio em uma bela ilha vem a justapor o encanto da natureza: 
“A Ilha Grande não merecia ser um presídio [...] Olho para baixo e lá está o 
azul para se mergulhar, aquela faixa molhada da praia, onde costumamos 
caminhar para refrescar os pés, o toque da brisa” (Idem, pp.193-194).

Gabeira escreve sobre o papel do narrador em uma obra não ficcional, 
ao pontuar que “chega um momento em que o narrador precisa ajustar 
melhor suas linhas, tensionar melhor o seu arco, tirar alguns efeitos técnicos” 
(Idem, p.95). Ele não busca passar a limpo os detalhes históricos somente 
através de suas palavras ao reconhecer que “pode contar como vi aquela 
luta interna. Posso tentar simplificar para que todos entendam o que era 
exatamente. Mil vozes mais autorizadas que a minha, vão surgir. Sou apenas 
um guia que vai apontar para que lado foi a caravana” (Idem, pp.25-26). 

Ele reflete também sobre a influência que o televisor começava a 
ter sobre as famílias brasileiras, passando a ditar comportamentos e impor 
novas rotinas. Enquanto esteve escondido na casa de uma família operária 
de São Paulo, lembra que “até as dez e meia da noite a casa presidida por 
aquele pequeno aparelho, que polarizava todos os sonhos, atenuava todos 
os cansaços da fábrica” (Idem, pp.142-143). Suas perspectivas eram bem 
vívidas e compõem um cenário em que o conteúdo da programação dos 
canais passa a ordenar o ritmo: “primeiro, víamos o jornal, com notícias 
de todo o mundo. Era um locutor bonito, com uma voz cheia e solene que 
ia nos comunicando o curso das coisas, enquanto as imagens passavam 
diante dos nossos olhos”. O que ele dizia não era tão importante quanto 
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“a forma como ele dizia, a cara com que dizia, as imagens que iam se 
projetando na tela” (Idem, p.143). Aqui, um panorama de imagens que, 
em seu programa, é debatido pela análise dos discursos produzidos pelas 
mesmas. Um repórter disposto a derrubar os paradigmas de seu meio e:

mais de cinco décadas depois, 
no comando de um programa semanal 
de grande reportagem, que também 
busca romper com todos os padrões 
de formatos já estabelecidos. 

Nesse tempo, Gabeira sintetiza o avanço da televisão como uma 
mudança do nível de vida material dos trabalhadores, ou, pelo menos, 
do nível de vida. Eles necessitavam do feijão e também do sonho. Antes, 
o que nos provia do sonho era o circo, no máximo a novela de rádio. A 
televisão entrara com algo muito novo. “Não era apenas um aparelho que 
se comprava: comprava-se também o veículo para mercadorias culturais 
extremamente sofisticadas, produzidas no exterior e colocadas na sala 
sem nenhum acréscimo no preço” (Idem, p. 143)

O que é isso, companheiro? traz, sobretudo, a trajetória de um 
Gabeira caminhante. Primeiramente, de um jornalista em travessia pelos 
becos das grandes cidades em busca dos assuntos do cotidiano a pre-
encher páginas de jornais para, enfim, trazer à tona, em um relato lúcido, 
os bastidores de um prisioneiro em deslocamento: do cárcere ao exílio. Tal 
perfil, a bem dizer, nos remete, ao programa da Globo News. Na edição 
de 23 de setembro de 2013, Gabeira contou histórias de andarilhos que 
cruzam as estradas de norte a sul do Brasil. 
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O olhar curioso do repórter possibilita uma cobertura panorâmica e 
referenciada de uma realidade pouco notada por muitos motoristas, que 
o faz questionar: “O que sabemos das estradas do Brasil?”. Ele reco-
nhece que, nessas travessias, identificam-se carros, caminhões, ônibus, 
paisagens. No entanto, seu principal foco está na legião de homens que 
percorre esses caminhos de ponta a ponta e, raramente, é notada. No 
programa, agora, personagens reverenciados. 

A abordagem de Gabeira se dá de 
forma despretensiosa, em perguntas 
soltas, que não buscam respostas para 
grandes indagações. 

Ele quer saber, por exemplo, como Luis Antônio faz para viver 
sendo um homem de passagem. O entrevistado não compreende a 
pergunta. Gabeira muda o foco. Questiona sobre a profissão e, então, o 
diálogo se estabelece: “Eu? Ah, eu trabalho na roça, faço cerca, faço... 
tiro leite, roço o pasto, carpino, faço tudo”. Perguntado sobre a família, 
sabemos que, desde criança, o personagem não conhece ninguém. Ele 
diz “viver muito” sozinho e está na estrada “na faixa de 18, 17 anos”. 
Gabeira indaga se Luis Antônio gosta de andar na estrada. Rapidamente, 
ele responde que não é uma questão de gostar, “é que eu ainda não 
encontrei um objetivo para mim, algum dia eu consigo algum lugar que 
eu possa parar” (GLOBO NEWS, 23 set. 2013).

Na identificação das personagens, a proximidade do repórter que, 
muitas vezes, não aparece em cena, mas está lá, em perguntas simples, 
porém diretas; questionador, mas sem levantar polêmicas ou supervalori-
zá-las.  Não há uma busca por grandes feitos ou narrativas surpreendentes 



caminhos da escritura Gaberiana  •  Bruno Chiarioni

45sumário

das vidas das personagens. Busca-se o humano por trás de rostos, e das 
marcas do tempo, em prosas simplistas, a ratificar o Gabeira de pergun-
tas nada convencionais, e respostas bem elucidativas. Ao conversar com 
outro andarilho, de nome Leandro, Gabeira pergunta quais as dificuldades 
que a rua impõe. Basicamente, vemos que elas são as básicas: “(...) pra 
se comer, se você não tiver com o dinheiro para comer, aí você tem que 
pedir, né, mas a maioria das pessoas são poucas que te negam, né?”. 

A vida de Leandro é de sacrifícios, mas nem por isso ele deixa de 
sorrir. O entrevistado destaca que antes de cair na estrada, a pessoa deve 
saber que a caminhada é longa, e é preciso encarar os vários “nãos” que 
vão surgindo das pessoas. Ele revela a Gabeira que “as oportunidades 
que você conseguir, abrace elas. Eu mesmo tive várias oportunidades 
e não soube aproveitar, em nome desse ramo de andar pelo Brasil aí. E 
olhe: seja o mais sorridente possível, porque não adianta: o meu amigo 
é o meu sorriso. Não tem outra coisa a fazer. Eu vou ficar triste, não tem 
como” (GLOBO NEWS, 23 set. 2013).

Um Gabeira também compreensivo se revela no texto, sem piegui-
ces: “Com os andarilhos, passei a ver a estrada de uma outra maneira. 
Só eles têm tempo de ver o trem passar longamente, através da sua 
busca” (GLOBO NEWS, 23 set.2013). O repórter que se posiciona de 
maneira reflexiva, a aceitar os caminhos ora opostos ora congruentes, 
se desloca a um outro mundo, tendo sempre como objetivo a alegria 
da chegada. “Sair pelas estradas já foi uma atitude intelectual entre os 
escritores norte-americanos da geração Beatnick [...] Só que naquela 
época, os escritores saíram pela estrada com mais conforto e tinham 
companhia” (GABEIRA, GLOBO NEWS, 23 set. 2013). 

A bem lembrar suas travessias no exílio, ora sem algum conforto, 
mas sempre de amigos presentes, tem-se um Gabeira pela relevância 
de conteúdo. E é assim que ele se propõe enquanto repórter: manter-se 
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relevante. O repórter que ressignifica o cotidiano, referenciado por suas 
percepções em uma fissura de um ritual comum aos programas de grande 
reportagem. Das histórias de seu programa televisivo às memórias de um 
guerrilheiro até o jovem mineiro, que mergulha nos caminhos da literatura 
e do jornalismo, ainda em Juiz de Fora, Minas Gerais, e que cresce sob as 
influências de “contos de Clarice Lispector, O urso, de William Faulkner, e 
a até então inédita novela de Jorge Amado, A morte e a morte de Quincas 
Berro D’Água” (GABEIRA, 2012, p. 19). Intelectualmente, a proposta de 
uma leitura voltada para o exterior – “sobretudo, para os americanos, os 
contistas americanos, os romancistas” (GABEIRA, 2009, p. 277).

Retornemos à adolescência, quando Gabeira passa pela política estu-
dantil. Registra-se: em um dos movimentos organizados contra o aumento 
na mensalidade escolar, é entrevistado pelo editor-chefe do semanário 
Binômio, um jornal mineiro e de oposição a todos os governos – nacional, 
estaduais e municipais –, que o convida para ser repórter. “Para surpresa 
dele, não apenas aceitei, mas abracei a proposta com entusiasmo: acabara 
de ler um livro sobre jornalismo, de Fraser Bond, e tinha muitas ideias para 
modernizar a linguagem” (Ibid., p. 20). 

Datado de 1954, Introdução ao Jornalismo é o livro escrito pelo 
citado jornalista Fraser Bond. Em sua obra, o professor emérito do depar-
tamento de jornalismo da Universidade de Nova York descreve, minucio-
samente, os vários aspectos da atividade jornalística, desde o preparo 
da notícia, com a técnica da informação precisa em poucas linhas, até a 
edição da coluna diária, do artigo assinado, do editorial político. Traduzido 
e editado no Brasil, em 1959, pela extinta editora Agir, a obra é facilmente 
encontrada em sebos nos dias atuais. À luz do século XXI, observa-se que 
a necessidade de se produzir conteúdo no universo do jornalismo pouco 
mudou, mesmo diante de tantas revoluções de conceitos e técnicas. Sua 
pretensão é que ganhou novas possibilidades, outras vertentes.
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Introdução ao jornalismo expõe a influência da visão industrial da 
informação que passa a vigorar nas redações americanas, a partir da 
segunda metade do século XX: a construção da reportagem e a força 
retumbante da estética do lead. Sua importância é bem apontada pelo 
autor: “Devido ao leitor de hoje ser muito apressado, os jornais procuram 
facilitar a sua procura de informações. O processo se tem desenvolvido, 
usando os jornalistas a técnica de dizer os principais acontecimentos de 
uma reportagem no primeiro parágrafo” (BOND, 1962, p.105). Para Bond, 
há ainda definições para o que se convenciona “a natureza da notícia”. Os 
principais elementos que despertariam o interesse sobre as notícias: “1. O 
interesse-próprio; 2. Dinheiro; 3. Sexo; 4. Conflito; 5. O incomum; 6. Culto 
do herói e da fama; 7. Expectativa; 8. Interesse humano; 9. Acontecimen-
tos que afetam grandes grupos; 10. Disputa; 11. Descoberta e invenção; 
12. Crime” (Ibid., pp. 95-97).

O autor20 também dedica um dos capítulos à grande reportagem. 
São exatas três páginas em que a classifica como uma “reportagem 
sensacional”. Para o teórico, algumas características são intrínsecas ao 
gênero: “verificamos que os elementos: crime, sexo, novidade, desastre, 
importância humana e conflito entram em vários graus” (Idem, p.101). Aqui, 
ao apontarmos tópicos como “crime”; “sexo”; “desastre”, entre outros, 
percebe-se o que Barthes já havia denunciado, entre 1954 e 1957, sobre 

20 Ao longo do capítulo dedicado à grande reportagem, Fraser Bond se questiona 
quais são os elementos que entram em sua elaboração. O autor se baseia em 
“procedimentos reais [...] Todos os anos, diretores de jornais representativos, de um 
extremo a outro do país, são procurados por pesquisadores e articulistas, a fim de 
selecionarem as dez melhores reportagens, dos 12 meses precedentes. Uma relação 
atípica apresenta resultados, mais ou menos assim: 1. Um assassinato que combina 
ingredientes especiais, tais como: nomes proeminentes, mistério, sexo e escândalo; 
2. Uma greve nacional ou uma guerra, se alguma está em marcha; 3. A morte de um 
famoso “astro” ou “estrela” de cinema; 4. Um notável voo de longa distância; 5. A visita 
de uma importante personagem real; 6. Um grande desastre da natureza, tal como 
uma inundação ou furacão; 7. Os campeonatos mundiais disputados; 8. Uma luta de 
ideologias como entre a Igreja e o Estado; 9. Uma luta de boxe com enorme publici-
dade – o campeonato do mundo em jogo; 10. Uma história de sofrimento, façanha ou 
aventura”. Cf. F.Fraser Bond, Introdução ao Jornalismo (Agir, 1962), p.100.
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o papel da imprensa como grande criadora de mitos, quando o próprio o 
articula como um “roubo de linguagem” (BARTHES, 2013, p.223).

Na medida em que Gabeira se desenvolve como jornalista, surge 
também uma transformação muito grande na própria imprensa brasi-
leira: ela se profissionalizava. A ebulição das práticas capitalistas torna 
a informação objetiva, sistemática. Os jornais se sofisticam, a partir 
de uma reestruturação interna, alterando formatos e procedimentos: 

Era mais ou menos célebre uma coisa na imprensa: devia-se 
responder a cinco perguntas básicas e a gente tinha a ilusão 
de que respondendo cinco perguntas, resolvia-se tudo. Era 
o seguinte: “como, quem, onde, por quê e quando”. Então, 
a gente achava que respondendo essas perguntas, estava 
dando um quadro completo da situação...tinha essa ilusão 
(GABEIRA, 2009, pp.77-78).

O trabalho no jornal sempre fascinou Gabeira. Do jornalismo regional 
para os grandes títulos nacionais como o Última Hora, de Samuel Wainer, ao 
Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, onde passa a cuidar das pautas. Nessa 
época, com o advento da televisão, as transmissões começam a se tornar 
uma realidade cada vez mais presente na sociedade brasileira, passando a 
mudar comportamentos e ditar tendências. Ele recorda que, para evitar uma 
sensação de dejà-vu, o desafio dos jornais era incrementar as notícias. “E 
então fui incumbido da outra missão: dirigir o departamento de pesquisas, 
cujo objetivo estratégico era explicar melhor as notícias, colocá-las no 
contexto, para usar uma expressão da moda nos anos 1960. Não iríamos 
apenas publicar as mesmas notícias veiculadas na véspera. A tarefa agora 
era interpretá-las” (GABEIRA, 2012, p.46). 

Interpretá-las, mas nem por isso, distorcê-las passando do sentido à 
forma, em uma tentativa de fortalecer o jornalismo interpretativo e, além do 
mais, “eu era um editor no sentido de que eu também gostava de divulgar 
comportamentos, estimular atitudes e comportamentos novos no Brasil” 
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(GABEIRA, 2009, p.78). Observa-se tal atitude ainda no desafio de coman-
dar um programa televisivo em que a grande reportagem é transmitida a 
partir do que convencionamos dizer de “nova roupagem”.

Se a obra de Fraser Bond era a base, Gabeira compreendia o jor-
nalismo além do que os livros de referência poderiam fornecer. A título 
de curiosidade: em um dos capítulos de Introdução ao jornalismo, Bond 
se propõe a resumir “a receita do que faz um bom repórter”, a apontá-la 
como uma mistura preparada a partir de alguns ingredientes: 

boa educação básica, interesse pela vida e insaciável curio-
sidade, inteligência capaz de pensar claramente a fim de 
escrever claramente, honestidade, confiança, e persistência 
capaz de levá-lo até o fim da reportagem. Não é necessário 
dizer, contudo, insistimos em assinalar, que o repórter deve 
ter boa saúde. Não é necessário acrescentar, também, que 
o bom repórter deve ter uma aparência agradável (BOND, 
1962, pp. 143-144).  

Em Até a última página, Cezar Motta reconta a história do lendário 
Jornal do Brasil sem deixar de registrar a passagem de Gabeira pela reda-
ção do diário: “obcecado por jornalismo, Fernando Gabeira tinha um texto 
brilhante, era um intelectual inquieto e logo sua atuação tornou-se mar-
cante” (MOTTA, 2018, p.141). O autor rememora a percepção dos chefes 
à época diante do obstinado profissional de imprensa:

Segundo Alberto Dines, Gabeira era capaz de passar horas 
conversando sobre o jornal, bolando e sugerindo novidades. 
Sua proposta na editoria de Pesquisa foi criar “um núcleo de 
reflexão”, com estudos e debates, e formar novos jornalistas 
com espírito crítico e cultura geral. (Ibid., p.141).  

Nesses anos 1960, o trabalho cotidiano de Gabeira se afasta dos 
livros técnicos e ganha novos contornos. O jovem que estreara no jor-
nalismo cheio de “ideias para transformá-lo”, e nos diz que “levei alguns 
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anos para mandar para o espaço as regras de Bond” (GABEIRA, 2012, 
p.21) achava limitado discutir apenas técnica, “considerava literatura algo 
mais sólido e de longo prazo” (Ibid., p.29), bem como sua influência nas 
técnicas de produção de reportagens em profundidade: “a verdade era 
que a minha carreira, com leads, subleads e pirâmides invertidas estava 
indo para o espaço. Comecei buscando a sacada da redação para ver 
as manifestações estudantis na avenida Rio Branco, acabei descendo as 
escadas para sempre” (Idem, p.48). 

Curiosamente, a passagem de “descer as escadas” resume a essência 
do trabalho de repórter: o de ganhar as ruas para descobrir os anódinos do 
cotidiano, bem a dizer sobre seu programa no canal Globo News. Na edição 
de 9 de fevereiro de 2014, Gabeira vai à cidade de Macaé, no litoral do 
Rio de Janeiro, considerada a capital brasileira do petróleo. Ele detalha 
que “Macaé cresceu muito nesses anos. Atraiu milhares de pessoas, 
muitas delas ficaram no caminho em busca de um grande emprego, 
por várias razões” (GLOBO NEWS, 9 fev.2014).  O que motiva seu des-
locamento é retratar o porquê há pelo caminho os caídos pelo progresso. 
Gabeira acompanha um grupo de profissionais de saúde que faz uma espécie 
de consultório médico nas ruas. Diz ele: “a equipe cabe em uma Kombi com-
prada pelo Ministério da Saúde. Acompanhei dois dias de trabalho em que se 
dedicam quase que exclusivamente aos moradores de rua e as prostitutas de 
Macaé” (GLOBO NEWS, 9 fev.2014). 

O repórter descobre Sassá, um homem de 62 anos que vive em 
uma escola estadual. “Parece absurdo viver numa escola, mas Sassá mora 
aqui há 20 anos. Estava com ferimentos no pé e sabe que a escola está 
tentando despejá-lo na Justiça” (GLOBO NEWS, 9 fev.2014). Gabeira e 
Sassá interagem em um diálogo possível, a partir da descoberta de que a 
água para o banho está quente demais. 
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O testemunho é importante na conversa, 
ao conferir maior realismo, credibilidade 
e ratificar uma espécie de contrato de 
confiança entre repórter e personagem.
O desempenho de Gabeira realça 
uma simplicidade. O texto está todo 
sustentado em uma conversa, quase 
descompromissada, que permite 
a originalidade do entrevistado, 
a partir da sutileza do entrevistador. 

Para Eliane Brum, um dos nomes do “Novo Jornalismo Latino-
-Americano”, um movimento que vem a se firmar desde o começo dos 
anos 2000, e propõe uma narrativa do cotidiano mais livre e desimpedida 
de padrões e rótulos, e que será melhor focalizada nas próximas páginas, 
descobrimos a rua a partir de um “olhar insubordinado”, que venha a romper 
com o vício e o automatismo de se enxergar apenas a imagem dada, ou 
seja, o senso comum, pois, em suma, “vemos o que todos veem e vemos 
o que nos programaram para ver. Esta é, com toda a pretensão que a vida 
merece, uma proposta de insurgência. Porque nada é mais transformador 
do que nos percebemos extraordinários – e não ordinários como toda a 
miopia do mundo nos leva a crer” (BRUM, 2006, p.188).

De fato, o Gabeira que apreendeu as manifestantes estudantis, está 
em confronto direto com as estruturas políticas, inclusive em sua trajetória. 
Com a ascensão do Regime Militar, o trabalho na redação se torna buro-
crático, passível de censura, tornando prosaico qualquer atividade intelec-
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tual21. Além disso, havia motivos em demasia para se questionar: “quem 
são os outros, quem, com seu comportamento cotidiano, realmente inspira 
alguma confiança num processo renovador” (GABEIRA, 2012, p.48). Com 
a imagem de um Gabeira em meio aos estudantes, vivendo sob a atmosfera 
da revolução, nenhuma pergunta poderia ser melhor do que esta: então, é 
isso que vai ficar para a história? Aqui, a reverberar Eliane Brum que credita: 
“tudo o que somos de melhor é resultado do espanto. Como prescindir da 
possibilidade de se espantar? O melhor de ir para a rua espiar o mundo 
é que não sabemos o que vamos encontrar. Essa é a graça maior de ser 
repórter. (Essa é a graça maior de ser gente.)” (BRUM, 2006, pp.192-193).

O jornalista Geneton Moraes Neto22, que entrevistou Gabeira por 
quase seis horas para a elaboração do livro Dossiê Gabeira: o filme que 
nunca foi feito, publicado em 2009, resume que a história de Gabeira 
poderia ser assim contada: “um jornalista talentoso vai para a janela da 
redação para observar os manifestantes que, lá embaixo, na rua, gritam 
por democracia. O Brasil vivia sob o regime dos generais. O jornalista 
decide: não quer ser mero observador do incêndio. Vira militante clan-
destino” (MORAES NETO, 2009, p.20-21). O próprio Gabeira ratifica a 
experiência: o “jornalista que um dia virou guerrilheiro: três décadas depois 
da volta dos exilados, ele revê aventuras, ilusões, sonhos e pesadelos da 
geração que agitou o Brasil” (GABEIRA, 2009, p.20-21). 

21 “Ao notar que Gabeira era cada vez mais militante do que jornalista, Alberto Dines cha-
mou-o uma tarde para um drinque e lhe disse: “Tenho a maior confiança em você, que 
é um grande profissional. Por isso, quando sentir que sua militância está interferindo 
em seu trabalho, peça para sair. Gabeira concordou, porque já antecipava essa opção. 
Praticamente um ano depois, em julho de 1969, Gabeira cumpriu o trato: procurou 
Carlos Lemos e avisou que precisava ser demitido, porque iria cair na clandestinidade”. 

 Cf. Cezar Motta, Até a última página (Companhia das Letras, 2018, p.189).

22 Com mais de 40 anos de carreira no jornalismo, Geneton Moraes Neto trabalhou em 
jornais impressos, revistas e na televisão. Como escritor, publicou oito livros de repor-
tagem e entrevistas. E seguiu o caminho dos documentários, sendo o mais recente 
sobre Glauber Rocha. Geneton morreu em agosto de 2016.
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As revisões de sua trajetória estão contidas não apenas no clássico 
O que é isso, companheiro?, mas as andanças no exílio e as apreensões de 
um novo Brasil dão o tom a outros dois títulos, editados nos anos seguintes: 
O crepúsculo do macho (1980) e Entradas e Bandeiras (1981) que vêm a 
completar o que se configurou como a trilogia do retorno. 

De fato, nas páginas de O crepúsculo do macho, Gabeira leva 
o leitor a mergulhar, com toda a inteireza do verbo, nos fatos e relatos 
do exílio. Como é a vida de um homem obrigado a se retirar da terra 
natal, e o dia a dia em países da Europa e África. A obra começa com 
um Gabeira revelando detalhes de seu trabalho em Estocolmo como 
motorista de trem: “[...] a maior tragédia que pode nos acontecer é o 
acionar dos freios automáticos. São 16 segundos no escuro, até que 
a eletricidade volte às máquinas. Em 16 segundos, é possível recuar 
uma enormidade no tempo” (GABEIRA, 1980, p.12). O tempo e suas 
sucessivas reflexões. Espaços de memória preenchidos por reflexões 
acerca de observações e acontecimentos. 

Em um episódio, na saída de um restaurante, Gabeira é tachado 
de “imbecil” por um jornalista italiano. Ao questioná-lo, a resposta que 
certamente estabelece ressonâncias em seu trabalho televisivo. “– Sim, 
um grande imbecil. O único jornalista do grupo e não conseguiu produzir 
uma reportagem exclusiva sobre o assunto” (Ibid., p.16). Gabeira, então, 
assume: “De fato, lembrei-me que era jornalista e que eles costumam 
escrever reportagens exclusivas” (Idem, p.16).

Páginas a frente, ele destaca o dia em que foi entrevistado por 
um jornalista do Le Monde. A conversa é cheia de pré-julgamentos do 
repórter, que vem com uma ideia fixa de aproximar os exilados às prá-
ticas socialistas e seus principais personagens. O repórter inicia a prosa 
perguntando se Gabeira estava “pronto para a entrevista – meu amigo?” 
(Idem, p.23). E o diálogo assim se estabelece, permeado pelo preconceito, 
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ideias fixas e padrões já definidos. Pontua-se, aqui, a tal imprensa criadora 
de mitos tão alardeada por Roland Barthes em suas Mitologias, carregada 
nas perguntas superlativas, adjetivas, em busca de respostas igualmente 
pontuadas em expressões grosseiras.

  - O que é que vocês têm em comum com Fidel Castro?
- Como?
- Isso: em comum com Fidel Castro?
- Bem, assim grosso modo, diria que temos a luta armada 

em comum. Uma mesma perspectiva ideológica: 
 a luta armada. 
- E como vai ela?
- Bem, temos avançado. A cada instante surgem novos grupos. 

Nossa presença é uma prova do avanço. Fomos libertados por 
grupos revolucionários extremamente capazes. 

- Mas Marighela foi morto. Outros foram mortos também.
- Sim, há os mortos. Dezenas de novos aparecem para pegar 

seus fuzis. (Idem, p.23)

Gabeira leva a discussão como galhofa, sem dar a importância às 
palavras do repórter. O livro não revela, porém deixa a entender que a 
ironia é a melhor arma de um desconhecido exilado no estrangeiro. “Os 
jornais me tratavam como um asilado político e as pessoas falavam comigo 
de uma enorme distância” (GABEIRA, 1981, p.73). A entrevista se inicia, de 
fato. Definida como “clássica” sobre os assuntos abordados: “crise do capi-
talismo, pobreza crescente das massas, ausência de saída política, grupos 
armados surgindo aqui e ali enquanto a guerrilha se prepara para explodir 
no campo” (GABEIRA, 1980, p. 23-24). 

O livro também traz reflexões sobre o Gabeira humano, demasia-
damente apaixonado, às voltas com relações ora densas ora superficiais. 
Pela escrita, conhecemos Ana Marie, uma mulher “linda: tinha imensos 
olhos azuis e um velho óculos de tartaruga” (Ibid.,p. 27), mas que havia 
duas coisas nela que o incomodavam: primeiro ponto era o argumento 
de que “o mundo é dos fortes”, causa que Gabeira refutava uma vez que 
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“se a causa das quedas era social, se as pessoas se destruíam porque a 
sociedade não ia bem, então se tratava de examinar sob o ângulo de força 
ou fraqueza pessoal” (Idem, p. 27).

Depois, um traço que Gabeira só identificara quando viera a 
conhecer melhor a Suécia. 

Ana Marie era uma mulher bonita, mas tinha uma “certa 
secura nos gestos, na pele. Seus gestos pareciam precisos e 
duros. Não havia nenhuma alegria corporal, não havia olho se 
iluminando diante de um prato bonito, diante de uma manhã 
de sol naquele inverno. Ana morrera há bastante tempo, em 
algum momento de sua infância, como tantas pessoas que 
conhecemos depois” (Idem, pp.30-31). 

São as mortes que vão sendo 
construídas de pequenas concessões 
que nem aparecem isoladamente, 
mas, ao longo de alguns anos, acabam 
pesando sobre os ombros, esvaziando 
o olhar e fazendo com que perca 
o sentido, o prazer, o caminho. 
Sob essa ótica, associa-se a prática 
de um jornalismo sensato, interpretativo, 
e também consciente dos caminhos 
que vêm a percorrer.

O crepúsculo do macho carrega características do projeto de grande 
reportagem na Globo News, uma vez que o próprio Gabeira admitiu a cria-
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ção do programa à ideia de se conhecer o maior número de brasileiros, 
reconhecendo suas importâncias e o espaço que ocupam: “Você passa 
grande parte da vida esperando a chegada de gente do Brasil, da opinião 
de gente do Brasil ou mesmo das notícias que vieram com um cara da terra. 
Porque na terra, amigo, é que se sabe de tudo; na terra, amigo, é que está 
a realidade” (Idem, p.41). Na terra e nas palavras de sua gente. Apontamos 
ainda o esforço de Gabeira em compreender “que usamos mil maneiras 
de dizer o que pensamos e nem sempre o caminho de entender o que 
queremos é a tradução de nossas palavras” (Idem, p.48), uma vez que o 
tempo corrói as perguntas, as indignações, e até os preceitos.

Para fechar a tríade sobre o exílio, Entradas e Bandeiras conta os 
bastidores de uma vida em recomeço: “meu passado estava quase todo 
no aeroporto. Mas e o futuro?” (GABEIRA, 1981, p.32). A interrogação 
sugere como um outro abismo a se firmar diante da incerteza da chegada. 
O Gabeira que se vê diante das transformações urbanas, de um Rio de 
Janeiro agora moderno, tenta encontrar os traços de um tempo que, para-
doxalmente, mantém-se onde está: de valores ultrajantes, resquícios de 
uma sociedade ainda feudal, de discriminações e diferenças à vista. Ao 
chegar ao apartamento da prima Leda23, no bairro do Leblon, na zona sul 
carioca, as primeiras constatações: “Olhei para aquele prédio minúsculo 
que dava para os fundos de um quartel e fiquei intrigado como podia ter 
dois elevadores. Imediatamente, lembrei-me da organização espacial do 
poder no Brasil – um dos elevadores é para os empregados e, em alguns 
casos, também para os negros” (Ibid., p.33). Vestígios de uma época em 
que o trabalho era considerado associal. 

Da condição de repórter do Jornal do Brasil na década de 1960 
a de personagem nas páginas do semanário, nos idos de 1980, sempre 

23 Leda Nagle é jornalista. Trabalhou na Rede Globo e apresentou por décadas o pro-
grama de debates Sem Censura, primeiro na TVE Rio e, na sequência, pela TV Brasil. 
Atualmente, comanda entrevistas em seu canal próprio no YouTube.
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associado ao sequestro do embaixador norte-americano, em 1969. Um 
passado que não se faz história, sempre alembrado pelos coleguinhas de 
redação. O estereótipo que o jornalismo tanto aprecia. Para Gabeira, “isso 
se parece um pouco com a história de um atleta que uma vez bateu o 
recorde mundial de salto tríplice. Creio que se chamava Ademar e, sempre 
que o mencionavam, abriam vírgulas para dizer que batera o recorde. 
Corro o risco de que escrevam isso mesmo quando morra”. (Idem, p.40). 

Em paralelo ao lançamento das obras, Gabeira inicia uma pere-
grinação pelo Brasil para divulgá-las. Uma viagem de descobertas em 
contato com o público e seus leitores. Era uma tentativa de colocar um 
“ponto final na experiência do exílio. Pensava que escrevendo iria me livrar 
das dúvidas e das inquietações que o contato com outras culturas me 
trouxe” (Idem, p.195). 

A impressão é a de que ao escrever 
se tornava possível reviver feridas em 
aberto e curá-las. 

De volta ao Brasil, o que o protagonista está mesmo em busca é 
de retomar seu objetivo principal de vida: “Os primeiros anos da década 
se passaram sem que eu tivesse resolvido satisfatoriamente meu objetivo 
de viajar e escrever. Estava esgotado o caminho. Foi preciso voltar ao 
jornalismo e à vida cotidiana, enriquecida naquele momento pela luta por 
eleições diretas para a Presidência” (GABEIRA, 2012, p.121). 

Em 1989, a derrota nas urnas para a Presidência o leva a iniciar uma 
trajetória na televisão. Com uma pequena equipe, ele passa a apresentar 
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um programa na Bandeirantes chamado Vídeo-Cartas24. “Como jornalista, 
eu podia escolher as pautas [...] Trabalhávamos com um orçamento bem 
curto, e a Bandeirantes estava aberta para experimentação no Jornal de 
Vanguarda25”(GABEIRA, 2012, p.123). Pode-se notar que Vídeo-Cartas já 
compõe alguns elementos que Gabeira viria a estabelecer em seu programa 
homônimo no canal Globo News. O texto fluído, calcado na objetividade, sem 
adjetivações, e o principal: a notar um repórter essencialmente de presença, 
em situações descontraídas, a compreender o que se pretende contar.  

À época, em um dos programas que fez sobre Tancredo Neves, 
Gabeira foi à porta do Incor, o Instituto do Coração de São Paulo. A doença 
do então eleito presidente da República era um caso de comoção nacio-
nal. A partir de certo momento, o prolongamento da vida de Tancredo 
Neves dependia apenas de aparelhos: “De uma forma discreta, minha fala 
questionava essa tática de prolongar a vida por meio da tecnologia, manter 
a vida com aparelhos, sem esperanças de melhora. Não seria melhor 
deixá-lo morrer em paz?” (Ibid., p.124). Com a morte confirmada, Gabeira 
e o câmera seguem para São João Del Rey, em Minas Gerais, para onde 
seguiria o cortejo. A proposta era, sobretudo, “gravar os sinos, explorar os 
sons, pois São João Del Rey é uma cidade musical [...] Nosso tema era a 
despedida da cidade” (Idem, p.124). 

Não por coincidência, os mesmos sons e acordes da cidade 
mineira retornam à pauta de Fernando Gabeira, no canal Globo News, 
29 anos depois. Na tevê, o repórter busca constatar que “os sinos falam 
e não só falam, os sinos influenciam um aspecto que é muito querido 

24 O programa se apresentava como uma tentativa de se fazer televisão sem recursos, 
baseada apenas na criatividade. Observa-se uma proximidade à proposta de Fernando 
Gabeira, na Globo News, com o próprio Gabeira introduzindo o assunto em uma série 
de passagens, através de uma narrativa mais informal, trilha incidental, e um texto 
assumidamente autoral.

25 Programa informativo criado pelo jornalista Fernando Barbosa Lima para a TV 
Excelsior, em 1963, teve edições posteriores na TV Tupi, TV Globo e Bandeirantes. 
É considerado um marco na história do telejornalismo brasileiro, pela criatividade na 
forma de apresentação, aliada à seriedade no tratamento da notícia.
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na cidade: a sua vocação musical” (GLOBO NEWS, 2014). Em suas 
andanças pelo centro histórico, Gabeira encontra personagens envol-
tos pelas mais diversas musicalidades, entrevista uma pesquisadora 
brasileira que levou o som dos sinos à Sorbonne, em Paris, nas escritas 
de uma tese. A edição ainda manifesta um cuidado para que os toques 
dos sinos, no futuro, não se tornem apenas lembranças e registros de 
museus, a exemplo das linhas de trem que partiam de São João Del-Rey 
e, hoje, permanecem desativadas. 

Observa-se uma particularidade de 
Gabeira: a de desempenhar o papel 
de uma imprensa capaz de retomar 
assuntos já previamente discutidos. 

Se na cobertura da morte de Tancredo era notável a função dos sinos 
de São João Del Rey, desta feita, uma personagem também rouba a aten-
ção no evento: o coveiro. Ao observar que “sua concentração e delicadeza 
no trabalho era a melhor despedida” (Idem, p.124), Gabeira decide contar 
a história de um profissional, que além de trabalhar no cemitério, também 
é escritor. Com dois livros de contos publicados, conhece-se o homem 
que carrega uma série de internações em clínicas para viciados – sendo 
que quatro dos seus contos se passam em manicômios. Conhecido como 
o “Charles Bukowski do Campo Limpo”, ele revela como uma profissão 
influencia a outra: “[...] aqui, no caso do trabalho do escritor, é você cavar 
para encontrar vida, né? E na de coveiro, você cavar para colocar o que já 
morreu” (GLOBO NEWS, 2014).

Tais confidências nos remetem ao próprio Gabeira, na posição 
de entrevistado, em um tom acima da crítica, para o programa Conexão 
Roberto D’Ávila, em 1980, então na Rede Bandeirantes. Ele é questionado 
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sobre a mudança de comportamento pós-exílio: se tornara um homem 
que veste roupa colorida, usa brincos e polemiza ao frequentar a praia com 
uma sunga de crochê. Em resgate para os escritos de sua autobiografia, 
identifica-se um Gabeira menos ideólogo: 

É muito difícil responder essa pergunta, porque dificilmente 
um homem da televisão sai à rua com a sua câmera e com o 
seu interesse de saber das coisas e pergunta a um homem 
de terno cinzento e de gravata preta, “por que o seu terno 
cinzento?”, “por que a sua gravata preta, por que você acorda 
pra trabalhar no banco às oito horas?”. É difícil explicar nesses 
termos. Eu acho que a pergunta é muito melhor colocada se 
a gente colocar nesses termos: “Por que não? Por que não 
o meu brinco? Por que não essas cores? Por que eu tenho 
de usar marrom e bege, como os franceses usam aqui em 
torno de nós?” Talvez esteja aí o princípio de uma resposta 
[...] Talvez seja uma visão de mundo que os colonizadores 
nos trouxeram, entende? Uma visão de mundo muito rígida, 
muito triste, muito esquemática” (GABEIRA, 2009, p.121).

Em 1980, firma-se um Gabeira disposto a romper com as pergun-
tas clássicas, com os padrões pré-estabelecidos. 

Em seu atual programa televisivo, 
o que vemos é um jornalista disposto 
a derrubar palavras, subverter 
significados, entrando em colisão com 
estruturas ultrapassadas, ou também 
repressivas – leia-se mitológicas. 

É o que ele também se propõe no fim dos anos 1980, em oposição 
à Nova República: o Gabeira que entra em colisão novamente com a 
censura por conta do filme Je vous salue, Marie, de Jean-Luc Godard, 
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proibido de exibição nos cinemas. Segundo o presidente da República à 
época, José Sarney, a decisão previa “assegurar o direito de respeito à fé 
da maioria da população brasileira”. 

Na ficção, o filme26 do diretor francês trata de uma Maria bem além 
do estereótipo da virgem bíblica. Com uma cópia clandestina que os dis-
tribuidores vazaram, Gabeira marca a primeira exibição do longa-metra-
gem, em um ato público. O local é a Casa das Artes das Laranjeiras, na 
zona sul carioca, onde “passamos o filme num clima de grande excitação” 
(GABEIRA, 2012, p.125). Concordância de fundo, justamente Godard, 
o diretor que vem para desconstruir todos os cânones, a vigorar como 
“norma”, ao estimular o uso de imagens problemáticas, e também na 
investida por histórias que revelam a realidade nua e crua. E um Godard, 
na ousadia de um filme também condenado pelo Vaticano, na figura do 
Papa João Paulo II. 

O que há de se notar é que essa intervenção feita por Gabeira indica 
um desejo de estar mais presente na discussão dos problemas do país 
impulsionando seu ingresso à vida política. Ele vem a participar da funda-
ção do Partido Verde, ainda em caráter embrionário. E, então, se alia ao 
Partido dos Trabalhadores na disputa pelo Governo do Rio de Janeiro, em 
1986. Sai derrotado e retorna mais uma vez ao jornalismo, após convite 
para se tornar correspondente em Berlim, pelo jornal Folha de S.Paulo. 
Gabeira acompanha a revolução, em meio a unificação do país, após a 
queda do Muro de Berlim.

Porém, ao retornar ao Rio, agora em 1992, e já não mais na con-
dição de exilado, Gabeira realinha seus encantos. “Era o começo de 
uma nova fase que acabaria me levando a Brasília, onde permaneci com 

26 O longa conta a história de Maria, uma jovem estudante que joga basquete e trabalha 
em um posto de gasolina do pai, e José, um jovem determinado que dirige um taxi 
pela cidade. Ao saber da gravidez de Maria, José a acusa de traição. Je vous salue, 
Marie é visto como herege por insinuar a virgem Maria na cama com um homem.
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mandato parlamentar por dezesseis anos” (GABEIRA, 2012, p.141). São 
sucessivas tentativas à prefeitura e ao governo do Rio de Janeiro, em 
paralelo às quatro candidaturas vitoriosas à Câmara dos Deputados, em 
Brasília. “Vitórias e derrotas me esperavam. É do jogo. O mais importante 
era observar as regras de convivência” (Ibid., p.154). Nessa fase, Gabeira 
faz críticas contundentes contra os colegas de Brasília, é criticado, se 
envolve em escândalos – como o da farra das cotas de passagens aéreas: 
“devolvi o dinheiro da passagem que tinha dado à minha filha, além dos 
créditos que ainda tinha” (Idem, p.189) –, enfrenta o então presidente da 
Câmara, Severino Cavalcanti, que sonhava em indicar aliados a cargos 
públicos: “o plenário estava meio vazio, assumi o microfone e disse que a 
presença dele era uma vergonha para o país e que, se não ficasse calado, 
teríamos de derrubá-lo” (Idem, p.170). 

Na primeira década do novo século, ele ainda assiste à adaptação 
de O que é isso, companheiro?27 para os cinemas, sob a direção de Bruno 
Barreto. Anos depois, abandona a política partidária, sem desembarcar do 
que se pode definir como uma proposta de Brasil. “Muita gente na rua me 
pergunta por que decidi me ausentar das eleições. Tento explicar que o 
processo de degradação chegou a um ponto que se tornou difícil, quase 
impossível, combatê-lo por dentro” (Idem, p.195). Gabeira passa em revista 
a carreira em uma autobiografia intitulada Onde está tudo aquilo agora?:Mi-
nha vida na política e estabelece: “no momento em que escrevo, ainda estou 
vivo. Quero dizer que não esgotei meus papéis históricos. Cinquenta anos 
de vida pública. Não pretendo concluir, apenas fechar um ciclo” (Idem, p.7).

O ciclo político se encerrara. Era o momento de retomar um projeto 
que o motivara, assim que retornou do exílio: o de conhecer o Brasil, retra-
tando sociedades, em busca de territórios praticamente desconhecidos: 

27 O filme é bem recebido pela crítica e acaba indicado ao Oscar de Melhor Filme 
Estrangeiro, em 1998. 
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“Foi naqueles anos que comprei um jipe e saí pelo Brasil, visitando os 
lugares para onde haviam se mudado as pessoas em busca de uma vida 
alternativa. Acreditava na possibilidade de uma vida alternativa, distantes 
das leis que regem o capitalismo” (Idem, pp.120-121). Dessa vez, cruzar 
o Brasil em busca de histórias relevantes, sob a ótica de um repórter, se 
dedicando às questões políticas, mas “sem salário ou estrutura estatal” 
(Idem, p.195). É a tônica de seu Fernando Gabeira, em edições semanais 
pelo canal Globo News e em reprises ao longo de toda a programação. 

Desde setembro de 2013, em uma 
proposta de jornalismo televisivo, longe 
dos estúdios profissionais, Gabeira vai às 
ruas não apenas para trazer uma nova 
opinião, mas para saber como 
as notícias repercutem e podem alterar a 
vida das pessoas. Sua trajetória contribui 
ainda mais na compreensão da vida. 

Assim como se traduz a campanha de divulgação, à época do 
lançamento da atração: “o tema é livre. O jornalista nem se fala” (GLOBO 
NEWS, 2013).

Segundo Gabeira, “chega um momento em que o narrador precisa 
ajustar melhor suas linhas, tensionar melhor o seu arco, tirar alguns efeitos 
técnicos: todos esperam isso dele, sobretudo na hora da emoção. Mas o 
narrador já aprendeu, com o tempo, que um livro, um longo relato, não é 
apenas uma sucessão de histórias que se contam num punhado de páginas 
brancas” (GABEIRA, 2009, p.95).
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Refletindo sobre o processo que conduz um jornalista no exercício 
de sua atividade, Eliane Brum publicou Meus desacontecimentos: a história 
da minha vida com as palavras. O livro dialoga com o Gabeira da trilogia 
do retorno, um repórter às voltas com suas memórias. Como contadora de 
história reais, Brum reflete que a pergunta que a move é “como cada um 
inventa uma vida. Como cada cria um sentido para os dias, quase nu e com 
tão pouco. Como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa. Como 
cada um habita-se” (BRUM, 2014, p.9). Sobre suas reflexões, confessa ter 
feito “um percurso de dentro para dentro. Me percorri” e, assim, conclui que 
“lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem aquele que 
lembra. Recordações são fragmentos de tempo. Com elas costuramos um 
corpo de palavras que nos permite sustentar uma vida” (Ibid., p.9). 

Para Gabeira, é tempo de propor uma nova travessia, principalmente, 
a de um recomeço na profissão, como confessa em nossa entrevista:

[...] o que me move é essa ideia de estética do Brasil. Eu 
quero mostrar o Brasil e suas caras. Quando eu digo estética, 
não quero dizer bonito, mas a visão mesmo de país. Mostrar 
o Brasil e, através desse caminho, convencer ou, pelo menos, 
sugerir que o mundo que nós vivemos é muito maior do que 
o universo que estamos acostumados a ver pela televisão e 
na nossa vida cotidiana. E, também, existe uma visão minha 
de luta contra o tempo, a tentativa de ver o maior número de 
coisas, uma vez que os anos que restam não são muitos. 
E, também, de chegar a um modelo, não uma fórmula, mas 
uma possibilidade de jornalismo usável28.

Em seu programa na Globo News, ele se 
posiciona como o repórter que acredita 
em um jornalismo capaz de reverberar 

28 Fernando Gabeira, em entrevista a este autor, realizada em São Paulo, em 26 de 
novembro de 2015.
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e provocar questionamentos, além 
de ser um porta-voz inquieto de uma 
prática que se demonstra à toda prova, 
sempre em processo. 

Jornalista graduado pelo trabalho de mais de 50 anos em redações, 
Cláudio Abramo também corroborava com essa máxima, ao acreditar que 
o jornalismo não era uma profissão e sim, uma carreira: “o jornalista deve 
ser aquele que conta a terceiros, de maneira inteligível, o que acabou de 
ver e ouvir” (ABRAMO, 1988, p.110).

   

 Livro de memórias e reflexões (2017)
Ganhador do Prêmio Jabuti 2018 na Categoria Ensaio Humanidades

 fonte: Divulgação/Estação Brasil 



Caderno de anotações29 

1. Cinema em Guadalupe. Acendem as luzes. 
Debate sobre luta armada, exílio, ditadura 
militar, marcas do passado recente. Prometi 
nunca mais discutir isso. De certa forma, 
cumpri a promessa. Não falo. Apenas escuto 
lamentos do passado. Como sofremos, etc. 
Choros de uma derrota pretérita. 

Saio rápido do cinema. Entro num táxi, fujo 
para a frente. Debate na sede de um partido. 
Devo falar sobre o estado atual do Brasil. Mas 
os partidos estão mortos e não se fala ainda 
em velório. Cumpro minha tarefa. 

Que segunda-feira, meu Deus. No entanto, 
preciso voltar ao passado. Queria despojá-lo 
das ações do tipo: o torturador acionou a 
máquina de choque; fugimos da polícia pela 
porta lateral, armados de um revólver 38. 

Como será concentrar-me apenas na essência 
do que suponho ter aprendido?

 29 GABEIRA, Fernando. Democracia tropical: cadernos de um aprendiz. Rio de Janeiro: 
  Estação Brasil, 2017, p.17.



O Texto é plural. Isto 
não quer dizer que ele 
tem vários sentidos, 
mas que ele realiza 
o próprio plural do 
sentido: um plural 
irredutível. 
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Tempos distantes, tempos presentes
Rio de Janeiro, primavera de 2014. Em uma sala toda pintada de 

preto, e repleta de luzes fluorescentes, no “Festival de Cinema do Rio”, 
na região portuária da cidade, um senhor franzino, de cabelos brancos, 
voz firme e pausada, mas muito bem articulado, discursa por uma hora 
e meia para um auditório lotado. A plateia é formada por cinéfilos, estu-
dantes de jornalismo, profissionais de comunicação e pesquisadores do 
mercado audiovisual. No palco, Fernando Gabeira passeia na clareza de 
ideias, a partir de uma enunciação direta. Sua fala é mansa, mas também 
eloquente, sem excentricidades, sem nenhuma adjetivação. Porém, nem 
pouco inocente. Ele sabe bem o peso de cada palavra, “tá certo?”, a 
parodiar à maneira como ele encerra, volta e meia, suas explanações. 
Revela-se: “Eu vivo viajando para conhecer os brasileiros e escrever sobre 
eles. Não há um outro caminho para se compreender este país. Por isso 
mesmo me sinto mais brasileiro do que nunca”30. Para Gabeira, trata-se de 
um momento especial: completando um ano no ar, o programa no canal 
Globo News é reconhecidamente um sucesso.

Diante de uma atenciosa plateia, Gabeira 
se define como um “aprendiz” ao falar 
do processo que envolve sua atração 
televisiva: de como surgem os temas, das 
condições de produção e, principalmente, 
de como conduz suas narrativas. Ele 
articula as palavras de modo elegante, 

30 Citação feita durante apresentação no Festival de Cinema, no Rio de Janeiro, em 27 
de setembro de 2014.
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como quem se dispõe a descobri-las, na 
busca do que elas podem revelar. 

A mesma assertividade é a que identificamos, na conversa com 
Gabeira, em um sofisticado hotel da zona oeste de São Paulo, em novem-
bro de 2015, um ano após a apresentação no Rio de Janeiro.

Fernando Gabeira recebe este autor para uma entrevista, logo após 
a participação em um evento sobre a crise política no Brasil, organizado 
pela revista inglesa The Economist. A conversa foi acertada primeiramente 
por e-mail, nos idos de setembro do mesmo ano e remarcada por algumas 
vezes, até as agendas, enfim, coincidirem. 

Gabeira aguarda na recepção, sentado em um dos sofás de couro 
que decoram o ambiente, enquanto conversa com um fotógrafo da Agência 
Estado, seu colega dos tempos de impresso. Ele veste calça jeans, tênis de 
montanhismo, camisa xadrez de cor verde e um paletó azul escuro. Carrega 
nas costas uma mochila de couro. No rosto, seus óculos usuais. E eles são bem 
característicos. Trocamos algumas palavras, nos apresentamos e ele, então, 
sugere seguirmos até um espaço mais reservado. Na área externa do hotel, 
Gabeira concorda em depor sobre seu projeto de jornalismo na Globo News. 

Gabeira e eu: Hyatt Hotel, em 16 de novembro de 2015 
Fonte: arquivo pessoal
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Neste encontro, o programa completara dois anos no ar, com 
êxito logrado. Em nossa conversa, ele detalha os bastidores do convite 
recebido pela diretora geral do canal, no primeiro semestre de 2013, e 
seu declínio inicial diante da proposta de um programa a ser feito em 
estúdio. “A Eugênia Moreyra (diretora da Globo News, à época) disse que 
eu poderia ter um programa e que eu poderia fazer como quisesse. Eu 
disse: “Tudo menos estúdio. Tudo menos ficar aqui parado, conversando 
com uma pessoa atrás de uma mesa”31. Apresenta-se, então, a ideia de 
um programa de reportagens. “Queria ir para a rua, ir para os aconteci-
mentos e entrar mais para o Brasil. E, lógico, conhecer gente. As figuras 
do Brasil”. Para Gabeira, esse é o caminho na produção de um jornalismo 
televisivo capaz de contemplar uma narrativa que leve ao conhecimento, 
estimulando outras formas do “pensar”: a reportagem substantiva, que 
não tenha preconceitos e que faça compreender.

Ele conta como escreve suas reportagens, mantendo na conversa 
a mesma sintaxe, as mesmas pausas e o mesmo cuidado na escolha das 
palavras que caracterizam sua fala televisiva. 

Para Gabeira, o jornalismo, de um modo 
geral, deve buscar o caminho do não 
óbvio das histórias, a partir de um 
posicionamento do repórter, e, mesmo na 
televisão, é necessário observar a palavra 
e seu poder fascinante de significação, 

uma vez que “as pessoas (os telespectadores) recusam qualquer tipo de 
ambivalência. Elas querem a redundância, elas acreditam na redundância”. 
Gabeira reforça que não há necessidade em se falar ou explicar algumas 

31 Fernando Gabeira, em entrevista a este autor, realizada em São Paulo, em 26 de 
novembro de 2015.
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coisas que são mostradas, porque muitas imagens são “tão óbvias, que 
cada um tem o seu caminho de entendê-las”. Ele cita um exemplo, quase 
corriqueiro, que acomete o jornalismo televisivo:

O locutor normalmente usa isso: “Ele 
estava triste”, e aparece a imagem do 
cara chorando. Nesse recurso, parece 
que ele próprio não acredita na imagem, 
entende? E precisa do texto para 
reforçar. Isso não é um processo de 
escrita que me surpreende. As pessoas 
sabem quem eu sou e a história que eu 
carrego para reportar o fato. Meu texto é 
como o corpo que carrego, na verdade32.

O “corpo que carrega”, a que Gabeira se refere, é, antes de tudo, 
o de um repórter. De fato, um reportero – sim, com a escrita mesmo 
em espanhol, uma vez que, nessa língua, a palavra nos parece traduzir 
ao máximo a perenidade de uma atividade em movimento contínuo que 
corresponde, a todo modo, a de um jornalismo de presença e, também, 
de deslocamento – de quem cruza o país em busca de histórias, ora insó-
litas ora surpreendentes, mas sempre pertinentes. A expedição de um 
repórter a gastar a sola do sapato, em definição máxima das redações.

Gabeira admite que o jornalismo 
enfrenta um momento “solene” e, 

32 Idem.
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a seu modo, acredita que o programa 
na Globo News refuta esse padrão 
noticioso, sendo uma evolução natural 
de seu trabalho. Trata-se de uma 
posição pessoal, autorreferencial. 

Durante muitos anos, “escrevi livros e artigos e, inclusive, eu viajava 
com fotógrafos. A partir de um certo tempo, sobretudo quando eu fui ser 
correspondente no exterior [pela Folha de S.Paulo]33, eu comecei também 
a fazer as imagens fotográficas, que eu já fazia desde menino. Então, eu 
comecei a combinar o trabalho de fotografia e de escrita. Para passar 
para a televisão era um passo”34. 

Para tal, a proposta de Fernando Gabeira, um programa de televisão, 
de nome próprio, a ratificar uma proposição de prática jornalística: a narra-
tiva de uma história a partir da perspectiva de quem a conta, do modo mais 
franco, limpo, direto possível. É o que nos leva ao “grau zero” de Barthes. 

Vamos a ele.

A escritura em seu Grau Zero
Datada de 1953, O grau zero da escritura é a primeira obra publi-

cada por Roland Barthes. Ainda hoje, ela permanece como uma das mais 
controversas e importantes, uma vez que analisa a literatura do ângulo da 
responsabilidade do escritor com sua forma. É essa consciência da forma 

33 Gabeira é enviado para Berlim, no início da década de 1990, para acompanhar as 
mudanças trazidas pela queda do Muro, em toda Alemanha.

34 Fernando Gabeira, em entrevista realizada em São Paulo, em 26 de novembro de 2015.
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que permite a Barthes acusar o peso da história nos discursos literários e, 
nesse sentido, o viés burguês da literatura não consciente de seus limites 
formais. Dados os objetivos deste livro, mais importante ainda é notar que 
é essa consciência que leva Barthes a apontar a existência, ao redor, de 
uma literatura “saturada” de convenções, feita de “signos grosseiros” da 
própria literatura, quer dizer, um mito da literatura. Isso está por toda parte, 
no volume, mas especialmente no capítulo intitulado Escritura e revolução. 
Encontramos aí que a “escritura realista” está longe de ser neutra, palavra 
que ele passa a adotar ao se referir à “escritura” em seu “grau zero”. “Pelo 
contrário, [a escritura realista] está carregada dos signos mais espetacu-
lares da fabricação” (BARTHES, 1971, p.155). 

Fernando Gabeira, como aqui se 
estabelece, está em sintonia com 
Barthes por compreender esse cuidado 
de “limpar as palavras” dos signos mais 
espetaculares da fabricação, ao escolher 
os termos empregados nas reportagens 
jornalísticas de seu programa homônimo, 
sobretudo, contra o superlativo no texto, 
a polemizar registros, situações.

Barthes recorda que muitos autores imbuem sua escritura de estilo 
e se perdem na forma. Em tom provocativo, esclarece que “escrever bem 
– é ingenuamente mudar um complemento de lugar, é pôr “em relevo” uma 
palavra, pensando obter assim um ritmo “expressivo”. Ora a expressividade é 
um mito: ela nada mais é que “a convenção da expressividade” (Ibid., p.156). 
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Adiante, concorda que essa mesma linguagem saturada de convenção só 
“dá ao real entre aspas: empregam-se termos populistas, construções des-
cuidadas em meio a uma sintaxe puramente literária” (Idem, p.158).

Segundo Barthes, é a écriture que vai redimir essa literatura de seu 
mito, principalmente ao apontar que “nenhuma escritura é mais artificial 
do que aquela que pretendeu pintar de mais perto a Natureza [...] há na 
estética naturalista uma convenção do real como há uma fabricação da 
escritura” (Idem, p.155).

Em Roland Barthes: o ofício de escrever, Éric Marty, o editor das 
obras completas de Barthes e seu mais ilustre discípulo – escreve que ele 
“esperou, para transformar seus artigos em livro, encontrar uma linguagem 
que destacaria de seu texto a fórmula menos permeada pela vulgata do 
tempo” (MARTY, 2009, p.130). Marty, então, articula que, no grau zero, 
“a escritura se reduz então a uma espécie de modo negativo no qual os 
aspectos sociais ou míticos da linguagem são abolidos em prol de um 
estado neutro e inerte da forma” (Ibid., p.130).

Detenhamo-nos na palavra écriture. No Brasil, dispomos de duas tra-
duções para ela: “escrita” e “escritura”. Nas primeiras edições da obra aqui 
no Brasil, pela editora Cultrix, e na atual reedição, agora pela Martins Fontes, 
mantém-se “escrita”. O francês tem uma única palavra “para designar a 
representação da fala ou do pensamento por meio de sinais: écriture” (PER-
RONE-MOISÉS, 2013, p.87). A confusão rendeu um artigo da crítica literária 
e principal tradutora da obra de Barthes no Brasil, Leyla Perrone-Moisés, 
ao jornal O Estado de São Paulo, intitulado Escrita ou Escritura?, publicado 
no Suplemento Cultural, em abril de 1979, e posteriormente reeditado na 
edição de Aula. Sobre esse embate, de fundamental importância conceitual, 
Perrone-Moisés elucida que “para Barthes, a escritura é a escrita do escritor” 
(Ibid., p.87). Portanto, adotemos “escritura”, como melhor definição.
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Para Leda Tenório da Motta, a “escritura” 
é a palavra que distingue entre a língua 
comum de que parte o escritor, “uma 
literatura exaurida, um passado das belas-
letras, cujos protocolos já não valem mais 
para os modernos e os muito modernos, 
e uma nova instância da expressão, uma 
tentativa de inserção de alguma outra 
coisa, íntima e pessoal, nesse fundo 
saturado” (MOTTA, 2011, p.65). 

Numa retrospectiva histórica, sabe-se que o conceito barthesiano 
de “escritura” surge no final da década de 1940, a partir de um convite de 
Maurice Nadeau35 a Barthes para escrever em seu jornal Combat36. A inter-
venção de Barthes é precedida de uma advertência: “Roland Barthes é um 
desconhecido. É jovem, não publicou nada, sequer um artigo. Algumas 
conversas com ele nos persuadiram de que está apaixonado pela lingua-
gem (há dois anos só se interessa por esta questão), tendo algo novo a 
dizer” (CALVET, 1993, p.97). A questão da “escritura” retornaria ainda em 
outros textos, em 1947 e 1950, a partir de suas variantes – “escritura e 
revolução”; “escritura e o silêncio”; “a escritura e a fala”; “escrituras políti-
cas”, entre outras. 

35 Um dos mais importantes nomes no mundo editorial francês no período pós-Segun-
da Guerra.

36 Um jornal francês, fundado durante a Segunda Guerra Mundial, editado de manei-
ra clandestina pela Resistência Francesa, contava com a colaboração do escritor 
Albert Camus. 
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Calvet escreve que, à época do lançamento, os artigos de O grau 
zero, ainda na revista Combat, foram considerados pelos leitores “igual-
mente difíceis e obscuros” (Ibid., p.97) e se pergunta: “Difícil, o estilo de 
Barthes?”. O biógrafo busca uma resposta nos próprios escritos do autor 
para responder à sua indagação, em que compreende a “escritura” como 
de “grande simplicidade que traduz ao mesmo tempo o propósito do autor 
e seu humor” (Idem, p.98). Assim, explana:

O romance, explica, se caracteriza por dois atributos: o uso 
do passado simples e da terceira pessoa (ele, ela); uma frase 
como “a marquesa saiu às cinco horas” seria uma fórmula 
arquetípica do estilo romanesco, da distância entre o narrador 
e sua narração. Eis por que Agatha Christie consegue enganar 
seus leitores no célebre romance policial O assassinato de 
Roger Ackroyd (descobre-se no final que o culpado é aquele 
que relata o caso, o cronista dos fatos e gestos de Hercule 
Poirot). Todos procuravam o assassino entre os personagens 
descritos pelo narrador, por trás dos ‘eles’ e ‘elas’ próprios do 
romance, enquanto ele se escondia sob o ‘eu’ do narrador. É 
da ruptura do código que nasce o enigma (Idem, p.98).

A reunião dos diferentes artigos que compõem O grau zero da escri-
tura viria acontecer anos depois. Calvet relembra que, quando recebeu e 
corrigiu as provas do volume, Barthes achou, na releitura, “seu livro ‘fraco’, 
adjetivo que opõe sempre à sua própria produção, na apreensão de ser 
vulnerável à crítica, que prevê severa” (Idem, p.123)37. No Brasil, a primeira 
edição só seria traduzida dezoito anos depois, em 1971, publicada pela 
editora Cultrix, em que a obra é precedida por uma série de Novos Ensaios 

37 Apesar dos temores, o primeiro livro de um jovem desconhecido é bem aceito pela im-
prensa [...] Mas não só os amigos reagem favoravelmente. Em Le Monde, Dominique 
Arban publica uma resenha bastante elogiosa e ao mesmo tempo meio canhestra, que 
nos faz pensar se ela entendeu bem o livro de Barthes: “Vê-se que este pequeno livro 
chegou em boa hora. Espanta-nos até que não tenha sido escrito antes. Pode criar 
compreensão entre leitores e autores. Um grande público se desvia hoje, por falta de 
compreensão, de uma profunda experiência poética seguida por alguns numa solidão 
heroica”. Cf. Louis-Jean Calvet, Roland Barthes: uma biografia (Siciliano, 1993), p.124.
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Críticos, que ajuda a reforçar a compreensão acerca da teoria formulada 
por Barthes. À época, em crítica publicada no extinto jornal Correio da 
Manhã, o poeta e tradutor José Lino Grunewald (1931-2000) escreveu 
que “talvez seja a sua maior obra, a mais criativa como ensaio e pensa-
mento” (GRÜNEWALD, 2002, p.218). 

Na introdução de O grau zero, Barthes aponta para a percepção 
com a qual aborda seu conceito e, então, evidencia o que pretende escla-
recer: “Hébert nunca começava um número de “Père Duchêne”38 sem 
colocar alguns “foutre” e alguns “bougre” (trata-se de palavras chulas em 
francês, de cunho sexual). Estas grosserias não significavam nada, mas 
assinalavam” (BARTHES, 1971, p.117). 

O que tal retórica pesada, tal força de expressão “assinala” é justa-
mente aquilo que chamaria de “mito”. Por ora, o “grau zero” compreende 
“uma escritura cuja função não é mais comunicar ou exprimir apenas, 
mas impor um além da linguagem que é, ao mesmo tempo, a História e 
o partido que nela se toma” (Ibid., p.117). 

Impor a escritura como um “além da linguagem” – independente 
da língua e do estilo –  é, para Barthes, não se limitar apenas à narra-
tiva e ao autor, mas expandir a compreensão dos traços, a partir dos 
quais, esses se concretizam. É a busca por uma singularidade absoluta 
do escritor, assim diferenciado da voz comum, portanto, a voz do mito, 
aqui em destaque. Sendo, assim, uma escritura própria de quem a faz, 
sendo única em sua fatura, uma vez que “não existe linguagem escrita 
sem rótulo” (Idem, p.117). No fundo, tem-se a própria ideia trazida por 
Barthes sobre seu conceito de semiologia, a favor da linguagem e suas 
possíveis intersecções. Para Motta (2011), “a escritura, tal como Barthes 

38 Nomes, respectivamente, de um famoso redator e de um famoso jornal da época da 
Revolução Francesa.
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a entende, nada mais é que a ressignificação tardia da literatura possível 
para os modernos” (MOTTA, 2011, p.20).

Calvet também se debruça sobre o conceito: “A escritura, segundo 
ele [Barthes], é o lugar de eleição do escritor, lugar duplamente determinado 
pela norma: a língua herdada da sociedade e o estilo que lhe é próprio, 
partícipe de seu corpo e seus impulsos” (CALVET, 1993, p.98).

Nesse sentido, revelando uma ruptura entre o clássico e o moderno, 
o conceito de “grau zero” questiona as formas da literatura, entendidas como 
alienantes: “Esta [a Literatura] também deve assinalar algo, diferente de seu 
conteúdo e de sua forma individual, e que é seu próprio fechamento, precisa-
mente aquilo por que ela se impõe como Literatura” (BARTHES, 1971, p.117). 
Para Barthes, esse fechamento é proposto a partir do “conjunto de signos 
dados sem relação com a ideia, com a língua ou com o estilo, e destinados a 
definir, na espessura de todos os modos de expressão possíveis, a solidão de 
uma linguagem ritual” (Ibid., p.117). O autor desenvolve a expressão ao esta-
belecer que, no universo dos signos escritos, a Literatura se apresenta como:

uma instituição e tende evidentemente a abstraí-la da His-
tória, pois nenhum fechamento se funda sem uma ideia de 
perenidade; ora, é onde a História é recusada que ela age 
mais claramente; pode-se, portanto, traçar uma história da 
linguagem literária que não é nem a história da língua, nem a 
dos estilos, mas apenas a história dos Signos da Literatura, e 
pode-se prever que a história formal manifeste claramente, a 
seu modo, sua ligação com a História profunda (Idem, p.117).

Supracitadas, as ideias de “perenidade” e da “história dos Sig-
nos da Literatura” ganham uma consciência ainda maior diante do que 
conhecemos como “linguagem” e elevam a posição do escritor a uma 
espécie de terceira dimensão diante da sociedade. “A História, então, 
diante do escritor, é como o advento de uma opção necessária entre 
várias morais da linguagem” (Idem, p.118). 
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O texto barthesiano sugere, a seu modo, o enfrentamento às estru-
turas da linguagem e, por conseguinte, da própria Literatura, pois: “não é 
mais sentida como um modo de circulação socialmente privilegiado, mas 
como uma linguagem consciente, profunda, cheia de segredos, dada ao 
mesmo tempo como sonho e como ameaça” (Idem, p.118) e continua: 
“Desde há cem anos, toda escritura é assim um exercício de domestica-
ção ou de repulsão em face dessa Forma-Objeto que o escritor encontra 
fatalmente no seu caminho, que ele tem de olhar, enfrentar, assumir, e 
que não pode jamais destruir sem se destruir a si mesmo como escritor” 
(Idem, pp.118-119).

Perrone-Moisés vê esse “enfrentamento” no dualismo da tradução 
écriture, ao destacar que “a escritura substitui, historicamente, a literatura 
(a literatura é representativa, a escritura é apresentativa; a literatura é repro-
dutiva, a escritura é produtiva; o sujeito da literatura é pleno, pessoal, o da 
escritura é flutuante, impessoal” (PERRONE-MOISÉS, 2013, pp.88-89).

Assim, evidencia-se que, para Barthes, a simples continuação da 
literatura tornou-se impossível na altura da modernidade, em que a lingua-
gem se torna problemática: 

O horizonte da língua e a verticalidade do estilo desenham, 
portanto, para o escritor, uma natureza, pois ele não escolhe 
nenhum dos dois. A língua funciona como uma negatividade, 
o limite inicial do possível; o estilo é como uma necessidade 
que vincula o humor do escritor à sua linguagem. Naquela, 
ele encontra a familiaridade da História; neste, a de seu pró-
prio passado. [...] Língua e estilo são forças cegas; a escri-
tura é um ato de solidariedade histórica. Língua e estilo são 
objetos; a escritura é uma função: é a relação entre a criação 
e a sociedade, é a linguagem literária transformada por sua 
destinação social, é a forma apreendida na sua intenção 
humana e ligada assim às grandes crises da História (BAR-
THES, 1971, pp. 123-124). 
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A notar que a “escritura”, tal como 
Barthes a entende, supõe a presença 
viva do autor. Há, para ele um elo, uma 
continuação, entre o estilo e a pessoa 
que o maneja. 

Motta lembra, a propósito, que “vê na escritura a intromissão do 
corpo, a fresta por onde passa o sujeito sensível” (MOTTA, 2011, p.66). Para 
a escritora Susan Sontag, Barthes “interpreta a escritura como uma forma 
idealmente complexa de consciência, uma forma de ser ao mesmo tempo 
passivo e ativo, social e antissocial, de estar presente e ausente em sua pró-
pria vida” (SONTAG, 2005, p.90). Interpretações que ajudam a compreender 
o pensamento barthesiano, quando o próprio autor se põe a revelar que:

A escritura atravessou assim todos os estados de uma soli-
dificação progressiva: primeiro objeto de um olhar, depois de 
um fazer, e enfim de um assassínio, ela atinge hoje um último 
avatar, a ausência: nas escrituras neutras, aqui chamadas de 
“o grau zero da escritura”, pode-se facilmente discernir o pró-
prio movimento de uma negação e a impotência para realizá-lo 
numa duração, como se a Literatura, tendendo desde há um 
século a transmutar sua superfície numa forma sem heredi-
tariedade, só encontrasse pureza na ausência de qualquer 
signo, propondo enfim a realização deste sonho órfico: um 
escritor sem Literatura (BARTHES, 1971, p.119).

Dividido em duas partes, uma “primeira sobre a revirada da literatura em 
“escritura”, uma segunda sobre a revirada da escritura em “grau zero” (MOTTA, 
2011, p. 67), O grau zero da escritura desvela o interesse de Barthes pela 
linguagem – à época “um apaixonado da linguagem” (CALVET, 1993, p.97). 
Barthes inicia o capítulo introdutório de seu livro com uma indagação – O que é 
a escritura? – e se propõe a afirmar que “a língua é um corpo de prescrições e de 
hábitos, comum a todos os escritores de uma época” (BARTHES, 1971, p.121). 
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O autor já esclarece, de antemão, assim como já havia adiantado em 
pequenos detalhes em sua Introdução à obra, a posição da língua perante ao 
que irá convencionar como “escritura”. E prossegue: “[...] isso quer dizer que a 
língua é como uma Natureza que passa inteiramente através da fala do escritor, 
sem contudo dar-lhe forma alguma e sem sequer alimentá-la [...] A língua está, 
portanto, aquém da Literatura” (Ibid., pp.121-122).

Há um passo a passo do livro que é preciso enfatizar. Como observa 
Motta (2011), o tema mais geral é a “responsabilidade do escritor por 
sua forma” (MOTTA, 2011, p.67) ou, como escreve Barthes, a “moral da 
forma”, em que para propô-la:

Ele parte da suposição de um desenlace entre as palavras e as 
coisas, no mundo pós-clássico, que obriga quem quer que queira 
dar prosseguimento à literatura a marcar uma separação entre 
sua intenção de escrever e o escrever, ou a tomar nota do peso 
de sua linguagem, ou a inscrever sua “consciência infeliz” nesse 
dilaceramento entre a intenção e a prática da literatura (Ibid., p.67).

Como escreve Perrone-Moisés (2005), a escritura seria “facilmente 
definível se se tratasse apenas de um compromisso do escritor com sua 
história” (PERRONE-MOISÉS, 2005, p.31). Barthes, então, esclarece:

A escritura é uma realidade ambígua: de um lado, nasce 
incontestavelmente de uma confrontação do escritor com a 
sociedade; de outro lado, por uma espécie de transferência 
mágica, ela remete o escritor, dessa finalidade social, para 
as fontes instrumentais de sua criação. Por não poder forne-
cer-lhe uma linguagem livremente consumida, a História lhe 
propõe a exigência de uma linguagem livremente produzida 
(BARTHES, 1971, p.125).

Ao tratar da “escritura” e suas variantes possíveis39, Barthes destaca 
que “todas as escrituras apresentam um caráter de fechamento que é estra-

39 Diferentes aspectos da escritura são evocados em cada capítulo de O grau zero: Escrituras 
políticas; A escritura do romance; Existe uma escritura poética?; Triunfo e ruptura da escritura 
burguesa; O artesanato do estilo; Escritura e revolução; A escritura e o silêncio; A escritura e a 
fala e, A utopia da linguagem. Cf. Roland Barthes, O grau zero da escritura (Cultrix, 1971, p.5).
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nho à linguagem falada” (Ibid., p.127). A compreensão de seu pensamento 
passa também pelo uso de palavras que têm muito a dizer, mas que, ao 
significar, também começam a colocar em xeque suas próprias articulações: 
a escritura como algo “enraizado”; “um germe”; “uma essência” (Idem, p.127); 
“de uma ruptura e o de um advento” (Idem, p.167). Há de se pensar a escri-
tura como um “combate de linguagem” (PERRONE-MOISÉS, 2013, p.66). 

O autor caminha, então, para o que define como uma escritura 
“neutra” ou “branca”, notando que, guardadas as devidas proporções, a 
“escritura” em seu “grau zero” é, no fundo, “uma escritura indicativa, ou, 
se se quiser, amodal; seria justo dizer que é uma escritura de jornalista, se 
precisamente o jornalismo não desenvolvesse em geral formas optativas 
ou imperativas (isto é: patéticas)” (BARTHES, 1971, p.160). É o escritor 
adiantando suas proposições sobre a mídia e a ausência de um caráter 
transparente. Barthes continua e reforça a concepção de que o “neutro” é 
aquele “impassível: é antes uma escritura inocente” (Ibid., p.161).

Nesse ponto de sua trajetória, ele surpreende tal neutralidade no 
romance O estrangeiro, de Albert Camus, obra em que, a seu ver, o autor 
formula “um estilo da ausência que é quase uma ausência ideal do estilo” 
(Idem, p.161). Barthes recorda que, quando foi publicado, O estrangeiro 
constituiu-se numa espécie de síntese de todos os temas literários possí-
veis à época: a personagem de Meursault, o herói da obra, está situado 
na cotidianidade mais medíocre, “a do pequeno assalariado, e não sente 
revolta por isso; aceita as obrigações sem reclamar e realiza todos os atos 
aparentes do conformismo social; cumpre até mesmo os ritos dos grandes 
sentimentos, a posição de filho, de amigo” (BARTHES, 2004, p.93). Meur-
sault é, no fundo, apenas o homem que enterra a mãe, e que: 

a cada gesto convencional que realiza, deixa à mostra a fissura 
do ritual, concorda com a cena, mas não com o álibi moral 
que todos querem atribuir-lhe. E é precisamente o que a 
sociedade não lhe perdoa: Meursault revoltado teria sido com-
batido, admitido, pela sociedade; Meursault opaco é o mundo 
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questionado, e a sociedade só pode rejeitá-lo com o mais vivo 
horror, como um objeto contaminado por sua própria alteri-
dade, como a excrescência intolerável de um mundo que só se 
suporta em família e que se sente ameaçado de deteriorar-se 
em família e que se sente ameaçado de deteriorar-se ao menor 
olhar de estranheza que pouse sobre ele (Ibid., p.94).

O estrangeiro traduz o que Barthes 
estabelece como um esforço de libertação, 
a partir da criação de uma “escritura 
branca, liberta de qualquer servidão a uma 
ordem fixada da linguagem” (BARTHES, 
1971, p.160). E pontua: 

a escritura se reduz então a uma espécie de modo negativo no 
qual os caracteres sociais ou míticos de uma linguagem são 
abolidos em benefício de um estado neutro e inerte da forma; 
o pensamento conserva toda a sua responsabilidade, sem 
revestir-se de engajamento acessório da forma numa História 
que não lhe pertence (Ibid., p.161).

Barthes convoca a obra de Camus, ao destacar que a personagem 
central de O estrangeiro passa por um episódio que, a princípio, se apre-
senta de maneira cotidiana, mas que, no fundo, trata-se de um dilema 
visceral na derrubada dos “mitos” convencionados:

Barthes opõe a “escritura neutra” à 
condição primeira da arte clássica: a 
instrumentalidade. Nela, a neutralidade 
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se manifestaria como uma situação 
nova para o escritor, bem distante 
de uma ideologia triunfante: uma 
linguagem burguesa que articula e 
subverte a informação precisa, em um 
processo de descontextualização. Para 
ele, essa “situação nova” é a maneira de 
existir o que define como “um silêncio” 
(BARTHES, 1971, p.161). 

Barthes reforça que se a escritura é realmente neutra, se a lingua-
gem, em vez de ser um ato “incômodo e indomável, atinge o estado de 
uma equação pura, não tendo mais espessura do que uma álgebra em 
face do vazio do homem, então a Literatura está vencida, a problemática 
humana é descoberta e entregue sem cor, o escritor é irremediavelmente 
um homem bem comportado” (Ibid., p.161). O próprio autor reconhece, 
com pesar, de que não há nada mais “infiel do que uma escritura branca; 
os automatismos elaboram-se no mesmo lugar em que antes se encon-
trava uma liberdade; uma rede de formas endurecidas abafa cada vez mais 
o frescor primeiro do discurso; uma escritura renasce no lugar de uma 
linguagem definida” (Idem, p.161).

Nas páginas finais de O grau zero da escritura, o próprio Barthes 
assume haver a existência de um impasse sobre a escritura na função dos 
escritores: “para eles, a procura de um não estilo, ou de um estilo oral, de 
um grau zero ou de um grau falado da escritura, é em suma a antecipação 
de um estado absolutamente homogêneo da sociedade” (Idem, p.167).
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Como escreve Motta, essa escritura branca ou do “grau zero” é o 
“horizonte último da destruição da literatura. Extremamente paradoxal, ela 
decreta e in extremis suspende a morte da literatura. É o fim da literatura 
porque não há grau zero verdadeiramente possível, é seu começo porque 
é utopia” (MOTTA, 2011, p.74).

Esse paradoxo barthesiano – a “escritura” em seu “grau zero” como 
utopia –, compreendido por Motta, se comprova nas últimas – e magistrais 
– palavras de Barthes:

Existe, portanto, em toda escritura presente, uma dupla pos-
tulação: há o movimento de uma ruptura e o de um advento, 
há o próprio desenho de toda situação revolucionária, cuja 
ambiguidade fundamental é que a Revolução deve tirar 
daquilo que quer destruir a própria imagem do que quer 
possuir. Como a arte moderna na sua totalidade, a escritura 
literária traz consigo, ao mesmo tempo, a alienação da His-
tória e o sonho da História; como Necessidade, ela atesta 
o dilaceramento das linguagens, inseparável dilaceramento 
das classes; como Liberdade, ela é a consciência desse 
dilaceramento e o próprio esforço para ultrapassá-lo. Sen-
tindo-se constantemente culpada de sua própria solidão, ela 
não deixa de ser uma imaginação ávida de uma felicidade 
das palavras; precipita-se para uma linguagem sonhada cujo 
frescor, por uma espécie de antecipação ideal, representaria 
a perfeição de um novo mundo adâmico, em que linguagem 
não mais seria alienada. A multiplicação das escrituras institui 
uma Literatura nova, na medida em que esta só inventa sua 
linguagem para ser um projeto: A Literatura torna-se a Utopia 
da Linguagem (BARTHES, 1971, p.167).

Na mesma direção da Literatura enquanto utopia da linguagem, 
Barthes voltaria a se manifestar em 1967, nos Novos ensaios críticos, 
aqueles mesmos que precedem a primeira edição brasileira de O grau 
zero. Quatorze anos depois de introduzir os conceitos da escritura e 
de uma escritura “branca” e “neutra”, o autor disserta sobre Proust 
e os Nomes reconhecendo que Em busca do tempo perdido trata-se 



Gabeira ressoa um certo Roland Barthes  •  Bruno Chiarioni

87sumário

da “história de uma escritura” (Ibid., p.55). Mas, aqui, para Barthes, a 
escritura adquire uma outra adequação: 

[...] penetrar pouco a pouco as significações do nome (como o 
faz incessantemente o narrador) é iniciar-se ao mundo, é apren-
der a decifrar suas essências: os signos do mundo (do amor, 
da mundanidade) constituem-se das mesmas etapas que os 
seus nomes; entre a coisa e a sua aparência desenvolve-se o 
sonho, tal como o significado interpõe-se entre o referente e 
seu significante: o nome não chega a ser nada quando, por 
desgraça, é articulado diretamente sobre o seu referente, isto 
é, quando nele se ignora a sua natureza de signo (Idem, p.65).

Não se pode esquecer de que seus Novos Ensaios Críticos surgem 
na sequência de um conjunto de textos que resulta no livro Mitologias, em 
decorrência, principalmente, do impasse trazido pela escritura em seu grau 
zero: a questão acerca do ato de escrever. Em Mitologias, Barthes passa a 
abordar assuntos “antiliterários”, como reforçou Grünewald (2002, p.218). 

Vale lembrar que, em Leçon, livro que registra sua aula inaugural 
da cadeira de Semiologia no Collège de France, Barthes justifica esse 
mergulho a partir de um “movimento propriamente passional” (BARTHES, 
2013a, p.34) e acrescenta: “Pareceu-me, por volta de 1954, que uma 
ciência dos signos pudesse ativar a crítica social e que Sartre, Brecht e 
Saussure poderiam juntar-se no mesmo projeto; tratava-se, em suma, 
de compreender (ou de descrever) como uma sociedade produz estere-
ótipos, isto é, cúmulos de artifícios, que ela consome em seguida como 
sentidos inatos” (Ibid., p.34). 

Ele retornaria ao tópico “escritura” no ano seguinte, em aula de 20 
de maio de 1978, cujo tema central era “arrogância”. Barthes se questiona 
se a escritura pode ser arrogante. Eis sua ponderação: “Minha resposta 
imediata (parcial) é: a escritura é precisamente o discurso que, sem dúvida, 
desmonta a arrogância do discurso” (BARTHES, 2003, p.353). E o autor, 
então, complementa:
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A única ação dialética contra a arrogância, e aqui, precisa-
mente, passagem do discurso à escritura, nascimento da 
escritura, é assumir a arrogância da linguagem como um 
engodo específico: não um engodo individual (do sujeito 
que diz “na minha humilde opinião”) nem engodo referencial 
(verdade-ciência), mas engodo da escritura, violenta por si 
mesma, e não por um efeito de procuração vinda de uma 
outra força (Ibid., p.334).

Aqui, Barthes retoma a discussão acerca de Mitologias e de seu 
contraponto à ideia de um “grau zero escritural”. Esse sentimento nasce 
ainda nas páginas de O grau zero, ao destacar que:

É a própria retração das palavras, o alinhamento delas, que 
realiza a natureza relacional do discurso clássico; desgastadas 
num pequeno número de relações sempre iguais, as palavras 
clássicas estão a caminho de uma álgebra: a figura retórica, o 
clichê, são os instrumentos virtuais de uma ligação; perderam 
sua densidade em favor de um estado mais solidário do dis-
curso; operam à maneira das valências químicas, desenhando 
uma área verbal cheia de conexões simétricas, de estrelas e 
de nós, dos quais surgem, sem que haja nunca o repouso 
de um espanto, novas intenções de significação. Assim que 
as parcelas do discurso clássico transmitem seu sentido, tor-
nam-se veículos ou anúncios, levando sempre mais longe um 
sentido que não quer depositar-se no fundo de uma palavra, 
mas estender-se à medida de um gesto total de intelecção, 
isto é, de comunicação (BARTHES, 1971, p.143).

A notar que essa ambição de neutralidade – “a perda de sua densi-
dade a favor de um estado mais solidário do discurso” – pede para ser vista 
como a contrapartida, o oposto do próprio “mito”, que Barthes entende 
como o lugar dos discursos ideológicos. Daí o interesse de Mitologias, com 
suas muitas análises da retórica das mídias para este trabalho. De fato, 
Barthes insiste em que o “ponto de partida dessa reflexão [sobre o “mito”] 
era, o mais das vezes, um sentimento de impaciência frente ao “natural” 
com que a imprensa, a arte e o senso comum mascaram continuamente 
uma realidade” (BARTHES, 2013, p.11). 
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É na imprensa dos anos 1950 que Barthes se depara com uma produ-
ção em massa de mitos, aqueles propiciados pela imprensa escrita francesa 
do período. Sob a mira refinada da semiologia de Barthes estão, então, órgãos 
da imprensa francesa que vão do Le Figaro às revistas femininas como a Marie 
Claire e a Elle, passando pelo hebdomanário político Nouvel Observateur. É 
na imprensa televisiva e, sobretudo, na grande reportagem, que buscamos, 
como foco de análise deste trabalho, a partir das reflexões do autor.

Uma nota encontrável no prefácio Crítica e Verdade, em que o autor 
assinala a “vocação da escritura à liquidação” (BARTHES, 2007, p.17), 
pode nos ajudar a entender melhor o que está em jogo na teoria do mito: 
“escrever é ou projetar ou terminar, mas nunca “exprimir”; entre o começo 
e o fim, falta um elo, que poderia entretanto passar por essencial, o da 
própria obra; escreve-se talvez menos para materializar uma ideia do que 
para esgotar uma tarefa que traz em si sua própria felicidade” (Ibid., p.17).

De fato, essa “liquidação” se faz notável nas linguagens que falam 
demais e dizem de menos, o que está bem dito em Mitologias, “que entre-
tém relações profundas” com O grau zero da escritura, como destaca Motta 
(2011, p.135). A autora de Roland Barthes: uma biografia intelectual lembra 
que, embora aparentemente tudo os separe, os dois livros dialogam, sim, 
entre si, uma vez que O grau zero da escritura é uma versão literária de 
Mitologias, em que o “segundo grau” da conotação, já intuído, desde sem-
pre, foi corajosamente levado até o “grau zero” [...] um à contraluz do outro, 
o mito à luz do grau zero e o grau zero à luz do mito” (Ibid., p.135). Motta 
interpreta que, para Barthes, a literatura tornou-se um mito no sentido do 
conceito que formulará em Mitologias.

Em certa medida, essa preocupação vem a dialogar com o Gabeira 
e com os caminhos do jornalismo na tevê, em uma discussão que também 
perpassa a obra do próprio jornalista e pesquisador em Comunicação, 
Eugênio Bucci, ao lado da psicanalista Maria Rita Kehl, ao escrever em 
duas mãos um livro sobre a televisão, e de nome sugestivo, Videologias. 
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Na obra, a dupla reforça que, atualmente, vive-se uma era em que tudo 
concorre para a imagem, para a “visibilidade e para a composição de 
sentidos no plano do olhar” e, sob essa perspectiva, a reportagem tele-
visiva passa a necessitar do “suporte das imagens num grau que não se 
registrou em outro período histórico. Os mitos, hoje, são mitos olhados. 
São pura videologia” (BUCCI & KEHL, 2009, p.16).

O que Barthes propõe, de todo modo, encontra também ressonância 
nos escritos de Pierre Bourdieu, outro francês, também pensador acerca 
das mídias. Um salto de quatro décadas separa Bourdieu de Barthes, a 
evidenciar que a produção televisiva ainda é um ponto a ser bem explo-
rado à luz da escritura e das Mitologias. Em Sobre a televisão, Bourdieu 
disseca e desmonta os mecanismos textuais que se encontram por trás 
dos discursos da televisão. O alvo, aqui, é o universo da mídia francesa da 
segunda metade dos anos 1990. A obra, também oriunda de conferências 
do sociólogo no Collège de France, bem diz sobre uma realidade daquele 
momento: “uma parte da ação simbólica da televisão, no plano das infor-
mações, por exemplo, consiste em atrair a atenção pelos fatos que são 
de natureza a interessar todo mundo, dos quais se pode dizer que são 
omnibus – isto é, para todo mundo” (BOURDIEU, 1997, p.23). 

Pontuando os “fatos-ônibus” como sendo de extrema importân-
cia, mas relativizados a assuntos corriqueiros, Bourdieu resgata a ideia 
do mito barthesiano. Desde sempre, a televisão busca “o sensacional, o 
espetacular. A televisão convida à dramatização, no duplo sentido: põe 
em cenas, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, 
a gravidade, e o caráter dramático, trágico” (Ibid., p.25). Em diálogo, Bucci 
& Kehl também focalizam a televisão, ao destacar que ela, hoje, “acima 
de todas as outras mídias, ocupa o lugar da grande produtora de mitos e 
parece estar aí só para dar razão a Barthes” (BUCCI & KEHL, 2009, p.15).  

Para Bucci, reportagens que apenas “visam o entretenimento e em 
discutir na superficialidade, se esvaziam de qualquer impulso de insubor-



Gabeira ressoa um certo Roland Barthes  •  Bruno Chiarioni

91sumário

dinação e se empenham em corroborar a ordem posta no espaço em que 
se movem” (BUCCI, 2016, p.31). De certo, essas narrativas “não expõem 
carências, não escancaram contradições, não movem o conflito e não 
são notícia” (Ibid., p.31). Pesquisador em Comunicação, e com diversos 
trabalhos acerca da reportagem, Felipe Pena afirma que é o texto “que 
vai dar o verdadeiro significado da informação” (2015, p.83) no jornalismo 
praticado na tevê. 

Em sua obra Teorias do jornalismo, Pena aponta que “salvo raras 
exceções, não basta ver, é preciso que alguém nos diga o que estamos 
vendo. Ser redundante é a norma geral para qualquer reportagem de TV” 
(Ibid., p.85). O autor também reforça que, apesar da redundância, “mesmo 
assim, permanece a descontextualização, pois o veículo também segue 
os operadores de atualidade, valorizando o presente, ignorando os signos 
interpretantes e maquiando a novidade” (Idem, p.83). O mito em seu grau 
máximo de distorção.

Por oportuno, e à guisa de arremate desta seção de capítulo, abra-
-se aqui um parêntese para destacar que O estrangeiro é o modelo de 
economia retórica citado por Fernando Gabeira, ao lado de O velho e o 
mar, de Ernest Hemingway, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, 
na seção “Minha biblioteca”: “Livros emocionantes, escritos com incrível 
economia de adjetivos e de recursos retóricos. Interessantes para quem 
quer escrever com simplicidade, mas sem abrir mão de temas comple-
xos”40 (GABEIRA, 2012). 

A aproximação de Gabeira à obra de Camus o torna, de certo 
modo, um estrangeiro no jornalismo hoje, caracterizado por uma “escritura 
neutra”, mas engajada, contra a alienação social da linguagem, ou mesmo 
contrária a uma “escritura” roubada ou copiada, pois, tem-se a escritura 
como um corpo latente, uma vez que:

40 Disponível em: <http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,minha-biblioteca-fer-
nando-gabeira,829233>. Acesso em: 3 mar. 2016.

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,minha-biblioteca-fernando-gabeira,829233
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,minha-biblioteca-fernando-gabeira,829233
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não há linguagem que no fim não seja, ela mesma, marcada 
por ideologia e que, consequentemente, não se pode criticar a 
ideologia a partir de um lugar neutro e purificado, de um lugar 
honesto e soberano, onde haveria, assim, uma linguagem ide-
ológica ali na frente e, depois, nós estaríamos absolutamente 
ao abrigo dessa linguagem (BARTHES, 2005, p.176).  

As mitologias de Barthes
[...] o mito é constituído pela eliminação da qualidade histó-
rica das coisas; nele, as coisas perdem a lembrança de sua 
produção. O mundo penetra na linguagem como uma relação 
dialética de atividades e atos humanos; sai do mito como um 
quadro harmonioso de essências. Uma prestidigitação inverteu 
o real, esvaziou-o de história e encheu-o de natureza, retirou 
às coisas o seu sentido humano, de modo a fazê-las significar 
uma insignificância humana. A função do mito é evacuar o 
real: literalmente, o mito é um escoamento incessante, uma 
hemorragia ou, caso prefira, uma evaporação; em suma, uma 
ausência perceptível. (Roland Barthes)

Observa Barthes no prefácio de Mitologias, datado de 1957, que os 
escritos aí colecionados são do período de 1954-1956. No livro, ele acres-
centa que “o leitor encontrará dois propósitos: realizar, por um lado, uma 
crítica ideológica da linguagem da cultura dita de massa e, por outro, uma pri-
meira desmontagem semiológica dessa linguagem” (BARTHES, 2013, p.5). 

Mitologias divide-se em duas partes. Na primeira, Barthes reúne 
textos publicados, em sua maioria, no Les Lettres Nouvelles41 – “apenas 
dois dos 54 textos não saíram em Les Lettres Nouvelles – o primeiro, 
dedicado ao catch, publicado em Critique em 1952, e o segundo, “O escri-
tor em férias”, que saiu no France-Observateur42 em setembro de 1954”, 

41  Jornal literário fundado em 1953, por Maurice Nadeau.

42  Semanário francês de importância à carreira de Roland Barthes como crítico literário.
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como escreve seu primeiro biógrafo, Louis-Jean Calvet (1993, pp. 142-
143). São produções aparentemente de pouca congruência, mas que já 
evidenciam o que se pode chamar de um “discurso” de total similaridade. 
Na introdução de Mitologias, o autor evidencia o pensamento adotado 
como percurso, tanto seu ponto de partida quanto o que podemos cha-
mar de uma “estação final pretendida”:  

O ponto de partida desta reflexão era, o mais das vezes, um sen-
timento de impaciência frente ao “natural” com que a imprensa, 
a arte, o senso comum mascaram continuamente uma realidade 
que, pelo fato de ser aquela em que vivemos, não deixa de ser 
por isso perfeitamente histórica: resumindo, sofria por ver a 
todo momento confundidas, nos relatos de nossa atualidade, 
Natureza e História, e queria recuperar, na exposição decorativa 
do-que-é-óbvio, o abuso ideológico43 que, na minha opinião, 
nele se dissimula. A noção de mito pareceu-me desde logo 
designar estas falsas evidências44; entendia então essa palavra 
no seu sentido tradicional. Mas já desenvolvera a convicção de 
que tentei em seguida extrair todas as consequências: o mito é 
uma linguagem45. Assim, dos fatos aparentemente mais afasta-
dos de qualquer literatura (um combate de catch, um prato de 
comida, uma exposição de plásticos), não pensava sair de uma 
semiologia geral do nosso mundo burguês, cuja vertente literária 
já tinha explorado nos meus ensaios precedentes (BARTHES, 
2013, p.11).

Como reforça Barthes, o mito é uma 
linguagem carregada por um abuso 
ideológico, ancorado em falsas
e pretensiosas evidências.  

43  Grifo nosso.

44  Grifo nosso.

45  Grifo nosso.
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No posfácio de Mitologias, escrito em setembro de 1956, Barthes 
enfrenta diretamente a definição de “mito”, no ensaio “O Mito, hoje”. É 
como uma espécie de fechamento teórico arrematador para os 54 breves 
capítulos anteriormente expostos. 

Como escreve Calvet, Mitologias toma o mito em dois sentidos: 
“primeiramente como deseja a sua etimologia grega, uma lenda, um relato 
simbólico da condição humana, e depois como uma mentira, uma mistifi-
cação” (CALVET, 1993, p.144). No fundo, o que Barthes busca é “captar 
significações” para os fenômenos de linguagem da sociedade, como ele 
próprio adianta ainda na introdução: 

[...] Tratar-se-á, todavia, das minhas significações? Ou seja, haverá 
uma mitologia do mitólogo? Sem dúvida, e o leitor perceberá, por 
si próprio, a minha opção. Porém para dizer a verdade, penso 
que o problema não se coloca exatamente nesses termos. A 
“desmistificação”, para empregar mais uma palavra que começa 
agora a ser utilizada, não é uma operação homérica. Quero dizer 
que não posso aderir à crença tradicional que postula um divór-
cio de natureza entre a objetividade do cientista e a subjetividade 
do escritor, como se fosse dotado de uma “liberdade” e o outro 
de uma “vocação”, ambas destinadas a escamotear ou sublimar 
os limites reais de uma situação (BARTHES, 2013, p.12).

Na segunda parte, Barthes mergulha definitivamente na questão do 
“mito” e sua significação, ao escrever que este “é uma fala [...], um sistema 
de comunicação, uma mensagem” (Ibid., p.199). Entra, aqui, sabidamente 
a influência de Ferdinand de Saussure, em leitura reconhecida por Barthes 
no capítulo, e revela que “tudo pode constituir um mito, desde que seja 
suscetível de ser julgado por um discurso” (Idem, p.199). Vale lembrar que 
os primeiros contatos de Barthes com Saussure advêm de uma conversa 
com Algirdas Greimas, como verifica Calvet:

Barthes e Greimas conversam e discutem sem parar. Barthes 
tem agora 34 anos e fala de seu artigo publicado no Com-
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bat, “O grau zero”; Greimas lembra-se de que era um “artigo 
sobre o passado simples”. Dois anos mais moço, Greimas, 
especialista em francês antigo, se interessa profundamente 
pela lexicologia e fala sobre sua própria tese sobre voca-
bulário da moda. Mais uma vez, como fizera com Maurice 
Nadeau, Roland fala de seu projeto de tese sobre Michelet, 
mostra suas fichas e pede a Greimas que leia as 120 páginas 
já redigidas, que mais tarde fariam parte do Michelet. Greimas 
lhe diz que está muito bom, mas que deveria utilizar Saus-
sure. “Quem é Saussure?” pergunta Barthes. “Mas não se 
pode desconhecer Saussure!” declara, peremptório, o outro. 
Então Barthes, já muito receptivo à linguística nascente na 
França, deixa de lado Michelet e mergulha na leitura de Saus-
sure, o suíço fundador da linguística moderna. Em seguida, 
sempre orientado por Greimas, lê Roman Jakobson, linguista 
russo emigrado para os Estados Unidos, e também Brondal, 
linguista dinamarquês. Faz sua iniciação ao estruturalismo 
nascente (CALVET, 1993, p.113).

Cada vez mais, a partir de Mitologias, Barthes apela a Saussure 
para compreender o mundo como linguagem, o universo de uma maneira 
“sugestiva”, em que “cada objeto do mundo pode passar de uma existên-
cia fechada, muda, a um estado oral, aberto à apropriação da sociedade, 
pois nenhuma lei, natural ou não, pode impedir-nos de falar das coisas” 
(BARTHES, 2013, p.200). No entanto, é preciso reforçar que já em O grau 
zero da escritura, anos antes, e sob a influência da linguística, Barthes se 
propõe a questionar a história sob os “signos da literatura”. No entanto, em 
Mitologias, tem-se um Barthes disposto a fazer uma leitura semiológica 
dos mitos jornalísticos.

Demoremo-nos, inicialmente, na primeira parte de Mitologias. Nela, 
o tom adotado por Barthes é irônico, de acordo com esta sua nota sobre a 
“possibilidade de viver plenamente a contradição de minha época, que pode 
fazer de um sarcasmo a condição de verdade” (BARTHES, 2013, p.12) – e 
como ratifica Calvet ao constatar que [seu texto] mistura “erudição e vulgari-
zação, falando de maneira curta, mas acessível” (CALVET, 1993, p.103). 
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O autor procura desvelar as intenções ocultas subjacentes ao dis-
curso das mídias, aí incluídas a imprensa falada e escrita, a publicidade, 
o marketing, a fotografia, o cinema. Assim, os meios de comunicação, 
principalmente, se tornam objeto de sua maior investida crítica. À época, 
Barthes não se ocupa da televisão como foco de sua análise. Portanto, 
abre-se, aqui, uma articulação de suas pretensões teóricas para a produ-
ção televisiva de Gabeira, buscando novas possibilidades interpretativas. 

Ao contemplar a análise aos falsos discursos entregues pela 
imprensa, Barthes identifica um ponto-chave, como bem escreve a autora 
de Roland Barthes: uma biografia intelectual:

[...] considerando o noticiário do Figaro sobre a política da 
França no norte da África, Barthes vai centrar fogo na “frase-
ologia” do jornal, como a chama, trabalhando o mais possível 
rente às palavras, deixando-as falar por si mesmas, levando-
-as, por assim dizer, a confessar a semiologia axiológica de 
seu vocabulário. Como acontece neste trecho que lhe parece 
encerrar não apenas seu vocabulário (Ibid., pp. 142-143).

Calvet também reconhece esse esforço, essa busca por uma 
“semiologia axiológica de seu vocabulário”:

nos acontecimentos em que se baseava, reagia e denunciava 
a distorção ideológica, a tentativa de fazer passar com natu-
ralidade o que de fato era profundamente cultural, ou de fazer 
inato o que na verdade era adquirido. Em resumo, lançava-se 
à caça das falsas evidências, ao que denominara ‘o-que-fala-
-por-si” (CALVET, 1993, p.143).

Para Motta, Mitologias trazem “capítulos fulgurantes, por vezes 
exasperadamente sutis (como sabe o professor que os levou para a sala 
de aula e teve que lê-los com os alunos). Escritos numa língua suntuosa, 
que se faz ouvir, e arrematados por espécies de fórmulas aforismáticas ou 
fechos de ouro” (MOTTA, 2011, p.137). Apontaremos nas próximas linhas 
aqueles que mais se aproximam de nossa compreensão.  
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Em uma das seções do referido livro, intitulada Crítica nem-nem, 
Barthes faz uma análise da crítica do Express cotidiano e seu papel assu-
mido diante de um dualismo de opiniões, que, no final, nada informa e 
tudo desqualifica:

Tudo se passa como se houvesse, de um lado, palavras pesadas, 
palavras carregadas (ideologia, catecismo, militante), incumbidas 
de alimentar o jogo difamador da balança e, de outro, palavras 
leves, puras, imateriais, nobres por direito divino, sublimes, a 
ponto de escapar à prosaica lei dos números (aventura, paixão, 
grandeza, virtude, honra), palavras situadas para além da triste 
contagem das mentiras; as segundas têm por função moralizar 
as primeiras: de um lado palavras criminosas e do outro palavras 
justiceiras. Bem entendido, essa bela moral do terceiro partido 
conduz infalivelmente a uma nova dicotomia, tão simplista quanto 
aquela que se pretendia denunciar precisamente em nome da 
complexidade (BARTHES, 2013, p.146).

O mito está implicado no discurso da imagem:

Entender-se-á, portanto, daqui pra frente, por linguagem, dis-
curso, fala etc, toda unidade ou síntese significativa, quer seja 
verbal, quer visual: uma fotografia será, por nós, considerada 
fala, exatamente como um artigo de jornal; os próprios objetos 
poderão transformar-se em fala se significaram alguma coisa 
(Ibid., p.201). 

Barthes o disseca, também, no capítulo intitulado “Fotos de cho-
que”, ao discorrer sobre uma exposição de fotos-choque na Galeria 
d’Orsey, em Paris, em que a maior parte das fotografias reunidas para 
chocar o público não produzem “o menor efeito sobre nós, precisamente 
porque o fotógrafo substitui-se-nos larga e excessivamente na formação 
de seu tema: quase sempre trabalhou de forma exagerada o horror que 
nos propõe” (Idem, p.106). Esse sentido acontece, de maneira geral, pois, 
a essas fotografias faltam simultaneamente “o escândalo da literalidade e 
a verdade da arte: o erro foi querer transformá-las em signos puros, sem 
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consentir em proporcionar pelo menos a esses signos a ambiguidade, a 
distanciação de uma espessura” (Idem, p.108).

Nas páginas de Mitologias, Barthes, agora já no papel de um chefe 
de escola crítica, também faz avançar os estudos sobre o jornalismo, ao 
refletir que este está “totalmente voltado para a tecnocracia [...] a opi-
nião do especialista é mais requerida do que a do sábio universal” (Idem, 
p.127), quando não muito para o fenômeno chamado fait divers46, a infor-
mação que “constitui um ser imediato, total, que não remete, pelo menos 
formalmente, a nada de implícito” (BARTHES, 2007, p.59). 

Tanto que, ao pensar o mito como uma mensagem, mas não uma 
mensagem qualquer – é sim, aquela que carrega nas tintas, aquela ele-
vada ao superlativo ou, na nomenclatura linguística adotada pelo autor, a 
conotativa, que deforma e altera os sentidos, o autor responde à mensa-
gem deturpada que ressignifica mensagens em seu pior tom. É Barthes 
na trincheira contra as falsas evidências das mídias de massa, contra tudo 
aquilo que podemos chamar, a grosso modo, de uma ditadura da descon-
textualização, a vigorar ainda nos tempos atuais.

Motta destaca que a posição de Barthes é a de um crítico mordaz e 
ferrenho e este é um dos muitos atributos reconhecidos em suas Mitologias: 

a adorável leveza do intelectual que se despoja de seus 
temas prestigiosos e não se envergonha de enfrentar a 
cultura das mídias, nem hesita, nesse passo, em ir às varie-
dades, à publicidade, ao marketing, à propaganda de ideias 
na imprensa francesa de direita, à época da Argélia francesa 
(MOTTA, 2011, p.164).

No capítulo Marcianos, por exemplo, Barthes nos mostra como a 
imprensa burguesa – no jornal Le Progrès – lida com Marte, emprestan-

46 Jargão jornalístico usado para designar noticiosos sobre casos inexplicáveis e excep-
cionais, compreensíveis em sua própria leitura. 
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do-lhe atributos da União Soviética, tanto mais que o quadro histórico em 
que o jornal se move, nesse momento, é o da Guerra Fria, que divide o 
espaço geopolítico em dois blocos que se estranham. Segundo o autor, o 
ideológico e o “maravilhoso” combinam-se aí para que os discos voado-
res, cujo mistério é muito evocado à época, surjam como originários do 
então indevassável mundo comunista. 

Essa imprensa os qualifica como o outro absoluto. Como identifica 
o próprio Barthes, “a alteridade é o conceito mais desagradável ao “bom 
senso”. Todo mito tende fatalmente a um antropomorfismo estreito e, o que 
é pior, a um antropomorfismo de classe” (BARTHES, 2013, pp. 45-46). Há 
uma redundância na manifestação dos mitos, em cada tópico explorado nas 
críticas de Barthes e o próprio anota isso, como destaca Calvet: “é nessa 
redundância que se encontra a solução do problema” (CALVET, 1993, p.144). 

Barthes também faz uma incursão à seção de horóscopo sema-
nal da revista Elle, no tópico “Astrologia”. Ele critica a índole, no fundo 
realista, do autor da coluna uma vez que aquilo que deveria ser um 
espaço onírico nada mais é que uma confirmação da vida terrestre. 
Tendo como público-alvo profissionais como empregadas de escritório 
e vendedoras de lojas, o texto não sugere uma virada por completo ao 
destino delas. Pelo contrário, Barthes ainda brinca com as palavras: “as 
variações impostas, ou melhor, propostas pelos astros”, evidenciando 
que a escolha lexical é bem pensada por quem o faz. Assim, para 
a leitora da Elle, “o peso do destino exerce-se unicamente sobre o 
gosto pelo trabalho, o nervosismo ou o bem-estar, a assiduidade ou o 
relaxamento, as pequenas deslocações, as promoções indefinidas, as 
relações acrimoniosas ou de cumplicidade com os colegas e, sobre-
tudo, a fadiga” (BARTHES, 2013, p.168). 

Paradoxalmente, neste mundo dos astros tudo é terrestre. O que 
se está sempre em jogo é a vida familiar ou doméstica, em que o lar, 
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por sua vez, “é dominado por problemas de humor, de hostilidade ou de 
confiança do meio: trata-se frequentemente de um lar de mulheres, onde 
as relações mais importantes são as de mãe e filha” (Ibid., p.168). Trata-se 
de uma análise que não se restringe apenas aos papéis sociais mas tem 
valor etnográfico, como enfatiza Leda Motta, chamando a atenção para 
as suas categorias espaciais e para a sua índole estrutural:

Que temos aí, mesmo? Lugares, já que para a escola de 
Barthes, o mito é uma organização estrutural. E elementos 
relacionais, sistemas de ordenação. Fora de Casa é todo 
aquele domínio existencial recoberto pelo horário profissio-
nal, as sete ou oito horas de loja ou de escritório que cabem 
diariamente às leitoras. Dentro de Casa é a dimensão dos 
preparativos do jantar, das refeições partilhadas, antes de 
a leitora ir dormir. Coração é, na verdade, outro comparti-
mento, já que, nessas antevisões, encontrar alguém só 
é possível na saída do trabalho, ou na folga de domingo, 
ocasiões que são, assim, ambiências ofertadas à aventura, 
antes que tempo propício. Em tal distribuição do espaço, a 
Sorte entra, finalmente, como a dimensão da interioridade, 
o lado de dentro. Mas estando presa a todas as determi-
nações anteriores, também este termina sendo um lugar 
na agenda semanal, do lado de fora. O que permite ao 
sociólogo-semiólogo continuar pensando que os astros não 
postulam nenhuma derrubada da ordem, mas exercem uma 
“magistratura da consciência” (Ibid., pp.165-166).

Motta vai ao encontro do Barthes que escreve: “a astrologia con-
tinua sendo uma instituição do real perante a consciência das suas leito-
ras: não um caminho para a evasão, mas sim uma evidência realista das 
condições de vida da empregada, da vendedora etc.” (BARTHES, 2013, 
p.170). Em síntese, é a astrologia negando a sua própria existência, ou 
melhor, pensando na máxima da velha desconfiança das palavras, ela é 
escrita para ratificar, apesar de iludir, através da fala. Tem-se, portanto, 
o mito em total ebulição.   



“Julgar” 
é o que propõe justamente 
o mito jornalístico e o que condena 
a própria escritura. Nas Mitologias, 
através da linguagem conotada em 
um tratamento jocoso, bombástico 
e espetacular dado às notícias 
e reportagens, as narrativas superam 
os limites do absurdo e do sensacional. 
Aproximando a análise aos programas 
de grande reportagem da atualidade, 
destaca-se também o que podemos 
chamar de mudança de rota 
no ofício do repórter. 
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Saem de cena profissionais experientes de trajetória exemplar, com 
suas escrituras alicerçadas em primor e na palavra exata, para uma espé-
cie de devoção a um movimento que se promete inovador, mas que se 
apropria da realidade para conotá-la, em que o grotesco e o simplismo 
ganham espaço admirável. Trata-se de uma nova geração de jovens jorna-
listas, cunhado pelo próprio meio como o dos repórteres “arrojados”. São 
profissionais que chamam a atenção pelo texto solto, em tom brincalhão, 
sempre conversado e, como bem destaca o jornalista e crítico de TV, 
Daniel Castro, “são repórteres que abusam de construções que até pouco 
tempo eram proibidas (por uma questão de alterarem o sentido); verbos no 
gerúndio; onomatopeias, entre outros. Adoram “conversar” com o teles-
pectador enquanto falam de estatísticas. E aparecem de formas às vezes 
inusitadas – correndo, por exemplo” (CASTRO, UOL, 18/08/2015). 

Para Bourdieu, os jornalistas do meio, “interessam-se pelo excep-
cional, pelo que é excepcional para eles [...] eles se interessam pelo extra-
ordinário, pelo que rompe com o ordinário, pelo que não é cotidiano” 
(BOURDIEU, 1997, p.26). A bem dizer, Pena, ao reforçar que o excepcio-
nal, na maioria das vezes, contribui para a simplificação, “impede a con-
textualização e o entendimento, e reforça a superficialidade, a banalização 
e a espetacularização” (PENA, 2015, p.86). 

Resgata-se, nesse ponto, a narrativa televisiva de Fernando 
Gabeira, um inquieto dos cânones textuais, abalizado por um jornalismo 
em processo, que condena o interesse excessivo pela dinâmica do entre-
tenimento, sobretudo às histórias de famosos e figuras célebres47. Para 
tal, exemplifica: “É fácil você pegar o Roberto Carlos indo na praia e não 
importa o que aconteceu. Isso já basta! É notícia. Por outro lado, é difícil 
você encontrar a história de um anônimo que tenha uma história interes-

47 Fernando Gabeira, em entrevista a este autor, realizada em São Paulo, em 26 de 
novembro de 2015.
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sante, como os personagens que eu conto. Lembro agora do Silêncio, um 
cara que há 30 anos vive só, não fala”.

Silêncio é a personagem retratada em seu programa na Globo News, 
em 4 de janeiro de 2015. Um homem pouco convencional, incomum para 
a realidade dos grandes centros e tipicamente clássico. Gabeira introduz 
seu deslocamento por um Brasil territorial para explicitar o isolamento pre-
tendido por seu retratado: “Hoje eu vim visitar um homem que mora há 30 
anos numa praia deserta. Ele planta, ele colhe, ele pesca, ele cozinha e, 
às vezes, salva alguns banhistas que passam por aqui inadvertidamente” 
(GABEIRA, 2015). 

Silêncio é apresentado sem adjetivações, sem grandes virtudes que 
o transformem em um personagem de um feito épico, surpreendente, 
vivendo à margem da sociedade, a partir de um trauma, um segredo 
ou qualquer detalhe além do convencional. Nada nele, tampouco na 
reportagem, sugere uma grande descoberta. Assim, a edição se torna, 
assumidamente, um contraponto à tagarelice de uma sociedade conec-
tada, mas que pouco interage. Uma crítica ao jornalismo que escancara 
personalidades e nada revela. Há um esvaziamento do mito, como mostra 
essa nota de Gabeira: “Todos o chamam de Silêncio, mas Silêncio fala e 
conta sua história: a história de que começou descobrindo uma pedra e 
a transformando em uma casa de dois andares” (GLOBO NEWS, 2015).

O escritor e cronista Mario Vargas Llosa enfatiza que, quando o 
jornalismo, em vez de exercer sua função fiscalizadora, “se dedica princi-
palmente a entreter seus leitores, ouvintes e telespectadores com escân-
dalos e sensacionalismos, tudo isso favorece uma atitude tolerante ou 
indiferente no grande público em relação à imoralidade” (LLOSA, 2013, 
p.125). Ele reforça ainda que a informação audiovisual, fugaz, passageira, 
chamativa, superficial, nos faz ver a história como ficção, distanciando-
-nos dela “por meio do ocultamento de causas, engrenagens, contextos 
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e desenvolvimentos desses acontecimentos que ela nos apresenta de 
modo tão vívido” (Ibid., p.202).

Na narrativa de Fernando Gabeira, um perfil bem detalhado de 
Silêncio, que descobrimos chamar-se “João”. O repórter se dispõe como 
um “ouvidor” – pouco intervém, se mantendo a postos; há um respeito às 
pausas e à exposição das convicções da personagem. Destaca-se uma 
investida em pedaços de conversa, em histórias que não datam e que não 
se concentram apenas no diálogo como força motora. Tem-se, assim, um 
mundo que vai na contramão, capaz de eliminar qualquer possibilidade de 
uma ode às mitologias jornalísticas – a quebra de um decoro comum ao 
gênero. Perguntas simples, que ajudam a compreender:

GABEIRA: Na verdade, solidão não é o seu problema, né? 
Você não sente problema com solidão?
JOÃO: Não porque eu convivo com ela já. Solidão é amiga 
do peito. [...]
GABEIRA: E quais são seus planos assim, pra frente? Você 
quer continuar aqui tranquilo?
JOÃO: Meu plano é esse mesmo.
GABEIRA: Continuar aqui...Essa pedra e a praia foram des-
cobertas boas pra você.
JOÃO: Um achou o outro, né? (GLOBO NEWS, 2015).

O discurso de Gabeira remete-nos também ao que Barthes chama 
“texto de prazer”. Para definir, é “aquele que contenta, enche, dá euforia 
[...] texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que 
desconforta, [...] faz entrar em crise sua relação com a linguagem” (BAR-
THES, 2013, p.20).  Eis o mesmo Gabeira que vai em desencontro a uma 
“época de incontinência verbal”, que a jornalista e escritora Eliane Brum 
bem sentencia ao se surpreender com a capacidade que muitos têm de 
preencher todo o tempo e o espaço com palavras, muitas vezes sem 
dizer nada. “Sempre penso: o que aconteceria se por um momento elas 
silenciassem? Qual é a ameaça contida no silêncio? Ou qual é o som que 
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não suportamos ouvir para precisar cobri-lo com o ruído ininterrupto de 
nossa voz? Vivemos com muito som e pouca fúria” (BRUM, 2006, p.191).

Em Gabeira, não apenas as características da personagem, mas 
seu apelido, defendem um mundo menos ruidoso, como o descreve 
Brum: “O dito é, muitas vezes, tão importante quanto o não dito, o que o 
entrevistado deixa de dizer, o que omite. É preciso calar para ser capaz de 
escutar o silêncio. Olhar significa sentir o cheiro, tocar as diferentes textu-
ras, perceber os gestos, as hesitações, os detalhes, apreender as outras 
expressões do que somos” (Ibid., p.191). Ela finaliza com a definição de 
que “metade (talvez menos) de uma reportagem é o dito, a outra metade 
o percebido. Olhar é um ato de silêncio” (Idem, p.191).

Seguindo essa referência, 

busca-se a compreensão por um 
jornalismo interpretativo de Fernando 
Gabeira, que vem a refutar toda 
produção que se traduz bombástica, 
imediatista, instantânea e frívola. 

Eis o confronto diante do “mito” que “deforma; o mito não é uma 
mentira nem uma confissão: é uma inflexão” (BARTHES, 2013, p.221). 
Assim, sabe-se que Gabeira perpassa por um “senso” de escritura e não 
apenas por uma escritura que busca impressionar ou, mais ainda, seduzir, 
tão somente. 
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A sociedade como produtora 
infindável de mitos

Esse é o cenário que se contabiliza na França, a partir do fim do 
século XIX, historicamente chamado de “era dourada da imprensa”48 e 
esse mesmo cenário alvejado pelos escritos críticos de Roland Barthes, 
nos anos 1940 e 1950. É importante frisar que o gosto público para o 
bizarro ou para a realidade distorcida era uma máxima para os franceses. 
A vida, décadas antes dos escritos críticos apontados por Barthes, já era 
vivenciada como um espetáculo e o espetáculo era cada vez mais parecido 
com a vida. “O guia Cassell de Paris49, de 1884, confirmava que muitos 
visitantes da capital francesa esperavam se divertir. Paris, no último terço 
do século XIX, havia se transformado no centro europeu da florescente 
indústria do entretenimento”, destaca Vanessa Schwartz (2001, p.337) e 
reforça que “mais importante do que o prazer, talvez, o guia prometia que 
“há sempre algo para ser visto” (Ibid., p.337).

Em uma investigação sobre o espectador cinematográfico antes do 
aparato do cinema, Schwartz constata que os produtores levaram para 
a grande tela “modos de ver cultivados em uma variedade de atividades 
e práticas culturais” incorporando muitos elementos “[...] que já podiam 
ser encontrados em diversos aspectos da chamada vida moderna” (Idem, 
p.338). Assim, o espetáculo e a narrativa estavam inseparavelmente liga-

48 “Eventos correntes tornaram-se o alimento diário dos jornais populares de Paris, cuja 
circulação aumentou 250% entre 1880 e 1914. Os jornais substituíram a opinião pela assim 
chamada verdade quando o mundo “entrou na era da informação”. Na imprensa parisiense, 
a vida política deu lugar às inaugurações teatrais, corridas de cavalo e eventos de caridade, 
mas foram os faits divers – reportagens de acidentes horríveis e crimes sensacionais – que 
encheram as colunas e os cofres” Cf. Vanessa R. Schwartz, O espectador cinematográfico 
antes do aparato do cinema: o gosto do público pela realidade na Paris fim de século In O 
cinema e a invenção da vida moderna. (Cosac Naify, 2001), p.340.

49 Uma espécie de manual que indicava os eventos e os acontecimentos de Paris, à época.
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dos na florescente cultura de massa de Paris: “o realismo do espetáculo, 
na verdade, quase sempre dependia da familiaridade com as narrativas 
supostamente reais dos jornais” (Idem, p.338).

A autora destaca que um dos pontos turísticos mais visados pelo 
público, nesses tempos, era o necrotério de Paris. O espaço atraía tanto 
visitantes regulares quanto grandes multidões “de até 40 mil pessoas em 
seus dias mais movimentados, quando a história de um crime circulava na 
imprensa popular e os visitantes curiosos faziam fila na calçada à espera 
de andar em fila pela salle d’exposition para ver a vítima” (Idem., p.338). 
Afinal, por que essa espécie de show atraía tantos visitantes? Schwartz 
escreve que o necrotério servia como “um auxiliar visual do jornal, colo-
cando no palco os mortos que haviam sido descritos em detalhe, com 
sensacionalismo, pela palavra impressa” (Idem, p.340). 

A partir desse cenário, observa-se, como assinala Motta, um certo 
levante dos intelectuais franceses – “primeiros grandes observadores da 
vida moderna” (MOTTA, 2011, p.145) – e seus bombardeios como críticos 
culturais sobre as comunicações de massa. O espaço era propício para 
os críticos das vanguardas, uma vez que, como destaca Schwartz, era a 
época dos fait divers, “uma rubrica do jornal popular que reproduzia com 
detalhes extraordinários, escritos e visuais, representações de uma reali-
dade sensacional” (SCHWARTZ, 2001, p.340). O próprio Barthes, alguns 
anos depois, em 1964, em seu clamor contra as redações, expõe esse 
tipo de imprensa, em Estrutura da Notícia, publicado no Brasil na coletânea 
Crítica e Verdade, ao destacar que esse tipo de jornalismo “popularesco”:

[...] não remete formalmente a nada além dele próprio; 
evidentemente, seu conteúdo não é estranho ao mundo: 
desastres, assassínios, raptos, agressões, acidentes, roubos, 
esquisitices, tudo isso remete ao homem, a sua história, a sua 
alienação, a seus fantasmas, a seus sonhos, a seus medos: 
uma ideologia e uma psicanálise do fait divers são possíveis; 
mas trata-se aí de um mundo cujo conhecimento é apenas 



Gabeira ressoa um certo Roland Barthes  •  Bruno Chiarioni

108sumário

intelectual, analítico, elaborado em segundo grau por aquele 
que fala do fait divers, não por aquele que o consome; no 
nível da leitura, tudo é dado num fait divers; suas circunstân-
cias, suas causas, seu passado, seu desenlace; sem duração 
e sem contexto, ele constitui um ser imediato, total, que não 
remete, pelo menos formalmente, a nada de implícito; é nisso 
que ele se aparenta com a novela e o conto, e não mais com 
o romance (BARTHES, 2007, p.59).

Schwartz traz ainda um impressionante registro dessa fase da 
sociedade francesa. Ela registra que, em agosto de 1886, a capa do Le 
jornal illustré50 exibia a “Enfant de la rue du Vert-Bois” – o corpo de uma 
menina de quatro anos encontrada em 29 de julho de 1886 em um vão 
de escada da cidade. O cadáver, que foi transferido para o necrotério, não 
mostrava sinais aparentes de ferimentos, exceto uma leve escoriação na 
mão direta. Schwartz destaca que os jornais informaram que a exibição 
atraiu “uma multidão considerável”, que em 3 de agosto foi estimada em 
cerca de 50 mil. “Os jornalistas como emissários da morte” como defende 
Motta (2011, p.147), em um espaço em que se disseminam os sujeitos 
desumanizados como eixos centrais de um mundo do espetáculo a se 
consumir vorazmente. Registra-se, assim:

Na época, Le Matin estimou que 150 mil pessoas haviam feito 
fila para ver o corpo (em grupos de não mais de cinquenta por 
vez, em filas de cinco, que eram proibidas de demorar-se na 
frente do vidro). A cada noite, o cadáver era colocado em uma 
caixa refrigerada para preservá-lo. Para evitar que sofresse 
qualquer alteração, os funcionários simplesmente amarravam 
o cadáver à cadeira de veludo vermelho e colocavam tudo no 
refrigerador (SCHWARTZ, 2001, p.342).

Em Mitologias, as críticas são igualmente contundentes. Ao pon-
derar sobre o mundo da luta livre _ em francês: o “catch”, ele o classifica 
como “um espetáculo excessivo”; “uma luz sem sombra que cria uma 

50 Um jornal de baixo custo, que circulou no final do século XIX, com notícias baseadas 
no velho e bom estilo fait divers.
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emoção sem disfarce” ou “é tão ignóbil assistir a uma representação da 
Dor no catch como ao sofrimento de Arnolfo ou de Andrômaca” (BAR-
THES, 2013, p.15). Um universo essencialmente performático, que con-
tradiz todas as referências do esporte em si, como o boxe ou o judô, por 
exemplo, em que as posições de “vencedor” e de “perdedor” vêm a partir 
de uma disputa de fato. No catch, os lutadores de músculos torneados e 
de caretas mil estão no ringue para encenar: a necessidade da represen-
tação é o que define a “pseudo” disputa. “Aqui, tudo se passa segundo 
um protocolo de ações, como no teatro”, como bem escreve Motta (2011, 
p.162).  Barthes conclui:

Trata-se, portanto, de uma verdadeira Comédia Humana, na 
qual as nuances mais sociais da paixão (fatuidade, direitos, 
crueldade refinada, sentido do “pagar”) encontram sempre, e 
felizmente, o signo mais claro que as possa recolher, exprimir 
e levar triunfantemente até os confins do local onde a luta se 
realize. Compreende-se que nesse ponto já não o interessa 
que a paixão seja autêntica ou não. O que o público reclama 
é a imagem da paixão, e não a paixão em si. Como no teatro, 
no catch também não existe o problema da verdade (BAR-
THES, 2013, pp.18-19).

No fundo, a crítica de Barthes é uma crítica à pretensa “verdade 
dos fatos”; à suposição do “natural”. Essa mesma denúncia perpassa em 
sua autobiografia Roland Barthes por Roland Barthes, quando ele reflete: 
“Vocês pensam que a finalidade da luta livre é ganhar? Não, é compreen-
der” (BARTHES, 2003, p.96).

Motta nota que tudo isso contempla “o giro em falso dos discursos” e 
ressalta que “se criticar a pretensão da parole a ser palavra final já era a sua 
preocupação, desde sempre, a manobra da transfiguração da História em 
naturalidade, que está no cerne da falsa consciência, é algo que Barthes não 
cessará mais de perseguir a partir de então” (MOTTA, 2011, pp.142-143).
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Tomemos um outro capítulo de Mitologias, “O Continente Perdido”. 
Aqui, Barthes tece sua crítica sobre o filme homônimo51, um documentário 
que narra os bastidores de uma expedição rumo ao Oriente. A produção que, 
do ponto de vista histórico e etnológico, deveria aprofundar os pormenores 
de uma realidade então pouco discutida, se resume a “apenas um passeio 
de barco sobre um mar azul e sob um sol imprescindível” (BARTHES, 2013, 
p.165). O autor questiona qual a verdadeira intenção do longa-metragem, 
ao retratar uma região que se tornou o centro político do mundo, como um 
lugar “totalmente plano, polido e colorido como nos velhos postais ilustra-
dos” (Ibid., p.165). 

Barthes alerta para o glamour dos estereótipos, ao apontar os ato-
res como “etnólogos de estúdio”, que, a bem dito, se comportam como 
“pessoas intrépidas, ocupadas, nas horas de descanso, com divertimen-
tos infantis: brincar com um ursinho mascote ou derramar comicamente 
um prato de espaguete sobre a coberta do navio” (Idem, p.165). Outra 
distorção: a maneira como os pescadores são encarados pela câmera 
– endeusados, quase utópicos, numa espécie de teatro de marionetes, 
enfraquecidos em seu recorte audiovisual:

Se se trata de pescadores, não é o tipo de pesca o que 
nos mostram, mas sim uma essência romântica do pesca-
dor, mergulhada na eternidade de um pôr-do-sol de cartão 
ilustrado, pescador qualificado não como operário, tributário 
em sua técnica e seu lucro de uma sociedade definida, mas 
como tema de uma eterna condição, o homem longínquo, 
exposto aos perigos do mar, com a mulher chorando e 
rezando no lar (Idem, pp.166-167). 

É no posfácio de Mitologias que vamos encontrar uma teoria do 
mito enquanto sistema semiológico. Ela é assim apreciada pela dupla 
Bucci e Kehl:

51 “O Continente Perdido” é um filme italiano, de 1955, dirigido por Mario Cravery, tendo a 
colaboração de outros diretores.
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A genialidade do Barthes foi ter percebido a particularidade 
da relação entre o mito, as necessidades expressivas e o 
poder, no contexto das sociedades industriais modernas. 
Voltando à sua proposição: o mito é uma fala “roubada” das 
falas emergentes – geradas pelas relações horizontais entre 
os humanos – pelos agentes do poder, que não necessaria-
mente sabem o que estão fazendo. Essa fala é restituída a um 
outro lugar: o lugar dos códigos estabelecidos e “naturaliza-
dos”, que contribuem para estabilizar o laço social dotando 
de consistência imaginária aquela parcela de renúncia exigida 
de cada sujeito que participa de uma sociedade (BUCCI & 
KEHL, 2009, p.22).

Sobre essa teoria, Marty também faz seu apontamento:

Barthes entendeu que a ideologia não se situa em crenças 
vagas e inefáveis ou nos grandes preconceitos conscientes 
ou inconscientes (o céu das ideias), mas que ela possui uma 
realidade material, corporal e orgânica; entendeu que existe uma 
materialidade da ideologia e que seu poder consiste em se con-
fundir com a realidade, em habitar a realidade e em envolvê-la 
nas suas formas mais concretas, mais cotidianas, mais consu-
míveis, e em se fantasiar de Natureza (MARTY, 2009, p.131).

Retomando a comparação de Mitologias com O grau zero da 
escritura, Motta pontua que “o fundo sombrio do primeiro e a gravidade 
do segundo foram aqui trocados por uma mordacidade sorridente [...] o 
sujeito que está com a palavra em Mitologias é um moralista às voltas com 
uma comédia social, e sua particular maneira de arrancar as máscaras 
sociais é feita para nos fazer sorrir” (MOTTA, 2011, p.138). Aponta-se 
ainda que “se O grau zero da escritura fala de uma “consciência infeliz” do 
escritor moderno, Mitologias desloca-nos para a questão da “falsa cons-
ciência”, que é inseparável do mascaramento da ideologia pelos códigos 
das mídias” (Ibid., p.138). Motta também destaca que:

É nessa tecla que o livro bate: numa certa impaciência do 
crítico em relação à maneira como a indústria cultural traveste 
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a realidade, dando por natural o que é histórico. Deslizamento 
que está no cerne mesmo da falsa consciência, tal como a 
entende a tradição filosófica, principalmente alemã, desde 
Marx [...] a falsa consciência está relacionada à fetichização da 
mercadoria resultante da contradição que ela encerra em si, 
sendo a um só tempo valor de uso e valor de troca, e podendo 
ser assim reduzida a valores abstratos e à construção do 
homem alienado que, não se reconhecendo em seu trabalho, 
que é produzir mercadorias, assim suscetíveis de serem igua-
ladas a qualquer coisa, não pode ter senão uma falsa relação 
com História. Nessa tradição, a falsa consciência é o corolário 
do fetiche da mercadoria (Ibid., p.138).

Sim, “o mito é uma fala” 
A segunda parte de Mitologias, intitulada “O mito, hoje”, põe a defini-

ção do mito em diapasão saussuriano. De fato, Barthes apela aí, de saída, 
à “parole” (fala), tal como entende a linguística saussuriana, dizendo-nos 
que o mito é uma “fala”. Trata-se de uma definição aparentemente muito 
simples, mas o autor logo adianta que o mito não é uma “fala qualquer. 
São necessárias condições especiais para que a linguagem se transforme 
em mito” (BARTHES, 2013, p.199).

Na sequência, a cada novo parágrafo, Barthes tratará dessas con-
dições. Sendo uma fala, “tudo pode constituir um mito, desde que seja 
suscetível de ser julgado por um discurso” (Ibid., p.199). E mais: o foco 
não está no objeto da mensagem, mas na maneira como essa mensagem 
é proferida. O autor reforça que: “cada objeto do mundo pode passar de 
uma existência fechada, muda, a um estado oral, aberto à apropriação da 
sociedade, pois nenhuma lei, natural ou não, pode impedir-nos de falar 
das coisas” (Idem, p.199) e exemplifica: 
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Uma árvore é uma árvore. Sim, sem dúvida. Mas uma árvore, 
dita por Minou Drouet52, já não é exatamente uma árvore, é uma 
árvore decorada, adaptada a um certo consumo, investida de 
complacências literárias, de revoltas, de imagens, em suma, de 
um uso social que se acrescenta à pura matéria (Idem, p.199).

Nem por ser mensagem, o mito é necessariamente verbal. Mitolo-
gias volta-se a todo tipo de mensagem, interessando-se pelos discursos 
da fotografia, do cinema, do esporte, dos espetáculos de variedade e da 
publicidade, entre outros. O autor esclarece que “já não se trata aqui de um 
modo teórico de representação; trata-se dessa imagem realizada em vista 
dessa significação: a fala mítica é formada por uma matéria já trabalhada 
em vista de uma comunicação apropriada” (BARTHES, 2013, pp.200-201). 
Bem como anotou Motta, “o fetiche da mercadoria é expressivo, o que faz 
da análise das mídias uma semiologia da conotação” (MOTTA, 2011, p.141).

Avançando em suas definições, Barthes conclui, então, a exigência 
de uma “léxis” – o mito como sistema semiológico:

Entender-se-á, portanto, daqui para a frente, por linguagem, 
discurso, fala etc. toda unidade ou toda síntese significativa, 
quer seja verbal, quer visual: uma fotografia será, por nós, 
considerada fala, exatamente como um artigo de jornal; os 
próprios objetos poderão transformar-se em fala se signifi-
carem alguma coisa [...] na verdade, o mito depende de 
uma ciência geral extensiva à linguística, que é a semiologia 
(BARTHES, 2013, p.201).

O autor lembra que o signo saussuriano é definido como uma 
relação entre dois termos, um significante e um significado, que, juntos, 
formam um terceiro, o próprio signo, que leva à significação e ao sentido. 
No mito, esses termos formam um sistema particular, que Barthes chama 
“um sistema semiológico segundo” (Ibid., p.205). O que ocorre, no caso 

52 Poeta e musicista francesa, nascida em 1947.
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da mensagem mítica, é que ela manipula o primeiro sistema. Essa mani-
pulação consiste em desdobrar as possibilidades de cada termo inicial. 
Barthes assim descreve tal operação: “o que é signo (isto é, a totalidade 
associativa de um conceito e de uma imagem) no primeiro sistema trans-
forma-se num simples significante no segundo”. Mitologias esquematiza 
essa operação:

1. Significante 2. Significado

3. Signo (Língua)

I SIGNIFICANTE II SIGNIFICADO

III SIGNO (Mito)

Esquema da operação entre significante e significado
Fonte: Mitologias

Ao desvendar a estrutura do mito, Barthes aponta dois sistemas 
imbricados:

Pode-se constatar, assim, que no mito existem dois sistemas 
semiológicos, um deles deslocado em relação ao outro: um 
sistema linguístico, a língua (ou os modos de representação 
que lhe são comparados), que chamarei de linguagem-ob-
jeto, porque é a linguagem de que o mito se serve para cons-
truir o seu próprio sistema; e o próprio mito, que chamarei 
de metalinguagem, porque é uma segunda língua, na qual 
se fala da primeira.  Refletindo sobre uma metalinguagem, 
o semiólogo já não deve se interrogar sobre a composição 
da linguagem-objeto e já não deve se ocupar com o detalhe 
do esquema linguístico: dele só terá de considerar o termo 
total ou signo global, e apenas na medida em que este termo 
se preste ao mito. Eis por que o semiólogo deve tratar do 
mesmo modo a escrita e a imagem: o que ele retém delas é 
que ambas são signos e chegam ao limiar do mito dotadas 
da mesma função significante; tanto uma como a outra cons-
tituem uma linguagem-objeto (Ibid., p.206).
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Um dos exemplos mais interessantes dessa operação, dentro os 
muitos oferecidos em Mitologias, é uma certa capa da revista Paris-Match:

[...] estou no cabeleireiro, dão-me um exemplar da Paris-Ma-
tch. Na capa, um jovem negro vestindo um uniforme francês 
faz a saudação militar, com os olhos erguidos, fixos sem dúvida 
numa prega da bandeira tricolor. Isto é o sentido da imagem. 
Mas, ingênuo ou não, vejo decerto o que ela significa: que a 
França é um grande Império, que todos os seus filhos, sem 
distinção de cor, a servem fielmente sob a sua bandeira, e que 
não há melhor resposta para os detratores de um pretenso 
colonialismo do que a dedicação desse jovem negro servindo 
os seus pretensos opressores (Idem, p.207).

O autor aponta a presença de um sistema semiológico ampliado: “há 
um significante, formado já ele próprio por um sistema prévio”, ou seja, o sol-
dado negro que faz a saudação militar francesa; tem-se, por conseguinte, um 
significado para tal – a “francidade” e “militaridade” – e, por último, destaca-se 
a presença do significado por meio do significante. 

Neste ponto, apela a uma precisa terminologia:

[...] chamarei o significante de sentido (eu me chamo leão, um 
negro faz a saudação militar francesa); no plano do mito, vou 
chamá-lo de forma. Quanto a significado, não há ambiguidade 
possível: continuaremos chamando-o de conceito. O terceiro 
termo é a correlação dos dois primeiros: no sistema da língua, é 
o signo [...] chamarei o terceiro termo do mito como significação; 
esta palavra cai aqui como uma luva, porque o mito tem efetiva-
mente uma dupla função: designa e notifica, faz compreender e 
impõe (Idem, pp.207-208).

Calvet esclarece que tais interpretações do status de “mitólogo” e do 
“semiólogo” apoiam-se em desenvolvimentos de Saussure por Hjelmslev. Ele 
anota que Barthes “toma emprestado a Saussure e Hjelmslev, que conheceu 
através de Greimas, e utiliza os conceitos de signo, denotação e conotação: 
mito é um desvio do signo, cuja principal função é denotar, pois a conotação 
aí se torna parasita da denotação” (CALVET, 1993, p.144-145).
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Em um outro trecho dessa segunda parte de Mitologias, Barthes 
explica que a forma não suprime o sentido, apenas o empobrece: “o sen-
tido perde o seu valor, mas conserva a vida, que vai alimentar a forma 
do mito” (BARTHES, 2013, p.209). Evaporando o sentido, permanece 
apenas a letra. O autor reforça ainda “não existir rigidez alguma nos con-
ceitos míticos: podem construir-se, alterar-se, desfazer-se, desaparecer 
completamente” (Ibid. p.212). Dessa maneira, o mito está diretamente 
ligado ao discurso pretendido ao conceito, como esclarece Barthes, ao 
trazer um neologismo à discussão acerca do termo:

[...] se pretendo decifrar mitos, é necessário nomear alguns 
conceitos. O dicionário fornece-me alguns: a Bondade, a Cari-
dade, a Saúde, a Humanidade etc. Mas, por definição, visto 
que é o dicionário que nos fornece, estes conceitos não são 
históricos. Ora, normalmente, conceitos efêmeros, ligados a 
contingências limitadas, são altamente necessários para mim: 
portanto, o neologismo é inevitável. A China é uma coisa, e 
a concepção que ainda há bem pouco tempo um pequeno-
-burguês francês tinha da China é outra: para essa mistura 
especial de sinetas, riquixá e casas de fumo de ópio, não há 
outra palavra possível a não ser sinidade. Não é linda? Con-
solemo-nos, pelo menos, reconhecendo que o neologismo 
conceitual nunca é arbitrário: a sua elaboração repousa numa 
regra proporcional muito sensata (Idem, p.212).

Partindo do exemplo anterior, a escolha de sinidade não anula ou 
esconde as outras. Sua relação com o sentido está em deformar, não 
fazer desaparecer. “O conceito, estritamente, deforma, mas não elimina 
o sentido: existe um termo que significa exatamente essa contradição, 
alienando-o” (Idem, p.214). E Barthes vai além:

[...] o mito é constituído pela eliminação da qualidade histórica 
das coisas; nele, as coisas perdem a lembrança de sua pro-
dução. O mundo penetra na linguagem como uma relação 
dialética de atividades e atos humanos; sai do mito como um 
quadro harmonioso de essências. Uma prestidigitação inverteu 
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o real, esvaziou-o de história e encheu-o de natureza, retirou 
às coisas o seu sentido humano, de modo a fazê-las significar 
uma insignificância humana. A função do mito é evacuar o 
real: literalmente, o mito é um escoamento incessante, uma 
hemorragia ou, caso se prefira, uma evaporação; em suma, 
uma ausência perceptível (BARTHES, 2013, p.234).

Mas, afinal, pergunta-se o autor: o que motiva essa alteração de 
significação? Ele esclarece que, quanto à significação mítica, “nunca é 
completamente arbitrária, sendo sempre em parte motivada e contendo 
fatalmente uma parte de analogia” (Ibid., p.217). Barthes avança, em uma 
das notas de sua obra, um certo descontentamento, um incômodo quanto 
ao mito e se pergunta se há uma “saúde da linguagem”, por que recorrer 
a uma “falsa natureza, o luxo das formas significativas?” (Idem, p.253).

Éric Marty retomou essa leitura barthesiana da capa da Paris Match:

O que é importante é que a ideologia não apenas se aproprie 
de objetos concretos, de “coisas”, de instâncias materiais, mas 
que ela pode ser, a partir de então, atualizada, visível a olho 
nu, como o micróbio é visto pelo microscópio, com a ajuda do 
esquema semiológico [...] Da mesma forma que a literatura não 
veicula apenas a mensagem “Eu sou a literatura”, a capa de 
um número da revista Paris Match, em que um “jovem negro 
vestindo um uniforme francês” faz a saudação militar com os 
olhos supostamente voltados para a bandeira francesa, afirma 
a faceta imperial francesa: é aí que se situa o processo do que 
Barthes chamou “o mito como linguagem roubada”. A semio-
logia seria então uma nova maneira de repensar inteiramente 
a questão da alienação, não mais na névoa metafísica da 
esquerda hegeliano-marxista, mas de uma maneira efetiva em 
que a linguagem se torna o cerne da questão, a aposta crucial 
para Barthes (MARTY, 2009, pp.132-133).

Num novo tópico, pergunta-se pela maneira como o mito é recebido. 
Propõe-nos três respostas possíveis, que dependem da situação concreta do 
sujeito envolvido. Vejamos:
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1o Se focalizar o significante vazio, deixo o conceito preencher 
a forma do mito sem ambiguidade e me encontro perante um 
sistema simples, no qual a significação volta a ser literal: o 
negro que faz a saudação militar é um exemplo da imperiali-
dade francesa, é o seu símbolo. Esse modo de focalizar é, por 
exemplo, o do produtor de mitos, do redator de imprensa que, 
partindo de um conceito, procura para este uma forma.

2o Se focalizar um significante pleno, no qual distingo clara-
mente o sentido da forma e, portanto, a deformação que um 
provoca no outro, destruo a significação do mito, recebo-o 
como uma impostura: o negro que faz a saudação militar 
transforma-se no álibi da imperialidade francesa. Este tipo de 
focalização é a do mitólogo que decifra o mito e compreende 
uma deformação.

3o Enfim, se eu focalizar o significante do mito, como totalidade 
inextrincável de sentido e forma, recebo uma significação 
ambígua; reajo de acordo com o mecanismo constitutivo do 
mito, com a sua dinâmica própria, e transformo-me no leitor 
do mito. O negro que faz a saudação militar deixa de ser exem-
plo, símbolo e, menos ainda, álibi: ele é a própria presença da 
imperialidade francesa (BARTHES, 2013, pp.219-220).

Para esclarecer, Barthes diz que o mito nada esconde e também 
nada ostenta. O que faz é deformar: “não é uma mensagem nem uma 
confissão: é uma inflexão” (Ibid.,p.221). O autor compreende que o caráter 
marcante do mito é imediatamente perceptível; “o que se espera dele é 
um efeito imediato: pouco importa se, em seguida, ele é desmontado; 
presume-se que a sua ação é mais forte do que as explicações racionais 
que podem pouco depois desmenti-lo. Isto quer dizer que a leitura do mito 
se esgota de uma só vez” (Idem, p.222).

Assim, Barthes o situa como “linguagem roubada”, cuja função 
específica é a de “transformar um sentido em forma. Isto é, o mito é 
sempre um roubo de linguagem” (Idem, p.223). E, pela primeira vez, ele 
traz a questão da escritura à tona ao assumir que, no mito plenamente 
constituído, o sentido nunca está no grau zero. Assim, “no fundo, só o 
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grau zero poderia resistir ao mito” (Idem, p.224), uma vez que se com-
preende o próprio mito como “uma fala despolitizada” (Idem, p.235). E 
como aponta Calvet: “significar, denotar, conotar, o paralelismo é perfeito 
e aparece desde então, tornando-se uma prática barthesiana constante” 
(CALVET, 1993, p.145).

O mito se torna, então, uma marca do discurso, nesse caso, jor-
nalístico, estabelecido a partir de uma fonte subjetiva de enunciação, que 
decreta a existência das coisas, nos seus próprios termos:

abole a complexidade dos atos humanos, confere-lhes a 
simplicidade das essências, suprime toda e qualquer dialé-
tica, qualquer elevação para lá do visível imediato, organiza 
um mundo sem contradições, porque sem profundeza, um 
mundo plano que se ostenta em sua evidência, e cria uma 
afortunada certeza: as coisas, sozinhas, parecem significar 
por elas próprias (BARTHES, 2013, p.235).

Esvaziar os sentidos de compreensão 
e despolitizar os destinatários 
de sua mensagem também são 
características reforçadas pelo poder 
do mito, que mantém relações de 
“utilização” ante relações de “verdade”, 
pois, sua insignificância política deriva 
de sua própria situação. 

Escreve Barthes: “o mito é um valor: basta modificar o que o rodeia, 
o sistema geral (e precário) no qual se insere, para se poder determinar 
com exatidão o seu alcance” (Idem, p.237).
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Barthes também se ocupa em apontar o que chama de “zona 
social”, em que o mito se manifesta. No texto, que data de setembro de 
1956, ele destaca a existência de “zonas de implantação do mito” e seus 
desdobramentos. O autor fornece o exemplo do mito sobre a figura de 
Minou Drouet e o que define como “três ondas amplificadoras: “1a – O 
Express; 2a – a Paris-Match e a Elle; 3a – o France-Soir” (Idem, p.242), 
órgãos de imprensa que ajudaram a construir sua imagem mítica.

Nas derradeiras páginas, trata de assinalar formas retóricas do signifi-
cante mítico. Ele adianta que são interpretações, não definitivas. São tópicos 
que falam especialmente da sociedade dos anos 1950, sem deixar de valer 
para uso nos dias de hoje, e que serão mais bem detalhadas em nossa 
análise, no último capítulo deste livro, voltando-se ao programa Fernando 
Gabeira, nosso foco maior. No entanto, vale aqui pontuá-las, inicialmente:

1a – A vacina – Já dei alguns exemplos dessa figura, muito geral, 
que consiste em confessar o mal acidental de uma instituição de 
classe, para melhor camuflar o seu mal indispensável. O imagi-
nário coletivo é imunizado por meio de uma pequena inoculação 
de um mal reconhecido; e defendido, assim, contra o risco de 
uma subversão generalizada. Este tratamento liberal não teria 
sido possível há apenas cem anos; a essa altura, o burguês não 
colaborava e permanecia rígido; ele, entretanto, abrandou muito, 
tornou-se mais flexível; a burguesia já não hesita em reconhecer 
certas subversões localizadas: a vanguarda, o irracional infantil 
etc. Ela vive, doravante, de uma economia de compensação: 
como em qualquer sociedade anônima bem-constituída, as 
pequenas partes compensam juridicamente (mas não realmente) 
as grandes partes. 

2a – A omissão da história – Quando o mito fala sobre um 
objeto, despoja-o de toda a História. Nele, a história evapora-se, 
transformando-se numa empregada ideal: prepara, traz, coloca; 
o patrão chega, e ela desaparece silenciosamente: podemos 
usufruir desse belo objeto sem nos questionarmos sobre a sua 
origem [...] Nada é produzido, nada é escolhido: basta possuir-
mos esses novos objetos, cuja desagradável poluição de origem 
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ou de escolha já foram suprimidas. Essa evaporação milagrosa 
da história constitui outra forma de um conceito comum à maio-
ria dos mitos burgueses: a irresponsabilidade do homem.

3a – A identificação – O pequeno-burguês é um homem inca-
paz de imaginar o Outro. Se o outro se apresenta perante o 
seu olhar, o pequeno-burguês tapa os olhos, ignorando-o e 
negando-o, ou então o transforma em si mesmo. No universo 
pequeno-burguês, todos os fatos de confrontação são fatos 
de reverberação: o outro, seja qual for, é reduzido ao mesmo. 
Os espetáculos, os tribunais, locais onde pode acontecer a 
exposição do outro, transformam-se em espelhos. É porque 
o outro constitui um escândalo, um atentado à essência [...] 
Existem, em toda a consciência pequeno-burguesa, pequenos 
simulacros do bandido, do parricida, do pederasta etc, que, 
periodicamente, o corpo judiciário extrai do seu cérebro, 
coloca no  banco dos acusados, censura e condena: só se 
julgam análogos descaminhados: é uma questão de caminho, 
e não de natureza, pois o homem é assim [...] O outro é trans-
formado em puro objeto, espetáculo, marionete; relegado para 
os confins da Humanidade, não constitui, doravante, nenhum 
atentado à segurança da nossa própria casa. 

4a – A tautologia – A tautologia é um procedimento verbal que 
consiste em definir o mesmo pelo mesmo [...]  a tautologia é 
um refúgio, como o medo, a cólera ou a tristeza para quem não 
encontra uma explicação; a carência acidental da linguagem 
se identifica magicamente com aquilo que se decidiu ser uma 
resistência natural do objeto. Existe, na tautologia, um duplo 
assassinato: mata-se o racional porque ele nos resiste e mata-
-se a linguagem porque ela nos trai. A tautologia é um desmaio 
propício, uma afasia salutar, uma morte ou, caso de prefira, 
uma comédia, a “representação” indignada dos direitos do real 
contra a linguagem.

5a – O ninismo – Chamei de ninismo a figura mitológica que 
consiste em colocar dois contrários e equilibrar um com o outro, 
de modo a poder rejeitar os dois. (Não quero nem isto nem 
aquilo.) É mais uma figura de mito burguês, pois depende de 
uma forma moderna de liberalismo [...] Trata-se também aqui de 
um comportamento mágico; recusam-se, igualmente, termos 
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para os quais era difícil fazer uma escolha e foge-se do real 
intolerável, reduzindo-o a dois contrários, que se equilibram na 
medida apenas em que são formais e que foram esvaziados do 
sei pego específico.

6a – A quantificação da qualidade – Trata-se aqui de uma figura 
que está à volta de todas as figuras precedentes. Reduzindo toda 
qualidade a uma quantidade, o mito é econômico no que diz 
respeito à inteligência: compreende o real por um preço reduzido.

7a – A constatação – O mito tende para o provérbio. A ideologia 
burguesa investe aqui os seus interesses essenciais: o univer-
salismo, a recusa de explicação, uma hierarquia inalterável do 
mundo. Mas é preciso distinguir, mais uma vez, a linguagem-ob-
jeto da metalinguagem [...] Todos os nossos provérbios popu-
lares representam mais uma fala ativa, que pouco a pouco se 
solidificou em uma fala reflexiva, mas de uma reflexão diminuída, 
reduzida a uma constatação, e, de algum modo, tímida, ligada o 
máximo possível ao empirismo. O provérbio popular prevê muito 
mais do que afirma; ele torna permanente a fala de uma huma-
nidade que está se constituindo, e não de uma humanidade já 
constituída. O aforismo burguês pertence à metalinguagem, ou 
seja, é uma linguagem segunda, que se exerce sobre objetos 
já preparados. A sua forma clássica é a máxima. Neste caso, 
a constatação já não é dirigida para um mundo que se está 
fazendo, pois ela tem de cobrir um mundo já feito, enterrar o ras-
tro dessa produção sob uma evidência eterna: é uma contra-ex-
plicação, o equivalente nobre da tautologia, desse “porque sim” 
imperativo que os pais, que ignoram as respostas, suspendem 
sobre a cabeça dos filhos (Idem, pp.242-247).

Ao discriminar tais retóricas, Barthes ressalta que o objetivo dos 
mitos é imobilizar o mundo, estabilizando significados. Para ele, “a cada 
instante e seja onde for, o homem é bloqueado pelos mitos; estes o reen-
viam ao protótipo imóvel que vive por ele, no seu lugar, que o sufoca 
como um imenso parasita interno e determina os limites estreitos da sua 
atividade” (Idem, pp.247-248). 
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No fim, o que o mito busca em sua 
função máxima é dominar e transformar 
o real. No discurso jornalístico, no nosso 
caso, o mito se manifesta para esvaziar 
a informação, distorcendo-a de seu 
sentido real, a partir da construção de 
hiperrealidades e de decisões arbitrárias 
de poder. Reportagens que semeiam 
a informação pronta e recheada de 
“pontos finais”, impossibilitada de criar 
brechas de compreensão.

Intitulado “Necessidades e limites da Mitologia”, um último tópico do 
referido posfácio funciona como um arremate. Barthes aponta que “imerso 
numa falsa Natureza, a mitologia tenta recuperar, sob as inocências da 
vida relacional mais ingênua, a profunda alienação que essas inocências 
têm por função camuflar” (Idem, p.248). Acrescenta que a mitologia “é 
uma concordância com o mundo, não como ele é, mas como pretende 
sê-lo” (p.248). Assim, sobre o papel do mitólogo, afirma:

O mitólogo se exclui de todos os consumidores de mito, e 
não é pouca coisa. Quando se trata de um público determi-
nado, particular, ainda pode se revelar. Mas quando o mito 
atinge a coletividade inteira, se o mitólogo pretende libertar o 
mito, precisa afastar-se de toda a comunidade. Todo mito um 
pouco generalizado é efetivamente ambíguo, porque repre-
senta a própria humanidade daqueles que, não tendo nada, 
o “pediram emprestado” (Idem, pp.248-249).
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Barthes pondera que o mitólogo é aquele ser condenado a viver 
uma “socialidade teórica” e que a sua maior socialidade reside na sua 
maior moralidade. A sua relação com o mundo é de ordem sarcástica” 
(Idem, p.249). Para ele, a positividade de amanhã está inteiramente “oculta 
sob a negatividade de hoje; todos os valores do seu empreendimento 
se apresentam como atos de destruição: os primeiros ficam inteiramente 
cobertos pelos segundos, não sobrando nada” (Idem, p.250).

Destacando uma última exclusão, Barthes argumenta que o mitó-
logo corre o risco de “fazer desaparecer o real que ele pretende proteger” 
e finaliza dizendo:

[...] na exata medida da nossa atual alienação, que não con-
seguimos ultrapassar uma apreensão instável do real. Nós 
caminhamos incessantemente entre o objeto e a sua desmis-
tificação, incapazes de lhe conferir uma totalidade; pois, se 
penetramos no objeto, libertamo-lo, mas destruímo-lo; e, se 
lhe deixamos o peso, respeitamo-lo, mas devolvemo-lo ainda 
mistificado. Parece que estamos condenados, durante certo 
tempo, a falar excessivamente do real. É que, por certo, a ide-
ologia e o seu contrário são comportamentos ainda mágicos, 
aterrorizados, ofuscados e fascinados pela dilaceração do 
mundo social. E, no entanto, é isso que  devemos procurar: 
uma reconciliação entre o real e os homens, a descrição e a 
explicação, o objeto e o real (Idem, pp.250-251).

Ulteriormente, Barthes teria a oportunidade de voltar ao tema, em 
diferentes oportunidades. Vale a pena destacar a entrevista que dá a Jean 
Thibaudeau para a série Archives du XX siècle, gravada em outubro de 
1971, hoje recolhida em Inéditos – Volume 4 – Política, da editora Martins 
Fontes, em que afirma que a intenção de Mitologias era estabelecer uma 
crítica ideológica, “não política”:

A especificidade de Mitologias é tomar sistematicamente em 
bloco uma espécie de monstro que chamei de “pequena-bur-
guesia” (com o risco de transformá-la em mito) e ficar batendo 
incansavelmente nesse bloco; o método é pouco científico e não 
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tinha essa pretensão; isto porque a abertura metodológica só 
veio depois, com a leitura de Saussure; a teoria de Mitologias é 
objeto de um posfácio; teoria parcial, aliás, pois, se foi esboçada 
uma versão semiológica da ideologia, era e ainda é preciso com-
pletá-la com uma teoria política do fenômeno pequeno-burguês. 
Como, em mim, a conta pequeno-burguesa nunca acaba de 
ser acertada (mais ainda, certamente, que a conta burguesa), 
às vezes penso, se não num grande livro, pelo menos num 
grande trabalho sobre a pequena-burguesia, durante o qual eu 
aprendesse com os outros (teóricos, políticos, economistas, 
sociólogos) o que ela é, política e economicamente, como a 
definir com critérios que não seja puramente culturais. Meu 
interesse (muito ambivalente) pela pequena-burguesia provém 
do seguinte postulado (ou hipótese de trabalho): hoje a cultura 
quase já não é “burguesa”, mas “pequeno-burguesa”; ou, pelo 
menos, a pequena-burguesia está tentando, atualmente, elabo-
rar sua própria cultura, degradando a cultura burguesa: a cultura 
burguesa volta na História, mas como farsa (você se lembra do 
esquema de Marx); essa “farsa” é a chamada cultura de massa 
(BARTHES, 2005, p.129).

Assim, o que Barthes vê acontecer na cultura de massa é algo da 
ordem do “roubo”, como dirá literalmente: “Uma relação de furto, de roubo, 
em que se dá a impressão de falar certa linguagem, mas maquiada de 
dentro para fora” (Ibid., p.177). Diante disso, a escritura barthesiana, ao se 
colocar como “o que excede a fala”, portanto, “um suplemento no qual se 
inscreve algo que não é um outro inconsciente” (Idem, p.151) se apresenta 
como contrapartida a essa cultura.

Ao adotar essa postura firme, Barthes deixa entender o Gabeira que 
reage diante dos acontecimentos, também não se deixando seduzir pelas 
estruturas do Poder. Para tal, observa-se uma “escritura gaberiana”: uma 
escritura militante, crítica, do repórter inerente à realidade, em que a lin-
guagem tende a tornar-se “o signo suficiente do engajamento” (BARTHES, 
1971, p.131), e que, assim mesmo, não se distancia de uma busca pelo 
“neutro”, contra o estilo: “o olhar de uma intenção que já não é mais a da 
linguagem” (Ibid., p.127). 
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Pode-se destacar que Gabeira se 
aproxima do que o próprio Barthes vem 
a pontuar como uma “escritura política”: 

Assim, adotar uma escritura – diríamos melhor –, assumir uma 
escritura – é fazer economia de todas as premissas da escolha, 
é manifestar como adquiridas as razões de tal escolha. Toda 
escritura intelectual constitui, portanto, o primeiro dos “saltos 
do intelecto”. Enquanto uma linguagem idealmente livre nunca 
poderia assinalar minha pessoa e deixaria ignoradas minha 
história e minha liberdade, a escritura a que me confio já é toda 
ela instituição; ela descobre meu passado e minha escolha, 
dá-me uma história, alardeia minha situação, engaja-me sem 
que eu tenha que dizê-lo (Idem, pp.131-132).

Essa “escritura gaberiana” se manifesta para desarmar o “mito” 
da revolução, se afastando do discurso dos antigos revolucionários, mas 
sem deixar de engajar ou atestar seu posicionamento político dentro da 
História, uma vez que o próprio “mito” “abole a complexidade dos atos 
humanos, confere-lhes a simplicidade das essências, suprime toda e qual-
quer dialética, qualquer elevação para lá do visível imediato, organiza um 
mundo sem contradições, porque sem profundeza, um mundo plano que 
se ostenta em sua evidência, e cria uma afortunada clareza: as coisas, 
sozinhas, parecem significar por elas próprias” (BARTHES, 2013, p.235). 

Assim também o fez, Barthes, ao se distanciar do barulho de maio de 
196853, fato sempre atestado pelos biógrafos. O próprio Barthes, de resto 
o atesta, não hesitando em dar-se por “um mau sujeito político”, diante de 
sua sensibilidade à linguagem, que o leva à briga com o “mito”. É o que 

53 O Movimento de Maio de 1968 tornou-se ícone pela renovação dos valores na 
sociedade francesa, à época. Uma luta pela ampliação dos direitos civis da população 
e pela liberação sexual, que envolve não apenas os jovens estudantes, mas também 
toda a sociedade crítica e literária por uma mudança de comportamentos.
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confidencia neste trecho de Roland Barthes por Roland Barthes, em que 
fala de si na terceira pessoa: “Por causa de uma disposição perversa a ver 
as formas, as linguagens e as repetições, ele se tornava um mau sujeito 
político” (BARTHES, 2003, p. 188). É a escritura de Gabeira, em confronto 
direto com o “mito”, que se pretende estabelecer como “uma fala despoliti-
zada” (BARTHES, 2013, p.235).

[...] o mito é constituído pela eliminação da qualidade histó-
rica das coisas; nele, as coisas perdem a lembrança da sua 
produção. O mundo penetra na linguagem como uma relação 
dialética de atividades e atos humanos; sai do mito como um 
quadro harmonioso de essências. Uma prestidigitação inverteu 
o real, esvaziou-o de história e encheu-o de natureza, retirou 
às coisas o seu sentido humano, de modo a fazê-las significar 
uma insignificância humana. A função do mito é evacuar o 
real: literalmente, o mito é um escoamento incessante, uma 
hemorragia ou, caso se prefira, uma evaporação; em suma, 
uma ausência perceptível (Ibid., p.234).

Certamente, há afinidade entre ambas as recusas do discurso 
inflamado.

Gabeira em conversa na Mostra Globo News, RJ
Fonte: Divulgação/ Festival do Rio (2014)



Meu irmão é adotado, mas não posso 
e não quero dizer que meu irmão é 
adotado. Se digo assim, se pronuncio 
essa frase que por muito tempo cuidei 
de silenciar, reduzo meu irmão a uma 
condição categórica, a uma atribuição 
essencial: meu irmão é algo, e esse algo 
é o que tantos tentam enxergar nele, 
esse algo são as marcas que insistimos 
em procurar, contra a vontade, em 
seus traços, em seus gestos, em seus 
atos. Meu irmão é adotado, mas não 
quero reforçar o estigma que a palavra 
evoca, o estigma que é a própria palavra 
convertida em caráter. Não aprofundar 
sua cicatriz e, se não quero, não posso 
dizer cicatriz.

Júlian Fuks54

54     Julián Fuks. A resistência. São Paulo: Companhia 
 das Letras, 2015, p.9.
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Gabeira em Codó (MA), em edição de 01/06/2014.
Fonte: Reprodução Globo News.

“Visitar lugares diferentes. Conhecer 
pessoas interessantes. Mas sempre 
perguntando: o que é que te 
interessa?” As palavras de Gabeira na 
chamada de seu programa na Globo 
News reforçam o objetivo de circular 
pelo Brasil e identificar personagens 
que ajudem a compreender os 
acontecimentos de nosso tempo. 
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“Gabeira, o que te interessa?”, perguntamo-nos. Em entrevista a 
este autor, ele reitera uma ideia de estética, de querer mostrar as caras 
que compõem o país. “Quando eu digo estética, não quero dizer bonito, 
mas a visão mesmo. Mostrar o Brasil e, através desse caminho, convencer 
ou, pelo menos, sugerir que o mundo que nós vivemos é muito maior do 
que o universo que estamos acostumados a ver pela televisão”55. Uma 
realidade em que personagem e repórter estão justapostos, tendo em 
vista que o processo também o faz preencher “uma visão minha de luta 
contra o tempo, a tentativa de ver o maior número de coisas, uma vez que 
os anos que restam não são muitos”56. 

O Gabeira que sai às ruas vem a corroborar a ideia de que “o repórter 
participa da ação e deixa de ser um mero observador, para tornar-se parte 
da narrativa” (SODRÉ & FERRARI, 1986, p.52). Neste tipo de produção 
jornalística, observa-se o repórter no meio dos acontecimentos, sendo que 
seu testemunho é essencial para conferir “maior realismo e credibilidade 
à ação” (Ibid., p.54). Neste caso, a reportagem vem a condenar a prática 
de um jornalismo de manipulação, quase autoritário, em que pessoas e 
grupos são obrigados a se comportar e a sentir o que pretende o repórter. 

É o que pensa também a jornalista e pesquisadora em Comunica-
ção, Fabiana Moraes, autora do livro-reportagem O nascimento de Joicy, 
vencedor do Prêmio Esso de Jornalismo de 2011, ao pontuar que ao 
englobar “as fissuras e as subjetividades inerentes à vida”, o jornalismo 
deve ter como resultado uma produção “no qual o ser humano é per-
cebido em sua integralidade e complexidade, com menos reduções. É, 
certamente, um caminho para minar clichês e lugares-comuns que tantas 
vezes só engessam nosso olhar sobre o mundo” (MORAES, 2015, p.159). 

55 Fernando Gabeira, em entrevista a este autor, realizada em São Paulo, em 26-11-2015.

56 Idem.
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Pensar em um Gabeira como militante da reportagem em seu 
programa na Globo News nos aproxima ainda mais das reflexões de 
Cremilda Medina, em um trabalho até hoje muito influente, produzido nos 
anos 1980, na Escola de Comunicações e Artes de São Paulo, ECA-USP. 
A pesquisadora reposicionou os estudos em Comunicação ao referenciar 
o jornalismo como um instrumento de produção de narrativas da con-
temporaneidade, a partir da ressignificação do cotidiano. Para Medina, 
“a comunicação social só se concretiza através da reportagem. Não há 
outra forma de dar dignidade ao ato de comunicar, comungar, partilhar 
os conteúdos da atualidade, se não acontecer a mediação do profissional 
que reporta, o repórter” (MEDINA, 2007, p.32). 

A autora esclarece que sua defesa sobre o papel do repórter é 
intensiva, por ser uma “militante da reportagem”. Dissertações e teses 
desenvolvidas na mesma Universidade de São Paulo se ancoram até hoje 
no que Cremilda Medina veio a cunhar como sendo A arte de tecer o 
presente, proposta que dá nome ao livro em que a autora expõe suas 
ousadias teóricas à época, em co-autoria com Paulo Roberto Leandro. 

Entre os muitos estudiosos a endossar essa perspectiva, e trazendo 
suas indagações sobre o que entendemos como “reportagem”, está a 
também jornalista e professora universitária Jaqueline Lemos Martins, que 
concluiu sua tese de Doutoramento, intitulada O autor e o narrador nas 
tessituras da reportagem, defendida nos primeiros meses de 2016, na 
mesma Escola de Comunicações da USP. Seus escritos deram origem 
a um conciso artigo57, apresentado na XXXIX CONGRESSO INTERCOM 
do mesmo ano, em que Lemos posiciona o jornalista como um autor-me-
diador social, um produtor de sentidos, e ao propor uma aproximação 
às propostas de Medina, credita o profissional que se dedica “à arte, à 

57 No artigo Estratégias narrativas em reportagens: da emancipação autoral às múltiplas 
facetas dos narradores, a autora expõe com mais detalhes seus métodos teóricos de 
abordagem nas narrativas jornalísticas analisadas em sua tese, constituída como uma 
espécie de ensaio. 
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prática de reportar o mundo vivo” para “tecer as mediações simbólicas da 
realidade contemporânea” (MEDINA, 2006, p.87). 

Lemos busca identificar o autor e o narrador como instâncias distintas 
na reportagem. Essa distinção acontece também com o programa de Gabeira. 

Em seu programa televisivo, ele expõe 
suas impressões, enquanto autor, 
mas não limita as possibilidades 
de compreensão ao se estabelecer 
também como narrador. Nessas 
intersecções, o caráter germinal 
na busca de um Gabeira escritural. 

Há motivos para se querer uma virada contra a tradição positivista 
que atribui ao jornalista o dever de noticiar uma verdade, “reconhecida 
como tal pelo senso comum, desde que o enunciado corresponda a um 
fato, selecionado por regras hierárquicas de importância” (SODRÉ, 2009, 
p.12). Sabe-se que a pretensão em narrar com distanciamento, com uma 
pressuposta neutralidade e com primazia de objetividade pouco levam à 
autonomia do profissional, que se percebe “sem o poder de assumir a 
condição de autor e experimentar as potencialidades da construção de 
narradores na elaboração de reportagens” (LEMOS, 2016, p.11).

Segundo Medina, a reportagem expande a abrangência e enri-
quece a complexidade da notícia: “enquanto a notícia fixa o aqui, o já, o 
acontecer, a grande reportagem abre o aqui num círculo amplo, reconstitui 
o já no antes e depois, deixa os limites do acontecer para um estar acon-
tecendo atemporal ou menos presente [...] a reportagem leva a um quadro 
interpretativo do fato (MEDINA, 1988, p.134).
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Tomemos como exemplo, a diferença de tonalidade de Gabeira 
na semana mais importante da história política recente do Brasil, quando 
foram divulgadas as conversas telefônicas entre a presidente Dilma Rous-
seff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, podendo sugerir a indica-
ção de Lula para o cargo de chefe da Casa Civil como subterfúgio contra 
um eventual pedido de prisão da Polícia Federal. 

Em sua coluna dominical no jornal O Globo, de 20 de março de 
2016, intitulada Certas palavras valem mais que mil imagens, Gabeira 
relata os bastidores sob a reflexão do repórter que lá estava: “Em termos 
cinematográficos, o áudio contém metade das informações de um filme. 
Nesse caso, os áudios eram toda a informação necessária para inflamar 
as ruas (GABEIRA, O GLOBO, 20 mar. 2016). Ele reflete sobre o poder 
de informação dos áudios e expõe uma análise minuciosa sobre os diá-
logos: “a série de gravações mostrou não só que Lula queria interferir no 
processo legal. Mostrou algo que não se suspeitava: a falta de carinho e 
solidariedade com as pessoas que o ajudaram por décadas”, o que o per-
mitiu tecer algumas considerações – contundentes, porém não esperadas 
de um ex-militante político, exilado, terrorista e, principalmente, do parla-
mentar que um dia defendeu um dos partidos envolvidos nos escândalos 
de corrupção, o PT –  Partido dos Trabalhadores:

De todas as crises que vi no Brasil, esta tem uma singulari-
dade: a tristeza de milhares de pessoas que acreditaram no 
poder transformador da esquerda no governo. Falei com 
alguns senadores que deixaram o PT. Estavam desolados, 
depois de tantos anos de trabalho. Pelo menos compreende-
ram a realidade e podem tentar outro caminho. Os oportunis-
tas e carreiristas continuaram agarrados a seus empregos. O 
drama mesmo é dos que não suportam as dores da realidade 
e insistem na negação. Seguem o seu líder sem o bom senso 
de Sancho Pança. Não ousam dizer: “Mestre, olhe bem o que 
está dizendo”. No Brasil, pobre quando rouba vai preso, rico 
quando rouba ganha um ministério. Luiz Inácio Lula da Silva, 
em 1988 (GABEIRA, O GLOBO, 20 mar. 2016).
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Aqui, as vozes que compõem o enredo televisivo se misturam. As 
conversas “com alguns senadores que deixaram o PT”, bem como entrevis-
tas com outros parlamentares em um claro desdobramento do fato político, 
ganham a tônica, já no início da noite do mesmo domingo, em seu programa 
na Globo News. Valendo-se de uma cobertura in loco, Gabeira busca um 
caminho da compreensão dos fatos. Não basta reportar, torna-se fundamental 
refleti-lo: “Depois da maior manifestação política da história do Brasil, eu vim 
para Brasília ver o resultado do vendaval. Aqui, é uma cidade onde os políticos 
sabem atenuar as coisas, sabem dar novas interpretações, e fazer com que 
a sua importância desapareça” (GABEIRA, GLOBO NEWS, 20 mar. 2016). O 
repórter Gabeira que vai à Brasília, de terno e gravata, a respeitar o compro-
misso protocolar, percorre os corredores do Congresso Nacional a identificar 
os pontos que compõem a história.

A cidade onde os políticos “sabem dar novas interpretações e fazer 
com que sua importância desapareça” se torna o assunto principal de 
sua coluna da sexta-feira seguinte. Em seu espaço quinzenal de O Estado 
de S.Paulo, de 25 de março de 2016, de título Cada dia uma agonia, 
Gabeira relaciona uma passagem de sua própria trajetória na tentativa de 
compreender a reação de Dilma e seus defensores, ao “dissociar a forma 
do conteúdo e discutir só aquela” das gravações telefônicas. Há mais 
aqui, em exame, a própria experiência do homem que, um dia, também se 
viu envolvido em passagens semelhantes”. Como bem diz o Gabeira, de 
ponderações circunstanciadas pela trajetória: “tenho experiência disso”. 
E prossegue, a sugerir que muitos fatos merecem uma análise mais cui-
dadosa, antes de se tornarem frases de impacto:

Nas eleições de 98, um repórter ouviu ligação minha e divul-
gou uma frase em que dizia que uma deputada estadual 
era suburbana. Isso num contexto sobre implantação de 
aterros sanitários, que, para mim, deveriam ter um enfoque 
metropolitano. Reclamei da forma, mas não me detive nisso 
porque havia algo mais importante a tratar: o conteúdo. O 
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adversário na época, Eduardo Paes, fez uma grande campa-
nha em torno disso. Vestiram camisetas com a inscrição “Sou 
suburbano com muito amor”. Ainda hoje as fotos me fazem rir 
(GABEIRA, O ESTADO DE S.PAULO, 25 mar. 2016).

Gabeira se coloca, no limite, como autor. Longe da exaltação ou do 
elogio mitificador, trata-se do sujeito que “se deixa tocar pelos fatos e que 
se coloca na perspectiva de elaborar sujeitos outros aos quais cabe a arte 
da tessitura do presente, da narrativa do presente” (LEMOS, 2016, p.10). 
E, de antemão, torna-se necessário a chamada desobstrução dos senti-
dos, como enfatiza Medina, ao refletir que “a plenitude dos cinco sentidos 
no repórter afeto ao acontecimento lhe dá condições para ensaiar uma 
compreensão da dinâmica do caos em seus múltiplos códigos” (MEDINA, 
2008, p.107). Jornalistas que se posicionam enquanto escritores narram 
tanto o cotidiano quanto o evento extraordinário. Eles são convidados 
“a fertilizar o texto verbal com notações não-verbais” (Ibid., p.107). Em 
paráfrase a Gabeira, é preciso reclamar da forma mediante o conteúdo. 
O desafio é grande e audacioso, como bem pontua Lemos, ao se buscar 
uma outra interpretação para o repórter tradicional:

é o repórter – aquele que observou, sentiu, viu e ouviu –, o sujeito 
que impulsiona o “nascer” dos narradores na reportagem. Os 
elementos disparadores do processo de criação dos narradores 
se dá por um conjunto de variáveis intrincadas: na observação 
atenta e sensível dos fatos e personagens; na experiência in loco 
(isto é, ir aos acontecimentos); no diálogo com distintas fontes de 
informação/personagens; na costura de visões/opiniões/vozes 
na elaboração do texto (LEMOS, 2016, p.9).

De acordo com essa interpretação, o papel do repórter se desem-
penha na composição de uma narrativa do presente, a partir de pedaços 
do tempo, do espaço e das relações entre os sujeitos. Segundo Lemos, “é 
o narrador quem conta, conduz, guia, alinhava palavra e acontecimentos”, 
assim sendo, questiona-se quem são os narradores no jornalismo, uma 
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vez que “a narrativa jornalística é, preponderantemente, uma costura, uma 
articulação de narrativas” (Ibid., pp. 8-9). 

No prefácio que escreve para a abertura de sua autobiografia Onde 
está tudo aquilo agora? Minha vida na política, Fernando Gabeira relembra 
uma frase de L.P. Harley, autor do romance O mensageiro: “O passado 
é um país estrangeiro, fazem coisas estranhas por lá” (HARLEY Apud 
GABEIRA, 2012, p.7). Gabeira diz concordar somente com o final: “fazem 
coisas estranhas por lá”. O repórter faz aí uma justa intervenção para 
apontar a síntese de seu trabalho enquanto mediador dos temas do coti-
diano, tão recorrentes em seu programa televisivo. Sobre o local onde se 
fazem coisas estranhas, acredita-se, sobretudo, que seja uma definição 
precisa sobre o ofício do repórter: investigar, vasculhar, identificar, narrar, 
compreender, entre outros. E para tal, a importância de um jornalismo, 
antes de tudo, de intervenção, em suas melhores rubricas – sejam elas 
em primeira ou em terceira pessoa. Independentemente de quem articula 
essa fala, a constituição dos narradores está sob a batuta de seu autor. 
Assim, “a apuração está na instância do autor (repórter). O contar a história 
está na instância do narrador58” (LEMOS, 2016, p.9). 

É essa simbiose de contadores que se estabelece entre o repórter 
e escritor Fernando Gabeira nas narrativas de seu programa homônimo. 
Observa-se o repórter que junta pedaços de histórias: das que ele conta 
e das que viveu, mas também das personagens que passam em seu 
caminho. É o narrador que observa em diálogo intermitente com um 

58 “O narrador em terceira pessoa e distanciado corresponde a uma postura epistemológica 
tradicional no campo do jornalismo, alicerçado numa posição positivista e racionalista com 
a pretensa possibilidade de controle daquilo que se narra. Entretanto, mesmo o narrador 
em terceira pessoa pode banhar-se das incertezas, das problematizações que acometem 
a cada um de nós. O “deslocamento de sujeito” experimentado pelo repórter-autor para 
narrar está na episteme do ato narrativo. Impossível evitá-lo, ignorá-lo. O autor pode 
caminhar por trilhas experimentais ou tradicionais. Pode tatear novos caminhos. É no 
encontro com o outro, na observação atenta, sutil e minuciosa das realidades encontradas 
que o autor se abre para a disponibilidade de elaborar/constituir narradores”. Cf. Jaqueline 
Lemos. Estratégias narrativas em reportagens: da emancipação autoral às múltiplas facetas 
dos narradores. (2016, p.12).
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escritor também observado. Parafraseando Edvaldo Pereira Lima, “é um 
mundo particular dentro de outro mundo maior que o abrange, o jorna-
lismo” (LIMA, 2014, p.11), ao pontuar uma espécie de estilo diferenciado 
de prática da reportagem. 

Edvaldo Pereira Lima é outro nome de referência no estudo da 
reportagem em profundidade com trabalhos evidenciados na década de 
1990. Autor de um livro clássico, Páginas Ampliadas: o livro-reportagem 
como extensão do livro e da literatura se apresenta como um trabalho 
pioneiro ao conceber métodos de produção de textos de longo percurso. 
Para Lima, nesta prática jornalística, “a cena tem uma natureza visível. 
Em lugar de contar indiretamente o que aconteceu, mostra. Mais do que 
simplesmente passar uma informação, a cena procura colocar o leitor 
dentro do acontecimento” (LIMA, 2014, p.15). 

Em uma espécie de gradação, a grande reportagem busca com-
preender “a experiência sensorial, simbólica, de entrar naquele mundo 
específico que a matéria retrata” (Ibid., p.15). O autor ressalta que os prin-
cípios que alicerçam a prática do Jornalismo Literário fazem parte de um 
conjunto integrado. “Cada um deles alimenta e reforça o outro e é essa 
contribuição mútua que dá consistência à modalidade como um todo” 
(Idem, p.372). Sendo assim, veremos os ítens sugeridos por Lima: 1. Exa-
tidão e precisão; 2. Humanização; 3. Compreensão; 4. A atividade atávica 
de se contar uma história; 5. Universalização temática; 6. A busca por um 
estilo único, próprio e de, assim, o estabelecer de uma voz autoral, mas 
nem por isso, distorcida e deslumbrada; 7. Imersão; 8. A interpretação 
de eventos a partir de um simbolismo cotidiano; 9. Criatividade, o que 
necessariamente não está ligada à deturpação de fatos e, para encerrar, 
o item de número 10: Responsabilidade ética, no que cerne: “o Jorna-
lismo Literário tem um compromisso com a realidade e sua credibilidade 
depende disso” (Idem, p.389).
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Para tal, é preciso se esmerar: o bom jornalista das ruas enxerga 
além do que os olhos limitados se propõem ver. É o preconizava um estilo 
que surgiu como um rompante na década de 1960, nos Estados Unidos. 
Uma proposta de jornalismo que se convencionou chamar de “Novo Jor-
nalismo”, a buscar “um espaço narrativo povoado de detalhes concretos” 
(MEDINA, 2006, p.113).

“New Journalism”: o jornalismo nem 
tão novo nem tão velho

Tom Wolfe, um dos principais expoentes do “New Journalism”, 
revela no livro-referência Radical Chique e o Novo Jornalismo, sucesso 
notório a partir dos anos 1960 e reeditado com mesma receptividade em 
tempos atuais, que a proposta se inicia com a preocupação de captar o 
diálogo, os gestos, as expressões faciais, os detalhes do ambiente. “A 
ideia era dar a descrição objetiva completa, e mais alguma coisa que os 
leitores sempre tiveram de procurar em romances e contos: especifica-
mente, a vida subjetiva ou emocional dos personagens” (WOLFE, 2005, 
p.37). Sabe-se que, a rigor, há uma defesa pelos repórteres de uma escrita 
sem excessos, mas posta a assumir sua autoria. Porém, bem distante do 
simples encadear simpático das palavras ou, como convenciona-se, do 
jornalismo que se traduz “solene”, bem como de “impacto”, em busca 
de atingir audiências. O “New Journalism” não se quer mitológico tam-
pouco exceção à regra. Wolfe não alenta só uma reportagem primorosa, 
bem-feita, mas a elevação do jornalismo ao status de arte, um legado 
importante na formação de jovens e bons repórteres.

Também representantes do movimento, Norman Mailer, Truman 
Capote e Gay Talese propunham ainda uma narrativa mais afetiva, cir-
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cunstanciada a partir de uma rigorosa apuração e, principalmente, pela 
compreensão das múltiplas realidades de um fato. O caráter subjetivo 
das personagens, a reprodução de diálogos, a descrição minuciosa dos 
ambientes, a atuação do repórter enquanto “autor presente” estão con-
densados, essencialmente, na linguagem, na busca de se traduzir o que 
é dito – leia-se a linguagem enunciada. Trata-se de uma categoria do 
jornalismo que se impôs como um testemunho vivo da história.

Wolfe gostava de começar uma história deixando o leitor, via nar-
rador, falar com os personagens, intimidá-los, insultá-los, provocá-los 
com ironia ou condescendência. “Escrevia sobre mim mesmo na terceira 
pessoa, geralmente como um espectador perplexo ou alguém que estava 
no caminho, o que acontecia com frequência” (Idem, p.31). Essa era a 
principal característica do movimento que, quando ganhou força, partia 
do pressuposto de que as pessoas não tinham tanto tempo assim para ler 
e precisavam da notícia veloz, curta, precisa, imediata. O jornalista Gianni 
Carta, na apresentação de seu livro Velho Novo Jornalismo, publicado em 
2003, e que reúne uma série de reportagens e crônicas publicadas em 
revistas brasileiras e internacionais, defende que “o novo jornalismo era, na 
verdade, “velho jornalismo quando Tom Wolfe, nos anos 60, estava certo 
de que fazia parte de um novo movimento literário” (CARTA, 2003, p.14).

A ideia inicial de Wolfe, considerado uma espécie de fundador do 
movimento, era a do jornalismo a ser lido como um romance. A turma 
de “novos escritores” percebeu que as ferramentas tradicionais do jor-
nalismo estavam inadequadas para descrever as tremendas mudanças 
culturais e sociais daquela era, como bem detalha Marc Weingarten, em 
A turma que não escrevia direito, livro-reportagem sobre os bastidores 
desta época. Para o autor, tem-se um fluxo sem precedentes de não fic-
ção criativa, o maior movimento literário desde o renascimento da ficção 
americana nos anos 1920:
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Eles apareceram para nos contar histórias sobre nós mesmos 
de maneira que nós não podíamos contar, histórias sobre 
como a vida estava sendo vivida nos anos 1960 e 1970 e 
o que aquilo tudo significava. A aposta era alta; rachaduras 
profundas estavam rompendo o tecido social, o mundo 
estava fora de ordem. Então eles se tornaram os mestres que 
nos explicavam, nossos arautos locais e até mesmo nossa 
consciência moral – Os Novos Jornalistas (WEINGARTEN, 
2010, p.43).

A grande virada desse chamado “Novo Jornalismo” está na pos-
sibilidade de escrever não-ficção usando qualquer recurso literário, “dos 
dialogismos tradicionais do ensaio ao fluxo de consciência, e usar muitos 
tipos diferentes ao mesmo tempo, ou dentro de um espaço relativamente 
curto... para excitar tanto intelectual quanto emocionalmente o leitor” 
(Ibid., p.28). E vem a reforçar, como sugere Carta, um caminho de prática 
em que, “na maioria das vezes vivi a experiência para poder escrever sobre 
ela. É um pouco como a escola de method acting – você só encarnará o 
pugilista se pular muita corda, correr, fizer luva, sparring e entrar no ringue 
para uma luta” (CARTA, 2003, p.14).

Enquanto linguagem, o “Novo Jornalismo”59 
rompe com o classicismo do início do 
século XX quebrando os padrões formais 
da reportagem tradicional ao permitir o 
aprofundamento dos assuntos, a partir 
de uma narrativa mais orgânica, capaz de 

59 “O jornalismo literário é também conhecido como novo jornalismo, literatura não ficcional, 
literatura da realidade, jornalismo em profundidade, jornalismo diversional, reportagem 
ensaio e jornalismo de autor. Os espanhóis o chamam de periodismo informativo de 
ceación, denominação mais ajustada aos conceitos esboçados sobre o gênero”. Cf. 
Renato Modernell, Em trânsito (Unversidade Presbiteriana Mackenzie, 2011, p.57).
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propor uma aproximação quase intrínseca 
entre repórter e o fato reportado em uma 
articulação que se dá, principalmente, 
através do texto, através da linguagem. 
A sedução pela palavra. Porém, apesar de 
buscar a realidade, sem deixar de lado as 
impressões de quem escreve, o escriba 
ocupa um papel fundamental nessa prática. 

Quanto ao texto, Carta destaca que o repórter, sob essa perspec-
tiva, há de ser objetivo e, ao mesmo tempo, elegante, mas sem afetações. 
“Escrever com simplicidade – isso já virou até jargão, mas aqui preciso 
repetir – é difícil. Na grande reportagem, ao contrário do artigo que só dá 
notícias, você precisa de uma voz, de ritmo e, claro, de uma boa história. 
E uma linguagem e estrutura repletas de imaginação. E de imagens” (Ibid., 
p.14). Percebe-se, sobretudo, a importância do texto. Mas, por que essa 
busca pela quebra dos cânones jornalísticos? 

Weingarten enfatiza que Wolfe e muitos de seus contemporâneos 
reconheceram um fato evidente nos anos 1960: “as ferramentas tradi-
cionais do jornalismo eram inadequadas para descrever as tremendas 
mudanças culturais e sociais daquela era. Guerra, assassinato, rock, 
drogas, hippies, yippies, Nixon: como um tradicional repórter restrito aos 
fatos podia ousar dar uma ordem clara e simétrica a tamanho caos?” 
(WEINGARTEN, 2010, p.15). Ele escreve também que muitos fãs defini-
ram essa onda criativa de não-ficção, desse fluxo sem precedentes, como 
a arte do fato, em que suas produções se tornaram verdadeiras “escrituras 
sagradas” (Ibid., p.16).
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No Brasil, como já observado, Cremilda Medina foi um dos nomes 
exponenciais desse período. Atuante no jornalismo impresso, integrou 
a equipe que deu forma ao projeto do Jornal da Tarde60. Para Medina, 
a “reportagem alinear” (1988), termo por ela cunhado, é narrativa mais 
tensa e densa, a partir do “aprofundamento do contexto (ou das forças 
que atuam sobre o factual imediato), a humanização do fato jornalístico 
(tratamento de perfis, histórias de vida ou protagonismo social), as raízes 
históricas do acontecimento atual e os diagnósticos e prognósticos de 
fontes especializadas do saber científico” (MEDINA, 2016, p.39). Medina 
vem a reforçar também a diferenciação pontual entre notícia e grande 
reportagem: “enquanto a notícia fixa o aqui, o já, o acontecer, a grande 
reportagem abre o aqui num círculo amplo, reconstitui o já no antes e 
depois, deixa os limites do acontecer para um estar acontecendo atem-
poral ou menos presente” (MEDINA, 1988, p.115).

Diversas coletâneas, publicadas no exterior, em língua inglesa, se 
dedicam a estudar e compreender as influências do “New Journalism” na 
concepção das reportagens escritas nos jornais, revistas e sites eletrônicos. 
São livros com um extenso capítulo introdutório em que os autores – em sua 
maioria, repórteres de prestigiados veículos de imprensa ou professores de 
renomadas universidades de comunicação – discutem a importância e os 
elementos que compõem uma reportagem em profundidade. Na sequên-
cia, uma seleção refinada de produções que fizeram história no jornalismo. 

Em Intimate Journalism – the art and craft of reporting everyday life, 
o editor Walt Harrington, do The Washington Post Magazine, intitula seu 
texto como o “ensaio do escritor: vendo o extraordinário no ordinário” e 
discute sobre as variantes do nome nesse tipo de produção: “jornalismo 

60 “Começa a circular o Jornal da Tarde, marco de uma revolução gráfica e editorial no 
jornalismo brasileiro, com reportagens de qualidade e irreverência de estilo. O jornal, 
sob a direção de Ruy Mesquita, inovou a imprensa brasileira pela apresentação gráfica 
e pela exclusividade de suas reportagens”. In: http://acervo.estadao.com.br/historia-
-do-grupo/decada_1960.shtm. Acesso em: 25 jan. 2017.

http://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_1960.shtm
http://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_1960.shtm
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literário”; “jornalismo criativo”; “produção criativa de não ficção” ou “narrativa 
documentária”.61 Harrington argumenta que o jornalismo em profundidade, 
ou “do dia a dia deve ser uma constante na produção social da notícia 
como um caminho para um respiro do próprio jornalismo. É uma vertente 
tão necessária quanto às reportagens de denúncia, corrupção e injustiça 
social” (HARRINGTON, 1997, p.XIV). O autor ainda pontua, como em um 
manual do passo a passo, voltado também a estudantes de graduação e 
profissionais de comunicação, os elementos que compõem uma narrativa 
de não ficção de fôlego, o que ele qualifica como “técnicas básicas”: 

•  Pensar, reportar e escrever a partir de cenas;
• Capturar a voz do narrador e escrever a história a partir de 

um ponto de vista de um ou mais personagens;
• Buscar os detalhes de aspectos subjetivos da vida de suas 

personagens;
• Valorizar os diálogos da vida real;
• Mergulhar nos conflitos psicológicos das personagens;
• Escrever a partir de um ponto de tensão do fato; 
• Permitir os fluxos de consciências de momentos distintos 

dos reportados;
• Ater-se aos detalhes físicos de lugares e pessoas;
• Compreender que, muitas vezes, o óbvio não é tão claro 

como parece;
• Finalmente, fazer crer, através das palavras, que tudo o que 

está escrito é, de fato, verdade! (Ibid., pp. XX-XXI).

Na obra The Art of Fact – a historical anthology of literacy journalism, 
editada por Kevin Kerrane e Ben Yagoda, ambos professores de jornalismo 
da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, há um compêndio das 
antológicas produções de nomes pioneiros do “New Journalism”, como 
John Hersey, Jack London, Lilian Ross, George Orwell, Gay Talese, Truman 
Capote, além do próprio fundador Tom Wolfe, entre outros. No prefácio, 

61  Tradução nossa. 
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Ben Yagoda pontua que o jornalismo “implica em um processo de apuração 
muito bem afinado – em que não basta apenas um senso de memória ou de 
observação do repórter, assim como um entendimento do que realmente é 
uma reportagem” (KERRANE & YAGODA, 1997, p.13). No texto de Kerrane, 
definido por “Fazendo fatos dançarem”, compreende-se a importância de 
Wolfe na busca por uma escrita de “não-ficção com detalhes máximos de 
realismo, como em uma novela dramática” (Ibid., p.17). Porém, pontua-se 
que, apesar da proximidade ao subjetivo de uma personagem, cabe ao 
autor saber distinguir o que é apreensão de julgamento de valor.

Em Literacy journalism: a new collection of the best american non-
fiction, editado por Norman Sims e Mark Kramer, os autores dialogam 
com elementos em comum às outras obras de referência. Pontuam a 
produção jornalística de não-ficção como a realização de uma reportagem 
que vem para “quebrar as regras [...] uma alternativa ao velho jornalismo e 
que, não necessariamente, pode ser pensado como “novo”” (KRAMER & 
SIMS, 1995, p.21). A dupla também estabelece uma série de tópicos – são 
oito, ao todo – que ajuda a nortear a produção de reportagens ao estilo e 
encerra a apresentação da obra com uma provocativa pergunta: “Por que 
a união de elementos como o detalhe de fatos, narrativas, e vozes íntimas 
vem crescendo e marcando território neste século?” (Ibid., p.33). 

Sims e Kramer acreditam que a resposta está na transformação 
de valores culturais de nossa sociedade, que tornou basicamente as rela-
ções fragmentadas e instantâneas, enquanto a ciência veio reforçar que 
apenas o conhecimento e a profundidade podem ajudar na compreensão 
dos tempos” (Idem, pp. 33-34). Eles encerram a discussão alegando que 
somente “um estilo informal pode ofuscar a generalização de multidões, 
países, serviços, burocracias e especialistas. E as narrativas de vidas 
comuns ajudam a revelar os sintomas da atualidade. E nela se esconde a 
verdade, bem atrás da vida real” (Idem, p.34).
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No Brasil, além do já citado Jornal da Tarde, também nos anos 
1960, a revista Realidade se tornou um produto editorial de referência na 
produção de reportagens de fôlego, bem como a revista esportiva Placar, 
a partir de 1970, ambas da editora Abril, e investigada por este autor na 
obra Onde o esporte se reinventa: histórias e bastidores da revista ‘Placar’, 
em co-autoria com o jornalista Márcio Kroehn. A relembrar, a reportagem 
clássica que denunciou a Máfia da Loteria Esportiva, estampada na capa 
da edição de 10 de julho de 1970. Em Êle venceu o bolão na brincadeira, 
o repórter Fausto Neto descreve os hábitos de apostas. Acompanhemos 
a construção do texto, bem ao melhor estilo do que preconizava o “Novo 
Jornalismo”, ao pontuar elementos como autoria na escrita; reflexões de 
personagens; descrições de cenas; valorização de diálogos interiores e 
profundidade na imersão do repórter, ora autor ora narrador, entre outros:

Êle nunca jogara na Loteria Esportiva, mas que gostava de 
futebol isso todo mundo sabia. Por isso o amigo insistiu muito 
para que êle preenchesse dois cartões do Bolão. Veio-lhe à 
mente o velho sonho de ter um carro, vieram as recordações 
dos tempos de jogar pelada no timinho da família, da época 
em que foi jogador de futebol profissional no Estado do Rio. 
Então êle preencheu um cartão com tôda seriedade, usando 
os conhecimentos que tem de futebol, como bom torcedor 
que é. Depois, pegou o outro cartão e preencheu na base 
da gozação, com os resultados mais loucos possíveis. Foi aí 
que Gilberto Furtado de Medeiros, de 35 anos, funcionário da 
Refinaria Açúcar União, pai de um casal de garotos, ficou rico 
(NETO, In CHIARIONI & KROEHN, 2010, p.150).

Jornais à época, como Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, 
o extinto Jornal do Brasil e o Correio Braziliense também dedicaram um 
espaço entre um caderno e outro para a produção de reportagens dife-
renciadas, em que o repórter pudesse ousar e alternar em seu papel de 
ora autor ora narrador. Mas, sabe-se que a força do “Novo Jornalismo” 
ganha maior visibilidade no início dos anos 2000, principalmente a partir 
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da criação do selo “Jornalismo Literário”, pela editora Companhia das 
Letras. Hoje, mais de 30 títulos estão ali inseridos em obras magistrais e 
de reconhecimento entre crítica e leitores. Trata-se da reedição de algu-
mas das maiores reportagens do século XX, bem como de novos nomes 
exponenciais. Coordenada pelo jornalista Matinas Suzuki Jr., os títulos são 
acompanhados de prefácios ou posfácios, muitas vezes de ambos, com 
renomes do jornalismo, do cinema e das artes que ajudam a compreender 
e dialogar com as ressonâncias dos escritos. 

Primeiro título da série, Hiroshima, de John Hersey, traz um retrato 
de seis sobreviventes da explosão da bomba atômica, um ano depois dos 
fatos. A reportagem é publicada inicialmente na revista The New Yorker 
em 1945. Por 17 dias, Hersey percorre os principais pontos da região 
e traz um relato vívido do momento. Quarenta anos depois, ele retorna 
à cidade e reencontra os personagens, elucidando desdobramentos e 
consequências às vítimas. 

Na edição, o posfácio, de título Jornalismo com H, é escrito pelo 
próprio Matinas Suzuki Jr. O espaço funciona como uma espécie de 
bastidor sobre o processo de confecção da reportagem. Revelações de 
como a narrativa se deu, no tempo em que foi publicada no respectivo 
veículo de imprensa. Suzuki Jr. destaca que Hiroshima não trazia reve-
lações técnicas nem dados desconhecidos sobre os efeitos da bomba 
atômica. Seu impacto veio do enfoque e da abordagem escolhidos por 
Hersey. Humanizando o que havia ocorrido por meio do relato de seis 
sobreviventes, [...] ele aproximou a abstração ameaçadora de uma bomba 
atômica à experiência cotidiana dos leitores. O horror tinha nome, idade e 
sexo” (SUZUKI JR In HERSEY, 2002, p.168). O organizador da publicação 
escreve ainda que ao “optar por um texto simples, sem enfatizar emoções, 
ele deixou fluir o relato oral de quem realmente viveu a história. O tom da 
reportagem é um prolongamento da dor silenciosa que os sobreviventes 
de Hiroshima notaram nos conterrâneos feridos” (Ibid., p.168).
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No entanto, esse enlace entre jornalismo e literatura já ocupara o 
cenário da imprensa brasileira nas primeiras décadas do século XX quando, 
como bem lembra a pesquisadora Eliza Casadei, o jornalista exercia o 
papel de “uma espécie de literato” (CASADEI, 2013, p.17). Em sua tese de 
doutorado, Os códigos padrões de narração e a reportagem, ela faz um 
retrospecto da narrativa jornalística nos diários impressos. Expoente dessa 
fase, Alceu Amoroso Lima publica na metade do século passado um livro 
considerado fundador: O jornalismo como gênero literário. A obra perma-
nece esgotada até os dias de hoje, e só pode ser encontrada a preço de 
ouro em sebos ou sites de busca na internet. Nele, Amoroso Lima articula 
a ideia da notícia como uma “prosa de apreciação dos acontecimentos” 
(LIMA, 1990, p.56) e, como reforça Casadei, ele foi o grande responsável 
por alinhavar a “hipótese de configuração do jornalismo como um gênero 
literário pautado por peculiaridades ligados à narração dos acontecimen-
tos presentes” (CASADEI, 2013, p.18).

No Brasil, dois nomes célebres fizeram história e se tornaram clás-
sicos na compreensão do jornalismo como um ofício narrativo levado à 
máxima potência, por assim dizer. Vamos a eles.

João do Rio, 
o texto nobre no jornalismo

Antes mesmo de qualquer possibilidade de discussão sobre o 
tal “Novo Jornalismo”, o jornalista e escritor João Paulo Alberto Coelho 
Barreto, porém mais conhecido por João do Rio (1881 – 1921), publica 
no início do século XX, na Gazeta de Notícias, uma série de reportagens 
que abarcava o olhar do repórter na construção da narrativa. Para o 
antropólogo Gilberto Velho, no prefácio da obra De olho na rua: a cidade 
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de João do Rio, “como jornalista que era, João do Rio, particularmente, 
desenvolveu uma sensibilidade etnográfica que lhe permitiu captar vários 
mundos pelos quais transitava no Rio de Janeiro de sua época” (VELHO In 
O’DONNELL, 2008, p.2). Seus escritos constam no livro formatado a partir 
da dissertação de mestrado de Julia O’Donnell, defendida no programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. 

A pesquisadora traça um perfil bem detalhado sobre o desempenho 
de João do Rio em seu trabalho de campo:

João do Rio tinha no jornalismo sua profissão, o que o diferen-
ciava da esmagadora maioria de seus predecessores (como 
Machado de Assis, Aloísio de Azevedo, Olavo Bilac e tantos 
outros) que viam as redações como um complemento finan-
ceiro às suas atividades financeiras [...]. Imerso com encan-
tamento e crítica no processo de crescimento da cidade no 
período, o autor nos oferece uma visão dos aspectos mais 
sensíveis (e por isso mesmo menos acessíveis) da urbaniza-
ção do espaço da cidade e de seus habitantes. A minúcia 
com que são bordados detalhes referentes a essa temática 
revela, nesse autor, o que denomino como um temperamento 
etnográfico. O estranhamento com que ele se postava diante 
do observado fez com que em seus textos, a modernidade 
ganhasse contornos humanos em expressões, gestos e valo-
res da intersubjetividade que circulava nas ruas de calçamento 
ainda fresco. [...] A peculiaridade do olhar lançado por João 
do Rio ao seu redor mostra um aguçado senso de percepção 
das relações sincrônicas, tão caro à epistemologia do trabalho 
etnográfico (O’DONNELL, 2008, pp.7-9).

João do Rio desenvolveu muitas de suas habilidades nos semaná-
rios da época. Cronista, também foi crítico de arte, se dedicou a ensaios, 
contos, peças de teatro, escreveu romances, além de conferências sobre 
dança, moda, costumes, política. Esteve na ativa em jornais e revistas e 
criou um estilo de texto único para a época, alterando o modo de se fazer e 
se pensar o jornalismo, a reportagem e suas técnicas. Parte de sua obra foi 
reeditada, em 2015, pela novata editora Carambaia, com um projeto gráfico 
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desenvolvido por um grupo de arquitetos e designers. A Coleção João do 
Rio é composta por três volumes: Crônica, Folhetim, Teatro. Eles reúnem 
uma seleção de crônicas, reportagens, contos ficcionais, entrevistas, peças, 
sainetes, folhetins e artigos produzidos entre 1899 e 1919. “Boa parte dos 
textos nunca saiu em livro, apenas nos jornais – que permaneceram mais 
de 100 anos guardados em arquivos e bibliotecas. Até mesmo os romances 
e crônicas que o próprio autor editou em livro estavam há décadas fora de 
catálogo”, como reforça o site de divulgação da coletânea, organizada pela 
jornalista e editora Graziella Beting. 

Com mestrado e doutorado na Universidade de Paris 2, na França, 
Beting estudou o surgimento do folhetim e da crônica, e entre os autores, 
se debruçou sobre a obra de João do Rio. Na Introdução do volume de 
crônicas, a pesquisadora sugere que “crônicas não foram feitas para durar. 
Elas são textos breves, por natureza efêmera, escritas geralmente de um 
dia para outro, com lastro na realidade do noticiário e outro na ficção, com 
doses bastante variáveis dessa combinação” (BETING In RIO, 2015, p.7). 
Porém, reforça que “quando João do Rio escrevia uma crônica, sabia estar 
criando algo mais que um texto perecível” (Ibid., p.7).

Os escritos de João do Rio assumem bem um olhar de reportagem 
autoral, a partir de uma narrativa densa, com aprofundamento de contexto 
e relevância; um passeio pelas vozes de personagens e narradores (ele se 
posiciona ora em primeira ora em terceira pessoa), bem como de “possíveis 
prognósticos de fontes especialistas” (LEMOS, 2016, p.39). 

Ainda nas primeiras páginas de apresentação da obra, Beting res-
gata uma passagem sobre o autor, ao constatar a consciência de suas 
reportagens como um documento histórico. “Ele mesmo afirmou isso num 
texto deixado no meio de seus arquivos, [...] e publicado dois anos depois 
de sua morte no jornal A Pátria: “Se a minha ação no jornalismo brasileiro 
pode ser notada é apenas porque desde o meu primeiro artigo assinado 
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João do Rio eu nunca separei jornalismo de literatura, e procurei sempre 
fazer do jornalismo grande arte”” (BETING, 2015, pp.7-8).

A organizadora do material destaca que João do Rio foi um repórter 
em uma época em que o redator pouco saía de seu local de trabalho. É 
nesse contexto, que nasce o famoso pseudônimo: 

Ele percorreu os subterrâneos da cidade para entrevistar o 
povo numa época em que não se dava voz à pobre gente. 
Ele usou sua pena para denunciar as más condições de vida 
da gente humilde, mas também para descrever os ambientes 
requintados, os hábitos importados e luxos variados dos 
ricos. Ele subiu o morro para desvendar ao leitor o que era 
uma favela numa época em que “Favela” ainda era nome 
próprio. Ele flanou pela Avenida Central e frequentou os 
teatros, reuniões, chás e eventos mundanos – e até acabou 
gostando disso. João do Rio percorreu o mundo, foi amado e 
odiado. Fez rir, fez chorar, colecionou admiradores e desafe-
tos. Ele levou a reportagem para a crônica, e o estilo literário, 
a criação de diálogos, de humor, a ironia, para a reportagem. 
Renovou o modo de fazer jornalismo e ajudou a fundar a 
crônica moderna (Ibid., p.8).

Dos escritos de Beting, registra-se, com reverência, a principal caracte-
rística de João do Rio, que viria a ser a marca de seu trabalho e vem a influen-
ciar – quase um século depois – o Fernando Gabeira repórter aqui em estudo: 
“Ainda no primeiro mês na Gazeta, João do Rio62 resolveu subir o morro para 
ver de perto como viviam essas pessoas e conversar com elas. Nascia, assim, 
na imprensa brasileira, a figura do repórter moderno” (Idem, p.12).

62 “Paulo Barreto morreu subitamente em junho de 1921, poucos meses antes de completar 
40 anos, de um ataque do coração, dentro de um táxi, saindo do jornal. O velório, aberto ao 
público, durou quatro dias. O corpo do escritor estava vestido com o fardão da Academia 
Brasileira de Letras. Passaram por lá ex-presidentes, ministros, senadores, deputados. Mas 
também damas da sociedade, estivadores, pescadores, atores, vendedores, cocottes das 
pensões, literatos, vagabundos, miseráveis, garçons de cafés. [...] no dia seguinte, os jornais 
estampavam a foto impressionante, em que se calculava a presença de 100 mil pessoas 
no seu enterro. Na época, o Rio de Janeiro contava com 900 mil habitantes”. Cf. Graziella 
Beting, Coleção João do Rio (Carambaia, 2015, p.16).
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A ideia de um João do Rio de escrita perene dialoga com as palavras 
de Weingarten, ao pontuar que o brilho dourado do “New Journalism”, 
na definição de Wolfe, era que as reportagens pudessem retratar “suas 
épocas com precisão” (WEINGARTEN, 2010, p.20). 

Em uma articulação entre a escrita jornalística e a prática literária, 
o crítico José Castello ressalta a necessidade de se vislumbrar narrativas 
capazes de trazer ordem em “um mundo obstruído por dogmas e slogans” 
(CASTELLO, 2007, p.62). Para ele, torna-se, assim, necessário abrir-se 
para um jornalismo em que se tenha “em vez de pressa, reflexão; em lugar 
da saturação das notícias prontas, a seleção de informações, sua análise 
e depuração. Um espaço para parar, e não para correr” (Ibid., p.71). 

É o que, em suma, compreende o professor Pasquale Cipro Neto, 
então colunista da Folha de S.Paulo, ao questionar a necessidade de se 
compreender o verdadeiro significado de cada “palavra” que, mal apli-
cada, pode levar à inflexão: “Permito-me, mais uma vez, explicar aos que 
não entendem: quem não compreende o mundo, a realidade e as suas 
correlações não entende a palavra, o (con)texto etc. A vida é um complexo 
e interminável texto” (NETO, FOLHA DE S. PAULO, 17 mar. 2016).

Euclides da Cunha e a alcunha 
de repórter especial

Engenheiro militar por formação, mas jornalista e escritor por voca-
ção, Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha (1866 – 1903) recebe um con-
vite de Júlio Mesquita, diretor de redação do jornal O Estado de S.Paulo, 
para cobrir a guerra de Canudos, no sertão da Bahia. Como detalha o 
escritor Roberto Ventura, autor de Euclides da Cunha – esboço biográfico, 
na cobertura da guerra, de agosto a outubro de 1897, “Euclides tratou a 
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guerra, nos primeiros artigos e reportagens, como um recuo no tempo, 
em que os combatentes refluíam à barbárie dos homens das cavernas” 
(VENTURA, 2003, p.150). Cunha não só buscou compreender as razões 
da luta armada como focalizar o avanço dos combates “[...] que tragava 
as vidas dos soldados e conselheiristas, atirando no vácuo sua fé no pro-
gresso e na República” (Ibid., p.150). 

O correspondente de O Estado de S. Paulo desperta o interesse 
da imprensa para o conflito. Euclides testemunha as cenas de batalhas 
entre a rebelião de fanáticos do beato Antônio Conselheiro, em oposição 
ao governo republicano, e as tropas do Exército nacional, chamadas após 
a queda das forças policiais da Bahia. Suas reportagens trazem riqueza 
de detalhes, descrições da paisagem a partir do relevo e de suas próprias 
observações, os traços dos combates, além da fragilidade física dos com-
batentes. Ao chegar em Salvador, no início daquele agosto de 1897, ele 
envia um telegrama à redação do jornal:

Chegamos bem. Fomos recebidos pelo governador e pelo 
funcionalismo civil e militar. Observo que nesta cidade há 
muito menos curiosidade sobre os negócios de Canudos do 
que aí no Rio de Janeiro. O 1o batalhão da polícia de S.Paulo 
desembarcou hoje. A correção e o garbo da força paulista 
despertaram entusiasmo geral. Visitei no quartel de Palma o 
coronel Carlos Telles, que foi ferido na clavícula direita, sem 
gravidade. Visitei também o bravo militar Savaget que me 
afirmou não existirem em Canudos mais de duzentos homens 
nos redutos conselheiristas. O general Savaget disse-me 
que a vitória é próxima e segura (CUNHA, O ESTADO DE 
S.PAULO, 7 jun.1897).

Ao mergulhar nos bastidores do conflito armado, Euclides da Cunha 
possibilita a leitura do movimento a partir de uma visão de dentro. É o jor-
nalismo ganhando novos contornos, mais corpo e densidade. Ele segue 
para a frente de batalha, toma contato com uma cidade semidestruída pelas 
privações da guerra e pelos constantes bombardeios. Entre uma marcha e 
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outra a cavalo para Canudos, enquanto observa a paisagem, ele toma notas 
para os telegramas e artigos que enviava para Júlio Mesquita, o deixando, 
às vezes, “absorto em seus pensamentos, fitando ao longe a paisagem 
monótona e repetitiva. Longas planícies se estendiam à sua vista, pontua-
das por serras inatingíveis. Tinha uma sensação estranha ao seguir junto às 
tropas, como correspondente de um jornal” (VENTURA, 2003, p.171-172).

Para Cunha, viajar era escrever incessantemente. Ele retorna a São 
Paulo em outubro de 1897 e passa a se dedicar a Os Sertões (1902), “com 
base em notas e artigos escritos durante a cobertura da guerra” (Ibid., 
p.183). O livro se torna uma obra-prima e um dos grandes clássicos da 
mescla entre jornalismo e literatura. Uma publicação densa, dividida em 
três partes: a terra; o povo; o homem, o que leva Alfredo Bosi classificá-la 
de “face trágica” do nosso país:

A personalidade de Euclides inclinava-se naturalmente para 
os conflitos violentos, para os aflitivos extremos. Foi por isso 
que as imagens de Antônio Conselheiro e de seus fanáticos, 
esmagados pelas raças do litoral, mas resistentes até o último 
cadáver, entraram de chofre em sua consciência e em sua 
sensibilidade, apoderando-se delas para sempre e exigindo 
uma expressão igualmente forte, agônica63.

Os sertões, principalmente na primeira parte, dedicada à terra, “mos-
tra a preocupação de Euclides com a geologia, disciplina que estudara na 
Escola Militar, e que voltou a estudar a partir de 1894, tanto devido a suas 
atividades como engenheiro como por seu projeto de se tornar professor de 
minerologia e geologia da Escola Politécnica” (VENTURA, 2003, p.187). Ele 
critica a ação do Exército contra os seguidores de Conselheiro e surpreende, 
em seu lançamento, nos primeiros dias de dezembro de 1902, “pelo cuidado 
estilístico e literário, com uma escrita altamente expressiva e imagética, quanto 
pela amplitude dos assuntos tratados. Além de relatar a guerra, o engenheiro-

63 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1975, p.347.
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-escritor mostrava ambições de historiador e de cientista, abordando o clima 
e a vegetação do semiárido, a raça, o homem e os costumes do sertão, a 
formação de Canudos e a biografia de Conselheiro” (Ibid., p.222).

A obra tornar-se-ia um clássico da literatura brasileira. O título se 
encontra em domínio público e teve uma edição crítica de luxo, por oca-
sião dos 150 anos do nascimento de Euclides da Cunha, organizada por 
Walnice Nogueira Galvão, em novembro de 2016, constituindo-se numa 
das primeiras publicações da nova editora Ubu, formada pela união de 
profissionais da extinta Cosac & Naify.

Em nota preliminar, datada de 1901, ao fechamento da edição de 
Os sertões, Euclides da Cunha anuncia que o livro foi escrito nos raros 
intervalos de folga de uma carreira fatigante. Wilson Martins qualifica a 
obra como “livro vivo”, explicando seu “triunfo literário” e justificando o 
“destino contraditório e ambivalente” 64 do autor, como o próprio Cunha 
estabelece ao reconhecer:

Intentamos esboçar, palidamente embora, ante o olhar de 
futuros historiadores, os traços atuais mais expressivos das 
sub-raças sertanejas do Brasil. E fazemo-lo porque a sua ins-
tabilidade de complexos de fatores múltiplos e diversamente 
combinados, aliada às vicissitudes históricas e deplorável 
situação mental em que jazem, as tornam talvez efêmeras, 
destinadas a próximo desaparecimento antes as exigências 
crescentes da civilização e a concorrência material intensiva 
das correntes migratórias que começam a invadir profun-
damente a nossa terra. O jagunço destemeroso, o tabaréu 
ingênuo e o caipira simplório, serão em breve tipos relegados 
às tradições evanescentes, ou extintas (CUNHA, 2016, p.10).

À época, a obra de Euclides da Cunha divide opiniões e trans-
forma-o, ao mesmo tempo, “em glória nacional e em maldito escritor” 
(MARTINS, 1978, p.217). Ele próprio não se intimida em assumir, ainda 

64 MARTINS, Wilson. História da inteligência brasileira, volume V. São Paulo: Cultrix, 
1978, p.217.
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na mesma Nota preliminar, que “tivemos na ação um papel singular de 
mercenários inconscientes [...] Aquela campanha lembra um refluxo para 
o passado. E foi, na significação integral da palavra, um crime. Denuncie-
mo-lo” (CUNHA, 2016, p.11). Um crime como um fratricídio – a matança 
entre irmãos, filhos do mesmo solo, a bem dizer. O próprio Roberto 
Ventura, autor de uma das biografias sobre o conflito, reconhece que 
Cunha responsabilizou “a Igreja, os governos federal e estadual baiano e 
sobretudo o Exército pelo massacre dos habitantes de Canudos” (VEN-
TURA, 2016, p.675).

Para Ventura, Euclides da Cunha busca traçar, em Os sertões, 
paralelos entre os dois lados do conflito, “mergulhados no mesmo fana-
tismo e misticismo: entre o soldado e o jagunço, entre o litoral e o sertão, 
entre a República e Canudos” (Ibid., p.676). Antes de pôr um ponto final, 
as palavras magistrais sobre o desfecho da guerra revelam um narrador 
em terceira pessoa, atento, bem-intencionado e verdadeiramente escri-
tural. Ele não opôs, assim, o litoral ao sertão. “Viu um como reflexo do 
outro: a barbárie está por toda parte” (Idem, p.676). A barbárie bem vista 
e devidamente registrada:  

Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo 
único em toda a História, resistiu até ao esgotamento com-
pleto. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do 
termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus 
últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro ape-
nas: um velho, dois homens-feitos e uma criança, na frente 
dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. [...] caiu 
o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir desmanchan-
do-lhe as casas, 5200, cuidadosamente contadas. Antes, 
no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida 
descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. [...] envolto 
no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao 
peito, rosto tumefacto e esquálido, olhos fundos cheios de 
terra – mal o reconheceram os que mais de perto o haviam 
tratado durante a vida. Desenterraram-no cuidadosamente. 
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[...] fotografaram-no depois. [...] restituíram-no à cova. Pensa-
ram, porém, depois, em guardar a sua cabeça tantas vezes 
maldita – e como foram malbaratar o tempo exumando-o de 
novo, uma faca jeitosamente brandida, naquela mesma ati-
tude, cortou-lha; e a face horrenda, empastada de escaras e 
de sânie, apareceu ainda uma vez antes aqueles triunfadores. 
Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em 
festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. 
Ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as 
linhas essenciais do crime e da loucura (Ibid., pp.549-550).

É inevitável voltar a Gabeira e à prática de um jornalismo que se apre-
senta, assim como o de Euclides da Cunha, como escritura da presença. 

Fernando Gabeira,
um repórter do cotidiano

Nas reportagens que conduz no canal Globo News, encontra-se 
um Fernando Gabeira em cenas que desconstroem a figura do jornalista 
clássico, de “terno e gravata” – a imagem do repórter na estica, de cabelo 
engomado e o rosto coberto de make up, bem característico do meio 
televisivo. O estilo de Gabeira é bem outro: óculos escuros que encobrem 
algumas marcas do tempo, cabelos ao vento, camiseta sem estampa, 
relógio emborrachado, calça larga e tênis que imitam botas, assim vai 
ele pelos locais em que cumpre sua devida pauta jornalística. Uma mão 
no bolso sugere um ar despojado enquanto a outra segura a câmera 
multiuso: um equipamento que filma e também fotografa. A saber: muitas 
de suas expedições também podem se tornar ensaios fotográficos dispo-
nibilizados em seu site pessoal. 
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Ele poderia ser considerado um dinossauro da imprensa, mas se 
apresenta com jovialidade e fineza na condução de suas entrevistas e 
reportagens, bem ao que preza a prática do “Novo Jornalismo”. Um repór-
ter com mais de 77 anos, com a vitalidade de um novato, de “ouvidos 
aguçados”, que sabe articular as perguntas para obter respostas simples 
de anônimos ou famosos, mas nem por isso, desimportantes. 

Gabeira indaga, questiona, ouve, 
percebe, compreende, sugere. 
Sua interpretação não impõe pontos 
finais. Seu texto é substantivo. 
Esse é um de seus distintivos. 
Em seu formato de programa, Gabeira 
pensa o jornalismo como uma espécie 
de escrita do mundo e busca contar 
histórias do homem comum e seus 
temas candentes através da imprensa. 

Seu programa se inspira em técnicas empregadas pelo “Novo Jor-
nalismo”, a partir de uma condição audiovisual. É certo que o jornalismo 
televisivo raramente foi alvejado enquanto técnica e suas estratégias de 
formatação por essas escolas de estilo. Ao produto televisual, coube ape-
nas a crítica, muitas vezes, desmedida por considerá-lo algo inferior. 

Em muitas edições, ele acompanha personagens durante alguns 
dias, participa ativamente do universo retratado, elaborando perguntas ora 
pertencentes à narrativa ora como um observador não-participante. Suas 
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intervenções misturam uma certa ironia com tiradas de humor, sem alterar 
o significado da linguagem que se pretende associar. Trazendo o referen-
cial barthesiano para a nossa pesquisa, tem-se como premissa básica do 
jornalismo informar, a partir de uma “escritura” precisa, da força de uma 
causa que, no caso, atenda a todos os lados de uma notícia. Porém, o 
próprio Barthes – aqui como um “detrator dos jornalistas” (MOTTA, 2011, 
p.155) – aponta que a prática desse ofício ganha caminhos tortuosos. 

Tal qual Barthes, Gabeira compreende 
o perigo do comprometimento da 
palavra, mas ousa na derrubada 
de um “discurso clássico” imposto 
como procedimento padrão, uma 
quebra na busca por um mundo 
que repudia a concepção de um 
jornalismo mitológico. Adianta-se, 
assim, um Gabeira que nos deixa 
entrever o Roland Barthes defensor 
de um caráter escritural no sentido: 
um programa que vai de quebra ao 
discurso enviesado, nada referencial, 
das atrações do gênero. 

O próprio Gabeira teme que esse tipo de brecha leve a um desinte-
resse dos espectadores pelas grandes histórias: “nós estamos hoje para 
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uma tendência de o jornalismo cair progressivamente em relação ao entre-
tenimento e o entretenimento entrar no jornalismo passando a dominá-lo. 
E nesse ponto o “texto” perde e muito”65. 

Ele reconhece que faz um jornalismo de resistência, e acredita que, 
para tal, é preciso um olhar menos domesticado, decididamente autoral: 
“a realidade quase sempre me escapou, mas não desistirei de me recon-
ciliar com ela. Nem se ajudar a mudá-la quando possível. Espero não me 
bater contra moinhos de vento. Mas não posso dar nenhuma garantia. A 
realidade é móvel como pluma ao vento” (GABEIRA, 2012, p.195). Sabe-
-se que o trabalho da reportagem requer muita disposição, principalmente 
“para enfrentar os maiores problemas de infraestrutura do Brasil a fim de 
se conseguir contar uma boa história” (O GLOBO, 2014). Mesmo como 
repórter, Gabeira quer-se escritor. E, notadamente, na condução de seu 
programa televisivo, tem-se o resgate do jornalista à antiga, que une a 
experiência às narrativas: “Não tem como fugir. O programa é também 
sobre as minhas reflexões de Brasil”. 

Tem-se, assim, o Gabeira que fala de si nas reportagens, mas que 
condena o “jornalismo frívolo, de superficialidades”. Na edição de seu 
programa no canal Globo News, de 19 de janeiro de 2014, Gabeira volta 
ao presídio onde ficou preso durante a ditadura militar. O repórter desem-
barca na Ilha Grande, no sul do estado do Rio de Janeiro, em uma região 
que hoje se transformou em um centro turístico internacional. O espaço 
abriga um pedaço da história do país, principalmente, dos presídios. Bem 
como anuncia na abertura do programa, em uma longa conversa diante da 
câmera, Gabeira destaca que seu retorno à Ilha será para “encontrar com 
um preso que está lá, que decidiu, apesar da implosão do presídio pelo 
governo, morar lá, continuar ao lado do presídio”, bem como entender 
como a administração local está resolvendo a questão dos tantos cachor-

65  Fernando Gabeira, em entrevista a este autor, realizada em São Paulo, em 26-11-2015.
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ros “que existiam e foram jogados no mato no momento da implosão” 
(GABEIRA, GLOBO NEWS, 19 jan. 2014).

Gabeira narra seu deslocamento traçando paralelos entre passado 
e presente. Destaca que “como prisioneiros, viajamos neste porão, ao lado 
de sacos de batata e arroz”. Eram viagens longas, que duravam os mesmos 
90 minutos que as barcas atuais levam transportando os turistas. Retornar 
é como reviver passagens de sofrimento, solidão, destempero e um quase 
abandono. No entanto, o repórter que ali se dispõe, reconhece que há tam-
bém espaço para sorrir. “Mesmo com as nuvens escondendo parte da mata, 
volto sempre com a alegria à Ilha Grande. Não busco nela apenas o período 
de prisão, mas a vontade de rever a última paisagem que vi no Brasil, quando 
parti para o exílio de nove anos e meio” (GLOBO NEWS, 19 jan. 2014). 

Sabe-se que as reflexões de Gabeira sobre o Golpe Militar, as res-
sonâncias em sua trajetória profissional, bem como seu posicionamento 
enquanto um crítico às políticas tanto de direita quanto de esquerda, que 
um dia ele já levantou a bandeira, constam em sua escritura engajada, 
contra a alienação social da linguagem. Está no cerne no que Barthes 
reforça que “não há linguagem que no fim não seja, ela mesma, marcada 
por ideologia e que, consequentemente, não se pode criticar a ideologia e 
a partir de um lugar neutro e purificado, de um lugar honesto e purificado” 
(BARTHES, 2005, p.176). 

O Gabeira que retorna à região onde viveu dias de horror e traumas 
poderia enveredar pelo dramático. Porém, em cada gesto convencional que 
realiza – na entrevista com a personagem resolveu permanecer na ilha ou 
ao mostrar pertences de prisioneiros que, um dia, irão compor um museu, 
por exemplo – ele aceita o ambiente que encontra, mas é evidente não 
concordar com tudo que se passou ali. Sua fala se apresenta sem mitifica-
ções e é capaz de relatar o mundo de maneira sensível – e o faz ao pontuar, 
elegantemente, que entre o trajeto das águas e a terra firme, “flores inva-
dem o território de nossas recordações” –, enquanto esperam atribuir um 
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álibi moral ao ex-guerrilheiro. O repórter sóbrio e de voz pausada se traduz 
como o mundo, em si, questionado, bem diferente ao justiceiro das pala-
vras, empenhado em denunciar – às claras – as estruturas, a partir de uma 
violência simbólica da linguagem, em um processo de descontextualização. 

Em uma outra passagem, Gabeira registra a subida até a Vila de 
Dois Rios, em um ponto mais ao alto da Ilha, sem antes anunciar que 
“hesitei muito em subir em dia de chuva. Afinal, lembrava-me de um cami-
nho ensolarado [...] com as chuvas e as cascatas descendo o morro, lem-
brei-me da importância das águas por aqui. O presídio, além da paisagem, 
tinha uma água de excelente qualidade”. Mais à frente, ele mostra ter che-
gado ao posto onde ficavam os guardas do presídio, uma vez que, “para 
mim, como prisioneiro, era uma visão impossível” e é capaz de pontuar 
que “a estrada que nos levava ao mar era melhor no tempo da ditadura”. 

Há associações a serem feitas entre esse jornalismo e aquele do 
Jornal da Tarde, em que, na década de 1960, o produto apresentava “uma 
variedade de ritmos e planos narrativos que quebram a seca linearidade 
da notícia tradicional” (MEDINA, 1988, p.116). Assim, pode-se notar que 
várias reportagens usam “a interpenetração de planos – ou o presente 
com toques de reconstituição dos tipos no tempo existencial, ou a jus-
taposição de vários tempos, ou a seleção de instantâneos cronológicos 
com uma unidade mais procurada do que cronológica” (Ibid., p.116). Esse 
intercâmbio de situações se dá tanto na edição sobre a Ilha Grande quanto 
em outros temas de seu programa televisivo, mesmo que, em muitos 
casos, não se revele essa associação de maneira tão evidente. 

Em 16 de fevereiro de 2014, Gabeira aborda o protesto no Rio 
de Janeiro que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago 
Andrade, após o disparo de um rojão. O repórter que conversa com a 
mãe do atirador traz também o jovem jornalista que desceu as esca-
das da redação para integrar o movimento contra o Golpe Militar. “Um 
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herói que iria resolver!”, completa Gabeira, no momento em que a 
Marilene defende o filho Caio Silva de Souza do ocorrido: “Todo mundo 
que participou daquela passeata quando a passagem de ônibus bai-
xou, ficou se achando o maior brasileiro do mundo, porque conseguiu 
baixar a passagem, né?” (GLOBO NEWS, 16 fev. 2014). 

Nas características de seu Fernando Gabeira, anota-se ainda que a 
atração televisiva não só recebe a influência nobre do “Novo Jornalismo”, 
bem como de tendências, contextos e movimentos estéticos e audiovi-
suais, especialmente marcantes para o jornalismo, que veremos nas pró-
ximas páginas. De antemão, pode-se adiantar também que o jornalista 
adere bem ao estilo do chamado “Novo Jornalismo Latino-Americano”, 
um movimento de enaltecimento da grande reportagem a partir de uma 
aproximação da crônica jornalística.  

O novo jornalismo latino-americano
Repórter e colunista do El País, edição em português, em projeto 

voltado exclusivamente à internet, a jornalista Eliane Brum tem o seu nome 
inscrito na história recente do jornalismo brasileiro. De carreira em grandes 
veículos – trabalhou no jornal Zero Hora e na revista Época -, perfilou cen-
tenas de personagens das pequenas e grandes cidades, em registros que 
compõem as edições de três de seus livros-reportagens. São anônimos 
do cotidiano, trazidos à luz a partir de uma escrita precisa, mas nem por 
isso sutil e sensível. 

Em O olho da rua, Brum busca a literatura da vida real dentro de 
uma seleção de 10 grandes reportagens e seus bastidores. Nada em sua 
obra é óbvio. Cada palavra, cada frase é pensada exatamente dentro do 
que acredita ser a melhor definição de momento ou da situação. Tanto 



Gabeira e a sedução por um jornalismo de presença  •  Bruno Chiarioni

165sumário

que, na dedicatória que fez a este autor, após entrevista para um dos 
capítulos da dissertação de mestrado Jornalismo e narrativa na mídia tele-
visiva: o programa ‘Profissão Repórter’, Brum confidencia: “Para Bruno, 
uma viagem rumo aos confins de um país – para dentro de mim mesma”. 
Em suma: a reportagem enquanto uma travessia em busca do outro para, 
no fundo, interpretar a si próprio, a bem dizer pelo prefácio escrito por 
Caco Barcellos, também repórter, e comandante do programa Profissão 
Repórter, da TV Globo. Ele escreve que “reportagem, para Eliane, é um 
ato de entrega, de envolvimento intenso entre quem fala e quem escuta, 
por meio de uma relação preciosa de confiança mútua entre repórter e 
personagem” (BARCELLOS In BRUM, 2008, p.10). 

Barcellos define a posição de Brum como a de quem “atravessa a rua 
de si mesmo para olhar a realidade do outro lado de sua visão de mundo” 
(Ibid., p.10) e assume como a jornalista se prepara em cada missão: “a 
reportagem é a arte da escuta”. Para Eliane Brum, é muito mais do que ouvir. 
Por autodefinição, “mulher esfinge, ela exercita com esmero o seu dom de 
ouvinte, que abrange por ofício da captação do tom e do ritmo das palavras 
e do silêncio” (Idem, p.11). Para finalizar, Barcellos destaca que “o que mais 
emociona é o olhar, a sensibilidade da autora para a descoberta de histórias 
de um mundo em dissonância. Eliane Brum vê grandeza até nos pequenos 
feitos de pessoas despercebidas” (Idem, p.12).

De fato, a repórter exerce esse papel. Na apresentação de sua obra, 
Brum revela não saber muito de si mesma: assume a certeza de ser jornalista 
em tempo integral. “Ser repórter é algo profundo, definitivo, do que sou. Todo 
o meu olhar sobre o mundo é mediado por um amor desmedido pelo infinito 
absurdo da realidade. E pela capacidade de cada pessoa reinventar a si 
mesma, dar sentido ao que não tem nenhum” (BRUM, 2008, p.13). 

A cada missão, ela renasce e se recria como viria a revelar, anos 
mais tarde, na publicação de Meus desacontecimentos, uma espécie de 
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autobiografia em que busca identificar a autora de si. Brum faz um mergu-
lho particular para compreender em quais situações e passagens de sua 
trajetória, a atividade de contar histórias se fez nascer, se moldou, ajudan-
do-a a desvendar “a vida para transformá-la em narrativa da vida [...] Toda 
história contada é um corpo que pode existir. É uma apropriação de si pela 
letra-marca de sua passagem pelo mundo. O ponto-final de quem conta 
nunca é fim, apenas princípio” (BRUM, 2014, p.111). Eis a medida: exercer 
o jornalismo sentindo o peso da responsabilidade de registrar a história do 
presente, a história acontecendo: “por isso, exerço com rigor, em busca 
da precisão e com respeito à palavra exata. Mas também com a certeza 
de que a realidade é complexa e composta não apenas de palavras. É feita 
de texturas, cheiros, nuances e silêncios” (BRUM, 2008, p.14).

Eliane Brum, ao lado de outros importantes jornalistas brasileiros 
dessa fase, como Consuelo Dieguez, Dorrit Harazim, Daniela Pinheiro, 
Christian Carvalho Cruz, entre outros, compõem o que, nas últimas duas 
décadas, se designou como o “Novo Jornalismo Narrativo”, que ganhou 
popularidade e um certo engajamento também na América Latina. Assim, 
o nome “O novo jornalismo latino-americano”. Na edição de 21 de maio 
de 2016, o jornal O Globo estampou na capa do Segundo Caderno – 
dedicado à cultura e artes – a presença desse movimento. O repórter 
Guilherme Freitas apontou que: 

No Brasil, crônica é um gênero difícil de resumir, com pitadas 
de ensaio, ficção e jornalismo, lapidado por mestres como 
Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Verissimo. Nos paí-
ses de língua espanhola, crónica é algo diferente, mas com 
o mesmo sentido de mistura e liberdade. Na descrição de 
um de seus praticantes mais celebrados, o mexicano Juan 
Villoro, a crónica é “o ornitorrinco da prosa”, indefinível, mas 
inconfundível: uma reportagem narrativa, que busca a imer-
são do romance, a concisão do conto, a dramaticidade do 
teatro e a argumentação do ensaio, sem abandonar o terreno 
factual do jornalismo (FREITAS, O GLOBO, 21 maio 2016).
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Freitas reforça que, nas duas últimas décadas, a crônica ganhou 
notoriedade na América Latina, sendo que hoje, há revistas, antologias, 
coleções, livros, festivais e oficinas em países como a Argentina, Chile, Peru, 
México e a Colômbia, sede de um dos principais centros desse movimento, 
a Fundação para o Novo Jornalismo Ibero-Americano (FNPI), criada em 
1995 por Gabriel García Márquez, um escritor que nunca deixou de pensar 
em si como jornalista. Bem como “Gabo”, os argentinos Leila Guerriero e 
Martín Caparrós; a peruana Gabriela Wierner; os mexicanos Juan Villoro; 
Alma Guillermoprieto e Elena Poniatowska, para citar alguns. São nomes 
que produzem conteúdo a quebrar o paradigma de um jornalismo que con-
templa, sobretudo, a informação. A título de curiosidade: para Caparrós, 
não se trata de um novo jornalismo, mas sim “um bom jornalismo [...] muita 
ação, muito diálogo, palavras correntes, frases curtas, ambientes escuros e, 
o principal, um toque pessoal” (CAPARRÓS, 2016, pp. 44-45).

Se a geração dos anos de 1960 tinha uma escrita com classe e 
muito estilo, esses narradores contemporâneos buscam ser ouvidos, a 
partir da consciência de que o processo de confecção da reportagem 
abarca outros saberes e outros sabores, como confidencia Brum: “eu sinto 
como se cada palavra, escrita dentro do meu corpo fosse de sangue, 
fluidos, nervos. Quando o texto vira palavra escrita, código na tela de um 
computador, continua sendo carne minha. Sinto dor física, real e concreta, 
nesse parto” (Idem, p.127). Eles representam um processo de amadure-
cimento do “Novo Jornalismo” que tanto formou gerações de repórteres 
fazendo comover pelas belas palavras escritas.

Gabriela Wiener compartilha do pensamento de Brum, ao pontuar 
na apresentação de seu livro de crônicas Llamada perdida, intitulada 
Advertência, e também sem tradução no Brasil, ter “visitado mundos raros 
para contá-los, buscado experiências. Mas, de um tempo para cá, um 
outro tipo de aventuras tem me instigado: refiro-me ao relato do tecido 
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social e emocional em que vivemos” 66 (2015, p.7). A repórter, aqui na 
posição de uma autora desnudada, assume amar a realidade desmasca-
rada a cada dia. 

Amo a busca pelo que me assusta. [...] A intimidade é a minha 
base material e esconde meu método. E essa necessidade de 
me expor tem a ver mais com uma insegurança do que com 
uma certa valentia. A auto-repressão sempre me põe em choque 
e em situações incômodas que me tiram do eixo (Ibid., pp.7-8).   

Em comparação ao manifesto do “Novo Jornalismo” americano, 
essa turma busca agora ressignificar os preceitos de Tom Wolfe e com-
panhia, mas, para cada reportagem, há de se ter “uma reflexão sincera, 
vísceras à mostra, sobre o que fiz e o que vivi – como repórter, como 
gente” (BRUM, 2008, p.14), sendo o tempo todo um ser humano em 
questionamento sobre as certezas – “das minhas e das alheias. E por isso 
estou sempre em carne viva” (Ibid., p.15).

Mario Vargas Llosa escreveu um artigo para o jornal El País, tendo em 
foco o trabalho da jornalista argentina Leila Guerriero, cujo principal atributo 
está no “respeito com o qual ela se aproxima de cada um de seus perso-
nagens, seus esforços para chegar a emendar o que são e o que fazem 
sem que seu julgamento seja distorcido pelos preconceitos e os clichês” 
(LLOSA, EL PAÍS, 2013). Llosa compreende que a repórter se comporta 
com o mesmo tratamento respeitoso e neutro que dá às figuras consagra-
das e aos artistas ou escritores de significado menor ou ainda principiantes”. 
Certamente, a definição de Mario Vargas Llosa busca ressonâncias nas 
próprias palavras de Leila Guerriero. Durante um bate-papo em uma livraria 
de Buenos Aires, no início de 2017, e confidenciado por um amigo que 
estava na plateia, Guerriero pontuou que “a diferença do meu trabalho com 
a de outros jornalistas é que ao invés de caçar reportagens, eu as pesco”. 

66 Tradução nossa.
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Guerriero é autora de Zona de obras, em que reúne uma série de 
textos extraídos de suas colunas, conferências e ensaios acerca do papel 
de um jornalista, sua posição enquanto escritor e a própria função de sua 
escritura. Em nota preliminar, reforça-se a escolha do título por se tratar 
de “um espaço ocupado pela maquinaria pesada onde os cimentos ainda 
não estão assentados e os tubos a céu aberto se parecem com a traquéia 
de um dinossauro sem esperanças” (GUERRIERO, 2015, p.12)67. 

No capítulo Qué es y qué no es el periodismo literário: más allá del 
adjetivo perfecto, Guerriero adianta que o jornalismo narrativo é muitas coi-
sas, mas, sobretudo, “uma compreensão – ver, para onde todos apontam, 
algo que nem todos conseguem ver – e uma certeza: a certeza de crer 
que não se pode contar uma história de qualquer maneira” (Ibid., p.31)68. 
A autora reconhece que, para a construção de “textos musculosos”, não 
basta a criatividade e um toque de inspiração, mas um “trabalho de campo, 
um momento prévio de diálogo com uma escritura” (Idem, pp. 32-33)69.

Para John Lee Anderson, repórter da revista The New Yorker e autor 
da principal biografia de Che Guevara, há hoje uma fome por jornalismo 
narrativo de qualidade na região, que acredita “vir da percepção dessa 
marginalidade e do desejo da nova geração de se fazer ouvir, de dar uma 
contribuição original e singularmente latino-americana ao debate global de 
ideias” (LEE ANDERSON In O GLOBO, 21 maio 2016).

No prefácio do clássico Os dez dias que abalaram o mundo, John 
Reed compartilha de uma compreensão similar ao adiantar que o livro, um 
retrato sobre os bastidores da Revolução Russa, registra um “momento 

67 Tradução nossa: “un recorrido por la zona de obras, esse espaço destripado por ela 
maquinaria pesada donde los cimientos todavía no están puestos y la cañeria a cielo 
abierto parece la tráquea de un dinosaurio sin esperanzas”.

68 Tradução nossa: “una mirada – ver, en lo que todos miran, algo que no todos ven – y 
una certeza: la certeza de creer que no da igual contar la historia de cualquier manera”.

69 Tradução nossa: “trabajo de campo, un momento previo a la escritura”.
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condensado da história – tal como a vi [...] que eu mesmo observei e 
de que participei ou que possuem testemunhos dignos de fé” (REED, 
2010, p.31). O próprio autor esclarece que “em meio à batalha, não fui um 
homem neutro. Ao relatar a história desses grandes dias, porém, procurei 
ver os acontecimentos com os olhos de um cronista consciencioso, inte-
ressado em estabelecer a verdade” (Ibid., p.37).

É essa intersecção entre narrador e autor no repórter que vivencia 
a realidade para melhor compreendê-la que Robert Boynton define como 
sendo “O novo Novo Jornalismo”. Repórter das antigas, com carreira 
bem-sucedida em revistas de grande reportagem como The New Yorker, 
The Athantic Monthly, The New York Times Magazine, além de professor 
de jornalismo da Universidade de Nova York, Boynton discute em seu livro 
homônimo sobre essa vertente da reportagem em profundidade. Escrito 
em inglês, a obra foi traduzida para a língua espanhola, cuja edição nos 
servirá de referência nesta pesquisa. 

No prólogo, o autor afirma que, nos dias atuais, as pessoas 
querem consumir o jornalismo à sua maneira e conveniência e que, 
“no futuro, o jornalismo será ou bem curto ou muito largo. Nada inter-
mediário irá sobreviver” (BOYNTON, 2016, p.13). Na introdução, o 
pesquisador reforça que o “novo Novo Jornalismo” vem para esta-
belecer o autor no centro da história e, “rigorosamente apurado, psi-
cologicamente astuto, sociologicamente sofisticado e politicamente 
consciente pode ser um avanço mais popular e influente sobre a 
história da não-ficção” (Ibid., p.15). Ele argumenta que o movimento 
explora métodos e técnicas que “esta nova geração de jornalistas tem 
desenvolvido e compreendido diante de um passado que se mostrou 
promissor” (Idem, pp.15-16). 

Boynton acredita que, ao contrário do que preconizava o “Novo Jorna-
lismo”, a nova geração experimenta mais com a forma, o que permite novas 



Gabeira e a sedução por um jornalismo de presença  •  Bruno Chiarioni

171sumário

estratégias de imersão. E mais: ao ampliar o horizonte narrativo, há uma quebra 
dos limites entre o compromisso entre o público e o privado das personagens. 
Enquanto Wolfe e seus conterrâneos, através de suas escrituras, buscavam 
“mergulhar na mente de suas personagens, os “novos novos jornalistas” que-
rem se converter em parte de suas vidas” (Idem, p.17). 

O Gabeira repórter também deve a estes modelos citados por 
Boynton. Em destaque, algumas edições de seu programa na Globo 
News. Em 18 de abril de 2014, o programa viaja ao Nordeste para registrar 
um problema social, a questão dos jegues abandonados nas estradas. Diz 
Gabeira, no off da reportagem: “Há muito tempo que falo da morte dos 
jumentos nas estradas do Nordeste. Eles são atropelados e representam 
também um grande perigo para os motoristas e seus acompanhantes” 
(GLOBO NEWS, 18 abr. 2014). Gabeira mostra que essa é uma realidade 
que já esteve presente em outros momentos de sua trajetória jornalística, 
um assunto que não sai de pauta em seu caderno de anotações. Tanto 
que traz à discussão um outro ponto suscitado pelo problema: “o que 
fazer com milhares de jegues abandonados que não podem ir para estra-
das, uma vez que nas estradas eles não são só atropelados como podem 
causar a morte de muita gente?”. Na viagem, Gabeira recebe um convite 
de um promotor para jantar. A recepção não só é aceita, como eviden-
ciada no programa. A pauta gira em torno de opiniões contrárias: dos que 
defendem o uso de jumentos para o consumo humano e dos defensores 
para outras utilidades. Ele conclui assim: “Até que ponto um animal precisa 
ser útil para ter o direito de sobreviver?” (GLOBO NEWS, 18 abr. 2014). 

Na edição de 2 de novembro de 2014, Gabeira desvenda as carac-
terísticas de uma pequena cidade na divisão do Rio de Janeiro e o Espírito 
Santo, que guarda um tesouro peculiar: a produção de vinho de jabuti-
caba. Esse é o interesse do repórter que viaja mais de 300 quilômetros de 
carro para descobrir a força-matriz do comércio local. 
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Off: Quando escolhi Varre-Sai para passar alguns dias, não 
estava pensando apenas no seu nome exótico. Por exo-
tismo, a televisão já esteve aqui atrás de cidades com nomes 
curiosos. O que eu queria conhecer é uma cidade de dez mil 
habitantes, na fronteira com Espírito Santo, que entre outras 
coisas produz um vinho muito raro, o vinho de jabuticaba. 

A produção do vinho, prejudicada na época da gravação, tem causa 
e nome: a seca. Descobre-se também que a cidade tem um pequeno 
museu dedicado a um célebre compositor brasileiro que nasceu na região: 
Baden Powell de Aquino; e sabe-se, ainda, sobre a existência de “um bar 
que só vi em Varre-Sai: o bar dos sapatos”. O Gabeira, repórter audiovi-
sual, também compartilha a condição de sua chegada, sem reserva de 
hotel e poucas informações acertadas. É a reportagem que se desenrola 
em tempo real: 

[...] não sabíamos onde dormir. Encontramos um velho moi-
nho, com ajuda do frentista do posto de gasolina. Foi uma 
boa surpresa. Tentamos reservar algo no recanto ecológico, 
espécie de hotel fazenda, mas o telefone não atendia. Mesmo 
assim, no dia seguinte, fomos visitar o lugar que tem entre 
outras atrações 50 pavões. Alguns ruidosamente no cio.

A característica de um Gabeira que altera o olhar de uma pauta, em 
detrimento de outras manifestações, nos remete às palavras de Guerriero, 
ao traçar o perfil do jornalista. Ela lembra que milhares de habitantes de 
Nova York, nos anos 1940, cruzavam todos os dias com um mendigo 
chamado Joe Gould, que circulava pela Greenwich Village e contava ser o 
escritor de uma obra monumental. Porém, foi preciso um senhor discreto 
de nome Joseph Mitchell, jornalista da revista New Yorker, acreditar que 
estava diante de uma história interessante, segui-lo, entrevistá-lo e escre-
ver um perfil de nome O segredo de Joe Gould, que veio a se tornar uma 
das grandes obras do jornalismo narrativo (GUERRIERO, 2015), editada 
no Brasil pela Coleção Jornalismo Literário, da Companhia das Letras. 
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Outro ponto louvável por Guerriero: milhares de jornalistas tentaram 
uma entrevista com Frank Sinatra. Alguns conseguiram; outros, não. Até 
que, um dia, um senhor chamado Gay Talese escreve, sem cruzar com ele 
uma única palavra, um perfil chamado “Frank Sinatra está resfriado”, con-
siderado o “perfil dos perfis” (GUERRIERO, 2015). Também consta em livro 
da mesma coleção da Companhia das Letras, de nome Fama e anonimato. 

Pode-se dizer, então, que são as discussões sobre a imersão de 
sentidos e da presença in loco do repórter que garantem a sobrevivência 
do cronista. É através dessa conversa descompromissada de Gabeira – 
mas, nem por isso, superficial –, que o gênero encontra caminhos para 
se reafirmar. 

Sendo um atento observador das 
miudezas do cotidiano, ele busca uma 
saída por nuances deixadas de lado 
pela imprensa convencional. Ao fugir 
do alarido e da estridência dos debates 
enviesados, Gabeira busca constituir sua 
escritura em um jornalismo – e aqui, 
chamando Barthes ao diálogo – contra 
o pensamento a serviço de um poder: 

“a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, 
nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é 
impedir de dizer, é obrigar a dizer” (BARTHES, 2013, p.15). 
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O Gabeira que se levanta contra “a ditadura das palavras está em 
sintonia com o próprio cronista”, como bem diz Antônio Prata, em texto 
publicado como lombada de seu livro Trinta e poucos, ao argumentar que 
quanto mais trivial o ponto de partida, mais cheio de sabor é o texto, mais 
surpreendente é a capacidade de extrair sentido da aparente banalidade. 
E, então, se questiona: “Quem é hoje capaz de iluminar o presente com um 
enfoque imprevisível, de abordar questões grandiosas a partir de trivialida-
des, de cerrar fileiras em defesa da permanência e qualidade dos textos 
em veículos que se definem pela ligeireza e efemeridade?” (PRATA, 2016). 

A cisão entre questões grandiosas 
e superficiais da efemeridade dos 
veículos passa pela distinção entre 
ouvir e escutar; entre uma narrativa 
que se pretende plural e a provocar 
um novo estado de coisas e outra 
que redunda num desaprender. 

Para Brum, “escutar de verdade é mais do que ouvir. Escutar abarca 
a apreensão do ritmo, do tom, da espessura das palavras – e do silêncio 
[...] escutar é esperar o tempo que cada um tem de falar – e de silenciar. 
[...] mais importante do que saber perguntar é saber escutar as respostas” 
(BRUM, 2008, pp.37-38). 

Para Wiener, a escuta é um de seus desafios enquanto repórter: 
“creio que o mais honesto é poder contar as coisas como elas são de ver-
dade, sem artifícios, sem disfarces, sem filtros, sem mentiras, com meus 
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prejuízos, obsessões e complexos, com as verdades” (WIENER, 2015, 
p.8). Ela revela fazer parte de um grupo de escritores que “buscam pelo 
real, o imprescindível e o que foge à regra, à normalidade, o absurdo que 
se esconde nas notícias” (Ibid., p.8). Em suma, textos que se aproximam 
à crônica ao buscar a humanidade do escritor. 

Em La crónica, ainda sem tradução no Brasil, o escritor argentino 
Martín Caparrós reúne as grandes reportagens formatadas nas últimas 
décadas, a partir das ferramentas do relato, da novela, do ensaio e até 
mesmo da poesia para encontrar novas possibilidade de se narrar o mundo. 
Em um formato bem próximo ao livro de Eliane Brum, Caparrós faz uma 
mescla entre as reportagens e a discussão sobre seu processo de criação. 
Nas primeiras páginas, o autor adianta que, em tempos tecnológicos, 
“qualquer um escreve em Times New Roman” (CAPARRÓS, 2016, p.14) 
e se diz surpreso com pessoas que querem ser repórteres e não leem: 
“[...] é como um aprendiz de pianista que não ouve música. Não se pode 
escrever sem ter lido demasiadamente; não se pode pensar – entender, 
organizar, falar – sem ter lido o bastante” (Ibid., pp.17-18).

Adiante, Caparrós eleva a discussão sobre a crônica a dois pon-
tos máximos e que nos interessam, em especial, neste livro. Primeiro 
ponto: o autor passa a dizer que a crônica se estabelece a partir de uma 
época em que se tinha muito a contar, além do que uma simples notícia 
pudesse dizer. Nessa fase, “durante muitos séculos, o mundo se guiou 
pelas palavras” (Idem, p.44). Então, aos poucos, o registro imagético da 
realidade, através da fotografia, se estabelece. Começam a aparecer as 
revistas ilustradas em que os textos “passam a ocupar cada vez menos 
espaço, dando maior possibilidade às fotografias: o registro em detrimento 
ao texto” (Idem, p.44). Depois, surge o cinema e, a posteriori, a televisão. 
E eis que “muitos suspeitaram que a escritura era o modo mais pobre 
de contar o mundo: o que oferece menos sensação de imediatismo, de 
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verossimilhança. A palavra não mostra, mas ela constrói, evoca, leva à 
reflexão, sugere. O que parece ser um ponto negativo torna-se um ponto 
máximo” (Idem, p.44).

Segundo ponto: o pacto de leitura firmado com o leitor. O acordo 
proposto: “vou contar uma história que se passou, que eu fui conhecer e 
estou te contando – um pacto de um relato real [...] pode crer” (Idem, p.45). 
De certo, esse contrato que se estabelece passa também pela gênese do 
manifesto do “novo Novo Jornalismo”: ele vem a constituir como “uma 
literatura de não-ficção do cotidiano” sem grandes buscas por persona-
gens épicos, humanos de grandes realizações ou de histórias exemplares. 
Busca-se “uma dimensão ativista, um componente de denúncia, de pre-
ocupação social, e revelação de direitos sociais [...] indo em direção da 
experiência ordinária” (BOYNTON, 2016, pp.18-19).

Diríamos que a voz do repórter está 
no grau zero. Por uma escritura 
que junta pedaços de histórias, das 
que ele conta e das que ele viveu, 
mas também das personagens 
que passam em seu caminho. 
Gabeira, um inquieto do jornalismo, 
de um jornalismo em processo. 
Gabeira enquanto um jornalismo de 
observação in loco. De procedimentos, 
de experiência, tenacidade e, 
surpreendentemente, ouvidor. 
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Na edição de 28 de setembro de 2014, Gabeira registra os percal-
ços de três candidatos de partidos menores à Presidência da República. 
Ele os acompanha pelas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, em uma 
atividade que também o faz lembrar suas andanças durante campanha 
eleitoral no final dos anos 1980. O repórter começa o texto de maneira 
direta, brincando com o estilo, em uma enunciação bem particular: “Pra 
falar com eles, você não pode chamá-los de nanicos, nem admitir ante-
cipadamente que eles não vão vencer. São os pequenos candidatos, os 
candidatos com pouco voto, que fazem uma campanha com pequenos 
objetivos. Pode ser uma escada que não leva a lugar nenhum, como essa, 
mas pode ser uma boa preparação para uma outra disputa” (GLOBO 
NEWS, 28 set. 2014). 

No programa, Gabeira age como um verdadeiro narrador, expondo 
ao telespectador tanto os imprevistos quanto as próprias dificuldades em 
ser “minoria”. Com o candidato Eduardo Jorge, do Partido Verde, “come-
çamos o nosso dia com uma rápida visita a uma cadeia em Pinheiros, 
na zona oeste de São Paulo. Ele ficou impressionado com o número de 
presos e, mais tarde, comentou esse tema num debate”. Da candidata 
Luciana Genro, a definição de uma mulher “tímida, discreta e que quem 
a acompanha visualmente de longe, tende a se fixar no cabelo”. Do 
empolgado Levy Fidelix, a constatação de um homem que, nas ruas, “se 
comporta como um experiente político tradicional”, prometendo causas, 
distribuindo sorrisos e abraços. De presenças pontuais, e compromissos 
também triviais, a certeza de que “todos os três candidatos têm algo mais 
em seus planos do que a própria eleição. Mas com tantas reviravoltas, 
quedas de avião, escândalos, há sempre a esperança de uma grande 
performance”. Aqui, o estereótipo de candidato menor ficou apenas no 
traquejo da palavra, uma vez que o próprio Barthes reconhece que “em 
cada signo dorme este monstro: um estereótipo” (BARTHES, 2013, p. 15).
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Ao se pautar por assuntos tão cotidianos, Gabeira se posiciona 
como um cronista no mais alto tom, como define Ruy Castro sobre a 
importância do gênero, ao pontuar que “muito depois que as notícias 
importantes de determinado dia tiverem virado fumaça na memória do 
leitor, será possivelmente de uma crônica que ele se lembrará – talvez 
pelo resto da vida” (CASTRO, FOLHA DE S. PAULO, 2 mar. 2016). É o que 
também preconizava o escritor Mario de Andrade, um dos bons cronistas 
de nosso jornalismo. Entre os anos de 1920 e 1930, ele ocupou no Diário 
Nacional um importante espaço de ideias para o despoliciamento do tra-
balho jornalístico pautado pelo rigor e pelo excesso de técnica. 

A pesquisadora Telê Porto Ancona Lopez reuniu no livro Taxi 
e Crônicas no ‘Diário Nacional’, editado em 1976, pela extinta editora 
Duas Cidades, em parceira com a Secretaria de Cultura de São Paulo, 
os principais textos de Mario de Andrade à época, que podem ser vistos 
“como tentativa do jornalismo integral [...] ao ultrapassar a satisfação das 
necessidades primeiras de informação e lazer de um público, levando-o 
à análise de sua realidade e ao conhecimento mais profundo de suas 
necessidades” (LOPEZ, 1976, p.21). Batizado de “taxi”, a compreender 
a ideia de deslocamento, perpassando pelos mais diferentes setores e 
esferas de conteúdo, o espaço no jornal apresenta textos importantes que 
situam o Mario de Andrade cronista de seu tempo. 

Enquanto coluna, cumpre “então dois itinerários: demonstra com 
objetividade, argumenta com distância usando provas, informa em muitos 
textos e, em outros, reparte com os leitores sua reconstrução subjetiva de 
fatos, apoiada na exploração da palavra” (Ibid., p.45). Em três crônicas do 
semanário, Andrade dedica o espaço para discutir sobre o papel da lin-
guagem e pontuar sua “precariedade expressiva” (ANDRADE, 1976, p.96) 
em relação à vida sensível. Para o escritor e cronista, a “palavra expressa 
bem, forte, remexendo a faca no lapo: machuca” (Ibid., p. 93). 
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Estabelecer rotas e mirar conteúdos não basta para os repórteres 
que buscam se fazer entender pela crônica. A busca de uma outra escritura 
exige “saber girar os saberes”, como dirá Barthes (2013, p.19). Não basta 
ser repórter, é preciso marcar presença, fazer-se estar. Demonstrar que é 
possível se firmar em uma escritura livre da saturação de convenções. Con-
vidado pela televisão, Fernando Gabeira resgata o escritor adormecido, em 
reportagens televisivas que se assemelham a documentários, em narrativas 
pinceladas de profundidade, autoria e, ainda assim, precisão das ideias, e 
se posiciona dizendo que a maior conquista é de que a “história contada de 
uma maneira visual passe a ter certa autonomia do que a história contada 
de forma verbal” e, assim, elas se articulem, sem que haja um “processo 
anterior de subordinação”70. Vem-se, portanto, a reforçar o programa 
Fernando Gabeira, em uma proposta de um jornalismo orgânico, voltado 
para uma “escritura” dos fatos. Um jornalismo televisivo, acima de tudo, 
de “presença”. O próprio Gabeira assim se defende: “Eu não sou jornalista 
de sentar e fazer só comentários. Minha tradição é de ir onde as coisas 
acontecem. [...] quem se desloca, recebe. Você tem de estar lá” (GABEIRA, 
O ESTADO DE S.PAULO, 18 dez. 2010). 

Para Gabeira, o momento não poderia mais oportuno. Ele voltou 
ao jornalismo e “aos poucos, vou me deslocando para a produção de 
documentários, preparando o roteiro, filmando e apresentando o mate-
rial. [...] sofro um pouco porque minhas expectativas são maiores que a 
capacidade de traduzi-las em imagens. É assim com todo idioma que se 
aprende” (GABEIRA, 2012, pp.194-195). Um Gabeira que não o quer um 
repórter, de escrita adjetiva incorporada à linguagem jornalística. 

70 Fernando Gabeira, em entrevista a este autor, realizada em São Paulo, em 26 de 
novembro de 2015.
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A compreensão da reportagem em 
profundidade como “televisual” passa 
também por uma escritura que se faz 
no modo como o discurso se tornou 
empolado e subordinado à imagem, 
apresentando-se como um verdadeiro 
devorador da verbalidade, acima de tudo, 
nos programas de grande reportagem. 



Reportagem não se faz apenas sujando 
os sapatos, como tantos já disseram.  
Reportagem exige um primeiro 
momento radical: atravessar a larga 
rua de si mesmo. Esse talvez seja o ato 
mais profundo e também o mais difícil. 
Não exige apenas suor, exige alteridade.

Eliane Brum
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Fernando Gabeira em gravação em Petrópolis (RJ), maio de 2018
Fonte: Reprodução Globo News 

As análises que se seguem sobre o programa Fernando Gabeira 
compreendem cinco edições, exibidas ao longo de quatro anos da atra-
ção televisiva, entre o segundo semestre de 2013, período de estreia, e 
o primeiro trimestre de 2017, quando do fechamento da escrita da tese 
de Doutorado, adaptada agora em livro. A escolha se dá, sobretudo, por 
este autor acreditar que essas produções se aproximam em maior grau 
às proposições aqui suscitadas.

O ponto de partida desta reflexão se aproxima às articulações pon-
tuadas por Roland Barthes em seus escritos de O grau zero da escritura 
e de Mitologias. 

Por reforçar que Fernando Gabeira faz 
da crônica televisual uma escritura 
de presença, e, principalmente, por 
evidenciar – à sua medida – o papel do 
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repórter-jornalista na sociedade atual, 
as definições vêm captar significações 
possíveis para se pensar um processo de 
“desmistificação” do jornalismo televisivo, 
tendo Gabeira como uma vertente, não 
como um modelo de jornalismo. 

O caminho sugerido se dá por acreditarmos que, ao mirar os dis-
cursos de Gabeira em sua crônica televisiva semanal, há um alinhamento 
ao que Barthes pontua como “condição de verdade”. Por ora, o filósofo 
francês os distorce por creditá-los como “mitologias”, imbuídos de puro 
sarcasmo ou de completa mudança de significados. Para inverter a tra-
jetória, pontuaremos que Fernando Gabeira consegue suplantar os sete 
tópicos levantados por Barthes, enquanto formas retóricas, e passíveis de 
identificação na imprensa como um todo. Para Barthes, “tais figuras são 
transparentes, isto é, não perturbam a plasticidade do significante; mas 
já estão suficientemente conceptualizadas para poder se adaptar a uma 
representação histórica do mundo” (BARTHES, 2013, p.242).

Os escritos a seguir pretendem abrir 
opções para se repensar os caminhos do 
jornalismo em pleno século XXI: a crise 
é latente – seja pelo modelo de negócio, 
por percalços econômicos ou por uma 
deturpação de papéis ora desempenhados. 
Jornalismo de prestígio sugere 
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repercussão, profundidade, sagacidade e 
interesse por contar histórias. E, sobretudo, 
para este pesquisador, da prática de um 
jornalismo substantivo.

Para Bucci, narrativas que se propõem a corroborar a ordem vigente, 
“não expõem carências, não escancaram contradições, não movem o 
conflito e não são notícia” (BUCCI, 2016, p.31). Não há reportagem, em 
profundidade, em histórias calcadas na irrelevância ou de superfaturar 
pontos incongruentes, bem como o emprego de frases de efeito e retóri-
cas simplistas na tentativa de um jornalismo informal, menos engessado. 
O que se segue nesta pesquisa é uma reflexão, pontos de apoio para se 
pensar, em especial, o significado do programa Fernando Gabeira, sua 
abrangência e especificidades. 

Em nossa análise, vamos nos atentar aos seguintes aspectos da 
escritura de presença na crônica televisual de Fernando Gabeira: 

•  o testemunho do repórter diante das personagens, seja por regis-
tros de observação ou interação seja por uma abordagem de 
postura firme e desapaixonada;

•  a respeitabilidade e elegância no contato entre repórter-persona-
gem enquanto produção de linguagem;

•  o uso da palavra em um processo de significação e não, simples-
mente, por uma nomeação, que limita e atrofia interpretações;

•  o relato do real em uma própria elegância discursiva, em um 
repórter de “camisa, de mangas arregaçadas e sem terno”;

•  o caráter reflexivo de sua escritura, pontuada por uma enunciação 
e enunciados distantes da candência de pautas diárias – a repor-
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tagem que, a partir de um exercício de observação, se manifesta 
na periferia da notícia, nas bordas do cotidiano e na serenidade 
da escolha dos temas abordados;

•  a prática de uma escrita sem afetações ou, a bem dizer Barthes, 
“rumores”, em um ambiente em que o telejornalismo e jornalismo 
televisivo de grande reportagem se tornaram promulgadores de 
polaridades;

•  a espacialização das vozes – a polifonia como uma prática de 
ambivalência; o interdito e o intencional, sem excessos;

•  e a intertexualidade: um Gabeira de uma trajetória inerente à escri-
tura: a presença viva do autor, no elo entre o estilo e a pessoa que 
o maneja, porém sem deixar contaminar por falsas evidências.

Repercutiremos ainda, como contra-argumento nas narrativas de 
Fernando Gabeira, os sete tópicos levantados por Roland Barthes nas 
enunciações mitológicas, destacadas em seus escritos de Mitologias. Elas 
estarão apontadas ao longo desta análise, bem como as articulações com 
as teorias e definições propostas no percurso da tese. São elas: 

1. a vacina;

2. a omissão da história;

3. a identificação;

4. a tautologia;

5. o ninismo;

6. a quantificação da qualidade;

7. a constatação.
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Análise dos episódios

Episódio 1
Santo Antônio de Pádua (RJ): uma prefeitura entregue a Deus

Sinopse: Fernando Gabeira vai até Santo Antônio de Pádua, no estado do 
Rio, procurar o prefeito recém-eleito, que publicou um decreto entregando 
a administração da cidade a Deus.

Data de exibição: 22/01/2017

Um acontecimento desperta a atenção da mídia: a cidade de Santo 
Antônio de Pádua, no interior do Rio de Janeiro, onde o prefeito recorre à 
ajuda divina para solucionar os problemas do município. O destino de um 
governo entregue a Deus. A notícia ganha destaque no portal de internet G1 
e no jornal Extra, ambos pertencentes ao Grupo Globo. O decreto também 
tem repercussão na primeira edição do telejornal local RJ Inter TV, que 
abrange a Região Serrana do Rio. A discussão se limita à fala da apresen-
tadora, que destaca a notícia através da imagem do documento protoco-
lado no cartório da cidade. Não há uma reportagem sobre o assunto nem 
mesmo uma entrevista com o prefeito. Sabe-se, também, em uma rápida 
pesquisa na semana do incidente, que o assunto não foi pautado pelos 
telejornais de rede da TV Globo, bem como de outras emissoras. No texto 
do decreto, o prefeito Josias Quintal argumenta que “o equacionamento 
do somatório das inúmeras e intermináveis demandas públicas, agravadas 
por esse cenário político e econômico, transcendem, em muitos casos, a 
capacidade dos gestores de solucionar”. Para Gabeira, a pauta é sugestiva 
e passível de uma compreensão aprofundada à luz dos fatos. 

A edição de Santo Antônio de Pádua (RJ): uma prefeitura entregue 
a Deus, exibida em 22/01/2017, começa lançando foco sobre a inscrição 
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“Deus é linguagem”, na escrita impressa na placa traseira do caminhão, em 
uma narrativa que já sugere seu caráter de deslocamento: a de um repórter 
nas ruas – em um estilo bem apontado por notáveis como Gay Talese, 
Norman Mailer, e os jornalistas do “Novo Jornalismo Latino Americano”, 
como Leila Guerriero, Martin Caparrós e a nossa representante brasileira, 
Eliane Brum. O jogo de significações continua com o registro de um cruci-
fixo encravado em um ponto alto da cidade, logo na chegada de Gabeira. 
Enquanto narrativa, Deus é sim uma representação.

Programa Fernando Gabeira, 22/01/2017
Fonte: Reprodução/Globo News TV

Nesse primeiro momento, as imagens, captadas por sua própria 
câmera, e aqui verbalizadas – por se tratarem de uma fala – mostram a 
cidade em movimento (o rio, a população, construções urbanas, asfalto, 
etc), na produção de uma reportagem que busca descobrir os fatos que 
envolvem Santo Antônio de Pádua. 

A proposta de Fernando Gabeira vem a relembrar os filmes de 
Godard no período heroico da “Nouvelle Vague”, quando a “onda cine-
matográfica” que refutava com veemência a ideia do cinema como espe-
táculo comovente e teatro filmado. Godard e seus parceiros propõem 
uma ruptura com as estruturas de um cinema até então de vanguarda, 
contemplativo e meramente ilustrativo. Para Motta, esse é o momento 
“em que o “jovem”, até então percebido como uma réplica do adulto, se 
veste finalmente de jovem” (MOTTA, 2015, p.129). A “Nouvelle Vague” 
estabelece uma relação de escritura com o cinema, que agora já não tem 
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mais vergonha de ser falado, e faz, portanto, caducar o mito da primazia 
da imagem. O Gabeira da televisão tem algo desse Godard. 

Aberturas de Band à part, de Jean-Luc Godard, 
e da edição do programa Fernando Gabeira

 Fonte: Reprodução

Se, em Mitologias, Barthes critica o uso de uma enunciação nega-
tiva pelos órgãos de imprensa como um instrumento de “camuflar o seu 
mal indispensável” (BARTHES, 2013, p.242), o Gabeira que se apresenta 
in loco não sai a campo para ridicularizar ou ratificar qualquer ideia ou 
conceito de uma história pouco verossímil. Enquanto repórter, quer com-
preender a realidade, uma vez que o próprio jornalismo, a bem dizer, está 
saturado de convenções, de “signos grosseiros”. 

A primeira aparição de Gabeira se dá diante das câmeras. Ele fala 
postado na principal ponte da cidade, de chapéu, óculos escuros, cami-
seta de cor roxa, bermuda e uma sandália. Um repórter simplesmente à 
vontade. Como destaca Farré, “se se trata de buscar a informação de 
um testemunho, a função pragmática que se realiza no texto é a de fazer 
verossímil a informação, fazer o telespectador crer” (FARRÉ, 2004, p.29)71. 
Gabeira se comporta como um cidadão qualquer e, assim, enuncia: 

Passagem: Estou em Santo Antônio de Pádua, no noroeste 
fluminense, uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, 
que viu o seu prefeito na posse, o prefeito se chama Josias 
Quintal, assinar um decreto nas mãos de Deus. É claro que ele 

71 Tradução nossa: “Si se trata de buscar la información de um testigo, la función pragmática 
que se realiza em el texto es la de hacer verosímil la información, hacer crer al espectador”. 
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não está jogando a toalha. Ele estava apenas enumerando as 
dificuldades que terá na administração como todas as cidades 
do Brasil e reconhecendo que era preciso uma ajuda superior. 
Eu estou aqui para falar com o prefeito e também para ver 
como Deus se comportou nas primeiras semanas de adminis-
tração (FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 22 jan. 2017).

Em seu texto, a alternância entre primeira e terceira pessoa – ora o autor 
ora o narrador – demonstra a liberdade de usar a crônica televisiva com suti-
leza e elegância. A reportagem sempre como objetivo principal. Em nenhum 
momento, nesse texto introdutório, há um julgamento de valor do ato realizado 
pelo prefeito. O que se percebe, entretanto, é uma ironia fina, a bem dizer sobre 
o uso da construção textual: “eu estou aqui para falar com o prefeito e também 

para ver como Deus se comportou72 

nas primeiras semanas de administração”. Em suma, trata-se da escritura 
gaberiana que se manifesta como a presença viva do autor, entre o estilo 
e a pessoa que o maneja.

Programa Fernando Gabeira, 22/01/2017
Fonte: Reprodução Globo News

72 Grifo nosso.
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Em Mitologias, Barthes condena os veículos de comunicação que 
atuam a partir da “omissão da história”, despojando o objeto de toda sua 
carga de valores pela “irresponsabilidade do homem” (BARTHES, 2013, 
p.242). Gabeira não só é justo nas palavras como, ao se despir de ves-
timenta característica do chamado “reportariado”, despe-se da aura do 
repórter e põe-se a circular livremente entre as esferas que compõem a 
cidade, sem aparecer nas cenas. Na entrevista com o prefeito, Gabeira 
não está em quadro – ele é próprio realizador da gravação, em uma esté-
tica documental pouco usual, porém genuína. É possível ouvi-lo entre uma 
pergunta e outra, em um jogo de espacialização de vozes narrativas. 

Gabeira questiona o prefeito sobre o decreto publicado. A interroga-
ção, porém, se faz sem pré-julgamentos, distanciando-se da típica cons-
trução dos grandes veículos de comunicação que pontua as entrevistas. A 
pergunta que induz o entrevistado a assumir determinado posicionamento ou 
que vem para ratificar uma certeza já assimilada pelo repórter/entrevistador.

Na posição de um repórter que pondera e busca interpretações, 
Gabeira vem a negar outra retórica usual às Mitologias. No tópico A iden-
tificação, Barthes aponta o papel de um profissional como sendo incapaz 
de se imaginar no papel do outro: “Se o outro se apresenta perante o seu 
olhar, o pequeno-burguês tapa os olhos, ignorando-o e negando-o, ou 
então o transforma em si mesmo. No universo pequeno-burguês, todos 
os fatos de confrontação são fatos de reverberação: o outro, seja qual 
for, é reduzido ao mesmo” (BARTHES, 2013, pp.243-244). No episódio 
televisivo, a respeitabilidade pela fonte. A defesa do prefeito pela divul-
gação do documento está ligada a “convicções, de minha fé que há um 
ser supremo que comanda todo esse universo” (FERNANDO GABEIRA, 
GLOBO NEWS, 22/01/2017). 

A fala do prefeito é intercalada pela entrevista de um senhor negro, 
que aparece sem camisa, aparentando seus 50 anos. Ele usa chapéu de 
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palha e óculos escuros, e está ao lado de um cavalo. Sua aparição não 
é apontada por elementos enunciadores. Não há qualquer apresentação 
prévia da personagem, como nas reportagens tradicionais, que sugerem 
a redundância de discursos. O bate-papo é justaposto e uma tarja o iden-
tifica: “o carroceiro Juares, conhecido como Bigode Grosso”. Por ele tam-
bém passamos a conhecer uma outra personalidade do prefeito Josias, 
também apontado na cidade pelo apelido de “coronel”. O repórter recebe 
essa informação e deixa para que o telespectador tire sua conclusão, sem 
buscar outras referências ordinárias.   

Gabeira quer saber se “Deus pode ajudar” realmente a tirar a cidade 
de uma situação econômica difícil. Juares concorda e a narrativa, então, 
passa a focalizar o sujeito. Gabeira alterna a pauta da conversa e, busca 
compreender como é o trabalho de um carroceiro. Ele diz que “trabalho 
de dia para comer de noite”. Na crônica televisual de Gabeira, um caráter 
de investigação, e de jornalismo vívido, que olha pela sociedade em tom 
observador e, sobretudo, compreensivo. As histórias que também estão 
nas dobras de um tema central. 

Em outro trecho da entrevista com o prefeito, Gabeira enuncia haver 
uma crítica pontual: “a de ter assinado o decreto entregando o destino da 
cidade a Deus apenas no segundo mandato”. Em sua “escritura realista”, a 
bem dizer Barthes, ele argumenta, apresentando informações jornalísticas 
relevantes e complementares: “metade das 4.376 prefeituras do Brasil apre-
sentaram problemas de caixa porque o prefeito que saiu na metade delas, 
deixou dívidas”. No entanto, por se tratar de um caso de reeleição, Gabeira 
questiona se o prefeito anterior deixou dificuldades para o prefeito de agora 
– “o Josias de ontem deixou dificuldades para o Josias de hoje?” – em uma 
postura firme, e comprometida, mas nem por isso, menos ácida. Ele rubrica 
sua escritura ao encaminhar a condução do programa também às outras 
estruturas de poder simbólico: ele faz uma inserção dentro da igreja, com o 
chapéu no peito, em respeito ao lugar sagrado, e tece uma crítica.
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Passagem: Com a cidade entregue às 
mãos de Deus pelo prefeito, padres 
também ficaram mais tranquilos73. 
Estou aqui há 48 horas e percebo que 
eles só virão a Santo Antônio de Pádua 
no fim de semana (FERNANDO GABEIRA, 
GLOBO NEWS, 22 jan. 2017).

Gabeira busca outros elementos que possam justificar a postura 
do prefeito, motivo pelo qual a pauta do programa está sustentada. Ele 
identifica que o nível das águas do principal rio da cidade – o rio Paraíba 
do Sul – está abaixo do nível. Tem-se a sugestão de que “o prefeito deveria 
enviar a cópia do decreto que enviou a Deus também a São Pedro. Na 
crença popular, é o encarregado do setor de chuvas”. Em contraponto, o 
repórter relembra que “as cheias do rio Pomba nessa região são perigo-
sas, porque nem sempre é possível a todos prevê-las com antecedência. 

O rio enche mesmo com o bom tempo e as pessoas são surpre-
endidas”. Nesse momento da narrativa, Gabeira revive o ano de 2008, 
quando o rio teve uma grande cheia. Ele recorda ter presenciado a agonia 
de ver um hospital ser inundado. Na época, as imagens do drama de 
seus moradores e da força das águas intensificadas por uma cobertura 
mitológica: a de quem perdeu tudo e não tem mais um local para chamar 
de lar, tão clichê e tão constante nas coberturas jornalísticas dramáticas. 
Anos antes, Gabeira esteve em Santo Antônio de Pádua e retorna movido 
por um novo fato, mas nem por isso menos interessante.

A intervenção do repórter ganha novo tom, ao situar a cidade em 
um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil: a Operação Lava Jato. 

73 Grifo nosso.
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Circular pela região, quase nove anos depois da grande cheia do rio, “é des-
cobrir que as obras de recuperação que ficaram com a Odebrecht não foram 
realizadas. Só saberei por que com a divulgação das deleções premiadas dos 
77 funcionários da empresa”. Impressionado com o abandono das obras, 
Gabeira então pergunta ao prefeito, posicionando-se de maneira sarcástica: 
“Desse período pra cá, das grandes enchentes, houve obras no sentido de 
proteger a cidade ou estamos aí dependendo de Deus de novo, né?”.

Ao adotar um discurso assertivo, sobretudo no encerramento de suas 
edições, Gabeira vem ratificar o cronista, a interpelar os assuntos do cotidiano 
e se posicionar perante uma visão crítica: “Uma vez que o projeto de longo 
prazo falhou, só resta o esforço de emergência. Mesmo assim, a ajuda divina 
é incerta, pois, segundo o dito popular, Deus ajuda a quem cedo madruga”. 
A máxima do dito popular poderia se encaixar na lógica do lugar comum da 
linguagem. Porém, o que Gabeira propõe é mesmo uma ruptura, ao ressoar 
o discurso jornalístico com o que Barthes veio a sublinhar sobre a escritura 
e sua provável “arrogância do discurso” (BARTHES, 2003, p.353), uma reali-
dade ambígua que ele não se deixa seduzir: “por não poder fornecer-lhe uma 
linguagem livremente consumida, a História lhe propõe a exigência de uma 
linguagem livremente produzida (BARTHES, 1971, p.125).

Ao se posicionar como um repórter de faro apurado, Gabeira nos 
ajuda a compreender o que Barthes vem a insistir como “um sentimento 
de impaciência frente ao “natural” com que a imprensa, a arte e o senso 
comum mascaram continuamente uma realidade” (BARTHES, 2013, p.11). 

Episódio 2 
Gabeira visita a ilha de Algodoal, no Pará

Sinopse: A 180 quilômetros de Belém do Pará, com apenas 19 km², 
onde só se chega de barco, Algodoal tem este nome por causa de uma 
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plantinha branca parecida com o algodão. A ilha tem a charrete como 
único meio de transporte.

Data de exibição: 06/11/2016

A edição do programa começa com imagens da ilha de Algodoal: 
pequenos barcos cortando as praias, pássaros voando, pescadores em ação, 
o barulho dos ventos, e do “ir e vir” das charretes. A voz de Gabeira enuncia o 
motivo de sua presença em um desses lugares do Brasil “pouco conhecidos, 
mas que merece uma visita”, pontuando o pouco interesse do destino para 
turistas nacionais e internacionais e, principalmente, sem criar superlativos ao 
falar de sua visita. Em sua primeira intervenção, diante da câmera, ele surge 
em cena com uma camiseta regata de cor vinho; chapéu de palha, óculos 
de sol, bermuda e sandália e maneja o telespectador por uma narrativa que 
promete desvendar a ilha – em suas belezas e outras, nem tão belas.

Programa Fernando Gabeira, 06/11/2016
Fonte: Reprodução Globo News

A narrativa de deslocamento é evidenciada na própria edição, quando 
o repórter compartilha a experiência de viajar à noite rio adentro. O próprio 
Gabeira não aconselha o trajeto realizado, em meio a escuridão e mar agi-
tado. Ele presta um serviço aos possíveis turistas impactados pelo programa, 
já adiantando que há um certo complicador para se chegar até a ilha. 
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Com um olhar estrangeiro sobre Algodoal, o repórter destaca certo 
desconforto com a intensa movimentação das charretes pelas areias, o 
principal meio de transporte do local, e se questiona se não haveria um 
“horário de rush”. O texto é bem-humorado e harmonioso, bem sugestivo 
ao tema, e vem a calhar com a de um cronista do cotidiano. Gabeira 
percorre a região para conhecê-la a partir de sua própria fruição. O cavalo 
Bartolomeu é quem ajuda no transporte dos equipamentos e, por tal, o 
animal se torna um personagem de sua crônica televisual. Ele assim o 
define: “um cavalo trabalhador, que passa por áreas alagadas e, a todo 
momento, torcíamos para vê-lo comendo, ou mesmo descansando entre 
as flores” (FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 06/11/2016). No exces-
sivo ruído das mídias atuais, a palavra generosa gera compreensão. E nas 
digressões de Gabeira tudo se encadeia de modo simpático. 

O repórter acompanha o trabalho dos pescadores e se surpreende 
com a ação dos cachorros que caçam à beira do mar. Ele entrevista os 
nativos em suas funções do dia a dia, porém não há uma apresentação 
específica sobre eles. As conversas são introduzidas na própria montagem 
do programa e cada personagem é identificado por uma tarja em vídeo, 
em gravações que se estendem por até um minuto, bem incomum da 
produção jornalística convencional, que exige o dinamismo e a rapidez 
entre os cortes imagéticos. “Falar demais derruba o ritmo na edição”, 
sugere qualquer editor responsável por programas de grande reportagem. 
Em Gabeira, falar demais é um meio para se fazer compreender.

Sabe-se que Gabeira está na condução das conversas. Sua voz 
está presente, porém, ele não se exibe em cena. Ao adotar essa estraté-
gia, escapa daquilo que Barthes define como “tautologia”, o item 4 das 
referências pretendidas pelas Mitologias: a redundância no uso de palavras 
diferentes para expressar uma mesma ideia. Para Barthes, a tautologia, 
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tão comum nos textos jornalísticos dos anos 1950, foco de seu interesse 
crítico, comete “um duplo assassinato: mata-se o racional porque ele 
nos resiste e mata-se a linguagem porque ela nos trai. A tautologia é 
um desmaio propício, uma afasia salutar, uma morte ou, caso se prefira, 
uma comédia, a “representação” indignada dos direitos do real contra a 
linguagem” (BARTHES, 2013, pp.244-245). 

Gabeira depõe contra a fórmula adotada pelas outras produções 
jornalísticas, em que o repórter em cena atua como protagonista, fazendo-
-se sentir para, então, compartilhar. A relembrar as declarações do principal 
crítico de TV, Maurício Stycer, em texto assinado para seu blog no portal de 
internet UOL, de 2 de julho de 2016, atestando que o principal programa 
de grande reportagem da história da televisão brasileira – o Globo Repórter 
(Rede Globo) – atravessa um processo de transformação por seguir essa 
linha. Para Stycer, a atração “só repercute se Glória Maria escorrega ou fuma 
maconha74 [...] Temas como saúde, qualidade de vida, ecologia, turismo 
passam a dominar (STYCER, UOL, 02/07/2016)75. Criado em 1973 com o 
objetivo de exibir “documentários brasileiros sobre o Brasil” (Ibid., 2016), o 
programa se modificou à medida que passou a ser capitaneado por “jorna-
listas do primeiro time aparecendo diante das câmeras” (Idem, 2016). 

74 São duas as anormalidades levadas ao ar pelo Globo Repórter, e apontadas pelo 
crítico de TV, Maurício Stycer: Primeiro, o tombo de Glória Maria, durante gravação no 
Vietnã, em 2013. Registros ainda de uma viagem para a Jamaica, três anos depois, 
quando a jornalista participa de um ritual em que a maconha é usada para fins religio-
sos. No primeiro caso, a certa altura da edição, Glória Maria toma um tombo cinema-
tográfico e diz: “Caí bonito”. A cena poderia ter sido cortada, porém seu conteúdo foi 
considerado necessário. Já no segundo destaque, a repórter é filmada em um evento 
rastafári e detalha aos telespectadores suas sensações, com olhar fixo à câmera: “Eles 
estão querendo que eu prove isso também (a maconha), eu não sei fazer essa oração, 
mas eles querem que eu tente. Recusar nem pensar, seria um desrespeito à tradição”. 
Após participar da experiência, Glória Maria expõe: “No primeiro momento, fiquei 
totalmente tonta. Para quem não está acostumado, é preciso tempo para entender”. 

75 http://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/2016/07/02/hoje-globo-reporter-so-reper-
cute-se-gloria-maria-escorrega-ou-fuma-maconha/
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A repórter Glória Maria em reportagem pelo Globo Repórter, 01/07/2016
Fonte: Reprodução/TV Globo

Desfilar diante da câmera, onde o importante é tagarelar, não inte-
ressa a Gabeira em seu retrato sobre Algodoal. Não há uma busca pelo 
protagonismo das ações. Verificam-se suas intervenções enquanto estraté-
gias narrativas, a pontuar dois trechos: no primeiro, ele estava “passeando 
pela praia, ouvi uma música alta. Fui buscar ver de onde vinha esse som”. 
E, então, a narrativa se desdobra a um outro personagem. No segundo 
exemplo, Gabeira anota que “o pôr do sol em Algodoal é dos mais coloridos. 
As nuvens não me permitiram ver em seu esplendor cromático. Não fiquei 
triste, apenas dei as costas para ele e encontrei a Lua cheia que, naquele 
momento, disputava com o pôr do sol as atenções” (FERNANDO GABEIRA, 
GLOBO NEWS, 06 nov. 2016). Aqui, ele nos remete ao silêncio para fazer 
perceber que nem tudo é preciso dizer para se compreender.  

Ao tensionar personagens e descrições, em observações e compre-
ensões, Gabeira exercita sua “escritura”. Um dos principais documentaristas 
de nosso país, Eduardo Coutinho fez de seu ofício enquanto diretor como o 
de uma escuta sensível, de alteridade, a partir de uma valorização dos deta-
lhes, então despercebidos: “as palavras escondem segredos e armadilhas 
que implicam hesitações, silêncios, tropeços, ritmos, inflexões, retomadas 
diferenciadas dos discursos. E gestos, franzir os lábios, de sobrancelhas, 
olhares, respirações, mexer de ombros, etc.” (COUTINHO In OHATA (org.), 
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2013, p.19). Considerado como o “cineasta dos outros”, ele desenvolveu 
uma forma específica de fazer documentários com os outros, e não sobre os 
outros. Para Milton Ohata, que coordenou a organização de um livro especial 
sobre a obra e trajetória de Eduardo Coutinho, o documentarista depurou 
um estilo hoje reconhecível à primeira vista: “personagens anônimos que a 
história do Brasil costuma relegar ao esquecimento, ausência de roteiro e de 
narração em off, exposição das condições de filmagem, enquadramentos 
fixos e próximos ao entrevistado, planos longos em que a imagem e a palavra 
estão em pé de igualdade” (OHATA In COUTINHO, 2013, p.6).

Ao fugir do lugar comum das reportagens, Gabeira também mani-
festa intenções muito próximas às sugeridas por Coutinho. Ao se permitir 
contar, a partir de reflexões que se assemelham a de um cronista, ele 
consegue escapar da tempestade das palavras fáceis, que seduzem e 
encantam, e têm a fama de estabelecer uma impostura e não-verdades. 
Apontemos três trechos do episódio televisivo:

Off: Vi uma fumaça na praia e me aproximei para descobrir o 
professor Maurício e sua figueira; [...]

Em uma ilha, as lições de ir e vir estão no porto. No momento 
em que partimos, com nossas pequenas balizes, havia gente 
chegando com armários e guarda-roupas. A figura mais 
importante do porto é esse pequeno cachorro. Todos que-
riam levá-lo, para cuidar dele e presenteá-lo aos netos. Mas 
ele tem mãe e gosta dela. Se saísse daqui, seria um cachorro 
infeliz, apesar de todos os cuidados; [...]

Aquele homem está partindo também para visitar Fortalezi-
nha, uma das comunidades daqui. Espero que use chapéu, 
pois o Sol é violento no Pará (FERNANDO GABEIRA, GLOBO 
NEWS, 06 nov. 2016).

Algodoal se apresenta como um belo ponto da região Norte a ser 
visitado, mas não se torna mais um cenário estonteante, paradisíaco ou 
maravilhoso, asfixiado pelo excesso de adjetivações, no falatório disper-
sivo, como nos discursos jornalísticos dos programas de grande reporta-
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gem, quando pautados por assuntos de viagens. Ao nos determos sobre 
a linguagem aplicada por estas produções (o Globo Repórter76, como cita-
mos), é inevitável retomarmos a Barthes, que nos deixa antever a reflexão: 
“nenhuma escritura é mais artificial do que aquela que pretendeu pintar de 
mais perto a Natureza” (BARTHES, 1971, p.155), assim como o próprio 
vem a condenar a linguagem da “quantificação da qualidade”, tópico de 
número 6 de suas Mitologias: “Reduzindo toda qualidade a uma quanti-
dade, o mito é econômico no que diz respeito à inteligência: compreende 
o real por um preço reduzido (BARTHES, 2013, p.246). 

No fim, Algodoal é somente Algodoal, uma cidade do Norte do 
Brasil que merece uma visita, como tantas outras: de praias com água 
cristalina, de brasileiros que trabalham duro, de charretes que transportam 
passageiros e um sol tórrido. 

Episódio 3
Gabeira mostra a situação crítica do zoológico do Rio

Sinopse: Mais antigo do Brasil, o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro 
está de portas fechadas ao público desde o último dia 14, por embargo 
do Ibama. Com 138 mil metros quadrados e mais de 2 mil animais, foi 
interditado depois de 70 anos de funcionamento. Após visitar o local e 
conversar com o chefe da fiscalização do Ibama, Gabeira conta o que o 
que está em jogo é o próprio modelo de gestão da Rio Zoo.

76 Levado por assuntos mais leves e pautados pela lógica do jornalismo de entretenimento, 
ao informar de maneira superficial, bem divertida e descomprometida, o Globo Repórter 
perdeu a relevância de um programa de vanguarda, que se notabilizou com importantes 
denúncias sociais, entrevistas exclusivas e pautas que alteravam a ordem nacional. Hoje, 
temas como saúde, qualidade de vida, ecologia e o turismo, principalmente, se tornaram 
os principais assuntos. Tanto que a Globo Marcas, empresa do Grupo Globo voltada ao 
licenciamento de produtos, lançou a série Destinos Fascinantes, uma coleção de DVDs 
de reportagens de pontos turísticos internacionais, que já se encontra na quarta edição. 
Para Stycer, ao adotar um caminho mais ameno de temas, “ninguém mais comenta a 
atração, salvo quando ocorre alguma anormalidade” (STYCER, UOL, 2 jul. 2016).
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Data de exibição: 31/01/2016

O jogo de interpretações proposto por Gabeira na construção de 
sua fala começa em sua primeira intervenção, quando pontua que todos 
os animais, no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, “estão procurando 
uma saída”. As imagens produzidas por Gabeira contradizem o seu 
próprio discurso – a aparência serena dos bichos focalizados em cena 
– que ajudam a ratificar seu processo de escritura. A discussão é sobre 
o modelo de negócio, classificado como “ultrapassado”, necessitando 
de uma modernização, em um “momento em que muitos dizem que o 
próprio Jardim Zoológico, tal como existe, não terá lugar no mundo” 
(FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 31 jan. 2016). 

Em um deslocamento temporal e espacial, Gabeira relembra um 
personagem ilustre do Zoo, o macaco Tião, “tão ilustre que ganhou uma 
estátua. Tião quando pequeno ainda, gostava de andar de mãos dadas 
com o treinador e de frequentar a administração. Brincava com máqui-
nas de escrever e telefone. Tião foi candidato, na verdade, anticandidato 
à prefeitura do Rio de Janeiro e se comportou muito bem” (FERNANDO 
GABEIRA, GLOBO NEWS, 31 jan. 2016). A fina ironia adotada pela escri-
tura de Gabeira sugere críticas à própria governança do espaço público, 
uma vez que um animal foi escolhido por representantes do povo, tendo 
alcançado a marca de 400 mil votos. São críticas que traduzem a pró-
pria maneira como o Rio de Janeiro tem sido conduzido. Denúncias de 
corrupção envolvendo governadores e ex-governadores, além de um 
forte esquema de desvio de verbas do Tribunal de Contas do Município, 
bem como atrasos de salários dos servidores. Assim, tem-se a reflexão: 
o que esperar de uma cidade em que um bicho já recebeu uma votação 
em massa para ser seu administrador?



as reportagens revelam um Gabeira escritural  •  Bruno Chiarioni

202sumário

Programa Fernando Gabeira, 31/01/2016
Fonte: Reprodução Globo News

Na condução da reportagem, nota-se o trabalho ora de observação 
ora de imersão do repórter, que fixa o olhar nos animais e em suas reações 
diante da câmera. São compreensões que ajudam na elaboração de um 
texto que vai além do registro pretendido, como quando anota que “um 
urso de óculos é uma espécie de síntese dramática dos equívocos do Zoo. 
Bicho da floresta, onde vive entre galhos, ganhou uma casa de pedra para 
viver. Passa os dias olhando para o paraíso perdido, tentando ver novas 
paisagens. Ou simplesmente caminhando e voltando, compulsivamente” 
(FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 31 jan. 2016). 

Apesar de o enunciador indicar conclusões ou prospectar situações 
sobre o personagem retratado, imagem e texto caminham em paralelo, 
em total complementação. Trata-se de um Gabeira que oferece pistas 
sobre o tipo de contato entre repórter e personagens, evidenciando na 
construção da reportagem, as sensações de um observador atuante – ele 
é a pessoa que está ali e pode falar com assertividade sobre o que está 
presenciando, uma característica bem presente pelos representantes do 
“Novo Jornalismo Latino Americano”.

Os entrevistados, assim como em outras edições de seu Fernando 
Gabeira, são introduzidos sem prévia apresentação – a identificação se dá 
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com letreiros gráficos, em que constam nome e cargo. O repórter não surge 
em cena, tendo a presença notada através da fala, em um jogo de espacializa-
ções. Mesmo assim, há um contrato ratificado entre repórter e telespectador, 
a partir do momento em que se tem a reportagem conduzida diretamente do 
local em que é pensada, concebida, confeccionada. 

A não presença corpórea de Gabeira se configura, também, como 
índice de sua escritura: na escrita do escritor que se manifesta no texto 
verbal e nas compreensões suscitadas por ele.  Elementos de sua crônica 
são apontados em toda a edição e, mais precisamente, quando Gabeira 
se propõe a buscar um certo encantamento diante de um registro jornalís-
tico melancólico, quando ele admite que, apesar de todo o debate teórico 
e de um inconformismo com o destino dos animais, “confesso que não 
teria nenhuma chance na vida para encontrar uma araçari-poça solta. Só 
aqui posso contemplá-la com as cores do pescoço, o bico, o olhar para 
baixo, novas cores, dessa vez, o laranja. Os próprios olhos são coloridos. 
O tucano tem uma espécie de azul em torno dos olhos” (FERNANDO 
GABEIRA, GLOBO NEWS, 31/01/2016). 

Vimos que num dos capítulos de Mitologias, Barthes toma o “ninismo” 
como um instrumento de construção de realidades bem característico dos 
meios de comunicação dos anos 1950. Ele escreve: “chamei de ninismo 
a figura mitológica que consiste em colocar dois contrários e equilibrar um 
com o outro, de modo a poder rejeitar os dois. (Não quero nem isto nem 
aquilo)” (BARTHES, 2013, p.245). O Gabeira que rejeita essa figura de lin-
guagem se apresenta quando desvela as intenções ocultas dos discursos 
dos personagens entrevistados e dos animais por ele observados. Ao se 
deter nas cores, formas e formatos dos bichos, ele retira da descrição física 
de cada um, elementos que possam explicar o mundo de negociações polí-
ticas, ou mesmo revelar os bastidores de intrigas administrativas envolvendo 
o Zoo, quando substancia que “os tigres de bengala andam meio aborre-
cidos. Existem 3,2 mil espécies desse tigre no mundo. Só em um templo 
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na Tailândia, há 147. Mas os tigres na jaula dão uma pálida ideia do que 
são. Um grito de guerra transforma-se em um rouco lamento” (FERNANDO 
GABEIRA, GLOBO NEWS, 31 jan. 2016). 

Gabeira certamente compreende os falsos discursos entregues pelos 
profissionais que entrevistou. Não há um julgamento prévio, apenas indícios 
de um contraponto anotados na própria reportagem. Ele explica que o espaço 
pode ser assumido pela iniciativa privada, e que essa alternância pode melho-
rar a gestão. No entanto, evidencia-se que a discussão proposta é a de que 
enquanto há pouco espaço para os bichos, sobra para os espectadores. 
Acompanhe o diálogo entre Gabeira e o biólogo responsável pelo espaço.

Gabeira:  Qual a situação dos tigres aqui na jaula? Eles não 
estão um pouco comprimidos ali naquela jaula?

Rodrigo Costa, biólogo: Sim, o espaço atende a D.O, que 
é um documento que o Ibama produziu, onde se estabelece 
um espaço mínimo para cada espécie, eles estão atendendo. 
Mas existe também o projeto de, a cada dois recintos, a 
gente criar um. Aumentar o espaço, duplicar o espaço para a 
gente poder dar um conforto maior aos animais.

Gabeira: Parece que existe muito animal para pouco espaço, 
relativamente, se levar em conta tudo.

Rodrigo Costa, biólogo: O plantel do Zoo do Rio é um dos 
maiores do Brasil. Nós temos cerca de 780 aves, nós temos 
várias espécies de mamíferos, muitas ameaçadas de extin-
ção, que aqui dentro da gente consegue reproduzir. A ideia 
é, no futuro, a gente reduzir um pouco desse plantel, criar 
mais espaços e trabalhar bastante no sentido de reprodução 
das espécies ameaçadas (FERNANDO GABEIRA, GLOBO 
NEWS, 31 jan. 2016).

Para Gabeira, a função do Zoo também seria a de preservar espé-
cies em extinção. No entanto, ele destaca que o objetivo da administração 
pública também é torná-lo um santuário. Crítico mordaz e sutil do que se 
sucede no Zoo, ele não busca manipular as entrevistas, tentando eviden-
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ciar uma determinada posição, assim como não se envergonha de ressal-
tar que “o tempo passou muito rapidamente. O Zoo ficou obsoleto e nem 
todas as respostas foram encontradas ainda. O destino dos bichos está 
na corda bamba” (FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 31 jan. 2016). 
Cabe a Gabeira, essa derrubada contra o “discurso clássico” e sempre 
convencional, imposto como procedimento padrão. Não basta o fecha-
mento do Zoo por conta de um problema financeiro apenas, é preciso 
compreendê-lo em suas causas e efeitos e quais os desdobramentos de 
uma medida, aparentemente, administrativa. Assim, ao se propor compre-
ender os “pedidos” dos animais, nos aproximamos do Barthes que aponta 
o papel do mitólogo como o de estar “condenado a viver uma sociedade 
teórica; para ele, ser social, é na melhor das hipóteses, ser autêntico: a 
sua maior socialidade reside na sua maior moralidade. A sua relação com 
o mundo é de ordem sarcástica” (BARTHES, 2005, p.249).

Episódio 4
O pioneirismo de Redenção, no interior do Ceará

Sinopse: Redenção, a 60 quilômetros de Fortaleza, teria sido, segundo 
alguns historiadores, o primeiro lugar a libertar escravos no Brasil. Pro-
fessora na cidade, Luma de Andrade é doutora em Educação, travesti e 
quase foi eleita reitora de universidade.

Data de exibição:  22/03/2015

Gabeira inicia a edição mostrando detalhes da cidade que está fil-
mando. Ele expõe características de Redenção e endossa o motivo de sua 
visita: um local em que uma travesti, filha de pobres agricultoras, quase foi 
eleita reitora de uma universidade, a Universidade Internacional da Integra-
ção da Lusofonia Afro-Brasileira. Em um país de contrastes, preconceitos 
e discriminações, a travesti Luma de Andrade disputou o cargo máximo de 
sua carreira como docente.  
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Gabeira introduz o bate-papo sem alardear a derrota, de primeira 
mão. Sua abordagem se dá a partir do apoio recebido pelos alunos: 
como justificar essa simpatia dos votos? A travesti alega haver um grande 
preconceito “por conta do negativismo que é imposto a esses sujeitos” 
(FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 22 mar. 2015). Os alunos tam-
bém são entrevistados, expondo opiniões favoráveis à decisão de escolha 
de Luma como nova reitora. Um jovem, de nome Didier, argumenta que 
a proposta da universidade é de “trazer 50% dos alunos estrangeiros e 
50% dos alunos brasileiros”, sendo que havia, no período de gravação, 
600 africanos estudantes. Gabeira questiona o africano de Guiné-Bissau 
se haveria alguma dificuldade em explicar a escolha de uma travesti como 
reitora, aos companheiros de seu país. O jovem é enfático ao dizer que não 
há preconceito. Ele afirma que, apesar do assunto não ser tão debatido no 
país, “independentemente do que a pessoa pode ser, desde que ela prove 
capacidade de ocupar um certo cargo, a gente aceita com todo carinho” 
(FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 22 mar. 2015).   

Enquanto repórter, Gabeira se interessa em saber como Luma ven-
ceu o preconceito e se tornou uma doutora. Sem respostas bombásticas, 
mas explicações que significam, conhecemos que “a educação foi assim, 
uma saída para um mundo, que era um mundo de miséria, um mundo de 
dificuldades e que eu desejava retirar minha família daquela situação de 
pobreza” (FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 22 mar. 2015).  

A partir de uma pergunta direta e simples, passamos a conhecer 
um universo de preconceitos, traumas e situações constrangedoras 
enfrentadas pela personagem. Em nenhum momento, Gabeira interveio. 
As respostas são diretas e de intensidade, o que não justificaria qualquer 
interação do repórter. Essa categoria é respeitada na crônica televisual: 
não há qualquer palavra que possa reverberar com maior substância do 
que o depoimento de Luma.
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Luma: Eu tinha uma singularidade muito feminina desde 
a infância, então eu era muito confundida com menina e 
durante as brincadeiras no intervalo, as pessoas que eu tinha 
empatia, era exatamente com as meninas. E meus colegas 
não aceitavam aquilo. E aí, passavam a me violentar e me 
espancavam. Quando, às vezes, eu chegava na sala cho-
rando, a professora dizia: “Bem feito, quem manda você ser 
assim?”. E eu era uma criança. Eu não entendi ao que ela 
estava querendo dizer. Eu não entendi o significado daquilo. 
Mas aquilo operava uma pedagogia para os meus colegas de 
dizer que aquilo que eles estavam fazendo comigo era certo. 
Eu não podia utilizar o banheiro feminino porque eu não era 
uma garota, na visão deles. Eu também não poderia utilizar o 
banheiro masculino porque eu iria ser violentada por eles lá 
dentro. E o tempo todo a escola me dizia que eu não estava 
no lugar certo, que aquele era um lugar que eu deveria sair 
(FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 22 mar. 2015).   

Ao mostrar as instalações da universidade, Gabeira se depara com o 
museu dos escravos de Redenção. Trata-se de um local simbólico e com-
plexo: a senzala de ontem, em meio à discussão atual sobre a candidatura de 
uma travesti para a Reitoria, como ele próprio admite, ao escrever que “a ideia 
aqui, não só, é lembrar a escravidão como apontar também para um futuro 
em que Brasil e África se encontrem de uma maneira completamente diferente 
do passado” (FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 22 mar. 2015). 

A travesti Luma representa uma quebra de paradigma em um espaço 
marcado por séculos de exploração. Apesar do preconceito que enfrentou 
para assumir seu espaço enquanto educadora, ela superou os obstáculos 
impostos pelas burocracias e conseguiu se firmar enquanto profissional respei-
tada. Gabeira não expõe aos telespectadores essa interpretação de primeira 
mão. Como bom ouvidor, faz as perguntas certeiras em busca de respostas 
compreensivas, sem estabelecer estereótipos ou polemizar, principalmente. 
Quem nos convida a um depoimento substancial é a própria personagem, 
levada por um repórter que se comporta com elegância e finesse na entrevista:
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Luma: Não que eu busque a todo custo e a todo momento 
querer estar a frente dessas questões, mas se eu cheguei 
onde eu cheguei e se isso ajuda outras pessoas a sonha-
rem a buscarem almejar novos caminhos, almejarem novos 
espaços, por que não fazer? (FERNANDO GABEIRA, GLOBO 
NEWS, 22 mar. 2015).  

Descobrimos ainda que a travesti é casada, com um professor de 
história. Diferentemente de qualquer outro programa de grande reporta-
gem, Gabeira introduz esse novo fato de modo natural, sem nenhuma 
adjetivação: “O marido de Luma, que ajudou a montar os aparelhos usados 
na aula, é um professor de História”. Voltando o foco para o preconceito, 
Gabeira o questiona sobre as dificuldades em se assumir um relaciona-
mento com uma travesti. José nos expõe uma verdadeira lição sobre cida-
dania e diferença de classes em um multifacetado Brasil do preconceito:

[...] A questão da sexualidade está colada com vários outros 
tipos de preconceitos e um deles é a questão social. Então, há 
uma diferença para a sociedade entre você ser uma travesti da 
periferia negra e ser uma travesti que conseguiu fazer um mes-
trado, um doutorado, que conseguiu produzir um nome social-
mente (FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 22 mar. 2015).  

Programa Fernando Gabeira, 22/03/2015
Fonte: Reprodução Globo News
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Gabeira encerra o episódio com um texto talhado com maestria: “os 
slogans dominam tudo. Luma seria a primeira travesti a ocupar o cargo de 
reitora, mas herdaria o caos pela ousadia” (FERNANDO GABEIRA, GLOBO 
NEWS, 22 mar. 2015).  Assim como Luma, os escravos lutaram pela digni-
dade de seus corpos e pela liberdade contra a Casa Grande. Quando foram 
libertados, não tinham sequer para onde ir e nem como chegar lá. De fato, 
os slogans dominam tudo. A travesti que venceu, mas ainda precisa travar 
batalhas particulares contra o preconceito; o negro que virou o jogo, porém 
sem deixar, de fato, a senzala dos ignorantes. De certo modo, é como assente 
Gabeira, ao apontar que o “texto jornalístico deve, necessariamente, dizer 
aquilo que foi e não florear para parecer imprescindível. Escrever é um ato de 
ser relevante e é o que eu busco no meu programa na Globo News e, inclusive, 
nas minhas crônicas nos jornais”77. A bem dizer as reflexões do jornalista e 
pesquisador em Comunicação, Carlos Alberto di Franco, ao apontar que a 
“reportagem de qualidade é sempre substantiva. O adjetivo é o adorno da 
desinformação, o farrapo que tenta cobrir a nudez da falta da apuração” (DI 
FRANCO, O GLOBO, 7 nov. 2016).

Episódio 5
Gabeira visita a Noiva do Cordeiro, cidade das belas agricultoras

Sinopse: No fim do século XIX, um adultério chocou o povoado e resultou 
numa decisão medieval da Igreja: a excomunhão dos envolvidos até a 
quarta geração. A partir de então, o povoado permaneceu estigmatizado, 
sofrendo todo tipo de perseguição e preconceito.

Data de exibição: 23/11/2014

A edição de Noiva do Cordeiro, cidade das belas agricultoras se apre-
senta como a busca de um repórter em desvendar uma história secular. 

77  Fernando Gabeira, em entrevista a este autor, realizada em São Paulo, em 26-11-2015.
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O próprio Gabeira admite ao pontuar que “no caminho para Noiva do 
Cordeiro, tinha muitas dúvidas na cabeça”. Mesmo assim, ele é capaz 
de admirar as paisagens que encontra pelas estradas de terra batida, 
ao anotar que “o olhar registrava apenas a predominância da cultura da 
tangerina poncan” (FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 23/11/2014). 
O olhar descompromissado de um repórter, capaz de se atentar a outras 
possibilidades de Brasil.

Gabeira narra que a origem do distrito está em um casarão. No 
local, viveu Maria Senhorinha, que abandonou o marido para viver com um 
amante. Ao pontuar essa passagem histórica, o repórter já sabe sobre o 
fato. No entanto, ele busca atrair novos elementos ao enredo. Revela-se 
que a crônica televisual se desenvolve durante sua caminhada: “puxar o 
fio de Noiva do Cordeiro, pareceu fácil diante da primeira casa do lugar. Ali, 
atrás de uma casca de flores vermelhas, mora quem poderia ser a memó-
ria viva de tudo: Maria Matozinha – filha de Maria Senhorinha, única filha 
viva”. A personagem está sentada em uma cadeira de rodas, e aparenta 
saúde frágil. Gabeira tenta um diálogo que se apresenta difícil, de início. 
No entanto, mostra-se esclarecedor:

Gabeira: E a sua mãe, a senhora não lembra?

Maria Matozinha: Quem?

Gabeira: A senhora não lembra da sua mãe?

Maria Matozinha: Da minha mãe?

Gabeira: É...

Maria Matozinha: Ah, ela era bem levada, né? (risos)

Gabeira: O que é que ela arrumou?

Maria Matozinha: Pois é, ela era casada com um e foi morar 
com Chico Fernando.
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Mesmo que as lembranças de Maria Matozinha não representem 
de fato a verdade, o que nos interessa é “a verdade” de seu relato. A bis-
neta de Maria Senhorinha também é entrevistada no programa. Ela conta 
a história a partir dos antepassados. Infeliz no casamento, a bisavó se 
apaixonou por outro homem, e foi viver esse amor. Para Eliene Fernandes, 
naquela época, ela foi “vista como uma pecadora, mas foi uma mulher 
corajosa para a sua época e foi viver. Viveu o grande amor e foi ser feliz” 
(FERNANDO GABEIRA, GLOBO NEWS, 23 nov. 2014).  

Gabeira percorre outras residências e encontra a matriarca de Noiva 
do Cordeiro, Adelina Fernandes, neta de Maria Senhorinha. Sabemos que 
a família viveu uma rixa histórica, tendo Maria sido excomungada pela 
Igreja Católica, o que vem a motivar, inclusive, na escolha do nome da 
cidade. A cada passo, novas descobertas:

Gabeira: Por que que se escolheu esse nome, Noiva do 
Cordeiro?

Adelina: No meu modo de pensar é porque lá nas escrituras, 
cordeiro figura Cristo. E a noiva figura Igreja. Aí, ele quis dizer 
a Noiva de Cristo, que era a Noiva do Cordeiro. 

Gabeira: Você tem quantos filhos?

Adelina: Eu tive 15 filhos e morreu três quando pequeno. E 
eu criei 12. Mas, na realidade, são 13 porque eu adotei uma 
menina. O pai morreu e eu adotei. Ela mora comigo até hoje.

Gabeira também conversa com os parentes excomungados pela 
Igreja Católica, por conta da união de Maria Senhorinha e seu novo marido. 
Ao expor lados antagônicos da história, o programa não faz a distinção entre 
bem e mal ou certo e errado, tampouco suposições. Cada qual expõe sua 
versão a partir de crenças, vivências e valores, o que faz com que o próprio 
Gabeira venha a negar o sétimo e último item abordado por Barthes em 
suas Mitologias – o tópico da constatação –  “o mito tende para o provérbio. 
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A ideologia burguesa investe aqui os seus interesses essenciais: o univer-
salismo, a recusa de explicação, uma hierarquia inalterável do mundo. [...] 
Todos os nossos provérbios populares representam mais uma fala ativa, que 
pouco a pouco se solidificou em uma fala reflexiva, mas de uma reflexão 
diminuída, reduzida a uma constatação” (BARTHES, 2013, p.245).

Tal figura de retórica é amplamente descaracterizada a partir da 
própria condução narrativa. Em suas abordagens, Gabeira entretém-se 
com seus entrevistados de maneira elegante, respeitosa, buscando res-
postas para suas perguntas, bem distante dos discursos assertivos da 
grande mídia que, a seu modo, busca “recuperar, sob as inocências da 
vida relacional mais ingênua, a profunda alienação que essas inocências 
têm por função camuflar” (Ibid., p.248). 

Gabeira revela o charme das agricultoras de Noiva do Cordeiro, sem 
alardear o trauma religioso que marca esta comunidade. Enquanto repórter, 
ele destaca ainda que “no passado, os vizinhos do interior de Minas diziam 
que Noiva do Cordeiro era o lugar onde as mulheres andavam nuas”. A 
versão inglesa do século XXI são lindas noivas agricultoras, à procura de um 
amor, perdidas em um vale no interior do Brasil” (FERNANDO GABEIRA, 
GLOBO NEWS, 23 nov. 2014). Ele ainda propõe um diálogo com a citação 
do escritor Arthur Miller, sobre a situação enfrentada por Noiva do Cordeiro:  
“quando alguém se torna famoso, ninguém mais o conhece”. 

A Noiva do Cordeiro que Gabeira buscou, de histórias contraditórias 
e de passado histórico, encontra-se em um processo de transformação. Ao 
se apropriar da literatura, Gabeira deixa antever que, ao mexer com essas 
estruturas enraizadas, a localidade irá perder sua tradição histórica. O repórter 
que não julga, mas se propõe a elaborar conclusões. O repórter que revela 
a alma de seu texto, uma “escrita sem seiva, emoção, espírito” (DA MATTA, 
O ESTADO DE S. PAULO, 12 abr. 2017), a partir das miudezas do cotidiano. 



considerações
finais



Eis um estado muito sutil, quase 
insustentável, do discurso: 
a narratividade é desconstruída 
e a história permanece, no entanto, 
legível: nunca as duas margens da 
fenda foram mais nítidas e mais 
tênues, nunca o prazer foi melhor 
oferecido ao leitor – pelo menos 
se ele gosta das rupturas vigiadas, 
dos conformismos falsificados 
e das destruições indiretas. 

Roland Barthes 
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Para João Moreira Salles, diretor de Santiago e Notícias de uma guerra 
particular, todo documentarista enfrenta dois grandes problemas. O primeiro, 
na abordagem de seus personagens; o segundo, no modo como apresenta 
o tema ao espectador (SALLES In DÁ-RIN, 2006). Trata-se de notas opor-
tunas sobre a consciência e a ética do documentarista. Para Salles, todo 
cuidado é salutar. Ele lembra que “pessoas filmadas para um documentário 
continuarão a viver sua vida depois que o filme ficar pronto [...] o documen-
tário é uma representação do mundo e toda representação precisa justificar 
seus fundamentos” (SALLES, 2006, p.7). De certo, há a preocupação com a 
honestidade dessa representação. Uma honestidade que passa, sobretudo, 
pela linguagem praticada, a palavra empregada, a lembrar Barthes e a exata 
definição de “escritura”, “cuja função não é mais comunicar ou exprimir ape-
nas, mas impor um além da linguagem que é, ao mesmo tempo, a História 
ou o partido que nela se toma” (BARTHES, 1971, p.117).

Esse compromisso com a escritura “neutra” mostra-se fundamen-
tal, uma vez que essas discussões apresentadas por Salles também se 
estabelecem na crônica televisual de Fernando Gabeira, tal como aqui a 
apresentamos. Em seu programa televisivo, Gabeira reflete sobre o papel 
do repórter do cotidiano, uma vez que a atividade jornalística também 
sugere modos de ver uma realidade, a partir de olhares constituídos por 
interesses pessoais, técnicas, metodologias e formatos.

Em seu livro Jornalismo e documentário: propostas para uma carto-
grafia plural, o pesquisador Julio Bezerra pondera que, nenhum documen-
tário ou reportagem, se contenta em ser “apenas registro. Todos possuem 
a ambição, a necessidade (mercadológica, inclusive) de ser uma “história” 
bem contada [...] constroem metáforas e metonímias que atribuem, infe-
rem, confirmam ou contestam valores que cercam nossas práticas sociais” 
(BEZERRA, 2014, pp.41-53). Partindo desse pressuposto, Salles pondera 
que “decerto é preciso desconfiar das grandes conclusões, dos filmes que 
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pretendem dizer tudo, definitivamente, e não suportam a ambiguidade” 
(SALLES In DÁ-RIN, 2006, p.11). Muitas produções jornalísticas também 
negam a multiplicidade de vozes e versões, ao esgotar uma história em 
pontos de vista evidentes, em valores e princípios distorcidos, fazendo 
justamente uma inflexão, apontada por Barthes como uma “escrita sem 
rótulo” (BARTHES, 1971, p.117). 

O estudo, à luz de Barthes, da crônica televisual de Gabeira busca 
estabelecer uma relação entre esses intelectuais, de trajetórias movidas 
por ideias dissonantes. Barthes foi, sobretudo, um crítico contumaz dos 
meios de comunicação da segunda metade do século XX, e, passados 
tantos anos, seus escritos perduram. Gabeira se encantou pelo discurso 
da esquerda militante do Brasil, do final dos anos 1970, e na última década, 
passou a fiscalizá-lo, com certa contundência, a partir de sua retomada 
com a prática jornalística televisiva, o que muitos vêm a considerar como 
um triste envelhecer. 

Não é preciso investigar demais para perceber que o discurso jorna-
lístico vem perdendo seus referenciais há um certo tempo. Se até mesmo 
a literatura infantil tem se aproveitado disso para entreter crianças e ado-
lescentes, o que se pode dizer dos grandes veículos de comunicação? A 
começar pela tenra idade, com a produção de almanaques de histórias 
em quadrinhos com os compêndios de Os jornalistas e Pateta-repórter, 
reeditados pela Abril. Nas publicações, o profissional de imprensa aparece 
sempre desempenhando papéis que distorcem a realidade da profissão. 
Em Os jornalistas, nos atemos aos títulos das histórias, de construções 
verbais enviesadas e, de certa maneira, previsíveis: Reportagens furadas; 
o paparazzo; entrevista animal; repórter bom de bola; entrevista forçada; 
esses repórteres...; arte e manhas; uma reportagem de verdade; vida de 
super-herói; as várias faces de um astro, entre outras. Já nos HQs do per-
sonagem Pateta, o repórter em questão segue envolvido em apurações 
investigativas atrapalhadas, repletas de ação, aventura e humor. 
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No prefácio da edição, Pateta é definido como o “cronista do inu-
sitado [...] um jornalista investigativo meio... Pateta. O valoroso cronista 
entra de cabeça nos fatos e os relata sob um viés único, inusitado e sur-
preendente” (PATETA-REPÓRTER, ABRIL, 2016). A mesma característica 
é a que identificamos nas tiras de Tintim: o repórter, série do cartunista 
Georges Prosper Remi, conhecido pelo pseudônimo Hergé, reeditadas 
pela Globo Livros. Entre as histórias, estão as séries Tintim no Congo e 
Tintim na América. Nelas, o jornalista e seu cão Milu desembarcam nas 
regiões para realizar uma série de reportagens. A dupla aparece sempre 
envolvida em confusões, enfrentando perigosos bandidos, e de vestes 
quase caricaturais.  

Ao nos depararmos com as surpresas do processo de concepção 
e de produção de Gabeira, notamos um tatear por novos caminhos na 
busca de um espaço criativo próprio, em um meio em que a crise de para-
digmas e do “sujeito-repórter” impõem a prática de narradores de lugares 
comuns, repórteres autoritários, de argumentação incisiva ora assertiva, 
superlativa ora professoral, didática e arrogante, a bem dizer, mitológica. 

Reafirmamos aqui o propósito deste trabalho: encaminhar uma com-
preensão da reportagem jornalística a partir de uma escrita aberta ao ainda 
não dito, “cuidando, o tempo todo, para que as palavras não se tornem 
mais importantes do que o recado e o artifício – a impostura – não apareça, 
ou não atrapalhe” (VERÍSSIMO, O ESTADO DE S. PAULO, 23 fev. 2017) 78.

Enquanto a discussão permanecer nos formatos e na plasticidade 
dos produtos, a velha reportagem televisiva se manterá distante do foco 
principal: o de contar histórias que possam ir além da tempestade de pala-
vras, do excesso de declarações oficiais, insinuações e denúncias, que vêm 
para contaminar a vida contemporânea. Como diria o crítico José Castelo, 

78 http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,palavra,70001675669
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“um crescente tagarelar, um falatório dispersivo e opressivo que não chega a 
lugar algum” (CASTELLO, SUPLEMENTO PERNAMBUCO, 14/03/2017)79. 

Em um universo de notória incomunicabilidade, Fernando Gabeira 
segue trazendo densidade e substância diante de formas de comunicação 
que se julgam predominantes, transparentes e, acima de tudo, inocentes. 

79 http://www.suplementopernambuco.com.br/edições-anteriores/120-colunas/jose-cas-
tello/1817-tempestade-de-palavras.html
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Entrevista

Fernando Gabeira, realizada no hotel Hyatt, SP, no dia 26/11/2015

A gente vive um momento crítico no jornalismo, o televisivo, prin-
cipalmente, de um jornalismo solene, um jornalismo bombástico, quase 
preguiçoso. Enquanto isso, você vai completamente contra essa maré, a 
partir de um jornalismo que foge da pauta do dia a dia, buscando sempre 
um quê além da obviedade noticiosa, em um formato mais afetivo e num 
caráter muito mais artesanal, em que você faz as imagens também. Gos-
taria que você contasse um pouco como surgiu esse projeto da Globo 
News, depois de toda a sua caminhada profissional, principalmente de 
mais de 50 anos de jornalismo, a proposta de voltar a fazer televisão e 
num projeto com o seu nome.

Olha, eu acho que representou uma evolução natural do trabalho. 
Durante muitos anos eu escrevi. Escrevi livros e artigos e inclusive eu via-
java com fotógrafos. E durante muitos anos eu fiz isso. A partir de um certo 
tempo, sobretudo quando eu fui ser correspondente no exterior, eu come-
cei também a fazer as imagens fotográficas, que eu já fazia desde menino, 
mas a princípio eu comecei a fazer também para o trabalho. Então, eu 
comecei a combinar o trabalho de fotografia e de escrita. Para passar para 
a televisão era um passo. Eu fiz uma tentativa, que você deve encontrar no 
Google, no YouTube, que é uma tentativa nos anos 1980, num programa 
chamado Video-Carta. Eu fiz mais de 30 programas. Mas aí, nesse caso, 
eu fazia com um câmera, que infelizmente morreu, e esse Video-Carta já 
era uma tentativa de sair um pouco desse caminho. Era uma tentativa de 
fazer uma mensagem que não era escrita, mas era de um escritor tanto 
que era vídeo e carta, onde você combinava os dois. Então foi a primeira 
tentativa. E agora, quando eu voltei, deixei o trabalho de deputado distrital, 
apareceu pra mim essa possibilidade, além de fazer jornalismo, fazer filmes 
e imagens. E eu comecei a fazer por minha conta, tentando nos fins de 
semana, trabalhando... Claro que no início senti muitas dificuldades por-
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que a ilusão que você tem como fotógrafo é que o vídeo é um slideshow, 
em que você pega uma série de boas fotos, junta as boas fotos, coloca 
em cena... mas não é isso, é uma coisa muito mais diferente. Então, eu 
comecei a me abrir mais para o movimento, as inúmeras possibilidades 
que o vídeo trazia. E agora, com essa chance que eu tive na Globo News, 
eu passei a fazer um programa, um programa meu, toda semana, que 
dá muito trabalho, de 22 minutos. Para você ter uma ideia, 22 minutos é 
quase que metade de um Globo Repórter, e sozinho, com um ajudante 
de som, toda semana. Mas ele representa também, entende, não meu 
apenas, mas um avanço da própria indústria, as câmeras fotográficas do 
passado foram se transformando progressivamente para o digital. Depois 
do digital, as câmeras fotográficas começaram a filmar, entende, o que 
significou que você tinha um equipamento muito mais barato nas suas 
mãos, então você pode começar a fazer isso, a partir de sua experiência 
elementar. Você compra uma câmera e começa a fazer um filme. É isso 
que está acontecendo, eu faço com o meu equipamento...

Essa estrutura que você tem como é que é. Você e um operador 
de áudio?

É... e às vezes um motorista. Quando nós vamos para algumas 
cidades que nós podemos ir com o motorista, num raio de 800 quilôme-
tros, eu uso o meu carro, levo o motorista. Mas quando é mais que 800 
quilômetros, nós vamos de avião, eu e um operador de áudio e contrata-
mos um carro no local.

E essas pautas surgem como?

Essas são pautas minhas, né, de observação do país, de conhe-
cimento do país, mas também ultimamente, uma vez que o programa 
começou a engrenar, as pessoas sentiram um pouco o espírito dele, tem 
vindo muita sugestão, muita sugestão. Dizem: “Ah, isso aí é a sua cara, 
isso daria um bom programa”.

Essa sua caminhada pelos assuntos no programa, você percebe 
se há um reflexo de muito do que você viveu, um tanto como guerrilheiro, 
exilado, ativista ou mesmo como político, ou repórter em si...
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É, inevitavelmente reflete, né, primeiro porque o texto já é o resul-
tado da tua experiência, já é o resultado da tua experiência analisando 
aquele fato, né. Segundo, porque eu já tinha um conhecimento do Brasil, 
né, que me faz voltar a certos lugares para estabelecer comparações. 
Isso aqui há vinte anos era assim e agora está assim. Eu encontrei essa 
pessoa nessa circunstância, agora ela está nessa. Então, é um processo 
em que a experiência tem um peso muito grande, entende? Do ponto de 
vista da experiência fotográfica e também da experiência de você pode 
acompanhar o mundo das pessoas, ver como elas trabalham, um trabalho 
bem próximo dos documentaristas americanos, europeus, que você pode 
ver em termos de fotografia.

Em alguns programas você chega a retornar a até alguns lugares mar-
cantes da sua própria trajetória, quando você retornou à Ilha Grande, onde 
esteve preso, por exemplo...

Exatamente, foi uma visita lá onde eu tinha sido prisioneiro e eu 
queria ver como é que estava. E lá encontrei outro cara que tinha sido 
prisioneiro e que tinha decidido ficar lá. Então, é uma tentativa também de 
conciliar com os lugares.

Esse jornalismo de retomada dos assuntos que a mídia pauta e rapi-
damente são esquecidos. Ou melhor dizendo, o jornalismo que foge dos 
olhares convencionais da pauta diária. Você acha que falta esse tipo de 
cobertura na grande imprensa, e que você o faz tão bem?

Olha, eu acho o seguinte... Eu tenho uma tese, um palpite, que o 
Novo Jornalismo quando ele surgiu, e eu estou me referindo à coisa escrita, 
né, a grande descoberta dele foi a tentativa de trazer para o jornalismo 
as técnicas do romance, o que não significa que ao colocar a ficção no 
jornalismo, os recursos da ficção, inclusive os detalhes, essas coisas que 
a gente vê, não significa que você vai enfraquecer o jornalismo. Eles enten-
diam como uma forma de fortalecer não só a leitura, mas um todo, porque 
o romance te traduz a atmosfera, te colocar dentro do lugar e, muitas 
vezes, o jornalismo muito preso aos dados ele não te dá essa visão. Então 
a grande sacada do Novo Jornalismo foi utilizar os recursos da literatura 
no jornalismo e eu acho que a grande sacada da televisão vai ser utilizar 
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os recursos do cinema na televisão, é claro que isso é muito difícil, tem 
que trabalhar muito, não é possível você fazer qualquer tema, mas alguma 
coisa já é um ponto de partida que define um pouco o caminho: é a luz e a 
fotografia. Você, assim como o cinema e a ficção sempre busca situações 
menos críticas, isso é possível você demonstrar na fotografia, na luz, coisas 
mais reais, o maior número de sombras, o escuro, enfim, você coloca uma 
situação mais real, o jornalismo de televisão tem uma tendência de colocar 
mais uma luz de padaria, você entende? Então já é uma nuance diferente, 
um caminho diferente. E o outro caminho é exatamente isso, é a escolha 
de detalhes, escolha do que vai te colocar dentro daquela atmosfera, e 
que não é necessariamente o mesmo roteiro do jornalista clássico tem, é 
o roteiro que o jornalista tem sabendo que tem coisas ali que são cinema-
tográficas para se incorporar.

Que é o que você faz exatamente no seu programa. Você usa o 
que podemos chamar de imagens poéticas, que só você poderia fazer. E 
um texto com mais profundidade, com o cuidado à palavra, bem diferente 
daquele estilo da grande reportagem televisiva que quando você fala da 
maçã, você mostra a maçã, ou então, o jornalismo bombástico, super 
faturado, digamos...

(risos) Isso é o que trilhamos também, há muito tempo, no jorna-
lismo. O jornalismo no passado, a fotografia e a imagem ela tinha uma 
presença muito complementar, subordinada, então, você na verdade, 
queria apenas confirmar uma história. Lógico, você queria uma foto para 
confirmar o que está escrito aqui. Então, de modo geral, era uma ilustra-
ção. Então, o sujeito lia que, por exemplo, alguém iria depor na Polícia 
Federal e você via a foto do cara saindo da porta da Polícia Federal, após 
o depoimento, com um imenso escudo da Polícia Federal em quadro, quer 
dizer, você tinha a foto e a legenda, a ideia era a mesma, você entende? 
Com o tempo as pessoas começaram a entender, e o Brasil também evo-
luiu, que era possível contar uma historia na maneira visual, você entende, 
de uma maneira que a história contada de uma maneira visual tinha até 
uma certa autonomia do que a história contada de forma verbal, embora o 
que se coloca aqui não é escolher uma forma apenas, é saber articular as 
duas, sem que exista esse processo anterior de subordinação. Então no 
caso da televisão, evidentemente que a imagem tem um peso importante 
e ela é preciso contar a história com as imagens e não há muito essa 
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coisa... a questão é que as pessoas recusam um pouco qualquer tipo 
de ambivalência, entende, elas querem a redundância, elas acreditam na 
redundância. Eu, por exemplo, eu mostro uma porção de coisas que eu 
não vou comentar porque são tão óbvias, que cada um tem o seu caminho 
de entendê-las, mas o locutor normalmente usa isso... “ele estava triste”, 
e o cara está chorando... (risos) Parece que ele próprio não acredita na 
imagem, entende?

Você acredita que esse jornalismo de grande reportagem, de modo 
geral, ele está voltado para a coisa fantástica, espetacular, tudo é sempre 
muito barulhento, o jornalista precisa, na verdade, colocar o personagem ou 
a personagem numa situação constrangedora para virar o jogo no decorrer 
da matéria. Estamos numa era de um jornalismo bombástico?

Uma coisa que tem que ver também é o interesse dos espectado-
res, né? Os espectadores, de um modo geral, eles não se interessam mais 
pelas grandes histórias, entende, eles se interessam mais por histórias 
contadas assim, de uma forma com mais divertimento e mais sensação. 
E a ideia que se tem é que o mundo, se você pega um tema geral, o 
aborto, ou o suicídio, e várias coisas desse tipo, você não vai encontrar 
pessoas que se interessem por aquilo. Então, o primeiro ponto que traz 
uma certa inversão é a tentativa de partir de histórias reais. Se você vai 
falar sobre o aborto, você não vai falar sobre o aborto. Você vai falar sobre 
um caso de aborto que certamente vai te dar elementos para você avan-
çar sobre o assunto. Mas ainda assim, entende, os temas mais sérios, 
considerados importantes, não são os temas mais vistos pela população. 
Então, grande parte desse esforço, da televisão, e grande parte desse 
esforço do jornalismo é tentar garantir uma audiência, entende, um alto 
nível de audiência e apelar para a coisa assim... o que é mais fácil para o 
cara, o que pode atingi-lo mais facilmente, sem uma preocupação muito 
grande sobre o avanço cultural ou outra coisa. Então, nós estamos hoje 
para uma tendência do jornalismo cair progressivamente em relação ao 
entretenimento e o entretenimento entrar dentro do jornalismo e passar a 
dominá-lo. E nesse ponto o “texto” perde e muito. Nós vemos, por exem-
plo, que esse fenômeno é muito presente na derrocada do fotojornalismo. 
O fotojornalismo como profissão praticamente encolheu demais e muita 
gente teve que se recuar para uma coisa, que é um jornalismo de segunda 
categoria chamado “people”, um jornalismo de celebridades, onde é mais 
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importante fazer uma foto de uma celebridade tomando sorvete do que 
fazer uma foto de um acontecimento importante...

E a gente pensar os grandes nomes do fotojornalismo... como o JR 
Duran, por exemplo, que começou no fotojornalismo e passou a clicar as 
coelhinhas da Playboy...

Exato. Não há mais projeto hoje e por isso que começaram a morrer as 
revistas, os veículos dedicados a isso, e o impacto da internet também foi muito 
grande. A internet não destruiu a fotografia, pelo contrário, até valorizou... a 
fotografia hoje é um processo de massa, são milhões de pessoas fotografando 
ao mesmo tempo, então colocou para o jornalista o para o fotógrafo outras 
situações. Hoje não é mais. Ele tem que produzir algo que seja excepcional 
para que faça a diferença perante a tanta imagem.

Essa sua quebra de um olhar já vinha lá do início de sua carreira, 
quando você cita no seu livro o Frasier Bond, que o clássico do jorna-
lismo... Fugir do óbvio das perguntas estigmatizantes e buscar um novo 
caminho. Tem uma imagem, enquanto texto, que você narra em seu livro 
sobre a passagem da manifestação de 1964, na sacada do Jornal do 
Brasil, e você diz que desceu as escadas para nunca mais subir. Isso é 
muito emblemático para o papel do repórter também, né?

Claro, claro. Sem dúvida. Quando eu fui para a Globo News agora, 
eles queriam que eu fosse trabalhar lá, porque eles sabiam que eu era um 
jornalista competente e que poderia participar do quadro do canal. E a 
diretora, Eugênia Moreyra, disse que eu poderia ter um programa, que eu 
poderia escolher como fazer. Eu disse: “tudo, menos estúdio. Tudo menos 
ficar parado aqui conversando com uma pessoa”. Eu disse que queria ir 
para a rua, quero ir para os acontecimentos e entrar mais para o Brasil.

E os personagens traduzem esse país...

É lógico, são os brasileiros. As figuras do Brasil.

Você fala muito da mistura da ficção com o jornalismo, esse formato 
atual é o que te agrada de todas as formas. Você pensa em algo maior 
para o programa?
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A Globo, por exemplo, tem dois grandes departamentos, o jornalismo 
e a telenovela. Eles não se encontram. Eu acho que o encontro seria impor-
tantíssimo para alguns documentários. Eu cito o Peter Watkins que fez um 
filme sobre o Edward Munch, um pintor norueguês. Ele fez um documentário, 
mas muitos elementos da vida do Munch já não estavam mais disponíveis, 
então ele teve que ficcionar. A combinação da ficção com o documentário 
ela tem a função de aumentar a tua percepção da realidade, e não te afastar 
dela, então ela é mais realista do que um documentário. Então, essa é a 
minha visão. No futuro, eu gostaria de fazer alguma coisa que eu pudesse 
colher o material documental, mas que eu também pudesse fazer algumas 
cenas, entende, dirigidas, com atores, que esclarecesse essa situação.

Mas com um formato diferencial...

Sim, claro, e a única hipótese possível seria fazer um programa 
mensal, por exemplo.

Outro ponto do programa é que você consegue manter esse pro-
grama mais perene, na internet, on demand. Esse é o futuro, né?

Sem dúvida, se você for analisar as pessoas que veem o programa 
na internet e as que veem na televisão, você já percebe isso. Na televisão, 
você considera uma excelente audiência quando você tem 200 mil. Na 
internet, você atinge 200 mil muito mais fácil. Eu atinjo com os artigos. É 
tão diferente você sentar em frente ao computador e escolher a hora que 
você vai ver, como você vai ver, eu pelo menos faço isso com a Netflix, eu 
vou ver quando eu tiver tempo. Na televisão, passa ali e pronto. Claro que 
tem as reprises, eles fazem muitas reprises, com a intenção de suprir isso, 
mas na internet fica ali guardado.

Que tipo de programa tem mais acesso, você sabe isso?

Olha, o programa que teve mais repercussão foi um programa que não 
custou praticamente nada, foi um almoço, sobre a história de um cara que vive 
há mais de 30 anos sozinho, em uma praia, então esse teve muito boa audiên-
cia, que era um tipo de vida. Mas há outros, são vistos em vários momentos, e 
é um dos mais assistidos do canal. No momento, eu estou perdendo só para a 
crise, o que é razoável, né? (risos) Seria até insano se as pessoas preferissem...
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Você passa pelo assunto, mas na ótica das personagens. Você tem 
referências de documentários?

Eu gostava muito do Peter Watkins, mas eu costumo assistir de 
tudo, vejo os assuntos dos grandes temas da atualidade, Discovery, eu 
acho que tudo que sai de documentário me interessa. Recentemente, eu 
estive lendo o que pensam os documentaristas, como eles veem seus 
documentários, e aí existe uma discussão muito profunda, muito intensa 
sobre planos, objetivos, e se deixar levar pela realidade da maneira como 
ela se manifesta. Eu sempre procuro combinar essas duas tendências, 
você entende. Eu tenho um roteiro mais ou menos imaginado, mas eu 
sou capaz de me afastar dele e deixar que as coisas aconteçam. E o 
problema todo do documentário é que ele jamais vai te satisfazer, jamais 
as condições objetivas se dão de uma maneira ideal, ele sempre vai te 
dizer: “Vai, continua, que ainda não está bom”.

Nunca está bom...

Nunca estará bom, porque nunca as condições objetivas estarão 
alinhadas para se fazer um documentário. A vida não espera você colocar 
um tripé, não espera as falas exatas, você não tem, você faz de acordo 
com que as coisas acontecem.

O processo da escrita como é que acontece? Você grava tudo e 
escreve ou você chega a assistir o que foi captado?

Eu assisto. Como é um programa de televisão eu procuro assistir e 
ver quais imagens podem conduzir a narrativa. E a partir das imagens que 
podem conduzir a narrativa, eu faço o texto. Não que o texto seja uma 
descrição dessas imagens, mas elas me sugerem, eu parto delas, elas me 
fazem uma sugestão.

E essas imagens que você está em plano são ótimas, elas ratificam 
a ideia da vivência daquela realidade...

É lógico. Eu vou te mostrar um programa... (Gabeira abre o computa-
dor e mostra seu processo de produção) Eu tenho uma frente boa, eu trabalho 



entrevista

239sumário

muito, eu tenho 1 mês de frente, então a questão do tempo não me preocupa. 
Eu normalmente começo com uma boa introdução do texto e depois con-
tinuo o processo da escrita a partir dessa condução das imagens também. 
Normalmente, eu costumo fazer a combinação entre as imagens reais e um 
texto que traduza também um pouco de história, não visual. Mas verbal. 

São imagens que têm o seu próprio tempo, né?

Isso, e são bonitas também. Algumas mais curiosas para também 
transformar o roteiro em algo mais plástico também, da beleza da história. 
Imagens ambíguas sempre. Então, eu faço sempre isso para começar.  Eu 
uso tripé quando posso e sempre que tem um acontecimento eu gravo 
no calor mesmo e depois vejo se é possível gravar com o tripé. Se você 
esperar sempre, você perde a vida. A vida é assim, rápida, fugaz.

Para a gente encerrar, qual o seu papel como documentarista? O 
que te move?

Olha, o que me move é essa ideia de estética do Brasil, eu quero 
mostrar o Brasil e suas caras. Quando eu digo estética, não quero dizer 
bonito, mas a visão desse país. Mostrar o Brasil e através desse caminho, 
convencer ou pelo menos sugerir que o mundo que nós vivemos é muito 
maior do que o universo que estamos acostumado a ver pela televisão, 
na nossa vida cotidiana e também existe uma visão minha de luta contra 
o tempo, a tentativa de ver o maior número de coisas, uma vez que os 
anos que restam não são muitos. E também de chegar a um modelo, 
uma fórmula, quer dizer, esse tipo de jornalismo é usável, é bacana, é um 
caminho, não que seja rígido, mas que seja possível, entende, então eu 
ainda estou muito insatisfeito com o resultado, eu acho que pode-se cami-
nhar muito mais, eu acho que é possível conduzir uma história com outro 
recorte, em que os elementos possam ficar mais bem entrelaçado, como 
fica em uma história de ficção. Mas para isso tem que trabalhar muito para 
ter essa condensação. E o texto sim, traduzindo uma consistência além 
da imagem. 

Você pensa em contar passagens da sua vida, retomar passagens 
de maneira audiovisual?
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Eu não penso, eu penso ainda uma história de pessoas mais comuns, 
entende, uma das tendências nossas, que eu acentuei há pouco, que eu 
percebo, é que o jornalismo de uma forma geral, ele busca uma celebri-
dade, né, é fácil você pegar o Roberto Carlos indo na praia e não importa 
o que aconteceu e tal. Isso é uma história. Mas por outro lado é difícil você 
encontrar a história de um anônimo que tenha uma história interessante, 
como os personagens que eu conto, lembro agora do Silêncio, um cara 
que há 30 anos vive só, não fala. Já houve nos Estados Unidos, durante a 
Grande Crise, que foi uma experiência muito interessante, que juntou um 
grande escritor James Rufus Agee e um grande fotografo chamado Walker 
Evans e eles fizeram um livro chamado: “Elogiemos os homens ilustres”. 
E a minha vontade é essa: pegar o que parece uma vida comum, banal, e 
transformá-la em uma coisa que você ser de grande interesse.  

Obrigado, Gabeira. Vida longa ao seu programa.

E deixa eu correr que, senão, eu perco o avião. Abraço, Bruno.
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