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RReessuummoo  

  

Este trabalho apresenta conceitos relacionados à compreensão de uma das vias 

de aproximação entre o jornalismo e a literatura: a construção de personagens. 

Proponho que o uso de personagens se apresenta como uma estratégia fundamental na 

elaboração de textos jornalísticos aprofundados, como a grande reportagem e o livro-

reportagem. E indico que essa mesma estratégia, ainda não devidamente explorada no 

campo de pesquisas sobre o discurso jornalístico, é uma das principais marcas 

distintivas do chamado jornalismo literário. O embasamento teórico-conceitual desta 

tese se ampara em autores que têm obras sobre a construção de personagens na literatura 

e em outros gêneros discursivos, como Antonio Candido, Oswald Ducrot, Tzvetan 

Todorov e Terry Eagleton, entre vários outros. O principal objeto de análise é o livro 

Abusado, do jornalista brasileiro Caco Barcellos. 

 

Palavras-Chave: 

 

Personagens; jornalismo literário; reportagem; livro-reportagem 



 

 

AAbbssttrraacctt  

 

This work presents concepts related to the understanding of the approach process 

between Journalism and Literature: the construction of characters. I propose that the use 

of characters is a key strategy of in-depth journalistic texts, as the major report and the 

book report. I also point out that this same strategy, yet to be properly explored in the 

field of research on media discourse, is one of the main hallmarks of the so-called 

Literary Journalism. The theoretical and conceptual foundations of this thesis are based 

on authors who have works on the construction of characters in literature and other 

discursive genres such as Antonio Candido, Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov and Terry 

Eagleton, among several others. The main object of analysis is the book Abusado, 

written by the Brazilian journalist Caco Barcellos. 
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IInnttrroodduuççããoo  

 

 

 

Agosto de 2006. Na Festa Literária Internacional de Paraty, o cineasta João 

Moreira Salles e o editor Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, lançam a revista 

piauí
1
 e distribuem uma edição-piloto (o “número zero”) da nova publicação aos 

participantes do evento. Em texto publicado na ocasião do lançamento, o jornal O 

Estado de S. Paulo anunciou a novidade: 

 

O primeiro número deve sair em outubro, mas já provoca curiosidade 

pelo time envolvido: escritores estrangeiros como o argentino Tomás 

Eloy Martinez e o inglês Martin Amis, cineastas como Eduardo 

Escorel e Eduardo Coutinho, médico e ex-detetive autores (Oliver 

Sacks e Rubem Fonseca, respectivamente), além de jornalistas 

veteranos como Ivan Lessa, ao lado de críticos da novíssima geração, 

entre eles Cassiano Machado. Todos comandados anarquicamente por 

Marcos Sá Corrêa. (online, 2006)
2
 

 

Em outubro daquele ano, graças a uma parceria entre Salles, a Cia. das Letras e a 

Editora Abril, esta última responsável pela distribuição da nova revista, piauí começou 

a ser vendida nas bancas e por meio de assinaturas. E desde então mantém sua 

periodicidade mensal. A tiragem é relativamente modesta para uma publicação de 

circulação nacional: são cerca de 55 mil exemplares impressos a cada edição
3
. Para 

efeito de comparação, a revista mensal Realidade, produzida pela Editora Abril nas 

décadas de 1960 e 1970, teve tiragem de 250 mil exemplares em sua primeira edição, de 

abril de 1966, e também ocupou posição de destaque na produção de reportagens com 

teor mais aprofundado e analítico. Revistas atuais de grande circulação, como 

                                                 
1
 A inicial em minúscula causa estranheza pelo fato de que o nome corresponde ao de um estado 

brasileiro, mas a grafia fora do padrão é uma das marcas da revista. 
2
 Disponível em:  

<http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2006/not20060814p3423.htm>. Acesso em 24 de 

outubro de 2012. 
3
 Dados relativos à edição 49. Disponível em <http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-49/quem-faz>. 

Acesso em 25 de maio de 2014.  
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Superinteressante, Quatro Rodas e Claudia (todas da Editora Abril) têm tiragens 

médias entre 300 mil e 500 mil exemplares mensais
4
. 

 

Apesar de ter uma tiragem relativamente modesta, a revista piauí conquistou 

espaço importante no cenário da imprensa contemporânea no Brasil. Em suas matérias 

jornalísticas, a publicação costuma seguir a cartilha de um modo de escrita que se 

convencionou chamar de “jornalismo literário” – embora os idealizadores da revista não 

usem essa expressão para caracterizar o veículo. Diz Orsatto: 

 

A revista piauí (...) se identifica com várias características do 

jornalismo literário. Percebe-se, nas reportagens analisadas, uma 

preocupação em informar – objetivo próprio do jornalismo – aliada à 

ênfase nos meios de expressão – característica própria da literatura. 

Mais do que informar, a revista propõe um entendimento acerca da 

contemporaneidade, rompendo com o conceito de atualidade e 

fugindo dos definidores primários. (2009, online)
5
 

 

Ao afirmar que a revista rompe “com o conceito de atualidade” e foge dos 

“definidores primários”, a autora faz referência a dois paradigmas da produção 

jornalística. A “atualidade” remete a uma das características mais marcantes do texto 

jornalístico: a elaboração de matérias sobre acontecimentos que não se distanciam muito 

do tempo presente do leitor. Os “definidores primários”, na definição do teórico cultural 

Stuart Hall (2013, p. 78) são pessoas com grande poder de influência sobre as 

informações que são veiculadas na mídia. 

 

No noticiário tradicional, especialmente na imprensa “hard news”, que se dedica 

à cobertura dos grandes temas em destaque no noticiário nacional e internacional, os 

“definidores primários” são as principais fontes citadas pelos jornalistas em suas 

matérias. Por outro lado, publicações como a revista piauí, que tentam de alguma forma 

se distanciar desse tipo de cobertura, abrem mão com frequência de depoimentos e 

informações que partem diretamente dessas pessoas. Esse distanciamento produz, na 

visão de Orsatto, um efeito de sentido particular, que transmite ao leitor a impressão de 

                                                 
4
 Dados extraídos do site <http://www.publiabril.com.br/tabelas-gerais/revistas/circulacao-geral>. Acesso 

em 13 de maio de 2014. 
5
 “Relações entre a revista piauí e o jornalismo literário: uma reflexão”. Verso e Reverso. V. 23, n. 54. 

Disponível em:  

<http://www.unisinos.br/_diversos/revistas/versoereverso/index.php?e=18&s=9&a=145>. Acesso 

em 18 de novembro de 2012. 
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estar tendo acesso a uma visão de mundo heterodoxa e, talvez por isso, mais 

interessante. 

 

Outra consideração de Orsatto diz respeito a uma característica que, segundo a 

própria autora, é uma das marcas principais de piauí: além de informar – função que se 

relaciona de forma mais direta com o jornalismo –, a revista dá ênfase aos “meios de 

expressão” próprios da literatura. Mas que meios de expressão são esses? As duas 

questões principais deste trabalho se apresentam precisamente a partir deste ponto: 

 

 O que é o jornalismo literário? 

 Como se dá a interação entre o jornalismo e a literatura nos veículos em 

que o jornalismo literário se expressa? 

 

As questões principais, por complexas, podem se desdobrar em muitas outras 

questões secundárias. Ao menos oito delas são essenciais à compreensão da 

investigação ora em curso: 

 

 O que é literatura? 

 O que é jornalismo? 

 Quais são os meios de expressão da literatura e do jornalismo?  

 O jornalismo literário se baseia em fatos ou em ficção? 

 Pressupõe textos mais criativos? 

 É uma tendência, uma ameaça (à mídia tradicional, menos “literária”, e 

também à literatura) ou apenas uma realidade da qual não se pode mais 

fugir? 

 É um delito ou um atentado contra a objetividade jornalística, que, por 

pelo menos três séculos, norteou a construção e a afirmação de um 

discurso voltado à realidade? 

 Por fim: é um gênero (ou subgênero) do jornalismo ou não passa de um 

estilo diferenciado de produção de reportagens e notícias? 
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As duas questões principais foram abordadas (e respondidas) de forma direta 

neste trabalho. As oito questões secundárias perpassam a pesquisa e serviram para 

instigar algumas reflexões relevantes sobre o tema proposto. 

 

A ideia central aqui defendida é a de que as personagens, na narrativa do 

jornalismo literário, não têm por função gerar apenas um refinamento estético do texto, 

mas, sim, ampliar o caráter informativo do relato jornalístico. E que, justamente devido 

a essa função, uma narrativa de jornalismo literário não pode prescindir de sujeitos 

complexos, que atuam no texto e desenvolvem as informações (ou fatos) de modo mais 

aprofundado e completo. Em última análise, o jornalismo literário só existe em função 

da organização e apresentação de personagens baseadas em pessoas reais, sem as quais 

a narrativa perde o sentido. 

 

Para a discussão aqui proposta, foram utilizados conceitos da Teoria da 

Literatura, com ênfase em teorias sobre personagens, bem como formulações próprias 

de estudos do Jornalismo, com destaque para as pesquisas sobre reportagem e livro-

reportagem. 

 

O material de análise foi selecionado com o objetivo de ilustrar como se dá a 

inserção e o manejo das personagens em narrativas jornalísticas. O critério objetivo de 

escolha do livro-reportagem analisado (Abusado, de Caco Barcellos, publicado 

originalmente em 2003) foi o prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro (CBL), 

concedido à obra em 2004, na categoria “Reportagem e Biografia”. A mesma obra foi 

escolhida, também em 2004, como o “Livro do ano – não ficção”. A chancela da CBL é 

um fator importante de inserção da obra dentro do universo literário-jornalístico, e a 

categoria na qual ela foi inserida define com bastante propriedade o tipo de narrativa 

que se encontra no texto de Barcellos. 

 

Além da premiação em si, o livro tem características que sobressaem em uma 

pesquisa sobre jornalismo literário baseada na análise de personagens. Uma delas é a 

organização da narrativa em torno de uma figura complexa, contraditória e repleta de 

sutilezas. Em muitas ocasiões, o tratamento dado pelo autor ao protagonista opera no 

sentido de frustrar as expectativas iniciais do leitor, oferecendo a este um retrato 

diferente do esperado para um traficante de renome. Em vez de apresentar Juliano VP, 
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sua personagem principal, como um criminoso comum, que merece ser isolado do 

convívio social, Barcellos compõe o protagonista como alguém relativamente culto, 

impregnado de ideais de transformação e dotado de um senso crítico agudo quanto à sua 

própria vida de traficante. 

 

O objeto de análise secundário foi uma reportagem publicada em maio de 1968 

na revista Realidade, da Editora Abril: “Eu estive na guerra”, de José Hamilton Ribeiro. 

O texto narra episódios relacionados a um acidente sofrido pelo autor em uma de suas 

incursões para acompanhar a Guerra do Vietnã, que se estendeu de 1955 a 1975. 

Enquanto caminhava ao lado de militares norte-americanos, Ribeiro pisou em uma mina 

terrestre e a explosão do artefato arrancou-lhe uma das pernas. O que se desenrola a 

partir desse acontecimento é um relato sobre o périplo do autor por hospitais militares 

no país asiático, até que, recuperado, ele retorna ao Brasil. Uma das características mais 

marcantes dessa reportagem é o uso da primeira pessoa em praticamente todo o texto, 

recurso que destoa da maioria das construções narrativas do jornalismo. 

 

Com base no aporte conceitual sobre personagens detalhado no capítulo 3, 

utilizei as duas obras citadas anteriormente para lançar algumas reflexões sobre o uso de 

personagens como característica essencial do jornalismo literário. 
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11..  OO  qquuee  hháá  ddee  lliitteerráárriioo  nnaa  lliitteerraattuurraa??  

 

 

 

 Do ponto de vista histórico, literatura e jornalismo interagem e se sobrepõem. 

Autores como Medel já se debruçaram sobre esta questão, apontando que as relações 

entre os dois campos vão além da mera coincidência do “instrumento fundamental – a 

palavra e suas estratégias discursivas verbais” (MEDEL in CASTRO E GALENO, 2002 

p. 15). 

 

A discussão do caráter literário de algumas categorias específicas de textos 

jornalísticos aponta para a necessidade de revisão de conceitos relacionados à 

caracterização da literatura e do jornalismo como universos relativamente 

independentes. Além disso, sugere uma interdiscursividade que marca a existência de 

textos com alto teor de hibridismo. 

 

 O ponto de partida desta investigação é uma retomada de abordagens sobre a 

literatura. Não é simples, contudo, a tarefa de compilar e sistematizar a multiplicidade 

de interpretações que pretendem dar conta da literatura a partir de uma perspectiva 

teórica. Desde Aristóteles (século III a.C.) ao pensamento contemporâneo, o assunto 

vem ocupando inúmeros livros e disciplinas acadêmicas. 

 

A complexidade deve-se a vários fatores, dos quais destaca-se, inicialmente, a 

quantidade generosa de significados da palavra “literatura”. Acizelo sintetiza a questão: 

 

Com relação à palavra literatura, podemos considerar dois 

significados históricos básicos: 1. Até o século XVIII, a palavra 

mantém o sentido primitivo de sua origem latina – litteratura –, 

significando conhecimento relativo às técnicas de escrever e ler, 

cultura do homem letrado, instrução; 2. da segunda metade do século 

XVIII em diante, o vocábulo passa a significar produto da atividade 

do homem de letras, conjunto de obras escritas, estabelecendo-se, 

assim, a base de suas diversas acepções modernas. 

Quanto a essas diversas acepções modernas, cremos ser possível 

reduzi-las às seguintes: 1. conjunto da produção escrita de uma época 
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ou país (donde expressões do tipo “literatura clássica”, “literatura 

oitocentista”, “literatura brasileira”, etc.); 2. conjunto de obras distinto 

pela temática, origem ou público visado (donde expressões do tipo 

“literatura infanto-juvenil”, “literatura de massa”, “literatura 

feminina”, “literatura de ficção científica”, etc.); 3. bibliografia sobre 

determinado campo especializado do conhecimento (donde expressões 

do tipo “literatura médica”, “literatura jurídica”, “literatura 

sociológica”, etc.); 4. expressão afetada, ficção, irrealidade, 

frivolidade (donde empregos do tipo: “Depois de tanto palavrório, 

tanta literatura, nada se resolveu”); 5. disciplina que procede ao estudo 

sistemático da produção literária (donde expressões do tipo “literatura 

geral”, “literatura comparada”, “literatura brasileira”, etc.). (2007, p. 

45) 

 

  

A qual definição recorrer em um trabalho que pretende esmiuçar as relações 

entre o jornalismo e a literatura? Como primeira providência, foi deixada de lado a 

distinção histórica desenvolvida pelo autor no primeiro parágrafo do trecho transcrito, 

pois não interessa, no âmbito desta pesquisa, colocar em discussão a noção de literatura 

anterior ao século XVIII. Explico: dependendo da perspectiva utilizada, o jornalismo 

enquanto discurso autônomo e dotado de identidade própria remonta ao século XV
6
 ou 

mesmo ao período pré-cristão
7
. Mas os veículos periódicos (jornais e revistas) que 

efetivamente moldaram as estratégias discursivas modernas do jornalismo (calcadas nos 

paradigmas da objetividade, da realidade e da imparcialidade, entre outros) só 

começaram a surgir no século XIX, quando a literatura também adquiriu as “acepções 

modernas” apresentadas por Acizelo. 

 

 E qual ou quais dessas acepções do autor seria mais útil para a presente 

pesquisa? As duas primeiras, que dizem respeito à organização das obras e autores em 

escolas, períodos e nacionalidades, entre outros critérios de distinção ou agrupamento, 

são relevantes, pois oferecem subsídios para a caracterização da literatura como um 

campo de produção distinto em relação ao jornalismo. Nesse sentido, vale a pena 

recorrer à noção de “sistema literário”, cunhada por Antonio Candido em 1959.  

Segundo o autor, a obra literária deve ser interpretada sempre como uma realidade 

                                                 
6
 A tecnologia de impressão baseada nos tipos móveis, desenvolvida circa 1440 por Johannes Gutenberg, 

estabeleceu uma matriz sobre a qual se desenvolveram as primeiras publicações impressas e 

distribuídas em larga escala. O livro The Printing Press as an Agent of Change (1980), de 

Elizabeth Eisenstein, é uma das muitas obras dedicadas à retomada histórica da invenção de 

Gutenberg. 

 
7
 Há registros de boletins informativos no século I a.C., em Roma (ANDREWS, 1859, p. 9). E muitos 

autores, como o próprio Andrews, desenvolveram interpretações que situam esses mesmos 

boletins, entre outras produções, no campo do jornalismo. 
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autônoma, “cujo valor está na fórmula que obteve para plasmar elementos não literários: 

impressões, paixões, ideias, fatos, acontecimentos, que são a matéria-prima do ato 

criador” (2009, p. 35). Esse processo é, na visão de Candido, um dos principais traços 

definidores da atividade literária. 

 

 Prosseguindo seu raciocínio, Acizelo, mais adiante, propõe a distinção entre 

literatura “lato sensu” e literatura “stricto sensu”. Para o autor, a primeira expressão 

engloba todas as produções escritas, ao passo que a literatura “stricto sensu” limita-se a 

nomear um conjunto de textos dotados de “propriedades específicas, que basicamente se 

resumem numa elaboração especial da linguagem e na constituição de universos 

ficcionais ou imaginários” (2007, p. 46-47). 

 

 Como se vê, o autor postula que a ficção (ou a presença de elementos ficcionais) 

é o divisor de águas entre o literário (ao menos na literatura que ele chama de “stricto 

sensu”) e o não-literário. Considerando a temática desta pesquisa, que busca aprofundar 

reflexões sobre o teor literário de textos jornalísticos (que são essencialmente orientados 

ao discurso factual), essa afirmação será bastante explorada nas páginas e capítulos 

seguintes. 

 

A partir dessa reflexão, pode-se depreender que outros conceitos diretamente 

relacionados a essa clivagem, como os de “verdade” e “verossimilhança”, constituem 

elementos operacionais legítimos em uma investigação como esta, que tem como objeto 

um conjunto de produções pertencentes ao campo do jornalismo – que, ao menos em 

princípio, não tem relação direta com a criação ficcional. 

 

 Também Terry Eagleton se ocupa do binômio imaginação / realidade, mas com 

um viés um pouco mais crítico em relação ao uso desses dois polos como fatores de 

distinção entre o literário e o não-literário. Em seu resgate das principais abordagens da 

teoria da literatura, Eagleton alerta que a oposição entre a ficção e o fato não pode ser 

usada como o único critério de distinção entre o que é e o que não é literatura. Diz o 

autor: “A distinção entre 'fato' e ficção', portanto, não parece nos ser muito útil, e uma 

das razões para isso é que a própria distinção é muitas vezes questionável” (2006, p. 2). 

Ele completa o argumento com uma questão importante: “O fato de a literatura ser a 

escrita 'criativa' ou 'imaginativa' implicaria serem a história, a filosofia e as ciências 
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naturais não-criativas e destituídas de imaginação?” (2006, p. 3). Ao sugerir que a 

literatura não detém o monopólio da imaginação, Eagleton permite que se acrescente o 

jornalismo, atividade essencialmente dedicada à disseminação de informações, como 

um dos campos discursivos em que se utiliza a imaginação como faculdade que permite 

um tratamento enriquecedor dos textos. 

 

 Muitas vezes construído a partir do recurso à imaginação, o jornalismo literário 

aproxima-se do texto literário. Quando isso ocorre, qual seria (ou quais seriam) o(s) 

traço(s) que dão a cada gênero de discurso um estatuto particular? E mais: seria possível 

estabelecer ocorrências textuais que configuram tal estatuto? 

 

Relativamente a esse ponto, Eagleton lança mão das ideias formuladas por uma 

escola de pensamento específica, a dos formalistas russos. “Segundo essa teoria, a 

literatura é a escrita que, nas palavras do crítico russo Roman Jakobson, representa uma 

'violência organizada contra a fala comum'. A literatura transforma e intensifica a 

linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana” (EAGLETON, 

2006, p. 3). 

 

O produto que resulta desta ideia central é o conceito de “literariedade”, que 

seria um “elemento que, uma vez presente num dado texto, permite distingui-lo de 

outras composições que não integram a literatura em sentido estrito, apesar de também 

constituírem mensagens verbais” (ACIZELO, 2007, p. 50). Ou, nas palavras do próprio 

Jakobson, a literariedade é a “transformação do ato verbal em uma obra poética e o 

sistema de dispositivos que viabilizam essa transformação”
8
 (1981, p. 766). 

 

A partir dessa formulação, uma abordagem possível de interpretação consiste em 

identificar os textos literários como aqueles que manifestam elementos de distinção, 

caracterizados pelo autor como um “certo ‘desvio’ organizado na linguagem, desvio 

perceptível em relação a outras ocorrências da linguagem consideradas mais 

conformadas aos usos tidos como normais” (ACIZELO, 2007, p. 50). 

 

                                                 
8
 Tradução livre de “transformation of a verbal act into a poetic work and the system of devices that bring 

about such a transformation”. 
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No escopo desta tese, que tem como ponto central a investigação do jornalismo 

literário, irei considerar como “normais” os textos mais voltados à produção jornalística 

convencional. Os textos “desviantes”, portanto, são aqui apresentados como 

pertencentes à categoria do jornalismo literário, com destaque para as produções em 

livro-reportagem. 
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22..  OO  jjoorrnnaalliissmmoo  lliitteerráárriioo  

 

 

 

A objetividade é o principal conceito relacionado à compreensão do jornalismo 

como campo autônomo de produção de conhecimento (AMARAL, 1996 – p. 18). Com 

base nesse paradigma, nos últimos dois séculos, veículos jornalísticos se 

profissionalizaram e conquistaram espaço relevante na sociedade. Mas o jornalismo não 

se resume à elaboração de notícias e relatos sintéticos sobre os acontecimentos do 

cotidiano. É nesse contexto que se insere o jornalismo literário como possibilidade de 

produção. 

 

O jornalismo literário não é um fenômeno recente. Consolidado na imprensa dos 

Estados Unidos nos anos 1920, particularmente após o lançamento da revista The New 

Yorker, em 1925, esse estilo diferenciado de elaboração de textos jornalísticos 

caracteriza-se pela transgressão de alguns paradigmas da imprensa tradicional, como a 

já apontada objetividade. 

 

Em alguns casos extremos, como no chamado “jornalismo gonzo” de Hunter 

Thompson
9
, a própria factualidade

10
, que constitui a matriz básica do texto jornalístico, 

é subvertida com o propósito de oferecer ao leitor o que talvez se possa chamar de uma 

fruição diferenciada durante o processo de leitura. Para Julio Carlos Bezerra: 

 

Em um jornalismo em primeira pessoa, caracterizado por altos níveis 

de envolvimento pessoal e pelo interesse em partilhar experiências 

mais do que relatar fatos, o jornalista gonzo desconstruiu o campo 

sagrado do jornalismo e empreendeu uma relação promíscua com a 

ficção (2010, p. 143) 

                                                 
9
 Autor que se tornou célebre nas décadas de 1960 e 1970 graças a textos repletos de sarcasmo, descrições 

exageradas e narrações em ritmo acelerado, como o livro Fear and Loath in Las Vegas, publicado 

originalmente em 1971. 
10

 Apropriei-me do jargão jornalístico. A palavra “factualidade”, apesar de não ser dicionarizada, é 

frequentemente usada em textos acadêmicos da área de comunicação para indicar a qualidade 

daquilo que é factual.  
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O conjunto da obra de Hunter Thompson, que reúne textos consagrados como 

“Hell's Angels: medo e delírio sobre duas Rodas” (2010) e “Medo e delírio em Las 

Vegas” (2007)
11

, marca um momento decisivo da desconexão entre a produção 

jornalística e os paradigmas definidores do jornalismo em si. Mas o autor, apesar de 

célebre, foi somente um entre muitos que ajudaram a popularizar o estilo do jornalismo 

literário. 

 

Fundado, por assim dizer, na primeira metade do século XX (embora vários 

textos anteriores a essa data tenham elementos de aproximação com a literatura), foi 

após o fim da 2ª Guerra Mundial que o jornalismo literário conquistou espaço definitivo 

na imprensa ocidental. Marco importante da consolidação do estilo foi a publicação, 

pela revista The New Yorker, da reportagem “Hiroshima”, em 31 de agosto de 1946. A 

partir de um trabalho intenso de investigação, seu autor, o jornalista John Hersey, foi até 

a cidade de Hiroshima após a explosão da bomba atômica e retratou a tragédia. 

 

Para tanto, valeu-se da construção de perfis de alguns sobreviventes, mesclados 

em uma narrativa que reconstitui o episódio histórico de uma perspectiva, digamos, 

mais humanista – e mais distante do noticiário tradicional, que, em nome da 

objetividade que o rege, costuma se ocupar prioritariamente de questões numéricas 

(quantidades de mortos e feridos, por exemplo) e de explicações oficiais (fornecidas, 

por exemplo, por instâncias governamentais) quando se volta a assuntos de grande 

impacto, como guerras ou tragédias naturais. 

 

Não obstante o sucesso da empreitada de John Hersey
12

, o jornalismo literário 

firmou o status que tem hoje um pouco mais tarde, durante o chamado movimento do 

                                                 
11

 Datas de publicação das edições em português utilizadas neste trabalho. As obras originais foram 

lançadas entre as décadas de 1960 e 1970. 

12
 A esse respeito, cito artigo de Steve Rothman: “Many accounts noted the fact that the August 31 issue 

of The New Yorker sold out on newsstands. Copies were scalped for fifteen and twenty dollars, an 

impressive markup for a magazine with a cover price of 15 cents. Reprint orders immediately 

flooded in. Newsweek reported that Albert Einstein had ordered a thousand copies of the 

magazine, but they couldn't be supplied. Reprint rights were granted to other periodicals provided 

that the article would not be abridged. Proceeds ($ 15 per 10,000 circulation) were to be forwarded 

to the Red Cross” (online). Tradução livre: “Há muitos relatos sobre o fato de a edição da revista 

The New Yorker de 31 de agosto ter se esgotado nas bancas. Cópias foram vendidas ao preço 
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Novo Jornalismo, termo utilizado em 1973 por Tom Wolfe, que foi um dos mais 

produtivos e inventivos repórteres da imprensa norte-americana. Sistematizado em livro 

homônimo de Wolfe, o Novo Jornalismo foi gestado no âmago do turbilhão cultural, 

político e comportamental que marcou o movimento da contracultura norte-americana a 

partir da década de 1960
13

. 

 

 

2.1. O cenário brasileiro 

 

Bem antes de a revista piauí ser apresentada aos participantes da Festa Literária 

Internacional de Paraty, em 2006, outros veículos e autores construíram suas 

identidades jornalístico-literárias a partir de estratégias alternativas de produção de 

notícias e reportagens – ou de textos que não se enquadram nessas duas categorias. 

Alguns exemplos pontuais: 

 

Na virada do século XIX para o século XX, o brasileiro Euclides da Cunha, após 

ter passado alguns anos como repórter do jornal O Estado de S. Paulo, publicou seu 

livro Os Sertões, apontado como um dos embriões da produção do jornalismo literário 

no Brasil. Em tese sobre a obra de Euclides da Cunha e Eça de Queirós, a pesquisadora 

Andreia Rosmaninho (2008) sustenta a classificação de Os Sertões como uma obra 

tipicamente jornalístico-literária, além de proceder a uma análise comparativa 

minuciosa que relacionou as matérias originalmente publicadas em O Estado de S. 

Paulo com o livro que delas resultou. 

 

Mais de quatro décadas depois, o jornalista David Nasser e o fotógrafo Jean 

Manzon foram até a cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, para visitar o já então 

                                                                                                                                               
exagerado de 15 e 20 dólares, uma marca impressionante para uma revista com preço de capa de 

15 centavos de dólar. Pedidos de reimpressão imediatamente inundaram a redação. A revista 

Newsweek anunciou que Albert Einstein tinha encomendado milhares de cópias da revista, mas 

não havia como atendê-lo. Os direitos de reimpressão que foram concedidos a outros periódicos 

garantiam que o artigo não fosse resumido. Parte dos rendimentos (15 dólares para 10.000 

exemplares de circulação) deviam ser enviados à Cruz Vermelha”. 

 
13

 A contracultura norte-americana das décadas de 1960 e 1970 foi marcada pela rejeição ao controle 

político, social e cultural imposto por governos e corporações. O movimento hippie e as 

manifestações de repúdio à Guerra do Vietnã foram alguns dos símbolos da contracultura nos 

Estados Unidos. A esse respeito, The Making of a Counter Culture: Reflections on the 

Technocratic Society and Its Youthful Opposition, de Theodore Roszak (1995), é um clássico. 
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célebre médium Chico Xavier, morto em 2002. O resultado da empreitada foi um texto 

sarcástico que, de certa forma, procurava desconstruir a imagem beatificada da 

personagem central da matéria, publicada na edição de 12 de agosto de 1944 da revista 

O Cruzeiro. O texto pode ser enquadrado na categoria de jornalismo devido à sua 

inserção em uma das principais revistas brasileiras do século XX? Ou deve ser 

interpretado como uma peça de ficção, dado o caráter acentuadamente opinativo de 

alguns trechos da narrativa
14

? 

 

Algumas décadas adiante, em 1966, foram lançados dois veículos – a revista 

Realidade e o Jornal da Tarde – que se firmaram como alternativas à produção 

jornalística da época. Em relação ao Jornal da Tarde (JT), o pesquisador José Salvador 

Faro salienta que:  

 

O JT foi para as bancas como um vespertino inovador na diagramação 

e na linguagem. O novo veículo rompia com a tradição de sisudez de 

O Estado de S. Paulo, de cujo grupo fazia parte. E o editorial de seu 

primeiro número falava em “estilo vibrante, irreverente”. (1996, p. 79) 

 

O autor complementa a análise citando a aproximação entre o estilo do periódico 

e o fazer literário – ainda que não desenvolva uma reflexão aprofundada sobre esse 

apontamento. Para Faro, no JT: 

 

A cidade, o lazer, o leitor, o noticiário policial ganhavam destaque e 

competiam nas manchetes fortes em pé de igualdade com o tradicional 

noticiário nacional e internacional. A notícia policial, por exemplo, era 

tratada quase que literariamente (p. 79). 

 

Outra reportagem marcante da época, esta publicada no Jornal da Tarde em 10 

de abril de 1971 (um sábado), foi “O caso Bensadon”. Ao apresentar o resultado da 

investigação sobre o assassinato de uma mulher em São Paulo, o autor do texto, Marcos 

Faerman, tenta se aproximar de um estilo consagrado, à época, com o livro A sangue 

frio, de Truman Capote (2004) – e assume essa tentativa na introdução de uma edição 

posterior da matéria, publicada no livro Violência e repressão (1978), que trazia uma 

coletânea de textos jornalísticos sobre casos policiais. 

 

                                                 
14

 O texto pode ser lido na internet: <http://www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro/12081944/chico.htm>. 

Acesso em 13 de maio de 2014. 
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Na reportagem “Eu estive na guerra”, publicada na revista Realidade e analisada 

posteriormente neste trabalho, sobressaem várias das marcas comumente associadas ao 

jornalismo literário, como a inserção do autor como personagem e a investigação 

minuciosa dos fatos. Os texto de Ribeiro e Faerman são repletos de personagens densos, 

que conduzem as tramas até os seu desfechos.  

 

 

2.2. Jornalismo literário na imprensa contemporânea 

 

Em um cenário mais contemporâneo, pode-se dizer que o jornalismo literário, ou 

o jornalismo que, segundo alguns autores (como o próprio Tom Wolfe), tem 

características que o aproximam da literatura, segue como manifestação bastante 

presente na mídia impressa. Além de publicações como a já mencionada piauí, 

repórteres como Caco Barcellos, autor de Abusado (obra analisada neste trabalho), 

mantêm aceso o interesse do mercado editorial por livros-reportagens que dão conta de 

situações como a criminalidade e a violência urbana a partir de um viés subjetivo e 

multifacetado. 

 

Além de jornais, revistas e livros, outras mídias também entraram no circuito do 

jornalismo literário, com destaque para a TV e a internet – mídias que não analisarei 

neste trabalho, mas que merecem ser citadas por sua importância na disseminação de 

matérias pouco convencionais. 

 

Na TV, programas tradicionais como Globo Rural, da TV Globo, enveredam por 

trilhas pouco usuais na construção de suas narrativas. Alguns traços das reportagens 

apresentadas no programa abrem espaço para a caracterização dessas produções dentro 

do campo do jornalismo literário. Em pesquisa sobre o tema, Monica Martinez analisa 

oito reportagens veiculadas no Globo Rural à luz de conceitos sobre jornalismo literário 

traçados pelos pesquisadores Edvaldo Pereira Lima e Mark Kramer. E conclui: 

 

A análise das oito reportagens especiais do Programa Globo Rural à 

luz da proposta de Kramer revela que os traços apontados pelo 

estudioso estadunidense estão presentes. A aplicação da proposta de 

Lima sobre a série realizada pelo repórter Nélson Araújo também se 

apresenta de forma sugestiva. A principal conclusão desse trabalho é a 
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de que, no universo da televisão brasileira, as reportagens especiais do 

Programa Globo Rural podem ser caracterizadas como expoentes da 

corrente do Jornalismo literário nos moldes propostos pelos dois 

autores. (2009, online) 

 

 

Na internet, sites como o ProPublica conquistam espaço com investigações 

aprofundadas, ricas em detalhes e com enredos cuidadosamente articulados, como é o 

caso da matéria “Deadly Choices at Memorial”, publicada em 27/8/2009
15

. Vencedora 

do prêmio Pulitzer de jornalismo do ano seguinte, a reportagem segue o rastro de 

destruição deixado pelo furacão Katrina em Nova Orleans (EUA) e detalha, em um 

texto vívido e emocionante, as difíceis escolhas de médicos e enfermeiros de um 

hospital devastado pela tragédia natural. 

 

  

2.3. Elaboração da narrativa no jornalismo literário 

 

O jornalismo literário pode ser definido a partir de vários tipos de narrativas, 

veículos e autores que povoam a imprensa ocidental desde o final do século XIX. Mas o 

que é ele, afinal? Segundo autores como Edvaldo Pereira Lima (2004), Felipe Pena 

(2006), Tom Wolfe (2005) e Norman Sims (2007), o jornalismo literário pode ser 

definido como um conjunto de estratégias de produção de textos que almejam oferecer 

uma experiência de leitura diferente daquela experimentada por consumidores de 

informação da grande mídia – geralmente voltada à disseminação de notícias mais 

curtas e concisas, com informações mais superficiais, e escritas com base em padrões 

pré-estabelecidos, como o “lead” e a pirâmide invertida”
16

, que não costumam estar 

associados a um tratamento estético cuidadoso. 

 

Ao menos três processos genéricos já foram identificados na produção de textos 

do jornalismo literário: 

                                                 
15

 Disponível em: <http://www.propublica.org/article/the-deadly-choices-at-memorial-826>. Acesso em 

10 de dezembro de 2012. 
16

 O lide (do inglês “lead”) é a sequência de abertura de uma matéria jornalística, com as informações 

básicas sobre o fato em questão: O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? – eis as seis 

perguntas básicas que devem ser respondidas, sempre que possível, na abertura de uma notícia, em 

qualquer veículo. A pirâmide invertida é o formato a partir do qual se define a ordem de prioridade 

das informações em uma matéria, com as mais importantes (a base da pirâmide) no início do relato 

e as menos importantes no fim. 
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1) A escolha dos temas de cobertura (pauta
17

) nem sempre segue fórmulas 

coincidentes com os chamados critérios de “noticiabilidade”, que determinam a 

atualidade, a proximidade, o interesse público e outros fatores próprios da produção do 

relato jornalístico. 

 

No jornalismo literário voltado à produção do livro-reportagem, segundo Lima, 

a “liberdade temática” (2004, p. 82) é muito maior do que naquele que aqui será 

denominado jornalismo convencional, em que as rotinas de produção são mais rígidas, 

para garantir a periodicidade e a identidade editorial dos veículos em que as notícias são 

publicadas. 

 

2) A apuração (coleta de informações e entrevistas) é, em geral, é mais 

aprofundada, com um tempo de execução mais dilatado que nas práticas jornalísticas 

tradicionais. Trata-se de uma causalidade relativamente simples: em geral, o 

aprofundamento de um texto jornalístico é proporcional ao tempo de que o repórter 

dispõe para coletar as informações. Essa dilatação explica-se pela necessidade de 

trabalhar de forma mais detalhada alguns elementos da narrativa, como as personagens. 

Lima define esse processo como a “complementação pela captação” (2004, p. 87). 

 

3) A redação quase sempre se distancia dos moldes do lide e da pirâmide 

invertida, usados e preconizados por boa parte dos veículos impressos, com destaque 

para os jornais diários. Em uma narrativa que privilegia as personagens como unidades 

centrais, por exemplo, as seis perguntas básicas que devem ser respondidas na abertura 

de uma notícia – “o quê?”, “quem?”, “quando?”, “onde?”, “como?” e “por quê?” – são 

insuficientes para imprimir a complexidade aos sujeitos que conduzirão o texto. 

 

Um dos elementos mais comuns na construção do texto no jornalismo literário é 

o “nariz de cera”, geralmente organizado como um parágrafo introdutório com baixo 

teor informativo. No jornalismo convencional, o “nariz de cera” é rotineiramente 

eliminado dos textos, para que as informações ocupem o lugar privilegiado da abertura. 

                                                 
17

 No jargão jornalístico, a pauta é a etapa de concepção da ideia de uma notícia ou reportagem, com ou 

sem o planejamento detalhado das etapas a serem cumpridas pelo jornalista. 
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E a primazia da informação, ainda segundo Lima, é um dos pontos negativos do texto 

do jornalismo convencional: 

 

O jornalismo impresso cotidiano padece de outro mal, além das 

limitações na pauta e captação: o anacronismo de sua linguagem 

verbal, nas reportagens de profundidade. Imbricada a isso está a 

excessiva prisão do texto à informação, perdendo-se o alcance 

possível de um tratamento mais enriquecedor, de uma exploração que 

traga, ao leitor, gratificação superior (2004, p. 134) 

 

A partir da segunda e terceira estratégias delineadas acima (a apuração e a 

redação), e a despeito da importância da pauta nas rotinas jornalísticas, o objetivo 

principal desta tese é apresentar, delinear e discutir os elementos responsáveis pela 

aproximação entre o discurso jornalístico e o discurso literário, com destaque para a 

construção de personagens. 

 

 

2.4. A reportagem e o livro-reportagem 

 

Este tópico apresenta uma reflexão sobre o livro-reportagem (ou romance-

reportagem) como produto editorial voltado à publicação de textos jornalísticos com 

características típicas da literatura de ficção – das quais, como já se viu, a utilização de 

personagens foi eleita, neste trabalho, como recurso fundamental. Antes, contudo, de 

desbravar a seara do livro-reportagem, é preciso discutir o conceito de reportagem. 

 

No jargão da imprensa, a reportagem (mais aprofundada e feita em prazos 

geralmente maiores) se diferencia da notícia, mais centrada na difusão rápida e não 

muito elaborada dos fatos. Para José Marques de Melo, “A notícia é o relato integral de 

um fato que já eclodiu no organismo social. A reportagem é o relato ampliado de um 

acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações que são 

percebidas pela instituição jornalística” (1978, p. 79). 

 

 Jornais diários, por exemplo, organizam as informações do cotidiano em textos 

noticiosos, principalmente na cobertura feita de segunda a sexta-feira. Já as edições de 

sábado e domingo, com destaque para esta última, são tradicionalmente mais voltadas à 
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veiculação de textos longos e mais analíticos, configurando, assim, a produção de 

reportagens nessas edições específicas. 

 

A reportagem é a reunião de informações que contextualizam, aprofundam e 

desmembram o(s) fato(s) noticiado(s) em seus elementos constituintes. O “lead” da 

notícia é retrabalhado, na reportagem, de modo que as informações principais se 

dissolvam no texto e sejam entremeadas por dados não discriminados nas questões 

básicas, mas que ajudam o leitor a compreender melhor a situação narrada, graças a 

recursos narrativos – como a inserção de personagens – que garantem um maior 

envolvimento do leitor com os fatos apresentados. 

 

A reportagem começou a se manifestar no jornalismo há cerca de um século, 

“atrelada a um novo veículo de comunicação periódica criado nos anos 1920, e a uma 

nova categoria de prática da informação jornalística, que tem seus primeiros passos 

definidos também nessa época: a revista semanal de informação geral e o jornalismo 

interpretativo” (LIMA, 2004, p. 18). O autor relaciona o surgimento da reportagem ao 

lançamento de periódicos – em especial a revista Time, cuja primeira edição chegou às 

bancas em 3 de março de 1923 – que privilegiavam e ainda privilegiam um tratamento 

analítico, mais aprofundado – e, por isso mesmo, diferenciado – dos fatos abordados 

nos jornais diários. 

 

Lima baseia-se em estudos de autores consagrados no meio acadêmico da 

comunicação e do jornalismo, como Cremilda Medina, Nilson Lage, Muniz Sodré, 

Maria Helena Ferrari e o já citado José Marques de Melo. Com base em métodos nem 

sempre coincidentes, todos esses pesquisadores reafirmam a distinção entre a notícia e a 

reportagem na definição dos gêneros jornalísticos e identificam o momento histórico em 

que isso ocorre. Cremilda Medina e Paulo Roberto Leandro estão entre os pesquisadores 

que detalharam essa cronologia. Segundo eles: 

 

 

no final da década de 1910 a imprensa norte-americana enfrenta um 

dilema. Já existe o telégrafo, as agências noticiosas estão a pleno 

vapor, o volume de informações com que o leitor norte-americano é 

brindado pelos jornais é considerável, mas mesmo assim é 

surpreendido com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Descobre-se 

então que a imprensa estava muito presa aos fatos, ao relato das 
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ocorrências, mas era incapaz de costurar uma ligação entre eles, de 

modo a revelar ao leitor o sentido e o rumo dos acontecimentos (1973, 

p. 78)   

 

Em um cenário mais contemporâneo, a internet também figura como meio de 

veiculação de reportagens. Exemplo relativamente recente é o já citado site ProPublica 

(www.propublica.org), que desenvolve e publica investigações jornalísticas sobre vários 

temas, quase todos voltados à política norte-americana. Em 2010 e 2011, o ProPublica 

foi o veículo vencedor do prêmio Pulitzer (em 2010 na categoria de Reportagem 

Investigativa e em 2011 na categoria de Reportagem Nacional), o mais importante da 

área de jornalismo nos Estados Unidos e um dos mais importantes do mundo. As 

premiações são um indício importante de que a produção de reportagens relevantes já 

não se restringe aos meios impresso e audiovisual
18

. 

 

A reportagem abre a possibilidade de a narração do fato valer-se de inúmeras e 

diversas possibilidades informativas, destrinchando a notícia em partes que possam ser 

elaboradas de acordo com o interesse despertado no público que recebe e processa as 

informações. Esse processo de aprofundamento, isto é, a reportagem, pode ter origem 

em dois processos: 1) quando uma notícia publicada em um veículo – ou em uma série 

de veículos – dá origem a uma reportagem publicada em outro veículo; 2) quando o 

próprio veículo aprofunda a notícia previamente publicada. Em qualquer dos casos, 

ocorre sempre um aprofundamento da notícia. 

 

Cito um exemplo da segunda forma de geração da reportagem. Em 11/9/2012, o 

site da revista Veja publicou uma notícia sobre um ataque contra o consulado dos 

Estados Unidos em Bengazi, na Líbia: 

 

11/09/2012 - 20:30 

África 

Americano morre em ataque contra consulado em Bengasi 

Criminosos protestavam contra filme lançado nos EUA 

Um funcionário americano do consulado dos Estados Unidos em 

Bengasi, na Líbia, morreu e outro ficou ferido em um ataque ocorrido 

na noite desta terça-feira, informou o vice-ministro líbio do Interior, 

Wanis al-Charef. 

                                                 
18

 Apesar do reconhecimento de que a internet é um importante polo de produção de textos de jornalismo 

literário, não serão analisados, nesta tese, trabalhos publicados em sites como o ProPublica. O 

foco será o jornalismo impresso, com destaque para o livro-reportagem. 
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Wanis al-Charef confirmou que os criminosos foram ao consulado em 

Bengasi para protestar contra um filme recém-lançado nos EUA, O 

Julgamento de Maomé, que seria ofensivo ao Islã. Segundo 

Abdelmonoem al-Horr, porta-voz da Alta Comissão de Segurança do 

Ministério do Interior, disparos de foguetes foram feitos contra a 

representação diplomática na cidade do leste da Líbia. O porta-voz 

chamou os agressores de "foras da lei", sem acusar um grupo em 

particular. 

"Um funcionário americano foi morto e outro está ferido, na mão. Os 

demais membros do consulado foram evacuados sãos e salvos", disse 

Wanis al-Charef, sem informar se o funcionário morto era um 

diplomata. 

(Com agência France-Presse)
19

 

 

Dois aspectos da notícia acima merecem uma observação cuidadosa antes da 

análise da reportagem publicada posteriormente. 

 

O primeiro é o teor informativo, bastante precário, da notícia. O funcionário 

morto, como se saberia horas depois, era o embaixador dos EUA na Líbia, Cristopher 

Stevens. Essa lacuna informativa é comum no texto da notícia, pois a velocidade 

necessária à veiculação de uma informação tida como importante muitas vezes provoca 

um levantamento superficial dos fatos, que foi justamente o que ocorreu na notícia 

analisada. 

 

O segundo aspecto é a fonte. A informação “Com a agência France-Presse” é um 

sinal inequívoco de que a notícia foi apenas traduzida, provavelmente com poucas 

alterações, pelo jornalista que a inseriu no site da Veja. A consulta a agências de 

notícias, com posterior reprodução do conteúdo distribuído por estas, é um 

procedimento frequente na produção de jornais e sites noticiosos, entre outros veículos 

que dão destaque para informações mais “quentes”
20

. 

 

Na edição de 19 de setembro de 2012, um sábado – a revista Veja trouxe uma 

reportagem sobre o mesmo assunto intitulada “Primavera Assassina” (p. 82). Para efeito 

de comparação, transcrevo abaixo o texto da página de abertura da reportagem (ver 

íntegra no anexo 1): 

                                                 
19

 Texto retirado da internet. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/americano-

morto-em-ataque-contra-consulado-em-benghazi>. Acesso em 16 de setembro de 2012. 
20

 No jargão jornalístico, a “temperatura” da notícia é diretamente proporcional ao período em que o fato 

ocorreu: quanto mais recente, mais “quente”. 
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Internacional 

PRIMAVERA ASSASSINA 

A reação vacilante aos radicais e o assassinato do embaixador na Líbia 

mostram que, sob, Obama, os EUA são uma potência envergonhada 

TATIANA GIANINI E NATHALIA WATKINS 

No desembarque do aeroporto do Cairo, avista-se um enorme cartaz 

com uma frase do presidente americano Barack Obama: “Nós 

devemos educar nossas crianças para serem como os jovens egípcios”. 

Tais palavras foram ditas em fevereiro de 2011, na Casa Branca, no 

dia da queda do ditador Hosni Mubarak, até então um aliado dos 

americanos. “Eles mostraram como é falsa a ideia de que a justiça se 

consegue com a violência”, afirmou Obama, em um elogio aos 

manifestantes do movimento popular que se espalhou da Tunísia para 

quase todo o Oriente Médio, no ano passado. A morte de quatro 

americanos, entre eles o embaixador Christopher Stevens, em um 

ataque ao consulado dos Estados Unidos em Bengasi, na Líbia, na 

terça-feira passada, demonstra quanto a retórica de Obama e a reação 

de seu governo às transformações no mundo árabe estavam – e ainda 

estão – longe de parecer uma primavera”. 

 

Nota-se, já na abertura, o teor analítico do texto, que busca apresentar uma 

reflexão sobre as questões da política externa dos EUA no Oriente Médio. Não se trata, 

como na notícia anterior, de uma enumeração fria dos fatos, mas de um aprofundamento 

das informações que já haviam sido noticiadas anteriormente. Como já apontado, é esse 

tratamento aprofundado que faz a distinção entre a notícia e a reportagem. 

 

Além da transformação de notícias amplamente veiculadas em reportagens, e do 

refinamento, dentro de um mesmo título, do material noticioso, até que este possa ser 

apresentado em forma de reportagem, a reportagem também pode se originar de forma 

autônoma em relação ao texto da notícia. Ainda com base no exemplo das revistas 

semanais, como a Veja, são muito comuns os textos que não nascem de notícias 

previamente publicadas, mas de temas que só encontram espaço nos veículos mais 

voltados à reportagem. 

 

Na mesma edição da revista, de 19 de setembro de 2012, há ao menos três 

reportagens que podem ser encaixadas nessa categoria alternativa, das quais destaco o 

texto “A vida imita a ficção” (p. 114)
21

. 

 

                                                 
21

 Ver anexo 2. 
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Em três páginas, a autora, Alessandra Medina, lança mão de uma série de 

personagens para compor um retrato dos novos-ricos cariocas que não abandonaram 

seus bairros de origem na periferia do Rio de Janeiro. 

 

Um dos pontos centrais da reportagem é a analogia que a autora faz entre as 

pessoas citadas no texto e uma personagem da TV, Tufão, da novela Avenida Brasil
22

, 

contemporânea da matéria. Apesar do caráter mais “frio” em relação à notícia, é de se 

destacar a inserção da reportagem no contexto temporal dos leitores, como ocorre nesse 

caso específico. Ao lançar mão de uma personagem de novela, a autora cria um vínculo 

com os leitores que acompanharam a trama na TV. 

 

Não há, no texto, nenhuma referência direta ou indireta a notícias previamente 

publicadas. Trata-se assim, provavelmente, de uma reportagem elaborada a partir de 

uma pauta original, como muitas outras encontradas nas páginas de revistas semanais e 

mensais, edições dominicais de jornais impressos diários, em programas de rádio e TV e 

na internet. 

 

Lima apresenta a origem da reportagem como marca jornalística das revistas 

semanais, embora posteriormente esse tipo de produção tenha ultrapassado o âmbito das 

revistas semanais e até mesmo da mídia impressa. O jornalismo interpretativo e, por 

extensão, a reportagem, buscam, segundo o autor, “não deixar a audiência desprovida 

dos meios para compreender o seu tempo, as causas e origens dos fenômenos que 

presencia, suas consequências no futuro. Vai fundamentar sua leitura da realidade na 

elucidação dos aspectos que em princípio não estão muito claros. Almeja preencher os 

vazios informativos” (2004, p. 78). 

 

Esses “vazios informativos”, na visão de Lima, são lacunas que podem ser 

preenchidas por elementos da reportagem. Eis alguns dos elementos de preenchimento: 

o contexto do fato principal, os antecedentes da situação noticiada, o suporte de 

especialistas que ajudem o leitor a compreender melhor as informações apresentadas, a 

construção de cenários ou projeções sobre os desdobramentos do fato e a humanização 

do relato, desenvolvida principalmente a partir da utilização de personagens reais. 

                                                 
22

 Veiculada pela Rede Globo de março a outubro de 2012. 
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Na reportagem da revista Veja sobre a morte do diplomata norte-americano na 

Líbia, citada anteriormente, vários desses elementos de preenchimento estão presentes. 

O contexto do fato principal, por exemplo, é detalhado em vários momentos da 

narrativa, como no trecho da reportagem em que as autoras narram a emboscada sofrida 

por Christopher Stevens. Um exemplo dessa contextualização pode ser notado no trecho 

a seguir: “Acredita-se que Stevens e o outro diplomata, Sean Smith, tenham morrido 

asfixiados pela fumaça de um incêndio provocado pelos ‘manifestantes’” (p. 84). 

 

Os antecedentes (dados de contextualização úteis para a compreensão do tema) 

podem ser igualmente notados em vários trechos, como no texto a seguir: 

 

Desde o princípio da chamada Primavera Árabe, o governo Obama 

adotou uma conduta de hesitação, revelando dificuldade em definir 

qual cenário é mais favorável aos seus interesses. Em todos os países 

árabes que tiveram seu governo derrubado, existia uma parcela 

significativa da população formada por muçulmanos fundamentalistas 

prontos para moldar os acontecimentos à sua imagem e semelhança 

(p.84). 

 

Também o suporte de especialistas, apresentado por Lima como um dos 

elementos de construção do jornalismo interpretativo e da reportagem, se faz presente 

na matéria da Veja: 

 

“O filme que despertou a fúria é uma peça amadorística de péssimo 

gosto feita por algum lunático, mas não justifica o assassinato de 

cidadãos americanos, nem de ninguém”, diz o cientista político 

iraniano Abbas Milani, da Universidade Stanford (p. 85). 

 

A reportagem não propõe um cenário ou projeção com base nos acontecimentos 

e na análise dos fatos, mas há ao menos um trecho, no fim do texto principal, que pode 

ser apontado como um prognóstico da situação na região: 

 

O Oriente Médio é uma região com uma teocracia agressiva, o Irã
23

, 

com planos de construir uma bomba atômica; uma guerra civil, na 

Síria; e uma sequência de revoluções tolamente interpretadas no 

Ocidente como sinais de uma “primavera”, mas que marcham 

rapidamente para ser um duradouro inverno. (p. 85) 

                                                 
23

 Há aqui uma coincidência, deliberada ou não, entre a nacionalidade de origem do cientista político 

consultado pela revista (Abbas Milani) e o Irã, país que é citado como um dos polos de 

instabilidade do Oriente Médio. 
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Sobre o último ingrediente de preenchimento dos “vazios informativos” da 

notícia, representado pelo que Lima considera como a humanização (subjetivação) dos 

textos, não há nenhum fragmento da matéria em questão – exceto a opinião emitida 

(“sinais que marcham rapidamente para”) e o uso de metáforas (“primavera”, “inverno”) 

– que traga esse recurso, mais comum em textos mais longos, geralmente publicados em 

revistas mensais. 

 

Outras características da produção da reportagem também sobressaem quando 

esse tipo de texto é comparado ao relato noticioso. O tempo de produção, por exemplo, 

costuma ser mais dilatado na elaboração de uma reportagem, ao passo que a notícia é 

construída em um ritmo acelerado, para viabilizar a produção de veículos de 

periodicidade diária – ou, no caso de noticiários de TV, rádio ou internet, em uma 

periodicidade que se define pelo fluxo de publicação contínuo ao longo do dia. 

 

Feita a apresentação e discussão da reportagem como gênero jornalístico, passo 

a apresentar e problematizar alguns conceitos relacionados diretamente ao livro-

reportagem. 

 

Ainda segundo Lima, o livro-reportagem, apesar de suas singularidades, tem 

marcas jornalísticas muito definidas, a começar pelas condições de produção. A 

matéria-prima das histórias elaboradas em forma de livro-reportagem, por exemplo, não 

se diferencia em nada daquela usada na construção de qualquer outro tipo de texto 

jornalístico: o repórter que investiga algum assunto para escrever um livro deve se ater, 

pelo menos em princípio, aos fatos, sem criar ou modificar cenas ou personagens reais. 

 

Quanto ao processo de elaboração, o livro-reportagem é construído com 

ferramentas do jornalismo, e não só no que diz respeito à linguagem (organizada de 

forma a facilitar a compreensão do texto, como é praxe no discurso jornalístico), mas 

também com base em elementos de diagramação característicos da imprensa, como 

títulos, subtítulos, intertítulos, indicações de autoria e ilustrações ou fotografias com 

créditos e legendas. 

 



36 

 

Outra característica a ser ressaltada é a temporalidade do conteúdo do livro-

reportagem. Ao contrário de outras produções jornalísticas, que tendem a priorizar fatos 

restritos ao passado próximo
24

, o livro-reportagem pode retroceder várias décadas, 

séculos até, em direção ao passado, para apresentar situações e personagens que há 

muito não frequentam o noticiário tradicional. 

 

Há vários exemplos de títulos contemporâneos que ilustram essa ruptura de 

temporalidade. Destaco aqui (e detalho a seguir) algumas obras do premiado escritor e 

jornalista Fernando Morais – Olga (1993), Corações Sujos (2000) e Os Últimos 

Soldados da Guerra Fria (2011) – que remetem a contextos que, de tão distantes no 

tempo, já podem ser enquadrados na categoria de “históricos”. 

  

Em Olga, por exemplo, o autor apresenta a história de Olga Benário Prestes 

(1908 – 1942), alemã que militou no movimento comunista brasileiro na década de 

1930 e que foi executada pelos nazistas em 1942. Mais de quatro décadas se passaram 

desde o assassinato de Olga até a publicação da primeira edição do livro, em 1985, o 

que evidencia a ruptura de temporalidade como critério de escolha de pautas do livro-

reportagem. 

 

O livro Corações Sujos narra a história da “Shindo Renmei” (“liga do caminho 

dos súditos”, segundo tradução disponível no próprio livro), que consistia em um grupo 

de japoneses que defendiam a tese de que o Japão não havia perdido a 2ª Guerra 

Mundial, a despeito do que efetivamente havia ocorrido. Entre 1946 e 1947, os 

seguidores dessa liga passaram a atacar os imigrantes japoneses que aceitaram a derrota 

de seu país na guerra, matando 23 pessoas. Assim como em Olga, há um lapso temporal 

significativo entre a data dos eventos e o ano (2000) de publicação da primeira edição 

do livro. 

 

Por fim, o livro Os últimos soldados da Guerra Fria traz um relato sobre a 

espionagem de agentes cubanos nos EUA (e vice-versa) após a queda do muro de 

Berlim. Apesar de narrar episódios ocorridos no início da década de 1990 – mais 

próximos da atualidade que as duas obras citadas anteriormente –, o livro só foi lançado 

                                                 
24

 Um dos critérios mais importantes de definição do que “rende” ou não uma notícia é justamente esse: 

fatos mais recentes são mais noticiáveis. 
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em 2011, fato que também situa a obra em um ponto temporal relativamente distante 

dos acontecimentos narrados.  

 

São ainda relativamente recentes, especialmente no Brasil, pesquisas 

direcionadas a esse tipo de produção. A primeira edição de Páginas Ampliadas, de 

Edvaldo Pereira Lima, é de 1993, e suas pesquisas sobre o livro-reportagem remontam a 

meados da década de 1980, quando ainda não havia, no Brasil, estudos sistematizados 

sobre o livro-reportagem. 

 

A pesquisa de Lima, apesar de pioneira, não é a única a discutir o livro-

reportagem como produto jornalístico-literário. A investigação do autor deu origem a 

obras que não apenas complementam suas reflexões, mas, em alguns casos, questionam 

seus apontamentos. É o caso de Jornalismo e Literatura: práticas políticas (2004), de 

Carlos Rogé Ferreira, autor que fez um grande levantamento histórico da produção do 

livro-reportagem no Brasil. Ferreira questiona, sobretudo, a falta de um viés crítico na 

obra de Lima, que, segundo a sua interpretação, carece de uma contextualização política 

e social desse subgênero do jornalismo: 

 

Se uma das principais idéias propostas é a de tentar verificar a 

proximidade entre o livro de reportagem e a literatura (o romance, o 

ensaio etc.), inclusive aquela que transgride a norma ao trabalhar com 

elementos jornalísticos, tal procedimento, que exclui quase tudo a 

respeito do romance de ruptura, só pode ser entendido dentro do tipo 

de abordagem geral desenvolvida pelo autor. De qualquer modo, 

observa-se que Lima não procura trabalhar em profundidade as 

transformações sociais em relação a tais fenômenos, apesar de propor 

o livro-reportagem como instrumento de mudança. Em nosso 

entendimento, no entanto, “ruptura” não se refere apenas ao que não é 

publicado nos jornais, “ruptura” diz respeito ao que o sistema (a 

ordem dominante vigente, seja ela qual for), não quer ver nem discutir 

(2004, p. 324-325). 

 

O conceito-chave, de acordo com as palavras do Ferreira, é o de ruptura daquilo 

que o “sistema” pretende ocultar. É possível relacionar essa reflexão a algumas obras do 

cenário contemporâneo de produção do livro-reportagem. O livro Abusado, de Caco 

Barcellos, analisado neste trabalho, é um exemplo clássico desse processo de ruptura. É 

de se imaginar que o autor, jornalista contratado pela TV Globo, não tivesse, como não 

tem até hoje, a oportunidade de explorar de forma tão aprofundada a vida e as 

experiências de um traficante nos programas da emissora. 
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Em um primeiro plano, a justificativa para isso é a inadequação do tema (ou da 

extensão necessária a um adequado desenvolvimento do tema) ao veículo: não cabe (no 

sentido literal e metafórico), nos programas jornalísticos da emissora, uma reportagem 

tão extensa e detalhada quanto a que foi publicada em forma de livro. Além desse 

motivo fundamental, o desenvolvimento da narrativa do livro envereda por trilhas em 

que a postura do autor poderia ser questionada em seu aspecto ético – encontrar-se com 

um traficante foragido no exterior seria uma conduta jornalística adequada?
25

 

 

Não discutirei a identidade política e ideológica da empresa na qual o repórter 

trabalhava à época da produção do livro e à qual permanecia vinculado no período de 

desenvolvimento desta pesquisa. Mas posso afirmar que é bastante improvável que uma 

empresa de comunicação do porte das Organizações Globo, com ramificações em todo 

o território nacional e no exterior, tivesse apoiado a divulgação (em quaisquer meios) 

das informações levantadas pelo autor – que, entre outros dados, aponta a polícia militar 

do Rio de Janeiro como uma das principais culpadas pela escalada de violência no 

estado. 

 

Além da obra de Ferreira, é também comum outra perspectiva: a que busca 

aproximar o livro-reportagem da literatura de forma mais explícita. É o caso de Rildo 

Cosson, que dedicou uma investigação acadêmica ao tema que ele próprio chama de 

“romance-reportagem”. Esse subgênero, na visão do autor, assume o caráter híbrido da 

reportagem em forma de livro, sem inscrevê-la, de forma estanque, no campo do 

jornalismo ou da literatura. 

 

A fronteira entre os dois tipos de discurso, segundo o autor, é permeável, o que 

abre espaço para uma série de experimentações – inclusive a inserção de elementos 

ficcionais em textos essencialmente jornalísticos: 

 

Nos limites do império dos fatos com o jardim da imaginação, o 

romance-reportagem constrói o seu lugar como um gênero híbrido. 

Reunindo nessa condição de gênero a força política do jornalismo com 

a força poética da literatura, o romance-reportagem demanda que se 

aceite a fronteira não como limite, barreira, separação, mas sim como 
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 Juliano VP e Caco Barcellos se encontraram diversas vezes e em diversos locais, como as cidades do 

Rio de Janeiro e Buenos Aires, na Argentina. 
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um território de trânsito, espaço de contato, lugar de suspensão e 

negociação de identidades. Do mesmo modo, requer que a 

contaminação das fronteiras do jornalismo com a literatura por ele 

proposta seja considerada como um modo legítimo de atribuir sentido 

e organizar a experiência em narrativas que interpretam e traduzem o 

que somos e o mundo em que vivemos (COSSON in CASTRO e 

GALENO, 2002, p. 70). 

 

A mencionada “força política do jornalismo”, na minha interpretação, faz 

referência à importância dos veículos jornalísticos na consolidação e na manutenção do 

tecido social e político. Em uma das teorias do jornalismo, por exemplo – a chamada 

“teoria do espelho” –, a produção midiática é interpretada como sendo uma espécie de 

espelho da sociedade (TRAQUINA, 2005, vol. 1, p. 146). Nesse processo especular, 

jornalismo e sociedade se alimentam mutuamente. Além disso, a força política pode ter 

relação direta ou indireta com o grande potencial de circulação de boa parte das obras 

jornalísticas, capazes de atingir leitores – e de moldar a opinião desses mesmos leitores 

– de forma coletiva e abrangente. 

 

O que intriga na reflexão de Cosson, a despeito da importância das suas 

afirmações acerca do discurso jornalístico, é o que ele chama de “força poética da 

literatura”. O que quereria expressar o autor com essa formulação? Recorro às teorias da 

linguagem de Roman Jakobson para tentar elucidar a questão. Quando o linguista russo 

faz referência ao caráter “poético” da linguagem – ou, para usar a expressão do autor, à 

“função poética” da linguagem –, o que está por trás do conceito é a importância do 

próprio texto, com todas as estratégias discursivas relativas a isso: figuras de linguagem, 

rimas, linguagem figurada etc. A partir dessa concepção, o relato em si, ou o conteúdo 

do texto, teria menos importância do que a forma como ele é apresentado. Note-se que 

essa interpretação não é usada como base nesta pesquisa, em que os aspectos formais 

não constituem o ponto central da investigação proposta. 

 

Cosson discute, no texto transcrito, a suspensão e negociação de fronteiras que 

caracterizam o romance-reportagem. Nessa passagem, ele toca em um dos pontos mais 

sensíveis da teoria do jornalismo e da comunicação em geral: o caráter factual do texto 

jornalístico. É precisamente esse caráter, como já bem discutiram vários autores, que 

define o jornalismo enquanto gênero discursivo próprio:  
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Diferentemente da natureza ficcional do romance, ao jornalismo 

jamais foi permitido transpor, em seus discursos legitimadores, os 

parâmetros do relato correto, autoexplicativo, plausível e preciso dos 

acontecimentos (CONTRERA, REINERT E FIGUEIREDO, 2004, p. 

3). 

 

E não é apenas em Contrera, Reinert e Figueiredo que a soberania do factual é a 

marca maior do discurso jornalístico. Para alguns autores, o fato é um ingrediente que 

define, por si só, a experiência de construção e apreensão do discurso jornalístico. Se 

não é factual, é literatura, dizem os mais ortodoxos: 

 
Quando penso em jornalismo, penso em notícias, fatos. (...) Não penso 

em nada que não tenha referência direta, indestrutível, no reconhecido, 

naquilo que ao menos mais de uma pessoa viu (AJZENBERG in 

CASTRO e GALENO, 2002, p. 53). 

 

Cosson, no entanto, segue na contramão de Ajzenberg ao defender uma espécie 

de hibridismo discursivo no campo jornalístico – restrito pelo autor, em sua análise, à 

produção do romance-reportagem. Tal atitude não é exclusividade de profissionais da 

área da literatura, como o próprio Cosson. Alguns autores da área de comunicação, 

como Ciro Marcondes Filho, já produziram reflexões que apontam para a dificuldade de 

se estabelecer as fronteiras entre o discurso verídico (factual) e o ficcional na produção 

da imprensa: 

 
Acusar o jornalismo de manipulação é incorreto porque isto tem a ver 

com o debate lógico entre essência e aparência, real e falsificação. 

Essa era a discussão do passado, quando se acreditava nesses pares 

opostos da filosofia idealista clássica. Hoje, com a falência desse 

paradigma e a prática da absoluta criatividade jornalística, não se pode 

mais contestar a mutilação jornalística, já que o jornal não mutila 

nada, ele cria. É uma atividade ficcional e não se pode acusar uma 

ficção de deturpar o real. É apenas uma ficção (1993, p. 134). 

 

O paradigma falido ao qual faz referência o autor pode ser enquadrado na linha 

de pensamento proposta por pensadores como Jean Baudrillard, que dedicou parte da 

fase final de sua produção intelectual a reflexões acerca do caráter fugidio da realidade 

ou do acontecimento: 

 

A singularidade do acontecimento, o que é irredutível à sua 

transcrição codificada e à sua teatralização, o que faz o acontecimento 

pura e simplesmente, está perdido (...). A esfera da informação é como 

um espaço onde, depois de se ter esvaziado os acontecimentos de sua 

substância, recria-se uma gravidade artificial e recolocam-se os 

acontecimentos em órbita em tempo real (2002, p. 136-137). 
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Numa certa leitura – que aqui subscrevo –, a obra de Baudrillard parece postular 

a impossibilidade de reprodução de qualquer acontecimento de forma fiel e precisa. Mas 

essa constatação não pode ser usada como álibi para a desconstrução do jornalismo 

como um discurso dotado de identidade própria. 
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33..  OO  uussoo  ddee  ppeerrssoonnaaggeennss  eemm  nnaarrrraattiivvaass  lliitteerráárriiaass  ee  jjoorrnnaallííssttiiccaass  

 

 

 

Este capítulo tem o propósito de mapear definições e discussões sobre o conceito 

de personagem, com destaque para autores que se ocuparam da personagem nas obras 

literárias. A ideia subjacente é relacionada ao objetivo central desta investigação: antes 

de sugerir a natureza literária de personagens jornalísticas, é preciso construir uma base 

relativamente sólida sobre quem ou o que seria, afinal, a personagem literária. A tarefa 

não é das mais simples. Da Grécia antiga até a crítica literária contemporânea, diversos 

autores já se voltaram a esse tema. E, como discutido nas páginas a seguir, nenhum 

deles conseguiu esgotar a questão. 

 

 Meu ponto de partida é a definição mais acessível: a de um dicionário atual. A 

edição eletrônica do Dicionário Houaiss traz a seguinte definição para o verbete 

“personagem”: 

 

Datação: c1560 

substantivo de dois gêneros 

 

1 pessoa que é objeto de atenção por suas qualidades, posição social 

ou por circunstâncias 

2 papel representado por ator ou atriz a partir de figura humana fictícia 

criada por um autor 

3 Derivação: por extensão de sentido. 

figura humana imaginada pelos autores de obras de ficção 

3.1 Derivação: por extensão de sentido. 

figura humana representada em várias formas de arte 

Ex.: o principal p. do quadro é um pastor de longas barbas  

4 Derivação: por extensão de sentido. 

o homem definido por seu papel social ou comportamento 

(2009, s/p) 

 

Sobre a datação da palavra (circa 1560, como indica o dicionário), que 

interpreto como sendo o primeiro registro encontrado pelos dicionaristas que 

produziram o dicionário em questão, há a seguinte referência na mesma obra: 
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Jorge Ferreira de Vasconcelos. Comédia Ulissipo. [1a ed.: a1581]. 

Segunda impressão apurada e correta de alguns erros da primeira, 

Lisboa, 1618. [Publicação póstuma; o autor começou a produção 

literária em 1524; a data de sua morte não é exata, mas tem-se certeza 

de que ocorreu no período de 1563-1585] (2009, s/p). 

 

 

Considerando que a palavra, segundo o mesmo dicionário, tem origem no termo 

francês “personnage”, não irei me deter na análise da origem do verbete “personagem” 

em português, pois ele é apenas uma derivação direta da palavra em outro idioma. Mas, 

a respeito da pista cronológica oferecida pelo Houaiss, é interessante notar que, ao 

menos em português, a data de origem da palavra coincide com o período de formação 

do romance moderno – Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, teve sua 

primeira edição em 1605. As personagens têm papel central nesse gênero literário. O 

romance, por sua vez, tem uma relação bastante próxima com o livro-reportagem. E 

essa aproximação já inspirou estudos como os de Rildo Cosson, autor discutido no 

capítulo anterior.  

 

Antes de iniciar uma revisão conceitual relativa ao termo, analisarei com mais 

vagar os significados atribuídos pelo dicionário Houaiss. A primeira acepção – “pessoa 

que é objeto de atenção por suas qualidades, posição social ou por circunstâncias” – 

indica um sentido que não pertence ao universo da ficção. No universo midiático do 

jornalismo, por exemplo, “personagem” pode ser qualquer indivíduo que frequente o 

noticiário com alguma assiduidade: jogadores de futebol, astros do cinema, políticos de 

grande notoriedade etc. E a mídia jornalística não é o único repositório de personagens, 

pois o destaque dado a algumas figuras nem sempre depende da intermediação de um 

veículo de informação.  

 

A segunda acepção – “papel representado por ator ou atriz a partir de figura 

humana fictícia criada por um autor” – começa a se aproximar da noção de personagem 

usada no universo da literatura de ficção. “Personagem”, nesse sentido, seria um ser 

humano fictício concebido por uma mente criativa qualquer. O trecho “figura humana 

fictícia” delimita o significado: um animal ou um objeto inanimado, por exemplo, não 

podem ser considerados personagens – friso que esta é a definição do dicionário, com a 

qual não concordo; afinal, há vários exemplos de animais que constituem personagens 
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importantes em obras de ficção, como a cadela Baleia de Vidas Secas, de Graciliano 

Ramos, publicado originalmente em 1938. 

 

 

Além disso, um ser humano real retratado em alguma obra também não pode ser 

considerado como personagem a partir dessa definição, limitada pela palavra “fictícia”.  

Por fim, o trecho “papel representado” insinua que a personagem pertence ao universo 

do cinema ou do teatro, embora não haja referência direta a isso. 

 

A derivação apontada na acepção seguinte – “figura humana imaginada pelos 

autores de obras de ficção” – apenas retira a restrição apontada no significado anterior, 

que concebe personagem como um “papel” específico. E, em seguida, há a acepção 

“figura humana representada em várias formas de arte”, que, no campo específico da 

literatura, transporta o ser imaginado pelo autor para o terreno da obra em si, embora 

essa interpretação possa ser aplicada a várias outras formas de arte, como a escultura, 

por exemplo. A última acepção – “o homem definido por seu papel social ou 

comportamento” – talvez tenha relação direta com o sentido de “personagem” que se 

relaciona a um dos significados originais da palavra em francês, o de “dignitário 

eclesiástico”, como será visto a seguir. 

 

Cumpre notar que o dicionário usa o adjetivo “fictícia” e o substantivo “ficção” 

para restringir o horizonte de significados possíveis da palavra “personagem”. Mas o 

objeto principal de análise nesta investigação, que não converge necessariamente para a 

área da ficção – embora haja muitas narrativas jornalísticas em que a imaginação do 

autor fertiliza o texto com elementos que nem sempre correspondem à realidade –, 

demanda uma interpretação mais flexível do termo. “Personagens”, neste trabalho, são 

seres que recebem o tratamento usualmente dado a eles em obras da ficção, mas que não 

necessariamente fazem parte de textos ou livros em que o tratamento dado pelo autor à 

narrativa é essencialmente ficcional. 

 

Como o dicionário de português faz referência ao verbete “personnage” como 

origem da palavra em português, é preciso consultar uma obra de referência do idioma 

original. Segundo o Dictionnaire Alphabétique et Analytique Petit Robert, cuja edição 

consultada é apenas um pouco mais antiga que a do Houaiss, a palavra “personnage” 
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teria surgido na língua francesa por volta de 1250 e significava, originalmente, 

“dignitaire ecclésiastique” (“dignitário eclesiástico”, em tradução livre) (1993, p. 1409), 

que, por sua vez, indica alguém a quem foi outorgado um título ou função na hierarquia 

da igreja. Em francês, portanto, a palavra não tinha, originalmente, ligação direta com 

seres presentes em obras literárias – e vale ressaltar que não havia, no século XIII, uma 

tradição romanesca propriamente dita, e que só muitos séculos adiante surgiria e se 

consolidaria o jornalismo como o conhecemos hoje. 

 

Retrocedendo vários séculos, é possível encontrar a raiz latina “persona”, que 

deriva do termo etrusco “phersu” (homem mascarado) e de seu equivalente grego 

“πρόσωπον” ou “prosōpon”
26

. A investigação etimológica não é o objetivo central deste 

trabalho, mas aponta para as relações entre a palavra “personagem” e as artes cênicas 

em geral, e demonstra que o termo já era usado na Antiguidade. Vale apontar que se 

acredita que a ficção atual, produzida em forma de conto, novela e romance, entre 

outras formas narrativas, deriva dos gêneros dramático e épico. Nesse contexto, 

portanto, faz sentido a relação entre a palavra “personagem” e os gêneros de 

representação.  

 

Ao buscar outra definição do verbete em francês, deparei com acepções 

similares àquelas verificadas no dicionário de português. O Dictionnaire de l'Académie 

française, que é a principal obra de referência nesse idioma, e que teve sua primeira 

edição completa publicada em 1694, registra: 

 

PERSONNAGE. n. m. Personne. En ce sens, il se dit principalement 

des Hommes, et il comporte une certaine idée de grandeur, d'autorité, 

d'importance sociale. Les plus grands personnages de l'antiquité. Il se 

croit un personnage, un grand personnage. Trancher du personnage. 

Il s'emploie quelquefois comme terme de dénigrement, et alors sa 

signification est ordinairement déterminée par une épithète. C'est un 

fort sot personnage. C'est le plus ridicule personnage que l'on puisse 

voir. Voilà un impudent personnage. Vous êtes un plaisant 

personnage. Absolument, Je connais le personnage. 

Il se dit encore des Personnes mises en action dans un ouvrage 

dramatique; en ce sens, il s'applique aux femmes comme aux 

hommes. Le personnage de Tartufe, de Joad, de Zaïre, de Figaro, de 

Ruy Blas, d'Antony. Le principal personnage. Il y a dans cette pièce 

                                                 
26

 Encyclopedia Britannica, edição online, disponível em 

<www.britannica.com/EBchecked/topic/297441/ancient-Italic-people/26562/The-

Etruscans?anchor=ref63508>. Acesso: 9 de janeiro de 2014. 
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trop de personnages, trop de personnages accessoires. Personnage 

essentiel, inutile à l'action. La liste des personnages. On dit de 

même Les personnages d'un dialogue. 

Il se dit quelquefois de Ces mêmes personnes, par rapport aux 

comédiens qui les représentent. Il joue le premier personnage, le 

principal personnage. Il joue bien son personnage. 

Il se dit, par extension, des Personnes qui figurent dans un ouvrage 

narratif, dans un roman. Ce romancier a trop multiplié les 

personnages secondaires. 

Fig., C'est un personnage de roman se dit d'un Homme qui a eu 

beaucoup d'aventures. 

PERSONNAGE se dit, figurément, de la Manière dont on se 

conduit. Cet homme-là est destiné à jouer un grand personnage. Il a 

joué dans cette affaire un étrange personnage. Il fait un triste, un sot, 

un plat personnage. Il joue bien, il soutient bien son personnage. Un 

intrigant est obligé de jouer bien des personnages à la fois. Un fripon 

ne fait pas longtemps le personnage d'homme de bien. 

Il désigne, en termes de Beaux-Arts, les Figures d'une 

composition. Un personnage placé au premier plan. 

Tapisseries à personnages, Tapisseries où il y a des figures d'hommes 

et de femmes. 

Personnage allégorique, Être métaphysique, création abstraite en qui 

la poésie ou la peinture personnifie une chose, une qualité ou un 

défaut de la nature humaine. La Renommée dans " l'Énéide " et la 

Mollesse dans " le Lutrin " sont des personnages allégoriques. 

Rubens, dans sa galerie du Luxembourg, a fait un grand emploi des 

personnages allégoriques. (8ª ed., 1932-1935, disponível em 

<http://artflsrv01.uchicago.edu/cgi-

bin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=personnage>, acesso em 

09/01/2014, itálicos do original
27

 

                                                 
27

 “PERSONAGEM. n. m. Pessoa . Neste sentido, se refere principalmente aos homens. E dá uma certa 

dimensão de grandeza, de autoridade, de importância social. As maiores personagens da 

Antiguidade. Ele se imagina uma personagem, uma grande personagem. Resolver a personagem. 

 

Às vezes é usado como um termo depreciativo, e então o seu significado é geralmente determinado 

por um epíteto. Esta é uma personagem muito estúpida. Esta é a personagem mais ridículo que 

podemos encontrar. Esta é uma personagem sem vergonha. Você é uma personagem agradável. 

Eu conheço inteiramente essa personagem. 

 

Se diz ainda de pessoas que atuam numa obra dramática. Nesse sentido, aplica-se tanto aos 

homens quanto ás mulheres. A personagem de Tartufo, Joad , Zaire, Figaro, Ruy Blas, Antony. A 

personagem principal. Há nesta peça muitas personagens, muitos personagens coadjuvantes. 

Personagem essencial, desnecessária à ação. A lista de personagens. Aplica-se da mesma forma 

às personagens de um diálogo. 

 

Fala-se algumas vezes dessas mesmas pessoas com relação aos atores que as representam. Ele 

desempenha a primeira personagem, a personagem principal. Ele desempenha bem a sua 

personagem. 

 

Diz-se, por extensão, de pessoas que figuram numa obra narrativa, num romance. O romancista 

criou muitas personagens secundárias. 

 

Fig. Chama-se uma personagem de romance a um homem que teve muitas aventuras. 
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 Inicialmente, o dicionário francês atribui à palavra o sentido de grandeza, 

autoridade e importância social, remetendo ao significado original do termo, que, como 

já apontado, era usado para caracterizar pessoas agraciadas com algum título especial 

por parte da igreja. 

 

Em seguida, a palavra é definida dentro do contexto das obras artísticas. A 

diferença mais significativa entre as definições em português e em francês é o uso da 

palavra “personnage” com sentido pejorativo, para denegrir alguma pessoa (real) sobre 

a qual se fala – acepção inexistente no dicionário Houaiss. 

 

No campo da literatura, outra obra de referência é a Merriam Webster’s 

Encyclopedia of Literature, publicada originalmente em 1995. Assim como os 

dicionários generalistas, a enciclopédia traz acepções apresentadas de forma superficial: 

 

Character \’kar-ik-tar\ [Greek charaktér stamp, mark, characteristic, 

character] 1. A descriptive, often satiric analysis (usually in the form 

of a short literary sketch) of a human virtue or vice or of a general 

type of human character. In 17th-century English and French 

literature, the quality of a particular place or thing may also be 

analysed. A representative human (such as a busybody, and old man, a 

country bumpkin) usually is made to stand for the trait, quality, or 

type. See also CHARACTER WRITER. 2. Personality as represente 

or realized in fiction or drama. 3. One of the persons of a drama or 

novel. 4. Characterization, especially in fiction or drama. (1995, p. 

229)
28

 

                                                                                                                                               
(...) PERSONAGEM é uma forma figurada de se dizer como nos comportamos. Aquele homem 

está destinado a desempenhar uma grande personagem. Ele desempenhou, nessa atividade, uma 

personagem estranha. Ele fez uma personagem triste, tola, chata. Ele desempenhou bem, ele 

sustentou bem sua personagem. Uma pessoa intrigante é obrigada a desempenhar bem as 

personagens. Um escroque não consegue desempenhar por muito tempo o papel de homem de 

bem. 

 

Nas belas-artes, tem relação com as figuras de uma composição. Uma personagem colocada em 

primeiro plano.Tapeçarias de personagens: Tapeçarias onde há figuras de homens e mulheres. 

 

Personagem alegórica: ser metafísico, criação abstrata na qual a poesia ou a pintura personifica 

uma coisa, uma qualidade ou um defeito da natureza humana. A “Renomméé” da “Eneida” e a 

“Mollesse” em “Le Lutrin” são personagens alegóricas. Rubens, na galeria de Luxemburgo, usou 

um grande número de personagens alegóricas”. (tradução livre) 

 

 
28

 “1. Uma análise descritiva, frequentemente satírica (geralmente na forma de um esquete literário curto) 

de uma virtude ou vício humano ou de um tipo geral de personagem humano. Na literatura inglesa 

e francesa do século XVII, a qualidade de uma coisa ou lugar particulares também podia ser 

analisada. Um ser humano representativo (como um intrometido, um idoso, um homem rústico do 

campo) geralmente é criado para representar o traço, qualidade ou tipo. 2. Personalidade, tal qual 
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Na primeira acepção, a palavra “personagem” é apresentada como uma análise 

“descritiva, geralmente satírica”, de uma virtude ou vício, ou de um tipo geral de 

característica humana. Ressalto que a palavra “character”, como se sabe, não significa 

apenas “personagem”. Ela também pode ser usada, no idioma inglês, como sinônimo de 

caráter, atributo, característica, temperamento, reputação etc. Essas múltiplas acepções 

convergem, de certa forma, para a primeira definição. 

 

Como se percebe, aqui não há, ainda, uma aproximação muito nítida do termo 

em relação às personagens literárias. Estas só se apresentam na segunda (“personalidade 

tal qual representada ou realizada na ficção ou no drama”), na terceira (“uma das 

pessoas de um drama ou novela”) e na quarta (“caracterização, especialmente na ficção 

ou no drama”) acepções. É a partir desses significados que se desenha a noção de 

personagem que se estabelece na literatura, seja a partir da construção de seres fictícios 

(ou supostamente reais) em uma narrativa, por meio da enumeração e apresentação 

desses mesmos seres em uma trama qualquer, ou pela caracterização que ocorre à 

medida que as personagens são elaboradas e descortinadas aos leitores. 

 

Como no dicionário em português, é possível destacar a presença da palavra 

“fiction” (“ficção”) na definição da enciclopédia. A inserção desse substantivo no 

verbete é mais um indicador de que “personagem” é um termo comumente associado a 

obras de ficção. Mas no trecho “caracterização, especialmente na ficção ou no drama” 

também sobressai o advérbio “especialmente”, que abre a possibilidade de outras 

aplicações para a palavra. O jornalismo, por exemplo, pode se encaixar na definição. Se 

as personagens podem significar uma “caracterização” em qualquer tipo de obra, não 

deixam de ser personagens os sujeitos presentes em uma narrativa jornalística, pois 

estes também são caracterizados pelo autor de acordo com os seus atributos reais
29

. 

 

                                                                                                                                               
representada ou realizada na ficção ou no drama. 3. Uma das pessoas de um drama ou novela. 4. 

Caracterização, especialmente na ficção ou no drama.” (tradução livre) 
29

 Tenho consciência do peso do adjetivo “real” ou do substantivo “realidade” em uma pesquisa cujo 

objetivo é investigar pontos de contato entre a literatura e o jornalismo. Mas não irei me concentrar 

nessa questão, já bastante discutida por autores como Jean Baudrillard. Em seu livro “A troca 

impossível” (2002), Baudrillard apresenta uma reflexão a esse respeito em ensaio sobre a 

“singularidade do acontecimento”. 
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Apesar de avançar em direção a um conjunto mais elaborado de acepções, que 

variam conforme o contexto em que a palavra está inserida, a enciclopédia não 

ultrapassa o universo de significados que advém do fato de que o verbete, em inglês, é 

menos restrito que seu equivalente principal em português. 

 

 

3.1. Três milênios de teorias e conceitos 

 

Os dicionários idiomáticos e as enciclopédias oferecem uma visão panorâmica 

sobre o termo. Mas o aprofundamento da compreensão sobre personagens exige uma 

investigação histórica sobre a evolução do conceito. O ponto de partida, como quase 

sempre ocorre no campo da teoria literária, é Aristóteles. Sua Poética, que data do 

século IV a.C., traz várias referências às personagens como parte integrante da tragédia 

grega, como no trecho a seguir, extraído de uma tradução para o inglês do original, em 

grego: 

 

Necessarily then every tragedy has six constituent parts, and on these 

its quality depends. These are plot, character, diction, thought, 

spectacle, and song. Two of these are the means of representation: one 

is the manner: three are the objects represented. This list is exhaustive, 

and practically all the poets employ these elements, for every drama 

includes alike spectacle and character and plot and diction and song 

and thought. (1932, online, grifo meu)
30

 

 

Ao afirmar a personagem como “meio de representação”, Aristóteles estabelece 

esse recurso como a principal estratégia de composição da narrativa, ao lado do enredo 

(“plot”). Ainda nas palavras do filósofo grego: 

 

 

In character-drawing just as much as in the arrangement of the 

incidents one should always seek what is inevitable or probable, so as 

                                                 
30

 “Necessariamente, portanto, toda tragédia tem seis partes constituintes, e sobre estas a sua qualidade 

depende. São elas: enredo, personagem, dicção, pensamento, espetáculo e música. Duas delas são 

os meios de representação; uma é a maneira; três são os objetos representados. Esta lista é 

completa, e praticamente todos os poetas empregam esses elementos, pois todas as peças incluem, 

da mesma forma, espetáculo e personagem e enredo e dicção e música e pensamento.” (tradução 

livre) 
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to make it inevitable or probable that such and such a person should 

say or do (…) (1932, online)
31

 

 

 

Aristóteles, ao sublinhar a importância de acontecimentos “inevitáveis” ou 

“prováveis” na construção de personagens, fazia referência a gêneros em voga na 

Antiguidade, como a tragédia – e não se baseava, obviamente, nos gêneros literários 

vigentes no mundo contemporâneo, tampouco no jornalismo. Feita a ressalva, julgo que 

o apontamento é valioso para que se possa compreender o recurso da verossimilhança, 

ou mesmo da aproximação definitiva entre a narrativa e os acontecimentos do cotidiano, 

no contexto da inserção de personagens em textos jornalísticos. 

 

Afinal, se até mesmo na construção de enredos fictícios as personagens devem 

ser estruturadas com base nesses requisitos, o que dizer das narrativas – como as 

presentes no jornalismo – em que a aproximação com a realidade se dá de forma ainda 

mais acentuada? A questão é recorrente nesta pesquisa, e se apresenta desde já como um 

pilar sobre o qual se assenta a ideia, aqui defendida, de que as personagens constituem 

um elemento essencial na elaboração de textos do jornalismo literário. 

 

 

3.1.1. Criação, forma e autoria 

 

Mikhail Bakhtin é outro autor que se dedicou a investigar a elaboração de 

personagens em textos de ficção, principalmente com base na literatura russa (com 

destaque para a obra de Fiódor Dostoiévski). Na obra Estética da Criação Verbal, 

publicada originalmente em 1952 (utilizei a edição de 2003, em português), Bakhtin 

dedica toda a primeira parte do livro, com cinco capítulos, a uma análise exaustiva de 

várias questões relativas às personagens. Eis os títulos de cada capítulo: “O autor e a 

personagem” (cap. I), “A forma espacial da personagem” (cap. II), “O todo temporal da 

personagem” (cao. III), “O todo semântico da personagem” (cap. IV) e “O problema do 

autor” (cap. V). A despeito da importância da obra, não irei apresentar um resumo 

                                                 
31 

“Na construção de personagens, assim como na disposição dos incidentes, deve-se sempre buscar o 

que é inevitável ou provável, de modo a tornar inevitável ou provável aquilo que tal e tal pessoa 

deve dizer ou fazer (...)” (tradução livre) 
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pormenorizado do estudo do autor, mas apenas alguns aspectos relevantes no escopo da 

pesquisa aqui desenvolvida. 

 

No primeiro capítulo (“O autor e a personagem”), Bakhtin organiza reflexões 

sobre o processo criativo do autor e sobre as relações que se estabelecem, dentro de uma 

obra literária, entre autor e personagem: 

 

O autor não só enxerga e conhece tudo o que cada personagem em 

particular e todas as personagens juntas enxergam e conhecem, como 

enxerga e conhece mais que elas, e ademais enxerga e conhece algo 

que por princípio é inacessível a elas, e nesse excedente de visão e 

conhecimento do autor, sempre determinado e estável em relação a 

cada personagem, é que se encontram todos os elementos do 

acabamento do todo, quer das personagens, quer do acontecimento 

conjunto de suas vidas, isto é, do todo da obra. (2003, p. 11, itálico do 

original) 
 

Na visão de Bakhtin, portanto, a organização das personagens se define a partir 

de uma necessária onipotência e onisciência do autor em relação à obra: 

 

A consciência da personagem, seu sentimento e seu desejo de mundo 

– diretriz volitivo-emocional concreta –, é abrangida de todos os 

lados, como em um círculo, pela consciência concludente do autor a 

respeito dele e do seu mundo; as afirmações do autor sobre a 

personagem abrangem e penetram as afirmações da personagem sobre 

si mesma. (2003, p. 11) 

 

 

Essas diretrizes, por assim dizer, se prestam, segundo Bakhtin, às obras em que 

há um certo distanciamento entre a experiência ou as experiências de vida do autor e 

aquilo que a personagem vive na obra. Quando esse distanciamento não ocorre, segundo 

o teórico russo, há um “desvio da relação direta do autor com a personagem, que se 

verifica quando a personagem coincide com o autor na vida” (2003, p. 13). Bakhtin 

aponta três casos em que esse processo ocorre – e salienta que essas obras costumam ter 

um teor autobiográfico marcante: 

 

1) Quando “a personagem assume o domínio sobre o autor” (2003, p. 15). Nessa 

situação, o autor “não pode não perceber o mundo concreto apenas pelos olhos da 

personagem nem deixar de vivenciar apenas de dentro os acontecimentos da vida dela” 

(2003, p. 15). 
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2) Quando, nas palavras, de Bakhtin, 

 

o autor se apossa da personagem, introduz-lhe no interior elementos 

concludentes, a relação do autor com a personagem se torna 

parcialmente uma relação da personagem consigo mesma. A 

personagem começa a definir a si mesma, o reflexo do autor se 

deposita na alma ou nos lábios da personagem” (2003, p. 18) 

 

3) Por fim, quando 

 

a personagem é autora de si mesma, apreende sua própria vida 

esteticamente, parece representar um papel; essa personagem, à 

diferença da personagem infinita do romantismo e da personagem não 

redimida de Dostoiévski, é auto-suficiente e acabada de forma segura. 

(2003, p. 18) 

 

As observações de Bakhtin são bastante úteis para a compreensão do processo 

de elaboração de obras ficcionais, mas também se mostram muito pertinentes quando da 

análise de textos jornalísticos. Nestes últimos, a composição de personagens segue uma 

lógica peculiar, pois o autor não tem total liberdade criativa para tecer as personagens. 

Sendo assim, parece adequado considerar que, embora nem sempre as narrativas sejam 

autobiográficas, as personagens que se apresentam em textos jornalísticos como os que 

são analisados neste trabalho são quase sempre definidas a partir do primeiro tipo de 

aproximação entre personagem e autor, tal qual definido por Bakhtin: aquele em que a 

personagem “assume o domínio sobre o autor”. 

 

Consequência disso é o trabalho intenso de levantamento de informações que um 

jornalista deve empreender durante a fase preliminar de elaboração de uma grande 

reportagem. Sem esse rigor de apuração, não é possível, por exemplo, apresentar o 

cotidiano de uma personagem de modo a se aproximar daquilo que efetivamente 

aconteceu. A esse respeito, Edvaldo Pereira Lima fez uma observação interessante em 

seu livro Páginas Ampliadas sobre o processo de elaboração de Olga (1993) de 

Fernando Morais. Segundo Lima, o autor 

 

realizou pesquisa documental recorrendo a instituições de seis países, 

além do Brasil, consultou um sem-número de periódicos nacionais e 

estrangeiros, coletou dados em uma vasta bibliografia, além de ter 

tomado depoimentos de mais de vinte fontes vivas, no Brasil e no 

exterior" (2004, p. 129). 
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Esse rigor na coleta de informações deve-se ao contexto peculiar do livro: a 

protagonista, morta havia várias décadas, foi uma judia que viveu no Brasil e foi 

deportada à Alemanha nazista por Getúlio Vargas. Na Alemanha, ela foi assassinada em 

um campo de concentração. Essa realidade criou uma situação adversa para o autor, 

superada com o esforço de apuração citado por Lima. Não fosse assim, como Morais 

haveria de reunir informações para reconstituir momentos como aquele em que Olga, 

antes de ser executada, é obrigada a entregar sua filha, ainda bebê, aos nazistas? A 

própria filha provavelmente não se lembrava do fato. A protagonista estava morta. E as 

oficiais do campo de concentração que a arrancaram dos braços da mãe seriam fontes de 

informação bastante improváveis, considerando o desenlace da Segunda Guerra e o 

tempo decorrido desde então. 

  

No capítulo “A forma espacial da personagem”, Bakhtin apresenta uma reflexão 

sobre a composição da personagem pelo autor, concentrando-se na caracterização visual 

dos sujeitos na narrativa, na interação destes com os ambientes descortinados pela obra, 

no papel do autor nesse processo de descrição e, por fim, na experiência estética 

processada e vivida pelo leitor que folheia um livro. Diz o teórico: 

 

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, 

nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. 

Porque em qualquer situação ou proximidade que esse outro que 

contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e saberei algo 

que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver: as partes 

de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar – a cabeça, o rosto, e 

sua expressão –, o mundo atrás dele, toda uma série de objetos e 

relações que, em função dessa ou daquela relação de reciprocidade 

entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. (2003, p. 21) 

 

É improvável que Bakhtin tenha pensado no exemplo a seguir quando escreveu 

esse trecho de seu livro, mas um jornalista (como o que escreve esta tese) não pode ler 

as palavras acima sem pensar no triângulo de relações criado a partir da interação entre 

o autor, a(s) personagem(ns) e o leitor de perfis jornalísticos ou biografias. A pessoa 

sobre a qual o jornalista escreve, em uma reportagem ou livro-reportagem, é real, ou ao 

menos é isso que o leitor espera quando lê uma obra desse tipo. Mas não obstante o teor 

assumidamente factual – embora nem sempre fidedigno – da narrativa, muitas vezes o 

próprio perfilado se surpreende com o texto. Ou, em casos extremos, se revolta contra a 

imagem de si mesmo traçada pelo autor. 
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Um exemplo que merece ser citado é o livro O jornalista e o assassino (2011) da 

escritora e jornalista norte-americana Janet Malcom. O livro traz a história do médico 

Jeffrey MacDonald, que foi condenado pelo assassinato da esposa e de suas duas filhas. 

Durante o julgamento e, posteriormente, no período em que esteve na prisão, o médico 

concedeu várias entrevistas a um jornalista que se interessou pelo caso. O resultado dos 

encontros de ambos foi um livro que apresentava o crime (e o criminoso, em todas as 

suas facetas) na visão do jornalista. Contrariado com o resultado, o médico processou o 

repórter, alegando que os fatos narrados no livro, bem como o retrato do médico feito 

pelo jornalista, não correspondiam à realidade. Além de ilustrar um caso interessante da 

ética jornalística, a obra de Malcom revela que até mesmo em narrativas que se dizem 

factuais a personagem pode adquirir contornos bastante complexos – e, por vezes, 

controversos
32

.  

 

Em “O todo temporal da personagem”, cujo subtítulo é “A questão do homem 

interior – da alma”, Bakhtin não se dedica, como o título faz supor, a uma análise da 

construção do tempo da personagem na obra literária. O subtítulo diz mais sobre o 

capítulo: trata-se, na realidade, de um ensaio sobre a “alma” da personagem. A palavra 

não tem, nesse trecho, nenhum significado místico ou religioso. A “alma”, nesse 

contexto, deve ser interpretada como uma espécie de entidade dotada de autonomia em 

relação ao corpo físico da personagem – seus valores, sua sensibilidade, suas formas de 

expressão, sua história tal qual concebida pelo autor e imaginada pelo leitor, seu 

pensamento etc. É a partir da união entre o corpo e a alma que se constrói efetivamente 

a personagem, ou, nas palavras de Bakhtin, é dessa forma que ocorre o “fenômeno 

estético” propiciado pela obra literária. 

 

Esse tópico também suscita uma observação sobre as particularidades da 

reportagem e do livro-reportagem. Assim como a composição espacial da personagem 

esbarra – nas obras jornalísticas – em limitações relativas à superação criativa das 

“realidades” do(s) fato(s) narrados, a composição da “alma” da personagem só pode 

                                                 
32

 O episódio envolvendo a biografia do cantor Roberto Carlos simboliza uma controvérsia relativa à 

utilização de personagens reais em narrativas de não ficção. Após um imbróglio judicial, o autor, 

Paulo César de Araújo, foi proibido de publicar o livro em 2007. Em 2014, um novo livro, este 

sobre a polêmica em si, foi publicado pela editora Cia. das Letras – trata-se do título “O réu e o 

rei”. 

 



55 

 

adquirir contornos realmente literários quando o autor ultrapassa a fronteira da 

descrição simples daquilo que a personagem revela em relação à sua subjetividade. Em 

outras palavras, o fenômeno estético que caracteriza a literatura só ocorre quando a 

personagem passa a encarnar o sujeito que o autor deseja que ela seja, sem que haja uma 

ruptura radical do tecido sempre frágil da factualidade nas narrativas jornalísticas. 

 

Reside nesse processo, talvez, um dos fatores de encantamento dos perfis 

jornalísticos. Em janeiro de 2008, quando o político José Dirceu foi retratado pela 

jornalista Daniela Pinheiro na revista piauí como um lobista malicioso e oportunista, o 

resultado foi uma narrativa muito bem elaborada, com um ótimo ritmo e algumas 

pitadas de humor. Imagino que vários leitores tenham gostado do texto “O Consultor”. 

Mas a reação do próprio Dirceu foi um pouco diferente: em seu site pessoal, ele alegou 

que várias das informações apresentadas pela jornalista não correspondiam aos fatos e 

que sua imagem havia sido distorcida pela revista
33

. 

 

No capítulo “O todo semântico da personagem”, o trecho que mais nos interessa 

é a reflexão de Bakhtin sobre a biografia. Ao discutir esse tipo de produção, o autor 

observa que autor e personagem muitas vezes se confundem, pois a experiência daquele 

que escreve se embaralha com a do sujeito que é retratado, e vice-versa. Diz o autor: 

 

Entre todos os valores artísticos, o biográfico é o menos transgrediente 

à autoconsciência; por isso na biografia o autor está mais próximo do 

herói desta, os dois como que podem trocar de lugar, e por esta razão é 

possível a coincidência pessoal entre personagem e autor além dos 

limites do todo artístico. O valor biográfico pode organizar não só a 

narração sobre a vida do outro, mas também o vivenciamento da 

própria vida e a narração sobre a minha própria vida, pode ser forma 

de conscientização, visão e enunciação da minha própria vida. (2003, 

p. 139) 

 

 E prossegue: 

 

A forma biográfica é a mais “realista”, pois nela há menos elementos 

de isolamento e acabamento, aí o ativismo do autor é menos 

transformador, ele aplica com menos princípio sua posição axiológica 

fora da personagem, quase se limitando a sua distância exterior, 

espacial e temporal; não há fronteiras precisas do caráter, um 

isolamento preciso, um enredo acabado e tenso. (2003, pp. 139-140) 

 

                                                 
33

 Ver o texto de lavra do próprio Dirceu a respeito da reportagem em 

<http://www.zedirceu.com.br/equivocos-da-reportagem-da-piaui/>. Acesso: 8 de junho de 2014. 
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Nesse ponto, o pensamento de Bakhtin converge diretamente para a 

interpretação que julgo ser a mais adequada do principal objeto de análise desta 

pesquisa. Em Abusado, e também em outros livros de Caco Barcellos, o autor é 

permeável às experiências das personagens, a ponto de inserir na narrativa episódios de 

convivência direta com as pessoas retratadas. Em Abusado, um trecho bastante 

significativo é a ida do autor e do traficante Juliano VP a um estádio de futebol em 

Buenos Aires, ocasião em que Barcellos acaba sendo assaltado e agredido por um 

torcedor (p. 478). 

 

No trecho seguinte, Bakhtin faz um comentário sobre a impossibilidade que o 

autor de uma biografia tem de impor seu “ativismo” transformador à elaboração das 

personagens, pois estas são seres construídos em grande parte fora da imaginação do 

autor. Curioso notar como o trecho parece se contrapor à observação anterior, que 

destaca a possibilidade de contaminação entre autor e personagem. Mas essa impressão 

se desfaz quando Bakhtin pontua que não há um “isolamento preciso”, que compreendo, 

aqui, como a impossibilidade de um distanciamento nítido entre a figura da personagem 

(a pessoa biografada) e o autor. Me atrevo a sugerir uma interpretação para esse 

fenômeno direcionada ao nosso objeto de análise: na biografia ou no perfil jornalístico, 

uma das chaves para a boa realização de um texto – e para a recepção positiva do texto 

pelos leitores – talvez seja justamente o amálgama de subjetividades entre os autor e as 

personagens reais. 

 

No capítulo “O problema do autor”, último em que Bakhtin discute questões 

específicas relacionadas à construção de personagens, o ponto central é, nas palavras do 

teórico, “o autor como participante do acontecimento artístico” (2003, p. 173). A 

reportagem e o livro-reportagem também podem ser analisados a partir desse trecho, 

especialmente quando Bakhtin afirma que  

 

(...) a relação do artista com a palavra enquanto palavra é um 

momento secundário, derivado, condicionado por sua relação primária 

com o conteúdo, ou seja, com o dado imediato da vida e do mundo da 

vida, da sua tensão ético-cognitiva. Pode-se dizer que, por meio da 

palavra, o artista trabalha o mundo, para o que a palavra deve ser 

superada por via imanente como palavra, deve tornar-se expressão do 

mundo dos outros e expressão da relação do autor com esse mundo. 

(2003, p. 173) 
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Tenho claro, em minha pesquisa, que as aproximações entre o universo do 

jornalismo e os conceitos oriundos da literatura – especialmente quando recorro a 

formulações da área da literatura – exigem a adaptação de objetos de análise que nem 

sempre correspondem de modo preciso ao pensamento original dos autores estudados. 

Não é diferente com Bakhtin, que formulou parte de sua teoria com base na obra 

literária de autores russos. Não obstante, o trecho citado anteriormente guarda uma 

relação bastante próxima com as produções do jornalismo literário, com destaque para a 

reportagem e o livro-reportagem. Quando afirma que o artista depende uma “relação 

primária” com o conteúdo (“dado imediato da vida e do mundo da vida”), Bakhtin não 

está fazendo nenhuma referência ao jornalismo, mas poderia estar. Em livros como 

Abusado, de Caco Barcellos, fatos e personagens parecem ter sempre uma posição de 

primazia no texto em relação à “palavra” ou ao estilo do autor. 

 

E como o autor de uma obra (literária ou, em nosso universo de análise, 

jornalística) conduz a obra? Segundo Bakhtin: 

 

 

Duas leis guiam uma obra de arte: a lei da personagem e a lei do autor, 

uma lei do conteúdo e uma lei da forma. Onde o artista opera desde o 

início com grandezas estéticas tem-se uma obra feita, vazia, que não 

supera nada e, no fundo, não cria nada de axiologicamente 

ponderável. A personagem não pode ser criada do início ao fim a 

partir de elementos puramente estéticos, não se pode ‘fazer’ a 

personagem, esta não seria viva, não iríamos ‘sentir’ a sua 

significação estética. O autor não pode inventar uma personagem 

desprovida de qualquer independência em relação ao ato criador do 

autor, ato esse que a afirma e enforma. O autor-artista pré-encontra a 

personagem já dada independentemente do seu ato puramente 

artístico, não pode gerar de si mesmo a personagem – esta não seria 

convincente. (2003, 184, itálicos do original) 

 

Mais uma vez, deparo com uma afirmação que, apesar de aparentemente não ter 

nenhuma relação com o contexto de produção de matérias jornalísticas, relaciona-se de 

forma bastante perceptível com o universo da reportagem e do livro-reportagem. De 

fato, no jornalismo não é (ou não deveria ser) possível “inventar” personagens que não 

tenham independência em relação ao ato criador. O motivo é simples: nesses casos, a 

personagem deixa de ser jornalística e passa a ser literária. Nos textos analisados nesta 

pesquisa, é possível verificar sempre algum grau de distanciamento entre as 

personagens e os autores. 
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Mesmo nos textos em que o discurso é construído integralmente ou parcialmente 

em primeira pessoa, como na matéria da revista Realidade e no livro de Caco Barcellos, 

respectivamente, é perceptível o esforço dos autores no sentido de buscar uma 

vinculação estritamente factual entre aquilo que sua personagem diz e aquilo que o 

próprio autor pensa, sem recorrer a lucubrações que não tenham vínculo direto com o 

fluxo da narrativa. Em “Eu estive na guerra”, de José Hamilton Ribeiro, o autor não se 

esquiva de apresentar algumas de suas opiniões sobre a guerra, mas busca equilibrar 

esse teor opinativo com fatos ou personagens que sustentem as suas ideias. No fim do 

texto, Ribeiro apresenta um depoimento melancólico sobre os horrores da guerra – e 

sobre a sua incapacidade de compreender os motivos do conflito: 

 

Para mim esta guerra acabou. Uma coisa, entretanto, não me sai da 

cabeça: por que o pequeno Van-Than não pode parar de chorar? Por 

que os americanos que têm medo e os sem medo não podem voltar 

para casa? Por que os vietcongs não retornam aos arrozais? 

(REALIDADE, maio de 1968, p. 42) 

 

O autor, como se vê, é contrário à continuidade da guerra. E expressa isso de 

forma direta no texto. Mas o faz a partir de alguns fatos que sustentam sua opinião, 

como o sofrimento do menino Van-Than, dos americanos e dos vietcongs. O motivo, 

nesse caso específico, talvez tenha sido a necessidade de distanciamento, ainda que 

parcial, da personagem ligada de forma direta ao autor, como sustenta Bakhtin. 

 

 

3.1.2. A personagem na literatura e em outras artes 

 

Outros autores que também lidaram com a questão das personagens foram 

Anatol Rosenfeld, Antonio Candido, Décio de Almeida Prado e Paulo Emílio Salles 

Gomes. No livro A Personagem de ficção, que teve a primeira edição publicada em 

1968 (utilizei a de 2011), os quatro autores foram responsáveis pelos seguintes 

capítulos: “Literatura e Personagem” (Rosenfeld), “A Personagem do Romance” 

(Candido), “A Personagem no Teatro” (Prado) e “A Personagem Cinematográfica” 

(Gomes). No primeiro capítulo, Rosenfeld faz uma afirmação que se repete em outras 

obras sobre teoria literária: a de que as personagens constituem uma marca registrada, 

por assim dizer, da literatura: 
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Em termos lógicos e ontológicos, a ficção define-se nitidamente como 

tal, independentemente das personagens. Todavia, o critério revelador 

mais óbvio é o epistemológico, através da personagem, mercê da qual 

se patenteia – às vezes mesmo por meio de um discurso 

especificamente fictício – a estrutura peculiar da literatura imaginária. 

Razões mais intimamente “poetológicas” mostram que a personagem 

realmente constitui a ficção. 

 

A descrição de uma paisagem, de um animal ou de objetos quaisquer 

pode resultar, talvez, em excelente “prosa de arte”. Mas este 

excelência resulta em ficção somente quando a paisagem ou o animal 

(como no poema “A pantera”, de Rilke) se “animam” e se humanizam 

através da imaginação pessoal. (2011, p. 27) 

 

 

No primeiro parágrafo transcrito, o autor defende a ideia de que a personagem 

serve para que se patenteie a estrutura da literatura imaginária, ou de ficção. No 

parágrafo seguinte, Rosenfeld faz uma observação que se aproxima em parte de alguns 

apontamentos de Bakhtin, quando este afirma a importância da “alma” como elemento 

de constituição de personagem. Se uma paisagem ou animal só se transformam em 

personagem quando se “animam” (e “animar”, nesse contexto, pode ser compreendido 

como “dar alma” a alguém ou a alguma coisa), pode-se concluir que a humanização de 

personagens (sejam eles humanos ou não) também é um fator que determina a 

ocorrência da literatura. 

 

Em outro trecho, Rosenfeld discute a relação entre as personagens e as pessoas, 

apontando as diferenças entre essas duas entidades – e as limitações da primeira: 

 

A diferença profunda entre a realidade e as objectualidades puramente 

intencionais – imaginárias ou não, de um escrito, quadro, foto, 

apresentação teatral etc. – reside no fato de que as últimas nunca 

alcançam a determinação completa da primeira. As pessoas reais, 

assim como todos os objetos reais, são totalmente determinados, 

apresentando-se como unidades concretas, integradas de uma 

infinidade de predicados, dos quais somente alguns podem ser 

“colhidos” e “retirados” por meio de operações cognoscitivas 

especiais. Tais operações são sempre finitas, não podendo por isso 

nunca esgotar a multiplicidade infinita das determinações do ser real, 

individual, que é “inefável”. Isso se refere naturalmente em particular 

a seres humanos, seres psicofísicos, seres espirituais, que se 

desenvolvem e atuam. A nossa visão da realidade em geral, e em 

particular dos seres humanos individuais, é extremamente 

fragmentária e limitada. (2011, p. 33) 
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Esse trecho dá margem a uma interpretação que vai ao encontro da visão 

defendida nesta trabalho sobre como se constroem personagens em narrativas 

jornalísticas. Parece óbvio afirmar que a representação de uma pessoa qualquer é apenas 

um fragmento da “multiplicidade infinita” do ser real, mas essa constatação é deveras 

relevante para que se compreenda a utilização – e a limitação – das personagens em 

uma reportagem. 

 

No texto “O caso Bensadon”, publicado no Jornal da Tarde em 1971
34

, o 

jornalista Marcos Faerman apresenta histórias de várias pessoas relacionadas, direta ou 

indiretamente, ao assassinato da personagem central, Arlete Bensadon, além de 

construir um perfil minucioso da própria vítima.  Uma das personagens mais relevantes 

na trama é Helena Bensadon, filha de Arlete, que tinha 12 anos quando a mãe foi morta. 

O autor reúne vários elementos – depoimentos, registros do diário da menina etc. – para 

construir uma figura infantil sensível e abalada drasticamente pela morte da mãe. Mas 

Helena certamente não era apenas isso. Sua personalidade, como a de todas as pessoas, 

tinha traços que não foram aproveitados por Faerman na narrativa. Esse processo, no 

jornalismo, ocorre por um motivo simples: para que façam sentido para o leitor, as 

narrativas precisam ser organizadas a partir de recortes das vidas daqueles que integram 

a história. Do contrário, o texto seria insuportavelmente extenso, com uma biografia 

exaustiva de cada personagem – e mesmo assim o autor não daria conta de narrar toda a 

complexidade inerente a cada uma das pessoas. 

 

Como se depreende da afirmação de Rosenfeld, o mesmo parece ocorrer nas 

narrativas de ficção. Com ou sem representantes no mundo “real”, os sujeitos de um 

texto precisam ser reduzidos aos seus elementos que são mais significativos do ponto de 

vista estético e factual. O autor prossegue na sua reflexão sobre a importância da 

personagem na caracterização de uma obra literária – e sobre a diferença entre a vida 

cotidiana e a idealização dessa mesma vida em uma obra de ficção. Transcrevo um 

trecho relativamente extenso, porque nesse ponto o pensamento do autor alcança uma 

aderência ainda maior com alguns aspectos desta pesquisa: 

 

                                                 
34

 A reportagem foi republicada no livro Violência e Repressão, de 1978, organizado pelo próprio 

Faerman. 
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Se reunirmos os vários momentos expostos, verificaremos que a 

grande obra de arte literária (ficcional) é o lugar em que nos 

defrontamos com seres humanos de contornos definidos e definitivos, 

em ampla medida transparentes, vivendo situações exemplares de um 

modo exemplar (exemplar também no sentido negativo). Como seres 

humanos encontram-se integrados num denso tecido de valores de 

ordem cognoscitiva, religiosa, moral, político-social e tomam 

determinadas atitudes em face desses valores. Muitas vezes debatem-

se com a necessidade de decidir-se em face da colisão de valores, 

passam por terríveis conflitos e enfrentam situações-limite em que se 

revelam aspectos essenciais da vida humana: aspectos trágicos, 

sublimes, demoníacos, grotescos ou luminosos. Estes aspectos 

profundos, muitas vezes de ordem metafísica, incomunicáveis em toda 

a sua plenitude através do conceito, revelam-se, como num momento 

de iluminação, na plena concreção do ser humano individual. São 

momentos supremos, à sua maneira perfeitos, que a vida empírica, no 

seu fluir cincento e cotidiano, geralmente não apresenta de um modo 

tão nítido e coerente, nem de forma tão transparente e seletiva que 

possamos perceber as motivações mais íntimas, os conflitos e crises 

mais recônditos na sua concatenação e no seu desenvolvimento. O 

próprio cotidiano, quando se torna tema da ficção, adquire outra 

relevância e condensa-se na situação-limite do tédio, da angústia e da 

náusea. (2011, pgs. 45 – 46) 

 

 

Com base nas afirmações de Rosenfeld, questiono: qual é a diferença entre um 

texto ficcional e outro jornalístico se for considerado o esquema de apresentação e 

desenvolvimento de personagens? Deixarei de lado a resposta óbvia de que a 

personagem de ficção nasce apenas da imaginação e das experiências do autor, 

enquanto a personagem jornalística é construída a partir de uma pessoa real – mesmo 

que o texto não seja fiel às características físicas, atitudes, falas e pensamentos dessa 

mesma pessoa. Feita a ressalva, creio ser possível afirmar que não há muita diferença 

entre um e outro. Na ficção, assim como na não ficção, as personagens são examinadas 

e recortadas a partir de um molde idealizado e concretizado pelo autor com base naquilo 

que ele espera da obra. 

 

Evoco um texto clássico do “new journalism” norte-americano para exemplificar 

a afirmação anterior. O livro A Sangue Frio (2004), de Truman Capote, é um relato 

sobre o assassinato de quatro pessoas da mesma família numa pequena cidade do 

interior dos Estados Unidos. Mas boa parte da narrativa se concentra nos 

desdobramentos da investigação que culminou na execução dos dois acusados pelo 

crime, Perry e Dick. Mesmo com todo o esforço do autor no sentido de contextualizar o 

massacre da família e apresentar alguns antecedentes do caso, os dois vilões acabaram 

tendo seu retrato restrito a duas facetas que caracterizavam a personalidade de ambos: a 
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crueldade (evidenciada pela forma sórdida com que mataram o pai, a mãe e os dois 

filhos do casal) e o desajuste social provocado pela infância e pela adolescência 

conturbadas que eles enfrentaram antes de entrar definitivamente para o mundo do 

crime.  

 

Antonio Candido, também em A personagem de ficção, limita suas observações 

ao desenvolvimento de personagens no romance. E afirma, já no início do capítulo, que 

a personagem é um elemento imprescindível para o bom andamento das obras de ficção: 

 

 (...) os três elementos centrais dum desenvolvimento 

novelístico (o enredo e a personagem, que representam a sua matéria; 

as “ideias”, que representam o seu significado – e que são no conjunto 

elaborados pela técnica), estes três elementos só existem intimamente 

ligados, inseparáveis, nos romances bem realizados. No meio deles, 

avulta a personagem, que representa a possibilidade de adesão efetiva 

e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção, 

transferência etc. A personagem vive o enredo e as ideias, e os torna 

vivos. (2011, p. 54) 

 

 

Importante assinalar que Candido não faz uma observação que se pretende 

universal, pois apenas os romances “bem realizados” têm, na visão do autor, esse 

equilíbrio entre os três elementos. As personagens jornalísticas não são mencionadas, 

como é praxe nos estudos literários. Candido ratifica essa exclusão alguns parágrafos 

adiante, quando afirma, de forma categórica: “A personagem é um ser fictício” (2011, p. 

55). Em um texto sobre o romance, é natural que a reflexão do autor se restrinja ao 

universo da criação ficcional. Ele completa com a observação de que sua frase anterior 

soa como um paradoxo. 

 

De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não 

existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e o 

problema da verossimilhança no romance depende desta possibilidade 

de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, 

comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos 

dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num 

certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada 

através da personagem, que é a concretização deste. (2011, p. 55) 

 

 

Proponho, neste ponto, um pequeno exercício de imaginação, em que substituo a 

última frase do trecho transcrito anteriormente pela seguinte formulação (os fragmentos 
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em itálico correspondem às mudanças que efetuei em relação ao original de Candido): 

“Podemos dizer, portanto, que a reportagem e o livro-reportagem se baseiam, antes de 

mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo real e o ser vivo representado pelo 

autor no texto, manifestada através da personagem, que é a concretização deste”. O 

cerne desta ideia alternativa é a relação que se estabelece entre uma pessoa e a 

representação desta mesma pessoa – a personagem – em uma obra de não ficção. E um 

dos principais fundamentos do jornalismo literário é justamente essa relação, pois a 

representação só funciona no imaginário do leitor, isto é, ela só se apresenta como um 

discurso jornalístico legítimo e com algum grau de legibilidade – e/ou de possibilidade 

de apreciação estética – quando a personagem corresponde, de alguma forma, às 

expectativas que o leitor tem em relação à pessoa real sobre a qual se escreve. 

 

Tomo o exemplo de Abusado, de Caco Barcellos. Antes de qualquer coisa, é 

preciso reafirmar que há uma idealização bastante acentuada do protagonista por parte 

do autor – como já afirmei e voltarei a afirmar, o traficante é apresentado por Barcellos 

com matizes de um sujeito que se mostra ora como bandido, ora como alguém dotado 

de qualidades intelectuais que poderiam ser mais bem desenvolvidas caso ele tivesse a 

chance de se afastar definitivamente do mundo do crime. 

 

Dito isso, Juliano VP pode ser visto como uma personagem que corresponde (até 

certo ponto) a um certo imaginário popular sobre quem é, o que faz e o que pensa um 

traficante. Candido retoma esse ponto quando adiciona os ingredientes da “verdade” e 

da “verossimilhança” à sua discussão sobre personagens na literatura de ficção. 

Segundo o teórico, as personagens se firmam definitivamente no processo de leitura 

quando criam o “sentimento de verdade, que é a verossimilhança” (2011, p. 55). 

 

Sobre essa questão específica, não é possível identificar nenhuma diferença entre 

os pactos de leitura estabelecidos na ficção e na não ficção. O leitor de um romance, 

assim como o de um livro-reportagem, acredita na personagem (e no enredo que se 

constrói ao redor da personagem) quando esta provoca o efeito da verossimilhança, seja 

ela real (melhor dizendo, seja ela correspondente a algum ser no mundo real) ou fictícia. 

 

Candido faz uma digressão sobre o mecanismo de produção da verossimilhança 

na construção de personagens ao lançar mão do conceito de continuidade versus 
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descontinuidade na percepção física e na percepção espiritual. Segundo o autor, a 

percepção física tem relação com aquilo que apreendemos do outro (seja ele quem for) a 

partir de suas características físicas, ao passo que a percepção espiritual é voltada à 

compreensão da personalidade alheia. Na primeira situação, nossos sentidos conseguem 

elaborar uma imagem razoavelmente unitária da pessoa que observamos, enquanto a 

segunda situação gera uma percepção quase sempre fragmentada, pois não conseguimos 

apreender senão algumas características específicas do outro.  

 

No romance, segundo o autor, uma das marcas da personagem é a 

descontinuidade que se verifica na organização de características, gestos, falas e 

atitudes. Essa fragmentação, quando bem aproveitada, não resulta em personagens 

superficiais, mas em recortes bem definidos, planejados de modo a provocar uma reação 

específica, sempre com base no princípio da verossimilhança: 

 

Na vida, estabelecemos uma interpretação de cada pessoa, a fim de 

podermos conferir certa unidade à sua diversificação essencial, à 

sucessão dos seus modos-de-ser. No romance, o escritor estabelece 

algo mais coeso, menos variável, que é a lógica da personagem. A 

nossa interpretação dos seres vivos é mais fluida, variando de acordo 

com o tempo ou as condições da conduta. No romance, podemos 

variar relativamente a nossa interpretação da personagem; mas o 

escritor lhe deu, desde logo, uma linha de coerência fixada para 

sempre, delimitando a curva da sua existência e a natureza do seu 

modo-de-ser. Daí ser ela relativamente mais lógica, mais fixa do que 

nós. E isso não quer dizer que seja menos profunda; mas que a sua 

profundidade é um universo cujos dados estão todos à mostra, foram 

pré-estabelecidos pelo seu criador, que os selecionou e limitou em 

busca de lógica. (2011, p. 59) 

 

 

Tampouco nesse trecho é possível encontrar qualquer diferença entre a 

personagem de ficção e a de não ficção. Em um caso e no outro, os sujeitos da narrativa 

são organizados em torno de marcas muito bem estabelecidas pelo autor, 

independentemente de haver ou não correspondência na vida real. O traficante de 

Abusado foi um ser humano que tinha características certamente muito mais 

abrangentes que o retrato feito dele pelo autor do livro. Mas é neste retrato que a 

complexidade de Juliano VP é revelada ao leitor, que apreende – e reinterpreta, como é 

natural – a lógica sugerida pelo autor. 
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Nesse caso específico, é possível afirmar que a “profundidade” referida por 

Candido é aquela que nasceu da organização narrativa delineada por Caco Barcellos. E 

que os leitores simplesmente não teriam acesso à personagem sem que houvesse essa 

organização. Ou seja, Juliano VP – um ser físico, real – só existe, de fato, para os 

leitores (principalmente para a maioria que só teve acesso a relatos muito esporádicos e 

fragmentados sobre ele a partir da mídia jornalística convencional), a partir do texto 

construído por Barcellos. É graças a esse texto que ele ganha profundidade e se constitui 

como personagem. 

 

Em “A personagem no teatro”, Décio de Almeida Prado inicia sua reflexão 

afirmando que “a personagem, de certa maneira, vai ser o guia que nos permitirá 

distinguir os dois gêneros literários” (2011, p. 84). Esses dois gêneros, segundo o autor, 

são o romance e o teatro. Antes de avançar, destaco a importância dessa formulação 

com base em duas observações. Em primeiro lugar, é preciso reafirmar que a presente 

pesquisa também se apoia na identificação das personagens como marca distintiva entre 

dois tipos de discurso: o jornalístico e o literário. 

 

De forma complementar, cabe destacar o fato de que o autor classifica o 

romance e o teatro como “gêneros literários”. Essa afirmação, que não é exclusividade 

do texto citado anteriormente, dá margem a uma questão relevante nesta pesquisa: seria 

o jornalismo literário um “gênero” literário? Acredito que não, pois o jornalismo – 

especialmente o jornalismo ocidental inspirado no modelo norte-americano, que se 

consolidou após o término da 2ª Guerra Mundial – não abre (ou não deveria abrir) 

espaço para a criação ficcional, que é o cerne de boa parte da produção literária. Com 

essa pequena digressão, reafirmo a proposta de situar o jornalismo literário em um 

espaço definido dentro do campo de produção do jornalismo, mas com elementos 

emprestados da literatura. 

 

Almeida Prado prossegue destacando as diferenças entre o romance e o teatro: 

“No romance, a personagem é um elemento entre vários outros, ainda que seja o 

principal (...). No teatro, ao contrário, as personagens constituem praticamente a 

totalidade da obra: nada existe a não ser através delas”. (2011, p. 84). Esse trecho se 

desdobra em uma reflexão que salienta o papel da “ação” (em detrimento da “narração”) 

no teatro: 
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A personagem teatral, portanto, para dirigir-se ao público, dispensa a 

mediação do narrador. A história não nos é contada mas mostrada 

como se fosse de fato a própria realidade. Essa é, de resto, a vantagem 

específica do teatro, tornando-o particularmente persuasivo às pessoas 

sem imaginação suficiente para transformar, idealmente, a narração 

em ação: frente ao palco, em confronto direto com a personagem, elas 

são por assim dizer obrigadas a acreditar nesse tipo de ficção que lhes 

entra pelos olhos e pelos ouvidos. Sabem disso os pedagogos, que 

tanta importância atribuem ao teatro infantil, como o sabiam 

igualmente os nossos jesuítas, ao lançar mão do palco para a catequese 

do gentio. (2011, p. 85) 

 

 

Não tenho a intenção de traçar um paralelo entre a personagem teatral e a 

personagem no jornalismo literário, mas esse trecho se relaciona indiretamente com um 

dos ensaios mais importantes sobre o movimento do novo jornalismo norte-americano, 

que ajudou a consagrar o jornalismo literário na imprensa ocidental a partir da década 

de 1960. Em seu livro Radical Chique e o Novo Jornalismo, o escritor e jornalista Tom 

Wolfe faz uma afirmação interessante sobre a importância do diálogo no texto do novo 

jornalismo: 

 

Os escritores de revista, assim como os primeiros romancistas, 

aprenderam por tentativa e erro algo que desde então tem sido 

demonstrado em estudos acadêmicos: especificamente, que o diálogo 

realista envolve o leitor mais completamente do que qualquer outro 

recurso. Ele também estabelece e define o personagem mais depressa 

e com mais eficiência do que qualquer outro recurso. (2005, p. 54) 

 

 

Quando as personagens falam – e quando a fala das personagens tem espaço 

generoso na narrativa jornalística, como geralmente é o caso dos textos no jornalismo 

literário –, a ação também se sobrepõe, de certa forma, à narração. Ao permitir que 

alguém fale por ele em um texto, o jornalista-autor abre mão de conduzir diretamente o 

enredo e introduz um “ator” que desperta a atenção do leitor, desviando 

momentaneamente o foco da narração principal. Um exemplo é a já citada reportagem 

“O Caso Bensadon”, publicada no Jornal da Tarde. Em um dos trechos de maior tensão 

narrativa, quando a protagonista é sequestrada por policiais, a voz do autor cede espaço 

às falas das personagens que participam da ação: 
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Quando eles viram, a perua verde-clara já estava parada e os homens 

altos, fortes, e de cassetete branco nas mãos, já estavam na frente 

deles: 

– É a polícia! Gritaram. 

Os homens eram rápidos. 

– É você mesmo! – e foram agarrando dona Arlete no balanço. 

O homem mais gordo de todos, e o único de bigode, gritou quando viu 

a cadela Isa atravessar a rua latindo: 

– Segurem o cachorro senão a gente passa fogo nele! 

Helena segurou Isa. Segurou Isa e perguntou para os homens que 

tinham jogado sua mãe dentro da perua: 

– Onde vão levar minha mãe? 

Dois daqueles homens responderam juntos: 

– Daqui a pouco traremos sua mãe de volta. 

– Ela vai dar uma voltinha e já vem. 

(Jornal da Tarde, 10 de abril de 1971 

  

 

 De acordo com a perspectiva de Tom Wolfe citada anteriormente, esse breve 

diálogo “envolve o leitor” de forma mais efetiva que o discurso do narrador, caso este 

tivesse optado pela apresentação das falas em um texto indireto. Não se trata, aqui, 

como é óbvio, do registro escrito de uma peça de teatro, mas de uma reportagem. Mas a 

observação de Almeida Prado sobre o efeito persuasivo provocado pelas falas dos atores 

sobre o palco ajuda a compreender a amplificação da verossimilhança das personagens 

(e das falas das personagens) quando da utilização de diálogos no texto jornalístico. 

 

Voltando ao terreno do teatro e da literatura, retomo o texto de Almeida Prado 

para apresentar a sua distinção final entre os dois gêneros: 

 

A obra literária é um prolongamento do autor, uma objetivação do que 

ele sente possuir de mais íntimo e pessoal. A personagem constitui, 

portanto, um paradoxo, porque essa criatura nascida da imaginação do 

romancista ou do dramaturgo só começa a viver, só adquire existência 

artística, quando se liberta de qualquer tutela, quando toma em mãos 

as rédeas do seu próprio destino: o espantoso de toda criação 

dramática – em oposição à lírica – é que o autêntico criador não se 

reconhece na personagem a que deu origem. Em tal direção, o teatro 

vai ainda mais longe do que o romance porque, no palco, a 

personagem está só, tendo cortado de vez o fio narrativo que a deveria 

prender ao autor. O dramaturgo não está longe de se assemelhar ao 

Deus concebido por Newton: o seu papel se extinguiria para todos os 

efeitos no ato da criação. Qualquer interferência sua posterior sobre as 

personagens seria em princípio um escândalo tão grande quanto o é o 

milagre em relação às leis da natureza. (2011, p. 101) 
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O trecho citado é útil para que se possa compreender não apenas uma diferença 

importante entre a literatura e o teatro, que consiste, com base nessa interpretação, em 

um distanciamento maior da personagem em relação ao autor no segundo gênero, mas 

também para que se possa inserir a personagem não fictícia (como a personagem 

jornalística) nessa mesma arena. Ao lidar com a representação de alguém que existe ou 

existiu, qual é o nível efetivo de controle do autor sobre o sujeito que habita a narrativa? 

 

Para além das discussões – interessantes e infrutíferas – sobre o teor de verdade 

das personagens jornalísticas, Almeida Prado, provavelmente sem a intenção de fazê-lo, 

ajudou a iluminar uma das questões mais instigantes do jornalismo literário, que é a 

relação entre autores e personagens reais. Assim como no teatro, a personagem da 

reportagem ou do livro-reportagem assume certa independência em relação ao autor-

criador, especialmente quando se assume que este não pode (ou não deve) adentrar o 

território da ficção ao reconstruir os sujeitos na narrativa. O tema tem relação direta 

com a construção do texto, mas também com a ética da produção jornalística, pois 

espera-se que o repórter, após coletar depoimentos e pesquisar a vida de um 

entrevistado, dê à informação o tratamento adequado – sem omitir, acrescentar ou 

deturpar fatos. 

 

Mas esse talvez seja o único ponto de contato entre os dois tipos de produção. 

Pois enquanto no teatro a personagem é fruto da imaginação de quem escreveu a peça – 

ainda que tenha havido algum tipo de inspiração em pessoas reais –, no jornalismo 

literário a imaginação do autor opera mais no sentido de tornar interessante (ao menos 

para si mesmo e para o leitor) a experiência pessoal que está sendo construída na 

narrativa. 

 

No capítulo “A personagem cinematográfica”, Paulo Emílio Salles Gomes 

retoma alguns conceitos discutidos nos textos de Antonio Candido e Décio de Almeida 

Prado, respectivamente sobre a personagem no romance e no teatro. Para Gomes, o 

cinema é uma “simbiose entre teatro e romance” (2011, p. 106), e esse hibridismo faz 

com que a abordagem de ambos os textos seja válida para caracterizar a personagem 

cinematográfica. O autor também salienta que uma das características mais marcantes 

do cinema é a estrutura narrativa, geralmente objetiva (com um narrador – seja ele 

expresso a partir do ponto de vista da personagem ou não – que pouco fala e com 
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poucos momentos de silêncio entre os diálogos, ao menos no cinema mais recente), 

“para deixar o campo livre às personagens e suas ações” (2011, p. 107). 

 

A partir das principais ideias apresentadas no livro, pode-se dizer que o cinema e 

o teatro têm estruturas narrativas muito peculiares, com espaço generoso para gestos e 

falas de personagens, que muitas vezes constituem, por si só, a totalidade ou quase 

totalidade da obra. No romance, por sua vez, a personagem, apesar de central, mostra-se 

um pouco mais fragmentada, pois o texto não se desdobra exclusivamente a partir do 

seu ponto de vista. Nesse sentido, também pode-se afirmar que a expressão “jornalismo 

literário” é bastante precisa, pois se presta a designar um conjunto de textos em que o 

tratamento dado à personagem é bastante similar àquele verificado nos textos literários. 

 

 

 

3.1.3. Estrutura e tipologias 

 

Para avançar em direção a uma definição mais detalhada, é necessário recorrer a 

outra obra de referência nos estudos literários, o Dicionário das ciências das 

linguagens, de Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, publicado originalmente em 1972. 

Segundo os autores: 

 

Uma leitura ingênua dos livros de ficção confunde personagens e 

pessoas. Chegaram mesmo a escrever “biografias” de personagens, 

explorando inclusivamente partes de sua vida ausentes do livro (“O 

que fazia Hamlet durante os seus anos de estudo?”). Esquece-se então 

que o problema da personagem é antes de tudo linguístico, que não 

existe fora das palavras, que é um “ser de papel”. No entanto, recusar 

toda a relação entre personagem e pessoa seria absurdo: as 

personagens representam pessoas, segundo modalidades próprias da 

ficção” (1991, p. 271, itálico do autor). 

 

Os autores sustentam uma visão sobre personagens que, no trecho citado, parece 

ambígua. Por um lado, defendem a ideia de que as personagens não passam de seres “de 

papel” e que não existiriam, portanto, fora dos livros (ou fora de qualquer produto 

ficcional onde as personagens também são usadas). No mesmo trecho, no entanto, 

sobressai a afirmação de que as personagens têm a função de representar pessoas. Mas 

que pessoas seriam essas? Não há referência a elas – o trecho que articula a relação 

entre personagens e pessoas se resume ao que já foi citado. 



70 

 

 

É possível inferir que as “pessoas” citadas pelos autores são seres humanos de 

carne e osso que, de alguma forma, “segundo modalidades próprias da ficção”, são 

transformados em personagens? A resposta é afirmativa. E, a despeito das “modalidades 

próprias da ficção” a que fazem referência Ducrot e Todorov, o processo em que 

“personagens representam pessoas” pode se estender a qualquer tipo de produção 

narrativa. 

 

Avançando na definição, os autores também se propõem a organizar categorias 

descritivas das personagens segundo critérios particulares. Transcrevo as três categorias 

elencadas: 

 

  

1. A personagem é o sujeito da proposição narrativa. Enquanto tal, 

reduz-se a uma pura função sintática, sem nenhum conteúdo 

semântico. Os atributos, tal como as ações, têm o papel de predicado 

numa proposição, e só estão provisoriamente ligados a um sujeito. É 

cômodo identificar este sujeito pelo nome próprio, que o manifesta na 

maior parte dos casos, na medida em que o nome apenas identifica 

uma unidade espácio-temporal sem descrever as suas propriedades 

(numa tal identificação, colocam-se entre parênteses os valores 

descritivos do nome próprio) (...) 

2. Num sentido mais particular, podemos chamar personagem ao 

conjunto dos atributos que foram predicados ao sujeito ao longo de 

uma narrativa. Este conjunto pode ser ou não ser organizado; no 

primeiro caso, podemos observar vários tipos de organização. Os 

atributos combinam-se de maneira diferente em Bocácio, em Balzac 

ou em Dostoievski. Por outro lado, esta organização pode ser o objeto 

de indicações explícitas do autor (o “retrato”), ou de uma série de 

indagações dirigidas ao leitor que tem de fazer o trabalho de 

reconstituição; finalmente, pode ser imposta pelo próprio leitor, sem 

estar presente no texto: é assim que se faz a reinterpretação de certas 

obras em função dos códigos culturais dominantes numa época 

ulterior. 

3. Em qualquer texto representativo, o leitor “crê” que a personagem é 

uma pessoa; esta interpretação faz-se segundo certas regras que se 

encontram inscritas no texto. Uma regra (variável segundo as épocas) 

provém das concepções correntes referentes à “estrutura da 

personalidade”. Uma outra implica um certo equilíbrio das 

semelhanças e das diferenças entre os atributos predicados: as ações 

de uma mesma personagem têm de ser suficientemente diferentes para 

a sua menção ser justificada, e suficientemente semelhantes para 

reconhecermos a personagem; por outras palavras, a semelhança é o 

preço da personagem, a diferença, o seu valor. Naturalmente, é 

possível transgredir este equilíbrio num sentido ou no outro: um 

Sindbad é sempre diferente, uma personagem de Beckett, sempre 

semelhante. (1991, p. 273). 
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Partindo de generalizações que não funcionam de forma homogênea em todas as 

produções literárias, os autores iniciam a enumeração das categorias a partir de uma 

descrição que dá conta das personagens como meros elementos sintáticos presentes em 

uma narrativa. Antes de prosseguir, é preciso observar que os autores eram ardorosos 

defensores do estruturalismo, corrente que não levava em conta gêneros ou produções 

heterodoxas como o jornalismo literário. 

 

Na primeira categoria, as personagens são apresentadas como os sujeitos de um 

enunciado. A função irredutível de uma personagem, portanto, é a sua simples presença 

em um texto, como um nome próprio que introduz a identidade de uma pessoa que irá 

falar (ou sobre a qual irá se falar) e será descrita em seguida. 

 

Na segunda categoria, a descrição detalha as personagens de forma mais clara: 

elas seriam, nessa visão, um conjunto de “atributos” que foram “predicados ao sujeito”. 

Ou, em outras palavras: as personagens seriam a caracterização dos sujeitos que 

povoam um texto, como se a mera apresentação ou nomeação desses mesmos sujeitos 

não fosse – e não é, de fato – suficiente para definir uma personagem. Além desse 

procedimento, é necessário qualificar os sujeitos para que eles se transformem, de fato, 

em personagens. Os autores também apresentam, nesta categoria, as três formas básicas 

de caracterização de personagens: 1) o retrato definido pelo próprio autor, 2) a 

reinterpretação dos atributos definidos pelo autor a partir do imaginário do leitor e 3) a 

definição de características que é levada a cabo apenas pelo leitor, com base no seu 

repertório cultural.  

 

Na terceira categoria, os autores indicam que a personagem também se constrói 

a partir da imagem que se produz dela por parte do leitor. Sem essa ressignificação ou 

atribuição de sentido não haveria como delimitar uma personagem em uma narrativa. 

Reside nessa afirmação uma possível explicação para o fato de que a mesma obra, lida 

por pessoas diferentes, suscita reações muitas vezes distintas em relação às personagens.  

 

No livro-reportagem Abusado, de Caco Barcellos, analisado no capítulo 4.2 

deste trabalho, o protagonista pode ser interpretado como uma pessoa angustiada, que 

deseja se desvincular de sua relação com o crime organizado, ou como um traficante 

acuado que tenta manter sua liderança a todo custo.  
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Ainda sobre a terceira categoria, destaco o seguinte trecho: “em qualquer texto 

representativo, o leitor ‘crê’ que a personagem é uma pessoa”. Como já salientado neste 

trabalho, a verossimilhança é um dos requisitos fundamentais para a construção de bons 

personagens. Ainda que as personagens executem, no texto, ações incompatíveis com a 

realidade, elas só podem ser tidas como personagens se houver, no imaginário do leitor, 

uma aceitação dessas ações como factíveis dentro do contexto da narrativa. Essa 

observação é particularmente útil para a análise de textos jornalísticos que têm 

personagens complexos: um criminoso como o protagonista de Abusado, por exemplo, 

pode ser relacionado a atitudes que o caracterizam como uma pessoa que busca se 

desvincular do mundo do crime. Mas isso só é possível quando a obra apresenta 

elementos que justifiquem essa ambiguidade. 

 

Como arremate das observações sobre esse trecho da obra de Ducrot e Todorov, 

cabe uma observação genérica sobre as personagens em textos jornalísticos, 

especialmente com relação à segunda e à terceira categorias apresentadas pelos autores. 

Como as personagens jornalísticas geralmente se originam de pessoas reais, vivas ou 

mortas, a composição nunca é totalmente definida, de antemão, pelo autor da obra, pois 

o imaginário do leitor sempre se combina àquilo que está posto na narrativa. Não há, 

portanto, possibilidade de composição de personagens sem que elas sejam efetivamente 

caracterizadas (ou reinterpretadas) pelo leitor. 

 

Por fim, os autores apresentam questões relativas à tipologia das personagens. A 

distinção fundamental se dá a partir de duas categorias: tipologias formais e 

substanciais. De acordo com essa classificação, há quatro possibilidades relativas às 

tipologias formais: 

 

a) Opõem-se as personagens que permanecem imutáveis ao logo de 

toda a narrativa (estáticas) às que mudam (dinâmicas). Não se deve 

pensar que as primeiras são características de uma forma de narrativa 

mais primitiva do que as segundas: muitas vezes encontram-se nas 

mesmas obras. Um caso particular de personagem estática: aquilo que 

chamamos “tipos”: os atributos não permanecem apenas idênticos, 

mas são muito pouco numerosos e representam muitas vezes o grau 

superior de uma qualidade ou defeito (por exemplo, o avarento que 

apenas é avarento etc.). 

b) Segundo a importância do papel que assumem na narrativa, as 

personagens podem ser principais (os heróis, ou protagonistas) ou 

secundárias, as que se contentam com uma função episódica. É 
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evidente que são dois extremos, e existem numerosos casos 

intermédios. 

c) Segundo o seu grau de complexidade, opõem-se as personagens 

espessas às personagens planas. E. M. Forster, que insistiu nesta 

oposição, define-as assim: “o critério para avaliar se uma personagem 

é ‘espessa’ reside na sua capacidade de nos surpreender de uma forma 

convincente. Se nunca nos surpreende, é ‘plana’”. Uma tal definição 

refere-se, como se vê, às opiniões do leitor sobre a psicologia humana 

“normal”: um leitor “sofisticado” não se deixa surpreender tão 

facilmente. Devemos definir as personagens “espessas” pela 

coexistência de atributos contraditórios; nisto, são semelhantes às 

personagens “dinâmicas”: com a diferença de que, nestas últimas, 

estes atributos se inscrevem no tempo. 

d) Segundo a relação que as proposições mantêm com a intriga, 

podemos distinguir as personagens submetidas à intriga e as que, pelo 

contrário, são servidas por ela. H. James chama “fio” às do primeiro 

tipo: aparecem apenas para assumir uma função no encadeamento 

causal das ações. As segundas são próprias da “narrativa psicológica”: 

o principal objetivo dos episódios é precisar as propriedades de uma 

personagem (encontram-se exemplos bastante puros em Tchekhov). 

(1991, p. 312) 

 

 

No item “a”, os autores estabelecem uma classificação rígida, que dá conta de 

dois universos distintos de personagens. E salientam que a presença de personagens 

dinâmicas (cujas características se alteram durante a narrativa) não pode ser tida como 

indício de uma narrativa de qualidade superior, pois muitas vezes a afirmação de uma 

única característica (caso das personagens estáticas) é necessária na construção da 

trama. Essa tipologia se aproxima bastante da proposta de Edward Forster sobre 

personagens planas e redondas (ou espessas). 

 

O objetivo deste capítulo não é reunir considerações sobre o discurso 

jornalístico, mas cabe, neste ponto, um comentário pertinente a essa primeira categoria 

traçada por Ducrot e Todorov: de maneira geral, é possível afirmar que, no universo do 

jornalismo, as personagens estáticas são aquelas que atuam apenas como repositório de 

informações – as já comentadas “fontes”. Trata-se de um recurso bastante comum no 

jornalismo tradicional, especialmente em jornais, revistas semanais, programas 

noticiosos na TV e no rádio, portais e agências de notícias. Por outro lado, personagens 

dinâmicas são empregadas sempre que há a possibilidade de algum tipo de 

aprofundamento da narrativa, especialmente na construção da reportagem e do livro-

reportagem. 
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No item “b”, apresenta-se a distinção entre os protagonistas (ou heróis) e as 

demais personagens, que agem como coadjuvantes na trama. Apesar da ressalva dos 

autores de que há vários matizes intermediários entre os dois tipos de personagens, a 

divisão é esquemática e se presta a várias possibilidades de interpretação. Nas análises 

empreendidas nesta pesquisa, foi usada várias vezes a distinção entre os protagonistas – 

que têm várias nuances e idiossincrasias, além de muitas vezes apresentarem um 

comportamento que se altera à medida que a trama avança – e as personagens paralelas, 

que, a despeito de terem um impacto menor na história, são indispensáveis à 

apresentação dos fatos e à elaboração da narrativa. 

 

No item “c”, os autores fazem referência à definição de Edward Forster sobre 

personagens planas e espessas, caracterizando estas últimas como aquelas que são 

construídas – ou reconstruídas, no caso de livros de não ficção sobre personagens reais 

– de modo a surpreender o leitor. A argumentação de Forster faz parte do livro Aspectos 

do Romance, em que o autor afirma: “Em sua forma mais pura, [as personagens planas] 

são construídas ao redor de uma única idéia ou qualidade: quando há mais de um fator, 

atingimos o início da curva em direção às redondas” (1969, p. 54).
35

 

 

Em relação às personagens planas, bidimensionais (tomando como base as 

dimensões físicas, isso significa que elas apresentam apenas altura e largura, sem 

profundidade), Forster promove uma subdivisão dessa categoria em dois grupos 

distintos. No primeiro grupo estão as personagens-tipo, que se manifestam quando a 

simplicidade é explorada sem deformar as características originais do sujeito (real ou 

fictício), mas quase sempre de modo a ressaltar as características de um determinado 

grupo. Exemplo: em uma narrativa que explora assuntos relacionados à pobreza das 

populações marginalizadas, como o livro Abusado, de Caco Barcellos, as personagens-

tipo podem ser identificadas nas pessoas que vivem no morro e se expressam em um 

português precário, com vários erros de pronúncia (ou de grafia, no caso do livro). No 

segundo grupo estão as caricaturas, usadas quando os elementos de definição se 

esgarçam em direção à sátira. 

                                                 
35

 Na edição da obra de E. Forster consultada para este trabalho, traduzida do inglês por Maria Helena 

Martins, a expressão “personagens redondas” é usada no lugar de “personagens espessas”, como 

citam Ducrot e Todorov. Consultei algumas edições da obra original em inglês e todas trazem os 

adjetivos “flat” (“plano”) e “round” (“redondo”) na caracterização de Forster. Não foi possível 

identificar a origem das “personagens espessas” apresentadas por Ducrot e Todorov. 
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Já as personagens redondas, segundo Forster, podem ser “caracteres” (quando as 

características complexas e contraditórias geram conflitos insolúveis) e “símbolos” 

(quando a complexidade gera uma ruptura entre o humano e o místico). Nas narrativas 

jornalísticas não há, em geral, personagens que são símbolos, com exceção de alguns 

textos em que a própria pessoa (o sujeito real, por assim dizer) se encontra nessa 

posição. Esse é o caso do texto “Detetives do além”, publicado na revista O Cruzeiro 

em 1944. O autor da reportagem, David Nasser, concentra a narrativa na figura de 

Chico Xavier, o suposto médium que se tornou celebridade a partir do final da década 

de 1920, quando começou a psicografar mensagens que, segundo ele, eram recebidas 

dos espíritos de pessoas mortas. Apesar de não desconstruir totalmente a imagem 

mística da personagem em sua reportagem, Nasser introduz vários elementos de ironia 

no texto (como no trecho final, em que questiona o porquê de Chico Xavier não receber 

imagens e obras musicais, ficando restrito às mensagens escritas), o que contribui para 

implodir o misticismo que se havia criado – e que seria ainda mais alimentado nas 

décadas seguintes – em torno do protagonista, e não para aumentar a complexidade de 

Chico Xavier a ponto de gerar uma ruptura entre o humano e o místico, como afirma 

Forster em sua definição. 

 

Nota importante: ao citarem o autor inglês (que também é um reconhecido 

romancista
36

), Ducrot e Todorov afirmam que Forster “insistiu” na oposição entre 

personagens planas e espessas (ou redondas), embora este último diga, em sua obra, que 

os métodos de trabalho do escritor “raramente são os mesmos que nós usamos ao 

examiná-lo” (1969, p. 53), assumindo claramente a impossibilidade de uma 

interpretação totalmente fiel às intenções do autor de uma determinada obra. 

 

Como já apontado, Ducrot e Todorov assumem que há alguma semelhança entre 

a proposição de Forster e a distinção que ambos fazem entre as personagens dinâmicas e 

estáticas, mas deve-se considerar que esta última divisão diz respeito à mudança de 

atributos das personagens que “se inscreve no tempo”. Essa inscrição no tempo aponta 

para uma flutuação das características das personagens no decorrer da narrativa. Nas 

personagens espessas (ou redondas) de Forster, os diferentes atributos podem se 

                                                 
36

 Entre outras obras, Forster escreveu o célebre romance A passage to India, de 1924, transformado em 

filme pelo diretor David Lean em 1984. 
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acumular em um mesmo ponto da trama, apresentando-as como figuras contraditórias 

em si mesmas. Do ponto de vista de um pesquisador que precisa dessas abordagens para 

analisar reportagens jornalísticas, as duas interpretações são úteis e, de certa forma, 

complementares. 

 

De volta às tipologias formais: no item “d”, Ducrot e Todorov prosseguem com 

a categorização em dois grupos distintos e dividem as personagens entre aquelas que 

servem como suporte para o encadeamento das ações e as que concentram a atenção do 

leitor sobre si próprias. Não parece haver uma diferença muito significativa entre essa 

tipologia e aquela que sugere a distinção entre personagens principais e secundários.  

 

Nas tipologias substanciais, o ponto central é a relação entre personagens e 

papéis. Citando o formalista russo Vladimir Propp e sua análise do conto de fadas russo, 

bastante difundida no campo da teoria literária, os autores apresentam o conceito das 

“esferas de ação”, ou “papéis” (1991, p. 275), que consiste na organização de 

personagens em grupos com alguns predicados e ações em comum. Propp delimitou 

sete papéis com base nos seus objetos de análise: “o agressor, o doador, o auxiliar da 

princesa e do pai, o mandatário, o herói e o falso herói” (1991, p. 275). E enumerou três 

casos possíveis de relação entre papéis e personagens: 

 

1. The sphere of action exactly corresponds to the character. (…) 

2. One character is involved in several spheres of action. (…) 

3. The reverse case: a single sphere of action is distributed among 

several character. (1968, p. 80)
37

 

 

Os papéis elencados por Propp não se adequam aos textos analisados nesta 

pesquisa. Mas o conceito em si de “papel” ou “esfera de ação” tem relevância, pois 

indica a possibilidade de uma classificação mais ou menos rígida das personagens com 

base em características que delimitam a sua atuação. Em Abusado, de Caco Barcellos, 

por exemplo, é possível perceber uma inclinação do protagonista em direção a uma 

função muito semelhante à de herói – dadas as tentativas de Juliano VP de tornar o 

tráfico menos violento ou de buscar uma aproximação pacífica entre os traficantes e a 

comunidade da favela (a partir da ótica do autor do livro) – ou de falso herói, se for 

                                                 
37

 “1. A esfera de ação corresponde exatamente à personagem (...) 2. Uma personagem é envolvida em 

várias esferas de ação (...) 3. O caso oposto: uma única esfera de ação é distribuída entre várias 

personagens” (tradução livre) 
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considerado que, apesar de todas as características positivas apontadas no livro, o 

traficante fazia parte do mundo do crime e tinha ligação direta com várias ações ilegais 

e imorais. 

 

Deixando de lado os papéis específicos indicados por Propp, o outro ponto de 

sua argumentação levantado por Ducrot e Todorov – a relação entre personagens e 

papéis – também pode ser verificado em várias reportagens e livros jornalísticos, com 

destaque para a segunda e a terceira possibilidades, que representam indícios 

importantes da aproximação entre jornalismo e literatura. 

 

Quero dizer, com isso, que, por um lado, a relação direta entre um papel e uma 

personagem (ou fonte, neste caso específico) é uma marca distintiva da produção 

noticiosa, pois textos jornalísticos mais simples, como a notícia, não costumam ter 

personagens multifacetadas e/ou envolvidas em ações contraditórias. Um corrupto e um 

assassino, por exemplo, são caracterizados pelo jornalista apenas com base em suas 

marcas tradicionais, de pessoas envolvidas em crimes financeiros ou homicídios, 

respectivamente. Não há uma elaboração complexa dos sujeitos de modo a revelar, por 

exemplo, um lado generoso de alguém diretamente associado a uma ação criminosa. 

 

Por outro lado, na narrativa do jornalismo literário, a complexidade das 

personagens permite que elas assumam papéis diferentes. Um bandido pode ser 

retratado como tal, mas também como um sujeito que tem pendores humanitários, como 

no livro Abusado. A terceira possibilidade apontada por Propp, do papel que é 

distribuído a várias personagens, é menos comum no jornalismo, mas também se 

verifica em narrativas mais longas, especialmente no livro-reportagem, quando há a 

oportunidade de fragmentar alguma ação simbólica. Exemplo clássico é o livro 

Hiroshima, de John Hersey, em que o papel do herói é dividido entre as seis 

personagens cujas histórias são investigadas e apresentadas pelo autor: ao narrar os 

efeitos da explosão da bomba atômica sobre a cidade homônima, Hersey optou por 

contar a história a partir do olhar de seis sobreviventes, que, em sua trajetória heroica, 

revelam os horrores de uma cidade devastada pela guerra. 

 

Outro autor citado é Souriau, cuja interpretação, de acordo com Ducrot e 

Todorov, desloca-se para o campo do teatro. 
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Souriau distingue as personagens dos papéis (que chama “funções 

dramáticas”) e entrevê a possibilidade de uma repartição irregular das 

duas classes. Os seus papéis são os seguintes: a Força temática 

orientada, o Representante do bem desejado, do valor orientador; o 

Possuidor virtual desse bem (aquele para quem trabalha a Força 

temática orientada); o Opositor; o Árbitro, atribuidor do bem; o 

Reforço, repetição de uma das forças precedentes (1991, p. 275, 

itálicos do original). 

 

 

Finalmente, sobre a descrição das personagens, Ducrot e Todorov citam 

Greimas, que, segundo os autores, teria tentado fundir os conceitos de Propp e Souriau 

sobre papéis ou funções dramáticas. Greimas, “introduziu a noção de actante, que pode 

ser “Sujeito, Objeto, Destinador, Destinatário, Opositor, Adjuvante; as relações que 

mantêm e formam um modelo actancial” (1991, p. 275, itálicos do original). 

Prosseguindo: 

 

Os actantes de Greimas mostram uma diferença na concepção dos 

papéis em Souriau e Propp. Este último identifica cada papel com uma 

série de predicados; Souriau e Greimas, em contrapartida, concebem-

no fora de qualquer relação com um predicado. Por isto mesmo, em 

Greimas, somos obrigados a opor os papéis (no sentido de Propp) aos 

actantes, que são puras funções sintáticas (1991, p. 275). 

 

 

Nota-se que as três interpretações mapeadas por Ducrot e Todorov são fundadas 

em uma divisão esquemática dos papéis (ou esferas de ação, ou funções dramáticas, ou 

actantes), com o objetivo de viabilizar análises direcionadas a objetos específicos. Nesta 

pesquisa, também são propostos alguns modelos de interpretação de personagens com 

base em características singulares da narrativa do jornalismo literário e nas estruturas 

internas de cada texto apresentado. Afinal, com base no que foi apresentado até este 

ponto – e com base nas discussões a seguir, que virão complementar a noção de 

personagem na literatura e em outras manifestações artísticas –, é possível afirmar que a 

personagem é uma espécie de entidade universal que pode ser identificada em vários 

tipos de texto. 

 

A última observação dos autores sobre as personagens concentra-se nas 

possibilidades de descrição. “A primeira está no nome da personagem, que anuncia já as 

propriedades que lhe vão ser atribuídas (porque o nome próprio é só idealmente não-

descritivo)” (1991, p. 276). Neste ponto cabe uma distinção entre as obras de ficção e as 
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de não ficção. Na literatura de ficção, a atribuição de nomes é relativamente livre, e as 

possibilidades descritivas atreladas à nomeação das personagens parecem ter relação 

direta com a proposta de Ducrot e Todorov. Na literatura de não ficção e no jornalismo, 

contudo, muitas vezes são utilizadas personagens reais, ou ao menos abertamente 

inspiradas em pessoas reais. Nessas obras, a atribuição de nomes por parte do autor só é 

feita quando há o objetivo deliberado de ocultar – por motivos diversos – os nomes reais 

das pessoas que fazem parte da narrativa. Em reportagens policiais, por exemplo, é 

praxe omitir os nomes verdadeiros das personagens quando estas estão submetidas a 

algum tipo de investigação, ou quando são menores de idade suspeitos de algum crime. 

 

Por fim, segundo os autores, a caracterização das personagens pode ser direta 

(quando o próprio narrador, outra personagem ou a própria personagem aponta para os 

traços definidores) ou indireta (quando cabe ao leitor caracterizar a personagem a partir 

das ações desta). Um processo típico de caracterização, segundo Ducrot e Todorov, é o 

uso do emblema, que consiste em um objeto, uma moradia, uma maneira de se 

comportar, vestir ou falar etc. Esses elementos “são evocados cada vez que se menciona 

a personagem, assumindo assim o papel de marca distintiva” (1991, p. 276). 

 

 

3.1.4. Seres de ficção? 

 

 

Outra obra de referência é o Dicionário de termos literários, de Massaud 

Moisés, que teve sua primeira edição publicada em 1974. O autor inicia a descrição do 

verbete “personagem” da seguinte forma: 

 

Designa, no interior da prosa literária (conto, novela e romance) e do 

teatro, os seres fictícios construídos à imagem e semelhança dos seres 

humanos; se estes são pessoas reais, aqueles são “pessoas” 

imaginárias; se os primeiros habitam o mundo que nos cerca, os outros 

movem-se no espaço arquitetado pela fantasia do prosador (1978, p. 

396). 

 

Nota-se que o início da definição delimita o espaço da personagem: trata-se de 

um ser da ficção, não do mundo real, mas que é construído com base em referências 

tiradas de pessoas que existem, de fato – convém, neste ponto, relembrar o pensamento 
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de Aristóteles sobre o caráter “inevitável” ou “provável” das personagens. A visão da 

personagem como um ser que só existe no universo da criação ficcional é recorrente nos 

estudos literários, embora esta tese busque uma interpretação mais ampla, que dê conta 

da personagem inclusive no universo da produção jornalística. 

 

Ao desdobrar sua definição, Moisés afirma: 

 

A própria etimologia do vocábulo assinala uma restrição semântica 

que merece registro: animais não podem ser personagens, menos ainda 

os seres inanimados de qualquer espécie. Quando comparecem no 

universo ficcional, os animais tendem a ser meras projeções das 

personagens (...). Os apólogos ou fábulas utilizam os animais como 

protagonistas, mas envolve-os de um halo simbólico que os subtrai do 

círculo zoológico inferior para alçá-los ao perímetro humano (p. 396 e 

397) 

 

Não parece haver qualquer limitação à construção de personagens a partir de 

animais ou objetos inanimados, e a literatura tem uma série de exemplos que atestam 

essa possibilidade, embora, como tenha indicado o autor, os animais geralmente sejam 

usados como projeções humanas – o célebre livro A revolução dos bichos, de George 

Orwell (publicado originalmente em 1945), pode ser lido como a história de animais em 

uma fazenda ou como uma crítica satírica contra o regime comunista de Stálin na União 

Soviética. 

 

Ao basear sua argumentação na raiz etimológica do vocábulo, o autor não parece 

levar em conta que, antes de se originar da palavra “pessoa” (ou dos termos em outros 

idiomas que antecederam o verbete em português), “personagem” se relaciona de forma 

mais ancestral com uma palavra ligada ao teatro da Antiguidade. Não obstante, Moisés 

também recorre a Aristóteles em sua reflexão sobre as personagens: 

 

A importância da personagem tem sido objeto de análise desde 

Aristóteles. Para o teórico grego, desempenha função menos relevante 

que ‘a trama dos fatos, porque a tragédia não é imitação de homens, 

mas de ações e de vida, de felicidade ou de infelicidade’; ‘não agem as 

personagens para imitar caracteres, mas assumem caracteres para que 

efetuem certas ações’ (...). Conquanto Aristóteles privilegie a tragédia, 

é de presumir que o seu pensamento poderia estender-se à prosa de 

ficção (p. 397) 

 

O autor prossegue: 
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Em posição diametralmente oposta se situam os que consideram a 

personagem ‘o sustentáculo do romance’, de forma tal que ‘lemos 

romances antes de tudo pelas personagens que revelam. Isso é que os 

torna tão fascinantes e tão instrutivos. O leitor aguarda uma honesta 

exploração de vidas particulares’ (Leon Surmelian, Techniques of 

Fiction Writing: Measure and Madness, 1969, p. 140, apud Moisés, 

1978, p. 397).  

 

 

 Esta tese aborda, como é de esperar, a “posição diametralmente oposta” 

apontada pelo autor. Não porque o objeto de análise seja o romance – embora a 

reportagem e o livro-reportagem guardem muitas semelhanças com esse gênero 

literário. Mas devido à importância inegável das personagens na construção de 

narrativas jornalísticas de fôlego como as citadas. Como já afirmado anteriormente (e 

como será novamente afirmado em todos os capítulos a seguir), as personagens 

constituem um importante – quiçá o mais importante – pilar de sustentação das 

narrativas no jornalismo literário. 

 

 

3.1.5. As personagens e a história da teoria literária 

 

 

Outra autora que se dedicou a estudar as personagens em obras de ficção foi 

Beth Brait. No livro A Personagem (1985) que tem, segundo a própria autora, o objetivo 

de introduzir (e não de aprofundar) questões relativas ao tema, ela apresenta algumas 

considerações úteis para que se compreenda o processo de composição e recepção das 

personagens, especialmente na literatura. 

 

Um dos primeiros tópicos do livro é a questão da suposta “realidade” da 

personagem, já discutida anteriormente. Ao trazer a fotografia como elemento de 

analogia, a autora discute as transformações – intencionais ou não – operadas no 

processo de captação da imagem: “O fotógrafo não registra uma imagem. Ele cria uma 

imagem. Seu ponto de partida e seus instrumentos são trabalhados para criar a ilusão do 

real.” (2006, p. 16). 

 

Qualquer semelhança com a criação de personagens literários não é 

coincidência, pois o autor de um romance também se apoia nessa “ilusão do real” para 
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despertar a atenção do leitor para a sua obra. E no jornalismo? Como já discutido, os 

processos de representação de pessoas reais (vivas ou mortas) são efetuados com base 

em princípios semelhantes. Tal como o fotógrafo (ou o fotojornalista, para usar como 

referência um profissional que faz parte do universo jornalístico), o repórter constrói 

uma narrativa usando referências (ou pessoas) reais, mas com o objetivo de criar 

sujeitos que têm uma espécie de existência autônoma no texto. 

 

Outro tópico do livro útil para esta pesquisa é a retomada histórica das visões 

sobre personagens, desde a Grécia antiga até o pensamento contemporâneo sobre 

personagens. Brait inicia esse percurso com a apresentação do conceito de 

“verossimilhança interna da obra” (2011, p. 30), organizado na Poética de Aristóteles, 

já discutida no início deste capítulo. Em seguida, a autora passa pelo poeta romano 

Horácio, que enfatizou a dimensão utilitarista da obra de arte, atribuindo à personagem 

uma função moral – personagens, nessa interpretação, podem ser vistos como modelos 

de virtude que devem ser seguidos. E, por fim, adentra o novo sistema de pensamento e 

de produção artística do século XVIII, quando, segundo a autora, “a concepção de 

personagem herdada de Aristóteles e Horácio entra em declínio, sendo substituída por 

uma visão psicologizante que entende personagem como a representação do universo 

psicológico de seu criador” (2011, p. 37). 

 

O período coincide com o desenvolvimento do romance, gênero que se 

estabelece definitivamente no século XVII, “refinando-se enquanto escritura e 

articulando as experiências humanas mais diversificadas” (2011, p.38). Além de se 

constituir como um fenômeno estético de relevo, o romance trouxe a reboque estudos 

que culminaram em uma visão renovada sobre a personagem: 

 

Coincidindo com o apogeu da narrativa romanesca, estendem-se as 

pesquisas teóricas que procuram encontrar na gênese da obra de arte, 

nas circunstâncias psicológicas e sociais que cercam o artista, os 

mistérios da criação e, consequentemente, a natureza e a função da 

personagem. Nesse sentido, os seres fictícios não são mais vistos 

como imitação do mundo exterior, mas como projeção da maneira de 

ser do escritor. (2011, p. 38) 

 

O trecho indica o deslocamento ocorrido no terreno das discussões sobre a 

personagem literária: em vez de “imitação”, ela passou a ser vista como “projeção”. 
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Apesar disso, “a personagem continua sendo vista como ser antropomórfico, cuja 

medida de avaliação ainda é o ser humano” (2011, p. 38). 

 

Sobre o século XX, a autora indica uma obra de 1920, a Teoria do Romance, de 

György Lukács, como outro ponto de ruptura. O livro, segundo Brait, organizou um 

novo conceito para o romance, que, a partir da produção da época, passou a ser 

relacionado “com a concepção de mundo burguês” e adquiriu o contorno de uma forma 

narrativa que se assume como 

 

lugar de confronto entre o herói problemático e o mundo do 

conformismo e das convenções. O herói problemático, também 

denominado demoníaco, está ao mesmo tempo em comunhão e em 

oposição ao mundo, encarnando-se num gênero literário, o romance, 

situado entre a tragédia e a poesia lírica, de um lado, e a epopeia e o 

conto, de outro. Nesse sentido, a forma interior do romance não é 

senão o percurso desse ser que, a partir da submissão à realidade 

despida de significação, chega à clara consciência de si mesmo (2011, 

p. 39) 

 

Esses apontamentos são particularmente relevantes para esta pesquisa, pois o 

momento histórico em que a personagem literária passa a se organizar em torno dessa 

jornada em direção à “consciência de si mesmo” coincide com o lançamento de algumas 

obras de não ficção bastante simbólicas, em um processo que pode ser interpretado 

como a consolidação do livro-reportagem enquanto suporte desse tipo de narrativa. 

 

Em 1919, por exemplo, John Reed publicou o livro Dez Dias que Abalaram o 

Mundo, reconhecido como uma das narrativas mais consistentes sobre a revolução russa 

de 1917. Repleto de personagens históricos, o livro, apesar de retratar com bastante 

precisão os acontecimentos que culminaram na revolução soviética, é estruturado em 

torno do ponto de vista – favorável – de Reed sobre a revolução, o que talvez indique 

uma certa aproximação, deliberada ou não, do autor em relação ao pensamento de 

Lukács sobre a personagem que busca uma certa “consciência de si mesmo” (não 

discutirei, neste momento, as questões éticas advindas da estratégia de direcionar os 

acontecimentos a partir do ponto de vista do autor, embora essa também seja uma 

questão de destaque no contexto da produção da reportagem e do livro-reportagem). 

 

De resto, a autora prossegue organizando os conceitos sobre personagens 

apresentados por diversos autores – numa estratégia também utilizada neste trabalho, 
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mas com um olhar direcionado aos conceitos úteis à compreensão da personagem nas 

obras de não ficção. Em seguida, Brait discute algumas possibilidades narrativas de 

organização das personagens, com destaque para os pontos de vista a partir dos quais as 

histórias são contadas: 

 

A narração em primeira ou terceira pessoa, a descrição minuciosa ou 

sintética de traços, os discursos direto, indireto ou indireto livre, os 

diálogos e os monólogos são técnicas escolhidas e combinadas pelo 

escritor a fim de possibilitar a existência de suas criaturas de papel. 

Dependendo de suas intenções e principalmente de sua perícia, ele vai 

manipular o discurso, construindo essas criaturas, que, depois de 

prontas, fogem ao seu domínio e permanecem no mundo das palavras 

à mercê dos delírios que esse discurso possibilita aos incontáveis 

receptores (2011, p. 67). 

 

Cabe ressaltar que o pensamento da autora é organizado em torno de objetos de 

análise retirados exclusivamente da literatura de ficção. Mas o trecho citado 

anteriormente indica a flexibilidade dos conceitos, pois uma reportagem ou livro-

reportagem também podem ser construídos a partir desses múltiplos pontos de vista, por 

exemplo. Textos como os já citados “Eu Estive na Guerra”, da revista Realidade, e “O 

Caso Bensadon”, do Jornal da Tarde, ilustram essas possibilidades: o primeiro é uma 

narrativa em primeira pessoa e, no segundo, o autor não se coloca de forma direta no 

texto. E ambos têm personagens marcantes. 

 

Por fim, a obra de Brait apresenta um conceito que talvez seja o mais importante 

para a análise empreendida no capítulo 4.2, em que o objeto principal é o livro Abusado, 

de Caco Barcellos: segundo a autora, mesmo quando considerada a totalidade de 

instrumentos conceituais disponíveis para a análise de personagens em textos literários 

(ou em textos de não ficção, que fazem parte do repertório desta pesquisa), os recursos 

disponíveis sempre serão insuficientes para uma compreensão total da complexidade 

das obras. Dada a importância da reflexão, transcrevo o trecho na íntegra: 

 

A construção de personagens obedece a determinadas leis, cujas pistas 

só o texto pode fornecer. Se nops dispusermos a verificar o processo 

de construção de personagens de um determinado texto e, 

posteriormente, por comparação, chegarmos às linhas mestras que 

deflagram esse processo no conjunto da obra do autor, ou num 

conjunto de obras de vários autores, temos que ter em mente que essa 

apreensão é ditada pelos instrumentos fornecidos pela análise, pela 

perspectiva crítica e pelas teorias utilizadas pelo analista. Isso é o 

óbvio e, apesar de ser dito com uma certa eloquência, pode parecer 

dispensável tanto para o leitor comum, que quer apenas desfrutar a 
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personagem, quanto para o analista consciente de sua postura e das 

restrições que o método pode representar. 

 

Entretanto nem sempre essa obviedade é declarada. Muitas vezes, 

perseguimos a construção de uma personagem munidos pelo 

instrumental fornecido pela estilística, pelo estruturalismo, pela 

Psicanálise, pela Sociologia ou por qualquer outro referencial teórico, 

acreditando estar diante da última palavra em matéria de análise 

narrativa. Se todas essas perspectivas contribuem para uma leitura da 

construção da personagem, é preciso estar atento para o seu caráter 

parcial, não correndo o risco de reduzir o trabalho do escritor e a sua 

dimensão aos grilhões teóricos que o escolhem, com louváveis 

intenções, para seu objeto de análise (2001, p. 68). 

 

Concordo com a visão de Brait sobre a estreiteza das análises que se restringem 

a uma ou outra vertentes teóricas sobre personagens. Mas não ignoro as trilhas abertas 

por autores que já se dedicaram a refletir sobre essas questões. E o meu universo 

particular de análise se mostra ainda mais sensível, pois lido com obras de não ficção e 

com um conjunto de autores que, para construir suas teorias, se valeram principalmente 

de exemplos retirados da literatura de ficção. 

 

Nota importante: nesta pesquisa, a incompatibilidade metodológica derivada 

dessa abordagem é apenas aparente, pois não haveria como analisar os textos aqui 

apresentados recorrendo a outro aparato conceitual que não o da literatura.  

 

 

3.1.6. Seres de “verdade”? 

 

  Um dos temas mais instigantes sobre a elaboração de personagens em obras de 

não ficção é a veracidade dos sujeitos (e das falas dos sujeitos) apresentados na 

narrativa. Até que ponto o leitor pode confiar naquilo que lê a ponto de tomar o texto 

como verdade – ou como algo que se aproxime bastante da verdade? E mais: teria 

algum sentido, para quem lê e para quem escreve, um relato que correspondesse de 

forma totalmente fiel ao que aconteceu ou foi dito, caso isso fosse possível? 

 

A questão já foi pincelada neste trabalho quando da apresentação do paradoxo 

da “singularidade do acontecimento” proposto por Baudrillard. E, embora não seja meu 

objetivo detalhar a investigação filosófica sobre o tema, cabe aqui o resgate do 
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pensamento de Sergio Vilas-Boas, registrado no livro Biografismo: reflexões sobre as 

escritas da vida (2008), fruto da pesquisa de doutorado do autor. 

 

 No capítulo intitulado “Verdade”, Vilas-Boas inicia sua reflexão com um texto 

bastante oportuno: 

 

Um véu de verdade absoluta encobre as biografias, a visão dos 

biógrafos e a percepção de resenhistas e prefaciadores. O biógrafo 

pode atingir a verdade sobre o biografado? Pode-se recompor, 

filosoficamente falando, a totalidade da vida de um indivíduo pela 

escrita? Não. Entretanto, há certa tradição biográfica estabelecida, um 

modelo tácito que opera com uma cronologia ordenada, uma 

personalidade coerente e estável, ações sem inércia e decisões sem 

dúvidas. 

 

Como na escrita da História, que é uma resposta provisória sobre o 

passado, a escrita biográfica também transporta a carga de seu autor, 

suas impressões pessoais, sua formação, sua história de vida, seus 

compromissos com a sociedade que o formou e consigo – o mesmo 

amplo conjunto de valores, aliás, que constituem o biografado, 

evidentemente. 

(2008, p. 153) 

 

 

Concordo com as considerações do autor. De fato, é impossível recompor a 

totalidade da vida de alguém pela escrita. E toda escrita traz invariavelmente a marca do 

autor da narrativa. 

 

Mas essas constatações são ao mesmo tempo cristalinas (seria ingênuo acreditar 

no contrário, pois nenhuma biografia, por mais completa que seja, consegue esgotar as 

histórias de vida de alguém) e infernais (quando tudo é relativo e tudo é possível na 

construção de uma narrativa sobre o indivíduo, a carga de subjetividades inerente à 

produção textual pode se ampliar de tal forma que o resultado não passe de um debris 

informativo, um monte de ruínas sobre as quais o escritor-jornalista tenta erguer seu 

edifício narrativo). 

 

Mais adiante, Vilas-Boas sintetiza a questão de forma direta ao afirmar que o 

biografado só existe em um “sistema de discurso” (p. 164) e que 

 

Há muitas lacunas entre a realidade, a experiência e a expressão. 

Textos narrativos costuma  ser interpretados como evidência 

documental sobre certas situações reais. Mas esses textos não são 
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essas experiências. São alguma outra coisa, e essa coisa não é o que 

esses textos passam a ser. 

(p. 165) 

 

 

Na literatura, as personagens são construídas em um contexto de liberdade quase 

absoluta: é facultado ao autor suavizar ou acentuar traços expressivos, organizar falas, 

amarrar descrições da forma que for mais conveniente etc. 

 

Na biografia – e no jornalismo –, esse processo é um pouco mais delicado, pois 

quase sempre se fala sobre alguém que existe ou existiu, e nesse caso algum teor de 

semelhança entre o relato e a vida do biografado (ou da personagem jornalística) é 

necessário e desejável. Sem isso, o leitor se desvincula do texto, por mais atrativo que 

ele seja, pois no campo da não ficção o excesso de ficção costuma ser visto como 

transgressão. E pode provocar a ruptura do pacto de confiança firmado de forma tácita 

entre o leitor e o autor.  

 

 

3.1.7. Personagens e “literariedade” 

 

Mais recentemente, o teórico Terry Eagleton também se ocupou das personagens 

literárias em seu livro How to Read Literature, de 2013. No segundo capítulo do livro, 

intitulado “Character” (“Personagem”), Eagleton apresenta uma reflexão sobre a relação 

entre as personagens e o caráter literário de uma obra: “One of the most common ways 

of overlooking the ‘literariness’ of a play or novel is to treat its characters as though 

they were actual people. In one sense, to be sure, this is almost impossible to avoid”
38

 

(2013, cap.2, s/p). 

 

Segundo Eagleton, portanto, ao encarar as personagens como pessoas reais, o 

leitor de uma peça ou romance deixa de considerar o aspecto literário da obra. Não me 

deterei no impacto dessa constatação dentro do contexto da literatura, mas o escopo 

desta pesquisa me obriga a analisar o trecho citado a partir dos objetos que analiso: a 

reportagem e o livro-reportagem. Isso me coloca em um aparente impasse. Por um lado, 

                                                 
38

 “Uma das maneiras mais comuns de ignorar a ‘literariedade’ de uma peça ou romance é tratar suas 

personagens como se eles fossem pessoas reais. De certa forma, com certeza, isso é quase 

impossível de ser evitado” (tradução livre).  
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sustento a ideia de que o teor literário de uma obra jornalística é determinado 

precisamente pelo uso de personagens (reais, mas construídos com estratégias que se 

assemelham àquelas utilizadas em obras de ficção), entre outros recursos. Mas Eagleton, 

em seu livro, afirma que as obras perdem o caráter literário quando as personagens são 

tratadas como seres reais, como se a construção de sentido do leitor sobre a obra 

dependesse, em algum grau, da certeza de que as personagens são, de fato seres de 

ficção. 

 

É inadequado, então, afirmar que o jornalismo literário pode ser caracterizado a 

partir da inserção de personagens que se aproximam das personagens literárias? A 

considerar que boa parte dos conceitos e discussões sobre personagens vem das teorias 

da literatura, a resposta é simples: personagens são seres de ficção e, portanto, não 

podem ser usados para caracterizar obras jornalísticas. Mas a questão é, por óbvio, mais 

complexa que isso. Inclusive porque a palavra “personagem”, como já discutido nesta 

pesquisa, foi elaborada de diferentes formas nos últimos séculos, e de formas distintas 

em cada um dos idiomas em que é usada. O próprio Eagleton aponta esse processo em 

seu livro, quando retoma (a respeito da palavra “character”, em inglês) o percurso 

histórico de transformação da palavra: 

  

The word ‘character’ nowadays can mean a sign, letter or symbol as 

well as a literary figure. It derives from an ancient Greek term 

meaning a stamping tool which makes a distinctive mark. From there 

it came to mean the peculiar mark of an individual, rather like his 

signature. A character, like a character reference today, was a sign, 

portrait or description of what a man or woman was like. Then, after a 

while, it came to mean the man or woman as such. The sign that stood 

for the individual became the individual herself. The distinctiveness of 

the mark became the uniqueness of the person. The word ‘character’ is 

thus an example of the figure of speech known as synecdoche, in 

which a part represents the whole. 

This is of more than merely technical interest. The shift from character 

as the peculiar mark of an individual to character as the individual 

himself is bound up with a whole social history. It belongs, in a word, 

to the rise of modern individualism. Individuals are now defined by 

what is peculiar to them, such as their signature or inimitable 

personality (…). 

Today, the term ‘character’ means an individual’s mental and moral 

qualities, as in Prince Andrew’s comment that being shot at during the 

Falklands War was ‘very character-building’. Perhaps he would care 

to have his character built a little more often. The word also, of 

course, refers to figures in novels, plays, movies and the like. We still 

use the term of actual people, however, as in ‘Who were those 

characters throwing up out of the Vatican windows?’ It can also mean 
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a capricious or idiosyncratic individual, as in ‘By God, sir, he’s a 

character!’ (2013, cap.2, s/p)
39

 

 

Em uma primeira leitura, sobressai alguma confusão causada pela tradução do 

trecho transcrito para o português. Em inglês, como é possível notar, a palavra 

“character” tem um leque maior de significados do que em nosso idioma, e talvez a 

diferença mais marcante seja o sentido de “caráter” (disposição, inclinação, 

temperamento) que ela também pode indicar . Mas isso pode ser deixado de lado, pois o 

que realmente interessa, na discussão aqui proposta, é a observação de Eagleton sobre a 

ampliação do conceito de “character”: antes restrita à identificação de marcas ou sinais 

individuais, a palavra passa a ser usada para designar o indivíduo em si. 

 

Avançando, o autor anota que, em um cenário mais contemporâneo, a palavra 

começou a ser aplicada às “qualidades mentais e morais de um indivíduo”. E mais: 

refere-se a sujeitos ou figuras presentes em romances, peças filmes etc. Como se essa 

complexidade não fosse suficiente, o autor ainda aponta que o termo “character” pode 

ser usado para fazer referência a pessoas reais. Aqui eu retomo o impasse mencionado 

anteriormente. Se o ato de atribuir algum grau de realidade a personagens ficcionais as 

destitui do caráter literário, como afirmou Eagleton, o que dizer dos usos alternativos da 

palavra que o próprio autor salienta? E como caracterizar as figuras – humanas ou não – 

                                                 
39

 “A palavra ‘character’ nos dias de hoje pode significar um sinal, letra ou símbolo, bem como uma 

figura literária. Ela deriva de um termo do grego antigo que significa uma ferramenta de 

estampagem que produz uma marca distintiva. A partir daí, passou a significar a marca peculiar de 

um indivíduo, um pouco como a sua assinatura. ‘Character’, como o que chamamos hoje de 

referência de caráter, era um sinal, retrato ou descrição de um homem ou uma mulher. Então, 

depois de um tempo, a palavra passou a significar o homem ou a mulher como tais. O sinal que 

representava o indivíduo tornou-se o próprio indivíduo. O caráter distintivo da marca tornou-se a 

singularidade da pessoa. A palavra ‘character’ é, portanto, um exemplo da figura de linguagem 

conhecida como sinédoque, na qual uma parte representa o todo. 

Isso tem um interesse mais do que técnico. A mudança de ‘character’ como a marca peculiar de um 

indivíduo para o indivíduo propriamente dito está ligada a toda uma história social. Em uma 

palavra, ela pertence à ascensão do individualismo moderno. Indivíduos são definidos, agora, por 

aquilo que é peculiar a eles, como a sua assinatura ou a personalidade inimitável (...). 

Hoje, o termo ‘character’ significa as qualidades mentais e morais de um indivíduo, como no comentário 

do Príncipe Andrew de que ser baleado durante a Guerra das Malvinas foi ‘muito definidor de 

caráter'. Talvez ele se importasse de ter o seu ‘character’ construído um pouco mais 

frequentemente. A palavra também, refere-se, é claro, a figuras em romances, peças de teatro, 

filmes e afins. Entretanto, nós ainda usamos o termo para pessoas reais, como em ‘Quem eram 

aquelas personagens vomitando para fora das janelas do Vaticano?’ Também pode significar um 

indivíduo caprichoso ou idiossincrático, como em ‘Por Deus, senhor, ele é um personagem!’” 

(tradução livre). Observação: devido à ambivalência da palavra “character” em inglês, optei por 

manter o termo original nos trechos onde o autor, aparentemente, se vale dos múltiplos 

significados do verbete em sua argumentação. 
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usadas na construção de narrativas jornalísticas? Juliano VP, o traficante retratado em 

Abusado, de Caco Barcellos, não pode ser chamado de personagem pelo fato de ter 

efetivamente vivido as situações narradas no livro? Com base em tudo que já foi 

discutido até este ponto, eu mesmo respondo: pode, sim. E não só essa personagem 

específica, mas todas as personagens, centrais ou secundárias, que fazem parte de 

narrativas jornalísticas aprofundadas, como a reportagem e o livro-reportagem. 
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44..  AAnnáálliissee  ddee  rreeppoorrttaaggeennss  

 

 A revisão de conceitos empreendida nos capítulos anteriores teve o intuito de 

ilustrar como os jornalistas podem valer-se de uma estratégia associada principalmente 

ao discurso literário – a construção de personagens – na elaboração de seus textos. Os 

exemplos já citados, no entanto, não são suficientes para evidenciar a importância desse 

recurso no contexto da produção da reportagem e do livro-reportagem. Com esse 

objetivo, apresento a análise de duas obras específicas, detalhadas nos tópicos a seguir. 

 

 

4.1. “Eu estive na guerra”, de José Hamilton Ribeiro 

 

Para demonstrar a viabilidade da aplicação das teorias sobre personagens em 

obras jornalísticas, utilizo inicialmente o exemplo da revista Realidade, que é 

considerada uma das publicações mais relevantes do jornalismo literário brasileiro. O 

nome da publicação é um dos indícios mais evidentes da ambição jornalística do 

projeto, cuja missão primordial, segundo a “carta ao leitor” da primeira edição, era 

“informar, divertir, estimular e servir a nossos leitores”. A palavra “Realidade”, nesse 

contexto, tem relação com as características dos textos publicados, que buscavam 

explicar fatos de áreas – ou “editorias”, no jargão jornalístico – diversas, como política, 

economia, ciência, questões internacionais etc. 

 

A reportagem analisada é “Eu estive na guerra”, escrita pelo jornalista José 

Hamilton Ribeiro e publicada na edição de maio de 1968 de Realidade
40

. Nascido em 

1935, o autor já passou por vários veículos jornalísticos, como a própria Realidade, a 

revista Quatro Rodas, o jornal Folha de S. Paulo e os programas Globo Repórter, 

Fantástico e Globo Rural, onde trabalhava quando da elaboração desta pesquisa
41

.  

 

A reportagem tem 12 páginas editoriais (sem contar os anúncios) e 4 fotografias. 

Uma das imagens, que retrata Ribeiro ferido no campo de batalha, ocupa duas páginas e 

foi utilizada também na capa da revista, reproduzida na Figura 1, a seguir (disponível 

                                                 
40

 Ver íntegra da reportagem no anexo 2. 
41

 Informação verificada em março de 2013. 
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em cores e em uma proporção mais generosa nos anexos desta tese). A reportagem em 

análise é o destaque principal da edição, com a chamada de capa “NOSSO REPÓRTER 

VIU A GUERRA DE PERTO” sob a foto, além da legenda “Hamilton Ribeiro ferido no 

Vietnam” posicionada no canto superior esquerdo da imagem.
42

 

 

Fig. 1 

 

 

                                                 
42

 Este trabalho não tem como foco de análise o conjunto de fotografias que acompanham reportagens 

como a de J. H. Ribeiro, mas é impossível não comentar a semelhança entre a fotografia do autor 

ferido e a célebre Pietà de Michelangelo, de 1499, que representa Jesus no colo de Maria após a 

crucificação. 
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No sumário da edição, também disponível nos anexos deste trabalho, o destaque 

da reportagem é evidenciado pelo fato de que há duas referências ao texto de Ribeiro. A 

primeira linha do sumário faz referência à fotografia da capa: “Capa – Nosso repórter 

José Hamilton Ribeiro instantes após ter sido ferido por uma mina, no dia 20 de março, 

no Vietnam. Foto de Keisaburo Shimamoto” (maio de 1968, p. 3). Logo abaixo, a 

referência indica a página em que a reportagem começa (p. 26): “Vietnam – 26 – Eu 

estive na guerra – José Hamilton Ribeiro, nosso enviado especial ao Vietnam, sofreu a 

guerra na própria carne. E conta sua dramática aventura” (idem). 

  

O texto é bastante popular entre jornalistas e estudantes de comunicação 

brasileiros, entre muitos outros públicos específicos, em parte devido a uma tragédia 

pessoal do autor: durante o processo de levantamento das informações que serviriam à 

composição de sua reportagem, Ribeiro teve a perna esquerda destroçada – e 

posteriormente amputada – após a explosão de uma mina terrestre no Vietnã
43

. O que 

seria um texto enviado por um correspondente de guerra adquiriu, a partir desse 

episódio, os contornos de um relato autobiográfico sobre a tragédia pessoal do autor, 

escrito em primeira pessoa e baseado em uma série de recursos que serão analisados a 

seguir. 

 

O traço mais evidente é a inserção do autor como personagem principal da 

trama. Com base nas categorias de Brait apresentadas anteriormente, percebe-se que a 

estratégia de Ribeiro faz com que ele próprio assuma o papel de condutor da ação – 

aquele que dá o primeiro impulso e direciona a narrativa – e destinatário – sujeito para o 

qual as principais ações são direcionadas. O autor é, ao mesmo tempo, o protagonista 

que se apresenta ao leitor já nas primeiras linhas da reportagem e a personagem sobre a 

qual recaem as principais expectativas relacionadas à trama. 

 

O recurso estilístico da sobreposição de papéis é um dos elementos que 

corroboram o teor menos perecível dessa e de outras reportagens. Ao transcender 

aspectos textuais de organização da autoria em textos jornalísticos tradicionais, como o 

emprego da terceira pessoa e o distanciamento do narrador em relação aos fatos 

                                                 
43

 No texto original, o autor opta pela grafia da palavra em inglês – “Vietnam”.  Nesta pesquisa, optei pela 

grafia “Vietnã”. Apesar de não ser dicionarizada, a palavra é grafada desta forma na definição do 

verbete “Vietnamita” do Dicionário Houaiss – edição eletrônica (versão 3.0,  junho de 2009) 
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apresentados, Ribeiro se aproxima de um viés mais literário e atemporal. A esse 

respeito, cito Bulhões: “Ao buscar aproximar-se da literatura, o jornalismo parece 

ensaiar uma tentativa de resistir à possibilidade iminente do perecimento” (2007, p. 

192). 

 

O perecimento ao qual se refere o autor tem, em meu entendimento, ligação mais 

estreita com a produção jornalística noticiosa, restrita a veículos com periodicidade 

menos dilatada, como jornais diários, revistas semanas, portais de notícias e programas 

jornalísticos no rádio e na TV. Nesses veículos, pode-se dizer que o texto jornalístico 

perde a validade rapidamente, como no chiste sobre o jornal que, no dia seguinte, não 

tem outra utilidade além de embrulhar o peixe na feira. 

 

Vale notar que a literatura tem, ela própria, gêneros e produções que não se 

podem categorizar como sendo exatamente perenes. É decerto o caso da crônica, que 

busca o fato do cotidiano, geralmente perecível, como matéria-prima para o exercício da 

ficção. Em reflexão sobre a crônica, Candido afirma que “isso acontece porque não tem 

pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba 

tão depressa” (1979, p. 13). No caso de uma reportagem como a de Ribeiro, ocorre um 

processo inverso, em que o texto jornalístico busca ares de literatura para escapar ao 

perecimento.  

 

 Escrita quase integralmente na primeira pessoa do singular, recurso que é o 

indício mais claro da infração ao paradigma da impessoalidade do texto jornalístico 

tradicional, a narração de Ribeiro tem dois eixos discursivos principais no que respeita 

às vozes que se fazem ouvir na reportagem: a) o eixo do autor, que, como já apontado 

neste trabalho, também se apresenta como protagonista da história, e b) o eixo das 

personagens paralelas, elencadas no decorrer do texto. Transcrevo o início da 

reportagem para, em seguida, iniciar a análise.  

 

Vinte de março. Meu último dia na guerra. Amanhã, 21, já estarei em 

Saigon para cuidar da volta. Os soldados da Companhia Delta (ou D) 

vão fazer hoje outra batida numa aldeia de camponeses, 20 

quilômetros daqui. É a terceira vez que a Companhia D faz operação 

de limpeza nesse lugar, conhecido como “Estrada sem Alegria”
44

 – 

                                                 
44

 A expressão “Estrada sem alegria” corresponde ao título de um livro publicado originalmente em 1961 

pelo correspondente de guerra Bernard Fall. O livro trata da guerra da Indochina (1946 – 1954), 
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nome tirado do livro escrito por um francês, que conhecia bem essa 

região, onde êle
45

 próprio morreu no ano passado, pisando uma mina 

vietcong. 

Às oito e meia da manhã, um helicóptero nos leva para junto da 

Companhia D, na tal estrada sem alegria. Quando o aparelho, 

atendendo aos sinais de fumaça que indicam a posição dos soldados, 

começa a perder altura para pousar ao lado de uma plantação de 

mandioca, notamos uma movimentação estranha. Só no chão é que a 

gente vai saber do que se trata. Um soldado, ao atravessar uma moita 

de bambu, fez explodir uma mina, e dois dêles estão agora sendo 

atendidos pelos enfermeiros da Companhia. São dois porto-riquenhos, 

Vargas e Rosas. Um está com as duas pernas em frangalhos; o outro 

foi atingido no rosto e uma venda nos olhos leva a pensar que tenha 

ficado cego. No mesmo helicóptero que nos trouxe, os feridos são 

levados depressa para o hospital. Um militar conhecido, capitão 

Whitekind, sempre simpático, faz um aceno quando me vê: 

–Ei, Brasil, hoje vai ter barulho. Você está de sorte! 

(p. 26) 

 

Nos dois primeiros parágrafos, Ribeiro estabelece as bases desses dois eixos ao 

apresentar-se como repórter – o que se supõe pelo fato de que o leitor está diante de um 

texto publicado em uma revista – encarregado de fornecer a sua visão sobre a guerra do 

Vietnã. No trecho imediatamente seguinte, ele se coloca em contato direto com outras 

personagens – os soldados – que compõem a cena inicial. E recorre ao artifício da 

primeira pessoa do plural para unir-se aos demais atores da cena e se inserir como uma 

das personagens principais do texto.  

 

O início da reportagem é objetivo e remete ao aspecto temporal, com referência 

explícita a uma data – “vinte de março”. Como a revista tinha periodicidade mensal e a 

edição em análise é a de maio de 1968, pode-se supor que a data apontada pelo autor 

corresponde ao dia 20 de março de 1968.  O ponto onde se situa o protagonista na 

abertura da narrativa é exatamente esse. No dia vinte de março, Ribeiro está planejando 

a sua saída do país em guerra, mas não sem antes acompanhar uma operação militar 

que, nesse momento, ainda está por vir na narrativa. A terceira frase – “Amanhã, 21 já 

estarei em Saigon para cuidar da volta” – é outro indício do posicionamento temporal, 

que é arrematado pelo trecho “Os soldados (...) vão fazer hoje outra batida”. No início 

do texto, portanto, o autor se preocupa em inserir o leitor no tempo presente da 

                                                                                                                                               
travada no Vietnã antes da invasão norte-americana àquele país, iniciada em 1955. A estrada à 

qual Fall se refere no título, localizada no Vietnã, foi, coincidentemente, o local de sua morte, em 

1967 – um ano antes da chegada de José Hamilton Ribeiro ao país. A referência se justifica, talvez, 

pelo fato de que Fall, como Ribeiro, também foi vítima da explosão de uma mina terrestre. 
45

 Mantive a grafia original nas transcrições. Daí a aparente incorreção de alguns fragmentos do texto. 
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narrativa, que é o tempo da ação que culmina, alguns parágrafos adiante, no evento 

trágico que o feriu. O uso do presente do indicativo em trechos como “um helicóptero 

nos leva”, “notamos uma movimentação estranha” e “um está com as duas pernas em 

frangalhos” (itálicos meus) produz um efeito de leitura curioso: as ações relatadas com 

verbos no presente, embora estejam situadas no passado, adquirem relevância especial e 

se destacam no texto. 

 

Outro ponto a ser destacado em relação à cronologia do texto é a inserção de 

flashbacks com informações sobre alguns eventos que ocorreram antes do acidente que 

feriu o repórter. Ainda na primeira página da reportagem, o trecho que tem início com o 

intertítulo “O senhor não tem mêdo?” joga o leitor em uma espécie de pretérito-mais-

que-perfeito da narrativa. Nas primeiras frases desse trecho, os verbos – com exceção 

daqueles utilizados nas falas – indicam que os fatos aconteceram no passado, ao menos 

em relação ao episódio principal da reportagem, que é o acidente. Frases como “Eu era 

o único passageiro”, “a recepcionista ainda me disse” e “Não era verdade” são exemplos 

desse efeito cronológico.  

 

Ainda nesse mesmo trecho, no entanto, destacam-se outros verbos que, mesmo 

inseridos no flashback que apresenta os primeiros dias do autor no Vietnã, foram usados 

no presente. As frases “O aeroporto é uma praça de guerra” e “A paisagem se completa 

com um edifício semidestruído(...)” (p. 26 e 27), entre outras nos parágrafos seguintes, 

destoam do restante da narrativa, nesse trecho específico, devido ao tempo verbal. 

 

Descuido de edição ou recurso estilístico? A primeira possibilidade não parece 

muito convincente, dado que um dos motivos que fizeram de Realidade uma das 

publicações mais lidas e admiradas do país à época foi justamente a edição cuidadosa a 

que todos os textos eram submetidos. Em depoimento ao jornal Unidade, do Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo (ano I, nº 8, março de 1978), o 

próprio José Hamilton Ribeiro comentou o processo de edição de textos da revista: 

 

Quando a reportagem, após todo o trabalho de parto, chegava na 

redação, um novo ciclo começava. Aí era o Sérgio de Souza, editor de 

texto, que dava sua sentença: 

- Está ruim. Traz aquele personagem para o começo e reescreve tudo a 

partir dele. 
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Era um tal de reescrever, reescrever, pentear, editar. 

Quando o texto, afinal, passava pelo Sérgio (e pela 'escola de texto' 

que ele abriu lá, e que teve Miltainho Severiano, Otoniel dos Santos 

Pereira e outros artistas), ia enfrentar mais dois 'cascas': Patarra e 

Robert Civita. 

Era a batalha do título, do olho, da abertura. 

Quantas vezes o Robert Civita - dono da editora e varando noites na 

redação, muitas vezes dormindo no sofá - vetava uma, duas, três vezes 

uma abertura, até que Sérgio ou Patarra explodiam: 

- Tá bom, 51. Então você faz. 

Robert Civita era chamado de 51%. Por brincadeira, ele dizia que a 

Realidade era uma 'cooperativa da redação', com a diferença de 

que ele tinha 51% dos votos. Quando uma discussão apertava, ele 

apelava para os seus 51%. 

Aí o Robert Civita sentava na máquina e ia fazer como ele queria. Ia 

mostrar. Tentava uma, duas, oito, dez vezes. Amassava o papel e 

jogava fora. Então se rendia. 

- Ok, Sérgio. Faz do jeito que v. quer. (RIBEIRO apud FARO, 1996, 

p. 83)
46

 

 

Se for descartada a possibilidade de descuido na edição, resta a compreensão da 

mescla de tempos verbais como recurso estilístico. Ao destacar elementos de 

composição de cenário (o aeroporto e a paisagem) com o presente do indicativo, Ribeiro 

enfatiza o caráter jornalístico do texto. Como o Vietnã ainda seria, até o desfecho da 

guerra, em 1975, palco de vários episódios de destaque no noticiário internacional e 

brasileiro, pode-se interpretar os verbos como um indício da tentativa do autor de 

conferir um caráter mais perene ao seu relato. Ao afirmar, por exemplo, que o aeroporto 

“é” uma praça de guerra, ele não está se referindo apenas à sua experiência no local, 

mas a uma situação dilatada no tempo e, portanto, passível de ser narrada no presente. 

 

Outro traço da abertura da reportagem merece destaque: em alguns trechos, o 

autor abandona a postura de narrador onisciente e revela uma aparente fragilidade 

factual da narrativa. Ao afirmar, por exemplo, que “uma venda nos olhos leva a pensar 

que tenha ficado cego” (p. 26), Ribeiro demonstra não ter domínio sobre todos os 

eventos que o cercam. A situação é bastante compreensível em se tratando de uma 

incursão a um campo de batalha, mas merece registro por se tratar de uma prática não 

muito comum no jornalismo. Em textos estritamente factuais, o espaço para dúvidas ou 

afirmações vagas costuma ser bastante reduzido. 

                                                 
46

 Transcrevo o depoimento tal qual apresentado no livro de José Salvador Faro. Os grifos originais de 

Faro foram mantidos. 
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Outra prática também incomum no jornalismo é o julgamento subjetivo de 

personagens. No trecho “Um militar conhecido, capitão Whitekind, sempre simpático, 

faz um aceno quando me vê”, Ribeiro indica ao leitor que as informações oferecidas no 

texto passarão longe da objetividade jornalística, tal qual praticada em veículos mais 

noticiosos. Essa característica não é exclusiva do texto em análise, mas tornou-se um 

dos traços definidores da própria reportagem, cujo distanciamento do horizonte 

meramente factual se dá, entre outros recursos, por meio da construção de uma certa 

subjetividade na narrativa. 

 

O trecho transcrito também revela a primeira fala do texto, atribuída ao capitão 

Whitekind. O travessão, da mesma forma que as aspas em outros textos jornalísticos, é 

um indicador da literalidade das falas: quando um repórter deseja transcrever as 

palavras ditas por alguém de forma precisa e direta (ou, melhor dizendo, quando o 

repórter quer produzir no leitor o efeito de sentido de literalidade das falas inseridas no 

texto), esse é o recurso a ser utilizado. Pouco comum em textos jornalísticos, o 

travessão exige, numa primeira leitura, que a compreensão da reportagem se faça a 

partir de chaves de interpretação próprias da escrita não jornalística (inclusive da 

literatura), em que tal sinal gráfico é rotineiramente empregado em falas e diálogos de 

personagens que, em geral, são fictícios. 

 

No jornalismo, a estratégia de deslocar a narrativa para a fala de uma fonte ou 

personagem costuma ser usada quando se deseja tornar o texto mais crível. Quando 

outra pessoa que não o autor pronuncia palavras entre aspas ou precedidas de 

travessões, produz-se um efeito de verossimilhança, como se a fala que não é atribuída 

diretamente ao autor (embora tenha sido ao menos selecionada e articulada, no texto, 

pelo autor) aumente o teor de factualidade da narrativa. Curioso notar que as 

reportagens em geral – e o texto de Ribeiro não foge à regra – também se valem desse 

recurso, embora a voz do autor se faça presente e também seja usada como mecanismo 

para conferir credibilidade. 

 

Ainda em relação às falas, é preciso atentar para outras marcas do texto, como a 

identificação direta das personagens. A cada fala, apresenta-se rapidamente ao leitor 

quem é o sujeito, ainda que a fala não tenha sido expressa verbalmente. A próxima 
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transcrição ilustra esse procedimento: 

 

Era um padre católico. Perguntou-me em italiano se eu queria 

confessar e comungar. Numa reação que até hoje não entendo, 

respondi: 

-Obrigado, padre, sou protestante. 

Ao que ele retrucou: 

- Numa hora dessas, meu filho, isso não tem importância. 

Aquela idéia veio-me de novo: 

- É, vou morrer! 

(p. 33) 

 

Importante notar que, no trecho acima, uma das frases traduz um pensamento 

(ou “idéia”, como escreve Ribeiro), e não uma fala, como se o autor estivesse 

conversando consigo mesmo durante seus momentos de convalescença nos hospitais 

militares do país em guerra. 

 

Outro ponto a ser ressaltado sobre o uso dos travessões é a já apontada 

literalidade inerente ao emprego desse e de outros sinais gráficos no texto jornalístico. 

Se todas as falas (ou pensamentos, como no caso descrito acima) antecedidas por 

travessões ou organizadas entre aspas correspondem de forma fiel àquilo que 

efetivamente foi dito (ou pensado), é razoável supor que esse e outros autores 

organizam esses trechos a partir de um resgate fiel das palavras pronunciadas pelas 

personagens. Vejamos as seguintes passagens: 

 

Às 5 da manhã, no aeroporto da capital da Índia, a recepcionista da 

Air France veio ao meu encontro: 

- É o senhor que vai para o Vietnã? 

- É. 

- E o senhor não tem medo? 

- Bem... 

(p. 26) 

 

----- 

 

Pronto – estava no Vietnã. Era 6 de março de 1968. Minha primeira 

preocupação foi trocar dinheiro. Vi uma tabuleta de “exchange" e 

segui direto para lá. 



100 

 

- Não é possível. Este serviço é só para o pessoal militar americano. O 

senhor pode trocar o seu dinheiro nos bancos da cidade. 

Estava criado o caso. O centro da cidade é longe do aeroporto, para 

chegar lá precisaria tomar um táxi e ia ser um problema pagar ao 

motorista. (p. 27) 

 

 

As falas transcritas acima correspondem a uma representação fiel do que foi dito 

quando o autor encontrava-se no Vietnã? As personagens citadas – e nem sempre 

identificadas de forma direta, como no segundo trecho, em que a personagem 

simplesmente não é mencionada – efetivamente pronunciaram aquelas palavras? Pode-

se confiar incondicionalmente na memória de um repórter quando este resgata e 

organiza as falas para a composição da narrativa? Arrisco uma resposta para todas as 

questões anteriores: não. Mas a leitura desses depoimentos indica uma disposição do 

autor no sentido de produzir uma interpretação que não dá muita margem a dúvidas 

quanto ao teor factual do texto. 

  

Ainda em relação às falas, também cabe notar que Ribeiro optou por apresentar 

algumas em detrimento de outras para valorizar determinados trechos da narrativa. 

Quando as informações são secundárias, o discurso indireto sobressai e o narrador se 

evidencia como figura de destaque na condução do texto. Quando as informações 

parecem ser mais importantes – como nos trechos em que Ribeiro interage com outras 

personagens em seus momentos de agonia, nos hospitais por onde passa –, as falas são 

inseridas. 

 

Se possível fosse resumir o texto de José Hamilton Ribeiro, eu diria que sua 

reportagem é um relato essencialmente autobiográfico sobre um episódio específico que 

ocorreu com o jornalista em uma de suas empreitadas. Mas o tom pessoal é substituído, 

em vários trechos, por um certo distanciamento em relação aos fatos narrados, como se 

o teor literário do texto nunca pudesse ceder espaço de forma definitiva ao objetivo 

jornalístico da reportagem. Esse distanciamento se acentua no fim do texto, em um 

trecho que oferece algumas perguntas ao leitor, como se este pudesse participar de 

forma efetiva da construção da narrativa: 

 

Meu último dia no Vietnã. Um aviãozinho me levará a Cam-Rahm 

Bay – base aérea de onde saem os aviões de longo percurso e, 

também, os superbombardeiros que atacam diariamente o vici – e daí, 
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um outro me transportará para o aeroporto de Tóquio. Amanhã ou 

depois um poderoso jato me levará aos Estados Unidos, onde eu 

terminarei meu tratamento, que incluirá uma boa perna mecânica. Para 

mim esta guerra acabou. Uma coisa, entretanto, não me sai da cabeça: 

por que o pequeno Van-Thanh não pode parar de chorar? Por que os 

americanos que têm medo e os sem medo não podem voltar para casa? 

Por que os vietcongs não retornam aos arrozais? (2006, pp. 199-200) 

 

 

Ao expressar essas três questões, o jornalista confere ao seu leitor a função 

explícita de interlocutor. A natureza das perguntas parece sugerir sua opinião 

desfavorável à guerra e induzir o leitor a pensar com ele. Ou, ao menos, a conhecer a 

sua opinião – outro traço que evidencia o distanciamento em relação aos paradigmas 

jornalísticos. Configura-se, desta maneira, um texto híbrido que, sem deixar de lado a 

factualidade inerente à produção jornalística, não abre mão de efeitos de sentido 

frequentes no texto literário. 

 

A reportagem “Eu estive na guerra” não pode ser enquadrada no gênero do 

romance. Tampouco pode ser interpretada como literatura de ficção, pois não se 

caracteriza como uma produção voltada à elaboração de situações e personagens que 

não correspondem a pessoas vivas ou mortas. Mas também foge da objetividade que é 

traço característico de boa parte da produção da imprensa atual, seguindo a trilha da 

subjetividade aberta pelo Jornalismo literário em suas raízes históricas. E escapa do 

perecimento. 

 

 

4.2. Abusado, de Caco Barcellos 

 

A ideia principal que norteia este trabalho é a de que a narrativa do livro-

reportagem se diferencia do texto jornalístico convencional, mais noticioso, em grande 

parte devido à utilização de estratégias presentes no texto considerado literário. Uma 

dessas estratégias é a construção de personagens a partir de sujeitos reais, que permite 

ao autor explorar os elementos factuais de forma mais efetiva. 

 

A hipótese aqui defendida é a de que as personagens constituem elemento 

central do jornalismo literário. E que esse recurso é imprescindível à apresentação dos 

fatos que é inerente ao texto jornalístico, especialmente no livro-reportagem, formato 
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que viabiliza narrativas mais substanciosas, sem a limitação de espaço determinada pela 

mídia periódica (jornais e revistas). 

 

Essa fuga da objetividade constitui uma espécie de paradoxo epistemológico do 

jornalismo, pois, ao mesmo tempo em que rompe a teia de paradigmas de um discurso 

que se construiu historicamente almejando a precisão e a objetividade, dá ao relato um 

caráter ainda mais factual – efeito que se constrói principalmente devido à existência 

efetiva, no presente ou no passado, das personagens apresentadas, cuja identificação 

deixa o texto impregnado de elementos de verossimilhança. 

 

A utilização de personagens, seguindo o rastro de autores como o já citado Rildo 

Cosson, confere ao livro-reportagem um atributo de hibridismo. Trata-se, por um lado, 

de um conjunto de obras que podem ser definidas como literárias. Ao mesmo tempo, é 

curioso notar que os mesmos livros costumam ser organizados em coleções e prateleiras 

que reúnem títulos essencialmente jornalísticos, além de terem fichas catalográficas que 

remetem a esse tipo de produção e de serem inscritos, em premiações, nas categorias 

voltadas para títulos jornalísticos. 

 

Para sustentar as questões que norteiam esta pesquisa, utilizei como base de 

referência o prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro. Desde 1993, o prêmio tem a 

“reportagem” como uma de suas categorias – de forma independente ou em conjunto 

com as obras classificadas como “biografias”. Das obras premiadas nas últimas duas 

décadas, selecionei um livro que tem uma personagem como elemento central da 

narrativa, o que permitiu o uso do referencial teórico relativo a personagens formulado 

em algumas vertentes dos estudos literários. 

  

 

4.2.1. O livro e sua materialidade  

 

Analiso, a partir deste ponto, o livro Abusado: O Dono do Morro Dona Marta, 

do jornalista Caco Barcellos. Valho-me, para a análise aqui empreendida, da 16ª edição, 

de 2006
47

. A obra foi publicada inicialmente em 2003 pela editora Record, cuja sede 

                                                 
47

 Em junho de 2014, o livro encontrava-se à venda em sua 20ª edição, lançada em 2009, segundo 

informações disponíveis no endereço eletrônico da Livraria Cultura (não há dados detalhados 
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está localizada na cidade do Rio de Janeiro. No ano em que foi lançada, a obra 

ultrapassou a marca de 40 mil exemplares vendidos na primeira tiragem
48

, 

permanecendo por várias semanas no topo das listas de livros de não ficção mais 

vendidos do país. 

 

Em 2003, o livro foi o vencedor, na categoria “livro-reportagem”, do Prêmio 

Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Em 2004, Abusado foi escolhido 

como o “Livro do ano” na categoria de “não ficção” do prêmio Jabuti, da Câmara 

Brasileira do Livro, e também venceu a disputa na modalidade “Reportagem e 

Biografia”. 

 

A edição de 2006 tem 559 páginas e é dividida em três partes: 

 

 Parte I | Tempo de viver (capítulos 1 a 20) 

 Parte II | Tempo de morrer (capítulos 21 a 30) 

 Parte III | Adeus às armas (capítulos 31 a 38) 

 

A parte I começa na p. 15 e termina na p. 323. É a maior das três, com 309 

páginas, e aborda de forma detalhada o surgimento e consolidação de Juliano VP no 

cenário do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. 

 

Na edição utilizada, o fluxo de leitura é interrompido após a p. 298 por uma 

sequência de 24 páginas não numeradas (a p. 299 surge após esse trecho), com 

impressão em cores e papel de melhor qualidade, que trazem fotos e reproduções de 

jornais que publicaram matérias sobre o tráfico no morro Dona Marta
49

. Localizado na 

metade do livro, esse caderno de 24 páginas cria uma pausa de leitura aparentemente 

não muito bem posicionada, pois os cenários, personagens e reportagens retratados têm 

relação com trechos específicos do livro que, no geral, estão localizados em páginas 

                                                                                                                                               
sobre a obra no site da editora Record): 

<http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=694106>. Acesso em 8 de 

junho de 2014.  
48

 Dados extraídos do “Portal de Negócios da Comunicação”. Disponível em 

<http://portaldacomunicacao.uol.com.br/graficas-livros/8/artigo204175-1.asp>. Acesso em 7 de 

maio de 2014. 
49

 “Morro Dona Marta” e “Favela Dona Marta” fazem referência ao mesmo local, embora a primeira 

forma tenha ligação mais direta com o morro em si (o local ou acidente geográfico da zona zul 

carioca) e a segunda forma seja mais usada como nome da comunidade que vive no local.   
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muito distantes dali. Não há, no texto, indicações para as páginas onde estão as 

fotografias – elas não são numeradas e tampouco estão presentes no sumário. 

 

A parte II começa na página 327 e termina na página 448 (total de 122 páginas) 

e se organiza principalmente em torno da celebridade desfrutada por Juliano VP durante 

seu período de maior notoriedade à frente do tráfico no morro Dona Marta. O episódio 

que abre a parte II talvez seja o mais conhecido pelo público de leitores que tiveram 

acesso ao livro (inclusive por aqueles que não moram no Rio de Janeiro): a gravação de 

um clipe de Michael Jackson no morro Dona Marta em 1996. Para filmar algumas cenas 

do clipe da canção “They don’t care about us” (“Eles não ligam para nós”, em tradução 

livre), a equipe de produção do clipe teve de pedir autorização e proteção ao grupo do 

traficante Márcio Amaro de Oliveira, o Juliano VP do livro de Caco Barcellos. A 

situação gerou bastante controvérsia e foi amplamente noticiada pela imprensa à época.  

 

A parte III começa na página 451 e termina na página 554, com um total de 104 

páginas. O trecho final do livro aborda o desmantelamento do grupo de Juliano VP e 

detalha o autoexílio do traficante fora do país, principalmente em Buenos Aires, quando 

o autor do livro encontra o protagonista e assume a narrativa em primeira pessoa para 

contar a sua experiência. 

 

Antes das três partes principais, o livro conta com uma página de 

agradecimentos e uma nota de dois parágrafos em que o autor detalha sua estratégia de 

preservar os nomes reais dos criminosos – entre eles o próprio Juliano VP (ver 

observações sobre a nota no cap. 4.2.2.). Logo após a última página da parte III há 

também um posfácio, cujo tema central é a morte do protagonista na cadeia, e duas 

páginas com referências bibliográficas e créditos. Como não há orelhas na edição 

analisada, as informações habituais sobre a obra e sobre o autor encontram-se na quarta 

capa. 

 

O livro tem como personagem central uma pessoa física, o traficante Márcio 

Amaro de Oliveira, nascido em 1970 e morto em 2003, que talvez já assuma um 

estatuto ficcional a partir de seus codinomes Marcinho VP e Juliano VP (alcunha 

utilizada no livro e à qual farei referência direta a partir deste ponto). Juliano foi um dos 
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líderes da facção criminosa Comando Vermelho e chefiou o tráfico no morro Dona 

Marta, na zona sul carioca, durante parte das décadas de 1980 e 1990. 

 

Além de oferecer uma visão ampla sobre a personagem central, com 

informações sobre vários momentos de sua vida (pode-se dizer que o texto é, em grande 

medida, biográfico), Barcellos retrata o cotidiano de outros traficantes e figuras 

diretamente relacionadas à trama. 

 

 

 

4.2.2. Indicadores de veracidade 

 

Na “Nota do Autor”, Caco Barcellos faz uma observação relevante sobre as 

personagens. Transcrevo a nota integralmente a seguir – com a ressalva de que o texto 

pode ser uma produção ficcional: 

 

Em nenhum momento da investigação deste livro sofri alguma pressão 

da quadrilha ou de outros personagens. Omiti alguns nomes para 

evitar intriga, perseguição ou punições judiciárias aos que me 

confiaram seus segredos. Usei o mesmo critério para quem vivia fora 

do morro, criminosos ou trabalhadores, gente honesta ou não. 

Optei por usar os codinomes ou apelidos conhecidos dos mais íntimos 

como forma de contar as histórias de crimes sem precisar mutilar a 

verdade. Durante os quatro anos de produção do livro, muitos deles 

foram presos, torturados, mortos sempre de forma brutal. A 

experiência reforçou meu repúdio à cultura da punição perversa, 

contra quem já nasceu condenado a todas as formas de injustiça. 

(2006, p. 11) 

 

Antes de analisar a nota, vale ressaltar o fato de que o autor é um jornalista 

bastante conhecido na TV e na mídia impressa, e que essa identidade profissional 

provoca de antemão um efeito de leitura particular: provavelmente, boa parte de seus 

leitores assume que o autor não escreve o livro como ficcionista, mas como repórter. E 

todas as suas afirmações são apresentadas como o resultado de um trabalho jornalístico 

de investigação. 

 

Dada a impossibilidade de averiguar com cada um dos leitores se o efeito de 

verdade gerado por esse caráter jornalístico se consolida à medida que as páginas são 
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viradas, pode-se ao menos supor que o caráter factual da narração é acentuado por essa 

identidade do autor. 

 

A já comentada omissão de alguns nomes e a opção por utilizar apelidos no 

lugar dos nomes reais e completos é um dado importante a ser levado em conta na 

análise, especialmente considerando o caráter factual da narrativa. Tal recurso, 

conquanto não invalide as informações presentes no livro, pode gerar questionamentos 

relativos à veracidade de alguns depoimentos (esta mesma ver acidade, no entanto, sai 

fortalecida quando o autor afirma que a omissão dos nomes verídicos teve o objetivo de 

evitar a repercussão que o nome das pessoas físicas presentes em sua narrativa poderia 

gerar nas esferas judiciais). 

 

Afinal, a partir de uma perspectiva jornalística ortodoxa, se os sujeitos não são 

identificados ou têm sua identidade oculta pelo autor, a possibilidade de verificação das 

falas se restringe ao processo de entrevista – desde que o leitor acredite que a entrevista 

efetivamente aconteceu. A discussão dos aspectos éticos envolvidos na produção de um 

livro-reportagem não faz parte dos objetivos centrais desta tese, mas não pode ser 

ignorada quando da análise de uma obra com ocultação ou identificação parcial de 

personagens. 

 

Além do uso de nomes alternativos e codinomes, outros detalhes podem ser 

relacionados diretamente ao teor factual da narrativa (ou ao efeito de produção de 

sentido de factualidade pretendido pelo autor, que declara, em mais de um trecho, ter se 

preocupado bastante com a autenticidade das informações presentes na obra). Um 

desses detalhes é a ficha catalográfica, que organiza o livro em três assuntos que 

parecem desvinculados do universo da criação ficcional: “1. Crime organizado – Rio de 

Janeiro (RJ). 2. Santa Marta (Rio de Janeiro, RJ) – Condições sociais. 3. Repórteres e 

reportagens.” (2006, s/p). Um leitor que tenha a preocupação de iniciar a leitura por esse 

trecho percebe, de antemão, que o livro foi produzido não como uma peça de literatura 

de ficção, mas como uma obra jornalística sobre a criminalidade e a vida em uma favela 

na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Outro detalhe é a capa da edição analisada. A foto, que parece ter sofrido algum 

tipo de tratamento digital, mostra um homem sem camisa, de gorro, óculos escuros e 
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lenço cobrindo parte do rosto, com duas armas presas à cintura e outra cruzada sobre o 

ombro direito, à altura da cabeça. Não é possível saber se a imagem é a do protagonista 

do livro – o “Abusado” escrito com “s” invertido que alude ao próprio Juliano, como 

percebe-se a partir da leitura das páginas seguintes
50

. Mas a leitura dos créditos 

localizados abaixo da ficha catalográfica traz uma pista importante, pois a autoria da 

foto é atribuída à “Agência O Dia”, que consiste no serviço de notícias do jornal carioca 

homônimo. Se a fotografia foi produzida por uma empresa jornalística, posso supor ao 

menos que não se trata de um ensaio fotográfico aleatório, mas da imagem real de um 

criminoso, o que também fortalece o teor de factualidade do livro. 

 

 

4.2.3. Análise das personagens inseridas na narrativa 

 

A partir deste ponto, ofereço algumas considerações sobre a construção da 

narrativa do livro Abusado, com destaque para a utilização de personagens na obra, uma 

vez que é sobre este componente que se constrói a hipótese principal que esta tese 

discute. 

 

 

4.2.3.1. Parte I: Tempo de viver 

Capítulos 1 a 20 (páginas 15 a 323) 

 

 

O capítulo 1 (“Melhor bandido”, p. 15), assim como os capítulos 2, 7, 8, 11, 12, 

13, 14, 17, 19, 25, 26 e 28 (em um total de 13 capítulos) tem uma epígrafe que reproduz 

o que parece ser um trecho de uma música popular entre os traficantes: 

 

O Salgueiro está tomado 

Com o Fabinho e o Dá 

Na Mangueira verde e rosa 

Coringa e Polegar 

Lá no Serra tem o Bruxo 

Na Santa Marta, Santo, Difé, 

                                                 
50

 Não logrei identificar um motivo plausível para a inversão da letra “s” no título. 
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Marcinho VP no ar! 

| Funk proibido |  

(2006, p. 15, negrito do original) 

 

Os versos fazem alusão a algumas figuras proeminentes do tráfico de drogas da 

região metropolitana do Rio de Janeiro durante a década de 1990, com os locais onde 

cada um deles exercia o seu domínio. E, no fim, há a referência direta a “Marcinho VP” 

(apresentado, nesse trecho específico, com o apelido original difundido pela imprensa 

da época, provavelmente devido ao fato de o texto não ser de autoria de Caco 

Barcellos). Todos faziam parte da organização criminosa Comando Vermelho e vários 

deles – quiçá todos – foram mortos nas muitas guerras pelo controle do tráfico nas 

favelas, em operações policiais ou em execuções nos presídios para onde alguns foram 

encaminhados. 

 

O título “Funk proibido” foi atribuído pelo autor nesse e em outros 10 capítulos 

sem que houvesse uma indicação da autoria da música, da data em que a letra teria sido 

divulgada ou qualquer informação adicional – ou, ao menos, uma explicação sobre a 

impossibilidade de se obter essas informações. Descuido de edição do livro? Talvez. 

Mas o efeito de sentido produzido no leitor, que absorve os versos como um preâmbulo 

da narrativa que está por vir (e que pode ser resumida como uma história sobre o tráfico 

e o crime em geral nas favelas do Rio de Janeiro), compensa esse pequeno deslize, caso 

ele tenha mesmo ocorrido. 

 

A cena que abre o livro é uma perseguição policial aos bandidos. Sem conhecer 

a situação que desencadeou o conflito inicial, o leitor é apresentado às ruas, vielas e 

ladeiras do bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que ladeia o morro Dona Marta. A 

narrativa prioriza o movimento dos bandidos, que, acuados pela polícia, aguardam o 

resgate de um comparsa. E a primeira personagem apresentada no livro não é humana: 

trata-se de um cachorro: “Com o câmbio em ponto morto, é inaudível até para o 

cachorro, sempre atento aos movimentos, na curva que se aproxima” (p. 15).  

 

Que efeito de sentido pode ter a inserção do animal nesse espaço introdutório do 

livro? Considero que sua presença justifica-se apenas pelo silêncio que ele testemunha, 

e pelo contraste entre esse mesmo silêncio e o barulho que se anuncia, pois nas linhas 
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seguintes a narrativa irá migrar para um cenário de guerra repleto de explosões, tiros e 

movimentos bruscos dos automóveis e personagens envolvidos na perseguição, de um 

lado e de outro. O animal, apesar de ocupar um espaço nobre na narrativa (ele surge na 

terceira linha do livro), não retorna ao texto nos parágrafos seguintes
51

. 

 

Em seguida, narra-se um combate entre policiais e traficantes e, na sequência, a 

narrativa se desdobra nas cenas em que o chefe do tráfico e protagonista do livro, 

Juliano VP, é socorrido pelos amigos após ter sido baleado no confronto com a polícia. 

No mesmo capítulo, uma marca gráfica simples – a inserção de uma linha em branco 

entre parágrafos – pontua a divisão de cenas. Essa mesma marca será abandonada em 

outros trechos e capítulos do livro, em que o espaço adicional entre os parágrafos cede 

lugar a um símbolo formado por três quadrados pequenos centralizados no espaço entre 

duas linhas em branco. 

 

Essa transição do padrão gráfico denota uma aparente falta de cuidado com os 

processos de revisão, edição e diagramação do livro, pois a leitura não traz nenhum 

elemento que justifique a substituição do espaço pelo símbolo já mencionado. De 

qualquer maneira, mantém-se a divisão em trechos mais ou menos independentes entre 

si – esta sim, responsável pela construção de sentidos, pois promove a ruptura da cena 

anterior e introduz a próxima. A analogia com o discurso cinematográfico é inevitável: 

como o livro é repleto de cenas de ação, como a da abertura, a divisão funciona como a 

passagem de uma sequência de imagens para outra. 

 

O primeiro trecho do livro merece atenção redobrada, pois ele desencadeia um 

efeito bastante perceptível no leitor: em suas seis páginas, o trecho parece ter sido 

organizado pelo autor como a progressão de uma cena em que várias personagens 

(ainda não muito bem conhecidas, a essa altura, por quem lê o texto) são apresentadas 

como alvos de uma perseguição implacável da polícia. 

 

                                                 
51

 Coincidência ou não, um ano antes do lançamento de Abusado, outra narrativa sobre a criminalidade no 

Rio de Janeiro (o filme Cidade de Deus) também usou um animal – no caso, uma galinha – como 

elemento de abertura da trama. No filme, os criminosos perseguem uma galinha que havia fugido 

durante uma festa promovida no bairro cujo nome inspirou a obra. 
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Ao volante de um carro que se desloca em silêncio está Careca, a primeira 

personagem a ser nomeada. Ele é o motorista que segue em socorro aos quatro 

comparsas acuados pela polícia: Juliano (o protagonista), Paranóia, Bruxo e Pardal. 

 

Em uma das vias de acesso ao morro Dona Marta, na zona sul carioca, os cinco 

deparam com uma caminhonete da Polícia Militar e, a partir desse ponto, tem início um 

confronto violento entre os bandidos e as forças de segurança. 

 

Um detalhe que chama a atenção do leitor já no início do livro é a articulação 

das personagens. Em narrativas policiais tradicionais, como romances ou reportagens 

sobre a criminalidade, os polos de ação costumam ser determinados e enfatizados desde 

o início, para que o leitor tenha uma noção clara de quais são as forças (e personagens) 

em oposição no enredo. As posições, em geral, são marcadas conforme o papel de cada 

personagem: policiais (ou qualquer agente que tenha a missão de combater o crime) 

assumem quase sempre o primeiro plano, como se fosse deles a voz principal da 

história. 

 

Esse posicionamento das personagens se inverte em Abusado: embora o leitor 

saiba, desde o início, que a narrativa terá seu foco concentrado no mundo do crime (um 

dos indícios é o “funk proibido” referido anteriormente), sua atenção é quase toda 

voltada, na abertura do livro e em praticamente todo o restante da obra, para as ações 

dos criminosos, que assumem o espaço de personagens principais.  

 

Esse processo tem relação direta com a nomeação das personagens (e com a 

percepção que o leitor tem dessa nomeação), que talvez seja o recurso mais perceptível 

de valorização dos criminosos na narrativa, na mesma medida em que os policiais são 

raramente apresentados pelo nome ou apelido. Esse tratamento diferenciado dos 

bandidos (que têm apelidos ou nomes, ainda que vários desses nomes sejam falsos) e 

policiais (raramente identificados) se traduz, para o leitor, em uma estratégia avessa à 

utilizada na cobertura cotidiana dos crimes nas grandes cidades, em que o bandido 

(especialmente quando é menor de idade) acaba sendo “coisificado”, sem atribuição de 

nomes. Importante frisar que não há, nessa constatação, nenhum juízo de valor. Trata-se 

apenas do diagnóstico de um possível efeito de leitura.  
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No mesmo trecho, na página 18, há uma passagem que se destaca da narrativa 

principal. Além das personagens já citadas – criminosos e policiais –, o texto revela 

uma espécie de efeito colateral das cenas de violência que abrem o livro. Em uma casa 

no “asfalto” (como os moradores das favelas se referem aos trechos da cidade que não 

fazem parte das comunidades mais pobres), localizada no mesmo trecho de acesso à 

favela onde ocorre o tiroteio, a jovem Ana, de 20 anos, fica apavorada com o que está 

acontecendo do lado de fora, e por pouco não é alvejada por um dos tiros, que perfuram 

a porta da casa e até mesmo a sua cama, onde ela não estava naquele momento. No 

mesmo trecho são apresentadas as personagens Cristina Ramos, irmã de Ana, e Antônio 

Carlos Ribeiro (ou Badalhoca), ex-jogador de vôlei da seleção brasileira. O casal chega 

de motocicleta ao local e ambos se surpreendem com a cena de violência. Nesse e em 

vários outros trechos, sobressai a diferença de estratégia de nomeação de personagens. 

No geral, aquelas que têm associação direta com o crime não são abordadas com nomes 

reais e completos, enquanto as personagens não relacionadas ao mundo do tráfico têm 

nomes e sobrenomes no texto. 

 

Relativamente protegidos, Cristina e Antônio param antes da barreira policial e 

tentam contato com Ana, que não atende ao telefone. O desespero dessas três 

personagens neutras passa, então, a acompanhar a narrativa principal, numa indicação 

clara de que as duas mulheres e o homem que são pegos de surpresa pelo tiroteio 

constituem uma espécie de núcleo paralelo no livro: o dos cidadãos que não têm 

envolvimento direto com a violência e expressam o senso comum sobre o tema, 

resumido na frase de Antônio na página seguinte, quando consegue, finalmente, 

encontrar Ana dentro de casa: “ – O Rio de Janeiro acabou. Vamos embora desta 

cidade!” (p. 19). A inserção do ex-jogador de vôlei de encerra nesse trecho, e seu 

trânsito rápido pela narrativa parece sugerir que o papel principal dele, bem como de 

sua mulher e de sua irmã, é o de porta-voz da sociedade carioca amedrontada com a 

violência urbana. 

 

Ao notar a narrativa do tiroteio intercalada com um trecho que apresenta os 

efeitos que a situação provoca em um conjunto paralelo de personagens, o leitor, aos 

poucos, se dá conta de uma clivagem bastante frequente na obra, a que separa a favela 

do “asfalto” – local habitado pelo próprio autor do livro, que, alguns capítulos à frente, 
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também se apresenta como personagem que tem uma posição social e econômica 

privilegiada em relação aos traficantes. 

 

O primeiro trecho do capítulo de abertura do livro é, portanto, uma boa síntese 

dos agrupamentos principais de personagens: os criminosos (grupo do qual fazem parte 

Juliano e seu bando, além de muitas outras personagens secundárias na trama), os 

policiais (que não são apresentados como o “lado bom” da história, mas apenas como os 

representantes das forças de segurança do Estado, muitas vezes relacionados, eles 

próprios, a atos ilegais) e os moradores do “asfalto”, apavorados com o recrudescimento 

da violência. 

 

Como já apontado, os primeiros parágrafos do livro se concentram mais na 

narrativa do combate entre os criminosos e os policiais do que na elucidação da 

personagem que dá título à obra. Juliano, o protagonista, é apresentado somente no 

último parágrafo da segunda página do texto (p. 16) como o “chefe” da quadrilha que, 

naquele momento, tenta fugir de uma emboscada policial. Nesse momento, a atenção 

converge para a figura do líder que, desesperado, tenta controlar a situação, ordenando 

aos comparsas que revidem o ataque ao mesmo tempo que se escondem das balas que 

perfuram o carro. 

 

Na sequência, a figura de Juliano atrai ainda mais a atenção do leitor quando 

percebe-se que ele está baleado. Sem saber qual é a gravidade do ferimento, o 

protagonista se coloca, na narrativa, em uma posição que sugere dois caminhos 

possíveis para o livro – e a leitura é particularmente atrativa nesse trecho justamente por 

causa desse desdobramento imprevisível: 1) Juliano irá morrer logo em seguida e a 

história que se desdobrará nas páginas seguintes será um grande flashback da vida do 

traficante até aquele momento; 2) Juliano irá sobreviver ao ferimento e a narrativa 

seguirá um curso mais linear em relação à cronologia dos acontecimentos. 

 

O texto oferece, de forma progressiva, a solução para esse suspense temporário 

sobre a saúde do protagonista. Na última linha da p. 26, um médico chamado às pressas 

para verificar o estado de Juliano anuncia o veredicto positivo ao afirmar que o 

ferimento havia sido provocado por um tiro de raspão – no que é imediatamente 

questionado pelo paciente, que, acometido por uma mania de perseguição quase 
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paranóica (situação que se repete em vários trechos da obra), afirma que o médico está 

ocultando os problemas reais para que ele, Juliano, morra sem um atendimento 

adequado.  

 

A página 21 traz outra personagem que se destaca na narrativa: Luana, namorada 

de Juliano. Moradora do “asfalto”, Luana simboliza a constante interação de Juliano 

com o ambiente externo ao morro. A menina rica, loira, alta, estudiosa, apaixonada por 

leitura e com formação superior jamais havia se envolvido antes “com alguém tão 

distante de seus hábitos e de sua realidade” (p. 21). Nesse ponto da narrativa, a 

descrição de Luana omite alguns dados que só serão fornecidos ao leitor no capítulo 24, 

quando ela é enfim apresentada como “Luana Fioravante, uma publicitária solteira, de 

30 anos, que morava no bairro da Gávea”
52

. 

 

A presença da namorada de Juliano nesse ponto do texto introduz no texto três 

linhas fundamentais para o desenvolvimento da obra: 1) a necessidade de revelar as 

relações pessoais e familiares do protagonista, que coaduna com uma diretriz constante 

da obra no sentido de traçar um retrato aprofundado e multifacetado de Juliano (e, 

portanto, coerente com a caracterização do traficante como alguém que se aproxima 

bastante da personagem literária); 2) a constante inserção de personagens que marcam 

as desigualdades e as contradições ou oposições entre o asfalto e o morro (a imagem em 

si de Luana, em seus aspectos físicos e intelectuais, já é um marcador importante de 

várias oposições: brancos x negros, ricos x pobres, cultos x incultos, bem-sucedidos x 

desesperançosos etc.); 3) a situação, instalada progressivamente na obra, de 

desvinculação parcial de Juliano do mundo do tráfico – processo do qual Luana 

aparentemente participa de forma decisiva, ao influenciar o traficante a deixar o crime 

(no que é correspondida por Juliano, embora não de forma definitiva, como é possível 

perceber a partir da leitura do desfecho do livro). 

 

Relativamente ao primeiro ponto (as relações pessoais de Juliano), Luana é 

apresentada como uma das muitas namoradas de Juliano. Sua inserção precoce sugere 

                                                 
52

 Por curiosidade e para checar se a estratégia de ocultação dos nomes reais das personagens havia se 

mantido com Luana, tentei garimpar informações sobre ela na internet. Mas não tive sucesso – o 

que talvez indique que até mesmo essa personagem, apesar de ter sido apresentada posteriormente 

com nome completo, idade, profissão e local de moradia, deve corresponder a alguém cuja 

identificação foi ocultada pelo autor. 
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que o protagonista tem com ela uma relação talvez especial, mais intensa. Essa 

intensidade explica-se pelo fato de Luana poder ser incluída em uma tríade especial de 

personagens: ela própria, o cineasta João Moreira Salles
53

 e o próprio Caco Barcellos, 

que se insere definitivamente como personagem no último capítulo. 

 

Os três se empenham numa possível saída de Juliano do universo do tráfico, 

devido à alegação – feita por essas mesmas personagens – de que ele teria uma 

formação cultural diferenciada (ou ao menos nutria uma certa ambição por desenvolver 

essa formação), e de que isso poderia viabilizar sua entrada em um ambiente 

socialmente mais aceito: o do “asfalto”. Nesse sentido, os três também funcionam como 

porta-vozes de um segmento social específico, o da classe média-alta. 

 

Relativamente ao segundo ponto levantado (a oposição entre o morro e o 

asfalto), Luana, com seu constante medo dos conflitos em que estão metidos os 

traficantes – mais adiante, ela ensaia algumas subidas ao morro, mas acaba desistindo 

após verificar as condições precárias de moradia e de segurança às quais os moradores 

da favela estão submetidos –, tem uma importância equivalente à de Badalhoca (o ex-

jogador de vôlei) e sua família. As personagens do asfalto vivem em um estado de 

insegurança constante devido às ações dos traficantes e aos confrontos destes com a 

polícia, e essa insegurança, embora não seja a linha mestra da narrativa, mostra-se de 

forma nítida na construção de algumas personagens, com destaque para Luana. Em 

outras palavras, pode-se dizer que ela encarna a paranóia dos moradores do Rio de 

Janeiro com a violência urbana. 

 

O terceiro ponto (afastamento progressivo de Juliano do mundo do tráfico) é o 

mais importante para que se compreenda a dinâmica dos capítulos do livro. E Luana 

surge como um dos principais elementos de articulação dessa malsucedida saída de 

Juliano da criminalidade. 

 

Como já apontado, ao menos três personagens de destaque contribuem para 

alimentar o desejo, expresso várias vezes pelo protagonista, de sair do universo do 

                                                 
53

 A aproximação entre Juliano e o cineasta se dá principalmente a partir das filmagens do documentário 

Notícias de uma guerra particular, lançado em 1999. O filme narra o cotidiano dos moradores e 

do tráfico no morro Dona Marta e funcionou como uma espécie de estopim midiático em relação 

ao protagonista do livro, que ganhou celebridade nacional a partir da obra de João Moraira Salles. 
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crime. Luana é uma delas. Não a mais importante, pois essa posição é ocupada pelo 

próprio autor como personagem, especialmente quando, no último capítulo, ele se 

apresenta com a voz da primeira pessoa na narrativa. Mas como o autor, nesse ponto, 

ainda não se manifesta de forma direta no texto, cabe a ela, Luana, direcionar a leitura 

para o dilema de Juliano. Diante da gravidade do conflito e da aparente fragilidade da 

condição de saúde do chefe do tráfico após o tiroteio com a polícia, a voz de Luana se 

impõe e oferece os primeiros elementos da construção narrativa dessa possível saída do 

morro, bastante trabalhada no capítulo final. 

 

 O trecho em que Luana é apresentada ao leitor constitui um momento posterior 

desse capítulo. Além de oferecer uma caracterização preliminar da personagem, o texto 

a insere na ação principal, relacionada ao combate entre os policiais e o grupo de 

Juliano. Quando Luana, preocupada, liga para o celular do namorado, a voz que atende 

é outra – a de um policial que havia encontrado o aparelho do traficante após o tiroteio. 

Quando percebe que há algo de errado com a resposta que recebe, ela desliga o telefone, 

assustada. 

 

Além de posicionar o leitor em uma ação paralela à que se desenvolve no morro, 

esse trecho funciona como um interlúdio entre o primeiro momento do capítulo, 

marcado pela guerra entre criminosos e policiais, e o último, em que a trama se 

concentra na operação de cura dos ferimentos de Juliano. O responsável pela estratégia 

de salvamento é Kevin, um “missionário evangélico” (p. 22) que recebe uma ligação de 

Luz – “a única mulher com cargo de confiança de Juliano” (p. 22) – e toma pé do que 

havia acontecido no morro. Kevin conversa rapidamente com a mulher, Cristiane, e, em 

seguida, faz contato com Luana, que apenas nesse momento toma conhecimento do que 

havia ocorrido. 

 

Ao subir o morro, Kevin consegue fazer contato telefônico com um médico que 

dá instruções sobre como cuidar dos ferimentos de Juliano. No dia seguinte, um médico 

(não se sabe se é o mesmo que havia conversado com Kevin na noite anterior) sobe ao 

morro para socorrer o chefe ferido. Um detalhe relevante é mencionado no penúltimo 

parágrafo da página 25: ao saber que o médico havia sido indicado por uma moça (não 

identificada) da favela “que namora um traficante do morro do Dendê” (p. 25), Juliano 
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momentaneamente desiste de ser atendido, por medo de sofrer um atentado, pois o 

morro citado seria rival da facção de Juliano.  

 

Essa informação tem referência direta com o noticiário da época de lançamento 

do livro sobre as guerras constantes entre as quadrilhas de traficantes pela ocupação e 

dominação das principais favelas cariocas. No próprio morro Dona Marta, vários 

combates haviam sido travados muito antes da ascensão de Juliano ao posto de chefe do 

tráfico, e os conflitos continuaram durante o período em que ele esteve à frente da venda 

de drogas no local. Barcellos, a propósito, faz uma contextualização razoavelmentete 

precisa das disputas, inclusive com o registro de notícias de época. A manchete abaixo, 

extraída de um jornal carioca, é um bom exemplo da guerra constante pelo controle dos 

pontos de tráfico: 

 

Guerra do pó leva polícia ao Dona Marta 

Um helicóptero e cerca de 150 policiais civis e militares foram 

mobilizados para acabar com a guerra entre quadrilhas de traficantes 

iniciada na madrugada de quinta-feira no Morro Dona Marta, em 

Botafogo. Os choques entre as quadrilhas de Emilson dos Santos 

Fumero, o Cabeludo, e de Zacarias Gonçalves Rosa Neto, o Zaca, 

deixaram um saldo de pelo menos dois mortos, um menor ferido e 23 

detidos, dos quais só três ficaram presos. 

Junto com a Rocinha, a favela de Botafogo é considerada pela polícia 

como uma das grandes abastecedoras de cocaína e maconha para a 

Zona Sul, mas a polícia só encontrou – além de cinco armas e papel 

para embalar drogas – uma trouxinha de maconha no bolso de um dos 

integrantes do bando de Zaca encontrados mortos numa Brasília, em 

Botafogo (Cidade, página 5). 

(Jornal do Brasil, 22 de agosto de 1987, 1ª página)
54

 

 

Nos parágrafos seguintes, até a página 28, o médico descobre que os ferimentos 

de Juliano são superficiais e tranquiliza o traficante. O desfecho do capítulo se dá com o 

trecho abaixo:  

 

No final da reza de Juliano, os parceiros contam para o chefe que o 

seu companheiro mais antigo na quadrilha não conseguiu escapar. E 

que, devido às circunstâncias, nem o corpo podiam trazer para perto 

deles como sempre fazem quando perdem alguém na guerra. 

Lá embaixo, na ladeira de paralelepípedos, uma pequena multidão está 

em volta do carro para ver o corpo do melhor motorista da favela. 

Almir de Paula Bento, o Careca, fuzilado ao volante do Fiesta. (p. 28) 

                                                 
54

 Ver anexo 3. 
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Um rápido apontamento sobre a identificação das personagens na passagem 

anterior: ao longo do livro, percebe-se a preocupação constante do autor com a 

segurança e com a privacidade de suas fontes, o que se consolida com a opção, 

declarada e assumida, de não identificar as personagens ligadas ao tráfico a partir de 

seus nomes verdadeiros e completos, mas por seus apelidos. No trecho indicado, porém, 

a morte da personagem que abre e fecha o capítulo é marcada pela revelação de seu 

nome supostamente real, o que traz para o texto informação objetiva, conferindo-lhe 

caráter factual mais rigoroso. Cumpre notar que tal procedimento não entra em conflito 

com os princípios enfatizados na nota introdutória, relacionados ao cuidado do 

autor/narrador de evitar as possíveis consequências da identificação direta das 

personagens. 

 

A circularidade da presença de Careca-Almir, que abre e fecha o capítulo, 

também oferece um elemento interessante de análise, pois constitui um fragmento de 

ação que introduz a trama a partir de eventos situados em um plano temporal próximo 

daquele que encerra o livro – a captura final e posterior morte de Juliano no presídio, 

abordada pelo autor no posfácio. Ao traçar, no começo do livro, uma linha narrativa que 

começa com a tentativa de Careca de salvar os companheiros da ação dos policiais e 

termina com a morte da mesma personagem, Barcellos oferece uma visão antecipada 

daquele que será o destino de quase todos envolvidos com o tráfico na favela, dos quais 

Juliano não é exceção: a morte precoce. 

 

O capítulo 2, que começa na p. 29, estabelece um padrão que se torna 

relativamente comum até o fim do livro. Após o desfecho do capítulo 1, a narrativa 

passa por um deslocamento temporal em direção ao passado e passa a ser construída em 

torno da história detalhada de uma personagem-chave do trecho anterior: Careca. É 

nesse segundo capítulo que o leitor passa a conhecer vários detalhes da vida do 

criminoso – que, como já é sabido a essa altura, morreu após o confronto do bando de 

Juliano VP com a polícia. 

 

Careca-Almir, devidamente nomeado após a sua morte, deixa de ser um simples 

motorista que sucumbe após prestar um valioso serviço ao chefe do tráfico. E ganha 

contornos mais definidos quando o leitor descobre, por exemplo, que, seis meses antes 
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da ação da abertura do livro, Careca havia sido preso no morro Dona Marta e escapara 

de ser executado por um grupo de policiais graças à ação rápida de alguns moradores, 

que acionaram uma jornalista para evitar o fuzilamento. 

 

A caracterização da personagem é reforçada pelo atributo da lealdade, que fica 

nítido quando Careca se oferece para ajudar em uma missão importante do bando: 

atacar de surpresa um grupo rival que pretendia assumir o controle dos pontos de venda 

de drogas de Juliano VP. A ação teve êxito por um lado – o grupo de traficantes rivais 

foi enxotado do morro. Mas desencadeou a perseguição policial do primeiro capítulo. 

 

Outro ponto que merece ser destacado é a atribuição de um traço bastante 

característico das personagens ligadas ao mundo do crime: a fala (ou, melhor dizendo, o 

registro da fala) incorreta e repleta de gírias e palavrões que compõe a narrativa. O 

trecho abaixo, em que Careca hesita antes de embarcar na missão quase suicida de 

Juliano, é um dos muitos registros dessa estratégia do autor. O interlocutor é Tucano, 

definido no livro apenas como “um olheiro da boca” (p. 44) – funcionário de baixo 

escalão que é responsável por alertar os traficantes quando há aproximação de inimigos 

ou da polícia. 

 

– Tá ferrado, hoje posso ir nessa parada não. 

– Qual que é, Careca 

– Olha o meu tornozelo, inchadaço, cara. 

– Conserta depois, passa em qualqué hospital, mas antes temo que 

salvá a pele do chefe. 

– Meu problema não é só esse. O mais grave é que, no pinote, rompi a 

minha guia de Exu, minha proteção, minha corrente do pescoço... 

– Caralho, aí o bagulho é foda. Sem o corpo fechado... E agora, 

Careca? 

– Pra mim é um aviso, sacumé? Proteção divina rompida, mermão. 

(2006, p. 45) 

  

 O recurso empregado por Barcellos para compor a imagem das personagens que 

vivem nas favelas pode ser interpretado ao menos de duas formas diferentes – e 

complementares. Em um primeiro plano de análise, talvez mais perceptível para o leitor, 

sobressaem: 1) a tentativa de caracterizar os traficantes – bem como os demais 

habitantes dos morros – como pessoas desprovidas de uma formação cultural 
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satisfatória. Elas seriam, em outras palavras, ignorantes, rústicas. E a composição de 

suas falas seria o indicador mais explícito dessa condição. E 2) um possível traço de 

preconceito linguístico quando da abordagem das personagens menos favorecidas do 

ponto de vista cultural. 

 

 Outra possibilidade de interpretação (mais razoável, em meu entendimento) tem 

relação direta com os contrastes presentes na obra. Criminosos x cidadãos de bem; 

favela x asfalto; pobres x ricos – essas são as três principais polarizações que o livro 

articula. Para as três polarizações, a marca da língua falada (escrita, no caso do livro) é 

uma das mais eficazes no sentido de construir os arquétipos que conduzem a trama. Ao 

atribuir um padrão de fala-escrita inculto às personagens da favela, Barcellos cria uma 

marca direta de identificação dos polos que sustentam a narrativa.  

  

 Por fim, há que se registrar o necessário questionamento do nível de fidelidade 

dessas marcas da linguagem oral àquilo que efetivamente foi dito pelas personagens. De 

fato, é possível que muitos traficantes ou moradores das favelas retratadas no livro 

tenham uma fala realmente tão precária quanto a que pode ser verificada nas páginas de 

Abusado. Mas seria razoável supor que outras personagens, como os policiais e os 

moradores do “asfalto”, também cometessem pequenos ou grandes deslizes em suas 

falas. Como isso não ocorre no livro, sobressai a interpretação apoiada na representação 

do déficit educacional e cultural dos criminosos e favelados como reforço dos polos de 

oposição sustentados em praticamente toda a obra. 

 

 A seguir, no capítulo 3, outro deslocamento temporal em direção ao passado, 

desta vez mais acentuado, dá conta da formação do grupo de Juliano muitos anos antes 

dos episódios narrados nos capítulos anteriores. Ao mesmo tempo que retoma e 

complementa a caracterização de Careca, o autor, nesse trecho, oferece ao leitor alguns 

elementos-chave para a compreensão de alguns traços do protagonista. Um desses 

elementos tem relação com o apelido de Juliano (ou Márcio, como já apontado 

anteriormente): VP. As duas letras, segundo a explicação formulada pelo autor, tinham 

sido cunhadas pelo próprio Careca, que, de tanto ouvir Juliano chamar os colegas de 

“viado” e “puto” (p. 47), apelidou o amigo de infância com as iniciais dos xingamentos. 
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 O mesmo capítulo traz outra marca relevante de identificação do grupo 

criminoso. É nesse trecho da narrativa que Juliano e seus amigos (ainda não diretamente 

inseridos no mundo do crime) vivem sua adolescência e juventude. O capítulo organiza 

elementos-chave para a construção da personalidade de várias das personagens 

principais do livro. Juliano, por exemplo, começa a se firmar como líder ao ser o 

primeiro escolhido por Maria Madalena, a Madá, que oferecia sua casa como alcova 

para programas sexuais com os meninos da turma. 

 

Vários outros também têm seus caminhos desenhados por Barcellos, que faz 

uma espécie de resgate histórico dos caminhos trilhados pelas personagens. Alguns, 

como Claudinho e o próprio Juliano, são retratados como adolescentes que ensaiaram 

uma vida desvinculada do mundo do crime, pois estudavam e faziam cursos 

profissionalizantes. Mas, segundo o autor, a origem humilde e o fato de viverem na 

favela teria emperrado os planos de trabalho desses dois e de outras personagens, como 

se nota no trecho a seguir: 

 

As escolas técnicas tiveram pouco valor para Claudinho quando 

começou a procurar emprego. Só conseguiu vaga como faxineiro na 

empresa Mercúrio Conservadora e Administração, em Botafogo. Era 

um serviço pesado em troca de meio salário mínimo, algo como trinta 

dólares mensais, valor que o deixava ainda mais revoltado com as 

atitudes sovinas do pai, Zé Lima, dono de uma birosca bem “surtida” 

na esquina do Repente com o beco Padre Hélio. O pai se negava a dar 

mesada e o agredia com violência desmedida se houvesse algum 

pedido insistente de Claudinho. Juliano tinha problemas parecidos 

com o pai Romeu, nordestino como Zé Lima e igualmente duro e 

intransigente com os filho. (pgs. 49 e 50) 

 

 É perceptível a preocupação do autor no sentido de apresentar os antecedentes 

que justificam, de certa forma, as opções de algumas personagens. Juliano e Claudinho 

são dois exemplos da juventude do morro que, diante de uma barreira social quase 

instransponível – a entrada no mercado de trabalho – começa a articular soluções 

próprias para ter renda e proeminência na favela. 

 

Além disso, há ao menos outros dois trechos importantes, no capítulo 3, quanto à 

caracterização das personagens. Em um deles, o autor destaca as incursões do grupo de 

Juliano em algumas praias da zona sul carioca, com o intuito de se aproximar da 

juventude mais abastada que frequentava o mesmo local. O surfe é o esporte usado 
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como elo simbólico entre os dois grupos, bem como o ato de descolorir os pelos dos 

braços e pernas, para “ganhar a aparência loira dos jovens de classe média que 

praticavam surfe nas praias da zona sul” (p. 51). Outra estratégia de aproximação eram 

as conquistas amorosas, feitas quase sempre a partir de alguma tática de dissimulação da 

verdadeira origem dos jovens da favela: 

 

A fórmula de Juliano era camuflar as diferenças de classe social. A 

abordagem, por exemplo, tinha que ser na praia, um raro espaço 

democrático da cidade. Na areia, as diferenças desapareciam se alguns 

detalhes estéticos não fossem esquecidos. 

Modelos e marcas das bermudas, sungas, óculos ou qualquer outro 

acessório deveriam ser, de preferência, rigorosamente iguais aos 

usados pela maioria. Precisavam também reprimir qualquer 

comportamento mais extravagantes. Gargalhadas, brincadeiras de luta, 

futebol, frescobol, ginástica, guerra de areia ou de água eram 

consideradas atitudes excludentes, coisas de favelado. 

  

 Apesar da dissimulação, uma das primeiras conquistas de Juliano, a menina 

Haruno, moradora de Copacabana, acaba rompendo a relação ao descobrir a origem do 

namorado. O episódio é apresentado de forma resumida no livro, mas também se 

configura como um dos muitos elementos da polarização entre o morro e o asfalto. 

 

O outro trecho relevante tem relação com uma personagem que passa a ser 

repetidamente citada a partir da p. 54: Luz. Amiga e confidente de Juliano, ela é 

retratada como uma jovem revoltada com o cenário de segregação social do Rio de 

Janeiro. Quando criança, ela vivia nas ruas de Copacabana, sujeita aos maus-tratos dos 

moradores do bairro. E foi ela que acompanhou a mãe de Juliano à delegacia quando 

este foi preso pela primeira vez. Nos capítulos seguintes, essa ligação com Juliano dá a 

Luz algumas prerrogativas importantes, como questionar as decisões do chefe em 

relação ao tráfico na favela sem sofrer nenhum tipo de punição pela ousadia. 

 

Nos capítulos 4 e 5, Barcellos prossegue com a narrativa sobre a formação de 

Juliano e dos jovens da favela, além de apresentar alguns dados relevantes sobre as 

condições de vida dos moradores do morro, como a falta de saneamento e a rede 

precária de distribuição de água. Em relação à construção das personagens, o ponto 

mais importante é o que destaca a entrada – até certo ponto involuntária, de acordo com 

o autor – de Juliano no mundo do tráfico. Aos 16 anos e sem dinheiro, o protagonista 

engravida uma menina de 13. Esse acontecimento faz com que Juliano resolva buscar 
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uma fonte de renda. Seu primeiro trabalho regular foi como entregador em um local 

chamado de “Escadaria”, no acesso ao morro. Contratado por Carlos da Praça, bicheiro 

que controlava o tráfico no local, o jovem começa a ser remunerado pelo serviço de 

levar mercadorias morro acima. No final do capítulo 5, o autor revela que Juliano 

demorou a descobrir que os produtos que entregava eram, em geral, pacotes de drogas: 

 

Apesar da frequência dos pedidos, Juliano demorou dois meses para 

descobrir que os favores que fazia ao “tio” tinham outro nome. 

Precisou ouvir do velho bicheiro para entender: 

– Você já é o melhor avião da Santa Marta. (p. 74) 

 

Essa passagem, além de simbólica quanto à identificação definitiva de Juliano 

como traficante, é útil para a compreensão de um mecanismo bastante presente na obra: 

a apresentação dos fatos a partir da fala das personagens. Não se sabe se Juliano 

realmente ouviu essas palavras de Carlos da Praça. Na hipótese de que isso tenha 

ocorrido, também não se sabe se Barcellos as ouviu de Juliano. Mas, a despeito disso 

(afinal, como já disseram Ducrot e Todorov, o que realmente importa na narrativa é que 

o leitor geralmente acredita que a personagem existe, mesmo quando lê uma obra de 

ficção), a produção de sentido parece clara: a fala, na narrativa, direciona a leitura e 

provoca um efeito de verossimilhança. O efeito é ainda mais marcante no trecho 

transcrito, pois a declaração atribuída ao chefe de Juliano encerra o capítulo 5. É ela que 

reverbera no imaginário do leitor, assinalando que, a partir daquele trecho, a trajetória 

do protagonista será direcionada principalmente para a sua atuação como traficante. 

 

 Se o capítulo 5 assinala a entrada definitiva de Juliano no mundo do crime, os 

capítulos 6 e 7 detalham esse processo. No capítulo 6, são apresentados dois traficantes 

que antecederam o protagonista no comando do tráfico no morro dona Marta: Zaca e 

Cabeludo. No capítulo 7, Cabeludo organiza um “bonde” (grupo de traficantes armados) 

para tentar ocupar o posto de Zaca. Entre os soldados recrutados pelo líder estão alguns 

integrantes da “Turma da Xuxa” – grupo de adolescentes formado por Juliano, 

Mendonça e Claudinho, entre outros jovens. O preparo da ação ocorre em um sítio 

localizado no Recreio dos Bandeirantes, bairro então pouco habitado localizado no 

extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro. É ali, em meio à tensão e à expectativa 

diante dos eventos que culminariam na real tomada do morro por Cabeludo, que o 

protagonista descobre, por assim dizer, a sua vocação para o crime. Ao manusear armas 
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pesadas e travar contato com alguns dos principais traficantes da cidade, Juliano é 

deslocado mais uma vez ao primeiro plano da narrativa, com valorização de suas falas e 

ações. 

 

No capítulo 8, a guerra finalmente se instaura. A violência do confronto, que se 

prolonga por mais tempo do que imaginara o grupo de Cabeludo, começa a ser 

acompanhada de perto pelas forças de segurança e pelos veículos de imprensa, cujos 

repórteres tentam se aproximar dos principais lados do combate, embora não 

compreendam de forma satisfatória o que está acontecendo. Confusos com o desenrolar 

dos fatos, os jornalistas aproveitam todas as declarações que conseguem extrair dos 

traficantes, mas nem sempre são bem sucedidos na tarefa. 

 

Um exemplo interessante dessa interpretação precária dos fatos, sempre segundo 

Barcellos, é a apresentação de um jornalista estrangeiro enviado para cobrir a guerra no 

morro. Stephen Power, da agência de notícias Reuters, chega ao Rio de Janeiro com a 

missão de compreender os acontecimentos lá em curso. Com um português precário, ele 

passa a ser chamado de “Maifrendi” (corruptela de “my friend”, ou “meu amigo”) pelos 

traficantes, que acabam se mostrando impacientes com a dificuldade de Power em 

compreender o dialeto particular do morro, como demonstrado no diálogo a seguir, 

entre o correspondente e Chico Boca Mole, que havia ocupado o posto de porta-voz do 

bando de Cabeludo: 

 

– Caga Sangue é Vacilão? What means? Que significa? – perguntou o 

repórter. 

– Vacilão ou bundão, ou mané, ou otário, o que tem que morrê! – 

respondeu Chico Boca Mole. 

– Oh, yes. The one who must die. Tem que morrer! And Caga? And 

Sangue? 

– É o nome do cara, Maifrendi. 

– Oh yes, the guy. 

– Isso aí, viado, cuzão. 

– E o que significa o Paulista deu uns tecos? 

– Aí tu já está querendo demais. Vai estudar, Maifrendi. 

(pgs. 122, 123, itálicos do original). 
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A comicidade do trecho, resultado da dificuldade de comunicação entre o 

jornalista estrangeiro e o porta-voz dos traficantes, gera um efeito de sentido 

importante: nesse e em vários outros trechos da obra, os jornalistas em geral (com 

exceção do autor do livro) são apresentados quase sempre de forma caricata, como se a 

atuação desses profissionais devesse ser interpretada negativamente pelo leitor. 

 

Ao transformar seus colegas de profissão em personagens não muito bem 

preparadas para exercer a profissão, Barcellos – narrador – atribui a si próprio um papel 

diferenciado, como se apenas a partir de seu relato a história pudesse ser contada em 

todas as suas nuances. 

 

Essa desqualificação de algumas categorias também atinge, de certa forma, a 

polícia. Encarnado em personagens como o delegado Hélio Vígio, apresentado como 

um policial truculento e hostil em relação à população do morro – independentemente 

do fato de os alvos de suas abordagens serem ou não criminosos –, o aparato de 

segurança pública do estado do Rio de Janeiro é frequentemente transformado em uma 

corja de malfeitores de farda, interessados apenas no retorno financeiro da extorsão 

promovida contra os criminosos ou, no caso de Vígio, na exposição midiática das ações 

de repressão, que promovia sua imagem junto à população mais abastada da cidade. O 

trecho a seguir ilustra essa construção narrativa em desfavor dos policiais, que acabam 

sendo transformados em vilões: 

 

No morro, os assaltantes mais experientes, como Cabeludo, diziam 

que Hélio Vígio era violento com os malandros e criminosos de baixa 

renda, mas generoso com os corruptos e grandes contraventores. Na 

época fora acusado de liderar um grupo de policiais que dava pouca 

importância às ações de segurança de interesse coletivo para 

privilegiar as ações repressivas encomendadas pelos ricos vítimas de 

assaltantes e ladrões. (p. 124) 

 

O capítulo 9 traz mais informações relevantes sobre o passado de Juliano no 

mundo do crime. Depois de perder a primeira “guerra” para Zaca – a incursão do grupo 

de Cabeludo no morro não tivera êxito, e o próprio líder havia sido morto em uma 

emboscada –, Juliano passa por mais dois momentos de consolidação de sua identidade 

como criminoso. A primeira delas é a ruptura definitiva com o pai, que, expulso do 

Dona Marta pelo bando de Zaca, resolve se distanciar completamente do filho, a quem 
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atribui a culpa por sua ruína. A segunda é a associação à dupla formada pelo casal 

Paulista e Mãe Brava, assaltantes experientes que acolhem Juliano devido à 

desenvoltura do jovem, então com 17 anos. Mais uma vez, o protagonista é exaltado 

como alguém digno de confiança, como se lê em uma das muitas passagens em que 

Juliano é elogiado pelas personagens secundárias do livro: 

 

Paulista lutara em duas ocasiões no mesmo bonde de Juliano. 

Impressionaram-no a desenvoltura e a firmeza de um jovem de 17 

anos em momentos críticos, como na prisão em que resistiram juntos á 

pressão do grupo do delegado Vígio. O fato de Juliano ter enfrentado 

a situação difícil sem delatar o parceiro também contou pontos a seu 

favor para conviver numa família formada por bandidos de primeira. 

Paulista o acolheu convencido de que estava trazendo para casa um 

exemplo de forte personalidade para os seus dois filhos homens, Difé 

e Santo. (p. 136) 

 

A exaltação da “desenvoltura” e da “firmeza” de Juliano é tamanha que o autor 

se permite usar uma expressão que embute um juízo de valor bastante polêmico, devido 

ao teor positivo relacionado aos criminosos: “bandidos de primeira”. Em vários trechos 

do livro, Barcellos abre espaço na narrativa para esse tipo de construção. Não é objetivo 

deste trabalho discutir as questões éticas relacionadas à obra
55

, mas pode-se dizer que 

essas frases e expressões contribuem bastante para a formação da personalidade 

ficcional de Juliano. Em vez de ser retratado apenas como um entre muitos bandidos do 

universo do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, o protagonista se destaca graças a uma 

preocupação constante do autor no sentido de polarizar as personagens associadas ao 

crime, dividindo-as entre aquelas que estavam ao lado de Juliano e as que lutavam 

contra ele. 

 

Essa visão em perspectiva contribui para rechear a personagem principal de 

atributos que a transformam em um ser bastante complexo – os epítetos “criminoso”, 

“bandido” ou “traficante”, no caso de Juliano, se tornam insuficientes para caracterizá-

lo de forma adequada, dadas as suas várias características, que se acumulam 

rapidamente na narrativa. 

 

Os capítulos 10 e 11 seguem em uma linha semelhante. É neles que o leitor toma 

conhecimento das aventuras e agruras de Juliano na Bahia, para onde vai com dois 

                                                 
55

 O distanciamento em relação às questões éticas foi circunstancial. Trata-se de uma tese na área de 

Letras, não de uma investigação sociológica. 
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objetivos: afastar-se temporariamente do ambiente hostil que se instaura no Rio de 

Janeiro contra os traficantes e buscar um novo mercado de consumidores de drogas. 

Após um rápido de interlúdio de paz para o protagonista, ele é descoberto pela Polícia 

Federal. E o herói (ou anti-herói, dependendo do ponto de vista) passa por uma de suas 

principais provações ao ser submetido à tortura nas dependências da polícia – 

novamente inscrita no polo da vilania. Os carrascos de Juliano, segundo o autor, são 

bastante criativos nas técnicas de tortura usadas para fazer com que o criminoso revele 

os segredos de suas operações. Mas acabam rendidos por uma artimanha dos líderes do 

Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que deslocam um enviado, Marcão, para retirar 

o traficante das mãos das forças da lei. 

 

Nas páginas finais do capítulo 11, mais uma faceta exótica de Juliano é revelada, 

quando ele atrasa o retorno ao Rio para espantar os maus eflúvios da prisão na Bahia: 

 

Na manhã de domingo, bem cedo, Marcão e Juliano estavam na 

estrada rumo ao Rio de Janeiro. 

– Em que praia a gente pára primeiro? – perguntou Juliano. 

– Que praia, cara. Vamos tocá direto, no pau! – respondeu Marcão. 

– Preciso dá um mergulho pra tirar essa zica, cara! 

– Tá louco. A guerra é segunda-feira. 

– Então! Preciso pedi proteção aos deuses do mar, cara. 

(p. 168) 

 

Em oposição a essa situação inusitada, o capítulo é encerrado com duas frases 

que indicam o posicionamento real (sempre segundo o autor, é claro) de Juliano em 

relação ao episódio que marca definitivamente sua ascensão à posição de líder do 

tráfico: a retomada do morro. “Era março de 1991, exatamente três anos e sete meses 

depois de ser expulso. Juliano estava perto de cumprir a promessa que fizera aos amigos 

e à família: tomar de volta o poder da Santa Marta” (p. 169).  

 

O capítulo 12, marcado pela narrativa sobre os preparativos da retomada da 

favela, traz um elemento que se repete em outros trechos: a reconstituição da história de 

vida recente de algumas personagens paralelas, com destaque para os parceiros de 

Juliano, que o ajudariam em sua missão de assumir o controle do tráfico no morro. Um 

desses sujeitos é Vico, que, no livro, expressa o seu desejo de que o grupo de Juliano 
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saia vitorioso, desde que ele próprio, Vico, não tenha de se envolver nas ações de 

retomada. Essa personagem faz parte de um grupo cuja presença, na obra, funciona 

como um contrapeso das narrativas sobre as ações criminosas. Vico é, como se diz na 

favela, um “trabalhador”, que não se envolve diretamente com o tráfico. E sua 

determinação no sentido de não adentrar o mundo do crime é respeitada por Juliano, que 

concorda em ter o amigo “no asfalto, dando um reforço de retaguarda” (p. 173). Nessa e 

em outras passagens, o protagonista parece compreender (embora muitas vezes não 

aceite completamente) as motivações daqueles que se mostram refratários à vida 

criminosa. E essa compreensão é aproveitada pelo autor para fortalecer as ambiguidades 

e conflitos internos de Juliano. 

 

Ainda no capítulo 12, quando o morro é finalmente retomado, Juliano assume 

seu papel de liderança, embora ainda esteja totalmente submetido ao controle do antigo 

chefe Carlos da Praça, que se comunica com o traficante vitorioso pelo rádio: 

 

– Alô, comandante, alô, comandante? Câmbio! 

– Fale, patrão. É Juliano! Câmbio! 

– Novidades por aí? Qual é a posição? Câmbio! 

– Tudo manero, dentro do previsto. Ocupando terreno. Câmbio. 

– Vai com cautela. Pituca já fez contato para receber o dinheiro. O 

morro já é nosso! Câmbio. 

(p. 183) 

 

A partir desse ponto, o livro passa a apresentar Juliano como um líder nato, 

como se a responsabilidade derivada do posto de chefe do tráfico fizesse com que ele se 

transformasse quase automaticamente em um bandido insensível. Mas essa 

caracterização, embora bastante frequente, contrasta com trechos em que o protagonista 

se vê diante de algumas situações relacionadas à sua vida pessoal, como na passagem 

em que ele encontra um filho no morro. Depois de cobrar um comportamento exemplar 

de seus comparsas quanto à desocupação do morro pelas forças inimigas, que deveriam 

abandonar o Dona Marta independentemente dos elos familiares com aqueles que 

permaneceriam no local, ele cede momentaneamente à sensibilidade, em mais uma de 

suas recaídas em direção a uma vida menos bandida, por assim dizer. O episódio, no 

entanto, dura pouco tempo, como se vê nessa passagem: 
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O próprio Juliano deixou de cobrar obediência à regra criada por ele 

mesmo quando uma criança o segurou pela perna e o questionou com 

uma voz frágil: 

– Você é o meu pai? Você é o meu pai? 

Júlio William tinha de idade o tempo que Juliano passou afastado dele 

e da mãe Marisa, que foi levá-lo de surpresa ao encontro do pai. Num 

primeiro momento Juliano não reconheceu o filho. Como Marisa 

estava ali, logo Juliano se deu conta de que estava diante da família 

que nunca teve por perto e abraçou o filho. Conversaram e trocaram 

abraços, mas não por muito tempo. Ainda se sentia inseguro, temia 

alguma reação do inimigo. 

(p. 184) 

 

O capítulo 13 se desenvolve em torno de um episódio aparentemente banal no 

cotidiano de um traficante, mas que, no caso de Juliano, ganha importância simbólica: 

ele planeja e executa a compra de uma arma poderosa, um fuzil do tipo AK-47. As 

ações que culminam na aquisição do objeto podem ser interpretadas a partir de duas 

linhas principais. 1) A relação entre Juliano e o vendedor, que é um policial; e 2) A 

humanização da arma, apelidada de “Jovelina”. 

 

Em relação à venda em si, cabe notar que o autor faz questão de identificar – 

ainda que apenas a partir do apelido – o policial corrupto que entrega a arma a Juliano 

após o pagamento de “mil e quatrocentos” (a moeda não é identificada): “Peninha”. 

Essa identificação converge para a já comentada transformação da polícia em vilã, que 

sobressai em vários trechos do livro. 

 

Peninha, que em um primeiro momento faz negócio com Juliano, algumas 

páginas depois volta à favela para tentar reaver a arma, no que é rechaçado pela 

quadrilha dos traficantes. Esse embate dá origem a uma desavença que se estenderá por 

muitos capítulos. E reforça o estereótipo, muitas vezes fiel à realidade, de que as forças 

de segurança do Rio de Janeiro não contribuíam em nada para combater efetivamente o 

crime organizado. 

 

Sobre a humanização da arma, há um trecho marcante, nas páginas 200 e 201, 

em que Juliano, já como proprietário do fuzil entregue pelo policial, participa de um 

evento cultural na quadra da escola de samba do morro. A convidada especial da festa 

era uma sambista bastante conhecida no Rio de Janeiro, Jovelina Pérola Negra – que 

morreu em 1998. Após uma malsucedida incursão da polícia pela favela, quando 
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Peninha tenta pela primeira vez reaver a arma, Juliano e Jovelina fumam alguns cigarros 

de maconha juntos e se despedem com um “longo beijo”. Animado, ele faz alguns 

disparos para o alto com o fuzil e, segundo o autor, fala para si mesmo: “Jovelina, meu 

amor!”. A partir daquele momento, a arma seria chamada por todos na favela de 

“Jovelina”. 

 

Impossível interpretar a motivação de Juliano e dos demais traficantes por trás 

da atribuição do nome ao fuzil, embora o contato rápido entre o bandido e a sambista 

pareça ter sido um elemento importante. Mas o aspecto mais curioso, e que merece ser 

discutido, é a nomeação em si, que, de certa forma, humaniza um objeto inanimado – e 

com um nome feminino que contrasta com a brutalidade habitualmente relacionada a 

esse tipo de armamento. O fuzil Jovelina passa a ser ostentado por Juliano em todas as 

suas principais incursões. Ele cuida “dela” com cuidado redobrado. Em vários trechos, 

por exemplo, o autor se ocupa de relatar os momentos em que os mecanismos do objeto 

são limpos e lubrificados pelo dono. 

 

No total, há 22 referências ao nome da arma na edição utilizada nesta análise. 

Em apenas seis dessas referências o objeto é tratado como “o fuzil Jovelina”. Nas 

demais, “Jovelina” é abordada como substantivo próprio feminino e grafado com a 

inicial maiúscula, numa indicação clara de que a personalização da arma se incorpora de 

forma definitiva à rotina do protagonista. 

 

No cap. 14, merece destaque um recurso que atribui um sentido factual – e 

nitidamente jornalístico – a algumas personagens específicas. É nesse capítulo que 

Vico, irmão de Careca e um dos parceiros de Juliano no tráfico, é morto pela polícia. 

Após o assassinato, o autor resgata rapidamente a história do criminoso morto e de sua 

namorada, Marilene, grávida de cinco meses. Em seguida, graças a um deslocamento 

temporal que não é assinalado no texto com nenhuma marca gráfica, sequer com um 

espaçamento maior entre os parágrafos, há o seguinte trecho: “No início de 2003, 

Marilene continuava morando na Santa Marta com a filha. Aos 10 anos de idade, 

Andrezza tinha um sorriso idêntico ao do pai que não chegou a conhecer” (p. 205). 

 

Além do deslocamento temporal em si – 2003 é o ano do lançamento do livro, e 

a referência à data funciona como uma espécie de atualização do conteúdo da obra antes 
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da publicação –, os fatos mais recentes relacionados à vida de Marilene e de sua filha 

funcionam como uma advertência, para o leitor, de que todas as personagens têm lastro 

em histórias reais de moradores da favela. O fragmento final da frase, em que o sorriso 

da menina é comparado ao do pai “que não chegou a conhecer”, também reforça aquele 

que, na visão do autor, parece ser um dos principais pontos negativos da vida dos 

traficantes: o fato de que todos, ou quase todos, morrem cedo, provocando rupturas 

familiares que acabam se incorporando ao cotidiano dos sobreviventes. A dramaticidade 

desse fragmento da narrativa contribui para reforçar esse traço, que perpassa várias 

outras personagens. 

 

Ao assumir o controle do morro Dona Marta, Juliano passa a ser definitivamente 

incorporado ao cenário do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Essa vinculação não é 

exclusividade do livro de Caco Barcellos, mas de todos os veículos de imprensa que se 

ocupavam do noticiário local à época da ascensão do traficante. Em Abusado, no 

entanto, a pena do autor descortina nuances que o leitor só conhece ao ler o livro. Cito 

um trecho relevante do capítulo 15 e retomo a discussão em seguida: 

 

No primeiro ano na gerência da boca, além de fiador, Juliano foi uma 

espécie de diplomata. Dialogava com as lideranças do morro, ouvia 

queixas dos jovens do samba, contava longas histórias para os mais 

idosos, brincava de empinar pipa com as crianças, visitava as creches, 

rezava nas duas igrejas católicas, frequentava terreiros de umbanda, 

participava de algumas mesas de carteado e adorava estar disponível 

para atender aos diversos pedidos da comunidade (...) 

(p. 209) 

 

 

O “diplomata” Juliano passa a ser construído, a partir desse ponto, como um 

benfeitor do crime. A definição é paradoxal, mas se aplica perfeitamente à imagem 

costurada por Barcellos. Esse aspecto da narrativa sobressai na análise, pois amplifica 

uma questão já abordada neste trabalho: a de que a construção da personagem 

jornalística – a de Juliano ou Marcinho VP, neste caso específico – multiplica o teor 

informativo do relato. Como esse processo ocorre? No texto analisado, um mecanismo 

importante é justamente a criação de alguns polos de caracterização do protagonista: 

intelectualizado e ignorante, rico e sem acesso direto a bens materiais, bandido e 

“diplomata” etc. 
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A boa índole, por assim dizer, de Juliano se revela no texto por meio das ações 

positivas na comunidade, para com os amigos, mulheres e familiares. Mas também é 

reforçada por personagens secundárias. Kevin Vargas, apresentado no livro em vários 

momentos como “missionário evangélico”, é uma dessas figuras. Presente das primeiras 

páginas (quando chama um médico para cuidar dos ferimentos de Juliano após a batalha 

que abre o livro) até os capítulos finais, Kevin é apresentado ao leitor como um tipo 

peculiar de anjo da guarda do traficante, que precisa ser constantemente aconselhado 

sobre o melhor caminho a seguir em diferentes situações. 

 

É no capítulo 15 que o leitor finalmente compreende a inserção dessa 

personagem na rotina da favela: “Ao chegar no morro em fevereiro de 1992, o 

missionário evangélico Kevin Vargas acreditava que a falta de uma religiosidade 

empurrava os jovens da favela para o tráfico” (p. 212). Pode-se dizer que é precisamente 

nesse ponto que o leitor compreende, enfim, o significado da palavra “missionário” no 

contexto da incorporação de Kevin à rotina do morro e ao cotidiano de Juliano. 

 

Nos parágrafos e páginas seguintes, o encontro entre Juliano e Kevin traduz-se 

em um diálogo sobre as preocupações sociais deste último. O trecho a seguir ilustra as 

posições de ambos, tais quais elaboradas na narrativa. A primeira fala do fragmento 

transcrito é de Kevin: 

 

 

– Nossa missão é de paz, queremos somar, é o evangelho com 

preocupação social, essa é a nossa. 

– Tá manero. Vamo trocá uma idéia... o povo aí já queria te enquadrá, 

sabe qual é a de vocês... E aí?... e o teu pensamento sobre drogas? – 

perguntou Juliano. 

– Não acho que seja a única saída pra quem é marginalizado como 

vocês. Acho que há outros caminhos... – respondeu Kevin. 

– Já sei, tu vai falá na palavra de Deus pra rapaziada rapá fora e assim, 

aí, tu não vai fortalece lado nenhum. 

– Mas você sinceramente acha que o tráfico é a solução? 

– Acho não. Mas tu qué o quê? Convencê essa molecada a sê pedreiro, 

encanador, lixeiro, porteiro, tapete pra bacana pisá em cima? No 

tráfico, parceiro, já dá pra tirá uma chinfra com as mina, pôr um 

pisante legal, tirá uma onda... 

– Respeito a tua posição. Mas sou contra, é risco demais pra 

molecada. Nós temos que oferecer algo melhor, uma palavra de 

amizade, de fé num Criador que um dia vai trazer a justiça pra Terra... 
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– Vai na tua, irmão, sem idéia sinistra pra fica no conceito aí da 

rapaziada. 

(p. 213) 

 

Como se nota, Kevin é aceito pelo protagonista, mas não tem – ao menos não no 

momento em que ambos se apresentam um ao outro – liberdade total para difundir suas 

idéias na favela. Apesar dessa limitação, a personagem do missionário cresce à medida 

que a trama se desenrola, até o ponto em que ele se transforma em mais que um simples 

conselheiro para Juliano e passa a socorrê-lo nos momentos de maior tensão, como nos 

confrontos com a polícia ou com os rivais e nas ocasiões em que VP precisa fugir ou se 

esconder em algum lugar fora do morro. Além disso, a opinião de Kevin passa a ser 

cada vez mais respeitada e ouvida por Juliano, até o ponto em que a simples companhia 

do religioso se transforma em um contrapeso narrativo aos planos criminosos do 

protagonista. Em resumo, Kevin funciona, no texto, como a expressão mais direta do 

desejo de transformação que permeia a personagem central durante boa parte do livro.  

 

Enquanto Kevin se posiciona como o sujeito que assume alguns dos valores 

mais positivos da narrativa, o oposto ocorre com outras personagens. Ainda no capítulo 

15, são apresentadas várias ações cruéis de traficantes como Raimundinho, que ferem 

ou executam, sem muito critério, pessoas das quais desconfiam. As personagens 

secundárias Jairzinho, Ferrô e Dr. Obséquio, nome dado pelos traficantes a um 

comprador de cocaína do asfalto que era bastante assíduo nos pontos de venda de drogas 

do morro Dona Marta, fazem parte das vítimas do bandido. 

 

A partir dessas ações, Raimundinho logo passa a ser alvo de críticas de Juliano, 

que discorda dos critérios de julgamento pouco flexíveis do parceiro do crime. E essa 

oposição ao criminoso sanguinário, que aparece como alguém que sente prazer em 

executar as vítimas, é mais um elemento de construção do conflito de valores que, aos 

poucos, vai moldando a personagem de Juliano. 

 

Importante salientar que, apesar de ser muito associado a ações que podem quase 

sempre ser interpretadas por algum viés positivo, o protagonista não deixa de 

desempenhar o papel que mais se espera de um criminoso. Nas páginas 224 e 225, 

Juliano atira na mão de Nego Pretinho, menino acusado de espalhar fofocas sobre o 
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cotidiano da “boca”. Nesse ponto, o líder deixa de ocupar, momentaneamente, o papel 

de benfeitor clemente e preocupado com os moradores da favela. 

 

O capítulo 17 começa com outro interlúdio, este marcado pela ida de Juliano ao 

arquipélago de Fernando de Noronha. O objetivo inicial da viagem era afastar o 

traficante temporariamente do morro devido ao cerco promovido por alguns policiais, 

com destaque para Peninha e Rambo, outro agente de segurança caracterizado por sua 

desonestidade e pela crueldade com os moradores da favela. O passeio é usado pelo 

autor para reforçar ainda mais a composição do protagonista: 

 

Juliano voltou com um visual diferente de Fernando de Noronha. 

Adotou cavanhaque e deixou os cabelos longos e cacheados. Passou a 

usar óculos de sol 24 horas por dia. As lentes espelhadas, emolduradas 

por dois corações vermelhos de acrílico, chamavam atenção até no 

escuro dos plantões da madrugada. 

(p. 250) 

. 

Ao se distanciar de um certo padrão de apresentação comum aos traficantes, 

Juliano mais uma vez destoa daquilo que se espera de um criminoso. Além de adotar o 

visual indicado no trecho transcrito, ele assume outro hábito que parece exótico aos 

colegas do mundo do crime: Com o fuzil Jovelina pendurado pela alça em um dos 

ombros, no outro Juliano passa a carregar um saxofone. E começa a ensaiar com o 

instrumento no morro, despertando nos outros criminosos o temor de que o som atraia a 

a atenção dos inimigos e da polícia.  

 

A partir desses e de outros traços que fazem com que a personagem de Juliano 

comece a se distanciar gradativamente do comportamento que se espera de um 

traficante, o leitor passa a construir uma expectativa em relação ao futuro reservado ao 

protagonista. Duas saídas seriam possíveis: 1) ele incorpora definitivamente um estilo 

de vida alternativo e tem êxito em sua jornada de transformação pessoal; 2) vítima de 

suas próprias idiossincrasias, ele sofre as consequências de ações pouco ortodoxas para 

quem pretende se manter na liderança do tráfico de drogas em uma favela carioca. A 

julgar pela quantidade de páginas que o leitor tem pela frente nesse ponto da narrativa, 

não há outra saída além de considerar a segunda alternativa. 

 



134 

 

A queda de Juliano começa a acontecer, de fato, no capítulo 18. Acuado em uma 

emboscada por Peninha, que lhe havia vendido Jovelina, o criminoso é alvejado por um 

tiro de fuzil que, segundo o relato do autor, não atinge o coração por “alguns 

centímetros”. Com a clavícula esquerda destruída pelo projétil, a vítima agoniza. E o 

seu sofrimento ganha contornos ainda mais dramáticos quando um dos médicos que o 

atendia faz um prognóstico sombrio sobre a possível recuperação do paciente ao afirmar 

quais seriam as chances de que ele saísse daquela situação com vida: “– De zero a dez, 

uma. Mas milagres também acontecem na medicina” (p. 286). 

 

Depois de fugir do hospital onde estava sendo atendido, local que estava sendo 

bastante vigiado pela polícia justamente para evitar que Juliano escapasse – o que 

contribui para criar, no leitor, uma certa desconfiança sobre as artimanhas que 

permitiram que o criminoso fugisse, dada a inverossimilhança do episódio como um 

todo –, Juliano continua se recuperando. Após outro interlúdio sobre a realização de 

sequestros como modalidade criminosa alternativa ao tráfico de drogas e sobre a morte 

de Paulista, o herói problemático retoma mais uma vez o controle do morro, e sem 

disparar um tiro sequer. De volta ao posto que parece ser seu por direito – a essa altura, 

adquirido e reafirmado de várias maneiras na narrativa –, Juliano termina sua 

recuperação enquanto o autor se dedica a explorar as narrativas de outras personagens. 

 

Uma delas é Rebelde, adolescente de classe média que vivia com a mãe e com o 

padrasto em um apartamento da zona sul carioca – a região mais abastada da cidade, 

onde se situam bairros célebres como Ipanema e Copacabana. Seduzido pela ideologia e 

pelo dinheiro fácil do tráfico de drogas, Rebelde tem sua história rapidamente traçada 

pelo autor no capítulo 20. 

 

A trajetória do jovem é muito interessante no contexto geral da obra, pois sua 

história pessoal é uma espécie de construção às avessas da narrativa de Juliano. Nativo 

do asfalto, Rebelde toma o caminho do morro e passa a viver entre os criminosos. Em 

seguida, ele afronta o padrasto, o expulsa da casa da mãe e a convence a viver na favela, 

onde ela se envolve com o traficante Tá Manero. Como ocorre (no livro e na sociedade 

em geral) com quase todas as pessoas que fazem parte do mundo do crime, Rebelde 

também tem um destino trágico e morre após uma das muitas incursões policiais na 

favela. 
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O final do capítulo é uma síntese do que ocorre com a mãe de Rebelde, Júlia, 

após a morte do filho. E reforça a ideia, repetida em vários trechos da obra, de oposição 

entre a polícia (vilã) e os traficantes (cujas características positivas são bastante 

reforçadas): 

Até ser preso, dias antes da virada do século, Tá Manero cumpria o 

pacto que fizera com Rebelde. Continuava gentil e apaixonado por 

Júlia. Embora não tivesse prometido, assumiu criar os órfãos, Dager 

Rafael e Nicole Cristine, como se fosse o verdadeiro pai. As duas 

crianças, aos três anos de idade, já eram muito apegadas a Tá Manero. 

O menino assistiu à sua prisão na favela e reclamou muito. 

– Pulixia não presta, mamãe. Pulixia prendeu papai Tá Manero. 

Pulixia matou papai Rebelde. 

(p. 323) 

 

 

4.2.3.2. Parte II: Tempo de morrer 

Capítulos 21 a 30 (páginas 327 a 448) 

 

A morte de Rebelde, que encerra a primeira parte do livro, é usada como gancho 

para as frases de abertura da segunda parte: 

 

Rebelde pintado em letras vermelhas de sangue sob o fundo preto de 

luto. Juliano passou uma semana desenhando o nome do amigo e de 

outros 23 homens de sua geração mortos na guerra do tráfico de sua 

comunidade. Depois os mandou imprimir numa camiseta, uma singela 

peça de marketing da maior festa de todos os tempos da comunidade: 

as gravações de um clipe de Michael Jackson na Santa Marta. (p. 327) 

 

O episódio a que o autor faz referência no trecho transcrito ficou bastante 

conhecido em 1996 no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, quando o astro da música pop 

Michael Jackson (morto em 2009) gravou parte do videoclipe da música “They don’t 

care about us”
56

 no morro Dona Marta. Para conseguir realizar as filmagens em relativa 

segurança, a equipe de produção de Jackson pediu proteção ao grupo de Juliano, 

contrariando a orientação da polícia e, por extensão, do governo do estado do Rio de 

Janeiro, que não desejava que o astro internacional semeasse no exterior a imagem de 

que as forças oficiais de segurança não seriam capazes de atuar de forma satisfatória em 

algumas regiões da área metropolitana da capital). 

                                                 
56

 “Eles não se importam conosco” (tradução livre). 
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Por um lado, o chefe do tráfico é retratado mais uma vez como herói, ao 

conseguir negociar os termos do acordo que viabilizou a gravação do videoclipe. Ao 

mesmo tempo, no entanto, ele foi acusado de se comportar com uma ingenuidade quase 

infantil ao acreditar que o episódio não teria grandes consequências além de aumentar o 

seu prestígio entre os criminosos e entre os moradores da favela. Essa ingenuidade teve 

como resultado, por exemplo, a entrada de repórteres disfarçados na favela, subitamente 

alçada à condição de local que merecia destaque da mídia, devido à presença do cantor e 

dançarino norte-americano. 

 

Com isso, Juliano ganhou ares de celebridade, passou a aparecer com frequência 

no noticiário e acabou sendo vítima da própria verborragia: ao dar entrevista para alguns 

veículos de comunicação sob a condição de anonimato, o traficante teve o nome 

revelado pelos repórteres – situação que representou um grave desvio ético dos 

profissionais que ouviram Juliano, segundo Caco Barcellos – e passou a ser novamente 

caçado pela polícia. Que, na p. 357, consegue capturá-lo mais uma vez.  

 

Como já apontado, o destaque de Juliano na mídia ocorreu principalmente por 

conta da passagem de Michael Jackson pela favela. A introdução dessa personagem 

provoca uma ruptura não apenas na rotina do morro, que interrompe as atividades 

habituais para prestigiar o astro pop, mas também no tecido da narrativa, que passa a 

girar em torno da visita do cantor e do contato de Juliano com os jornalistas. Curioso 

notar que, apesar da importância de Michael Jackson, sua figura é pouco explorada no 

texto. O que importa, para o autor, é o impacto da passagem do astro pela favela, com 

destaque para as ações que convergem para o protagonista. 

 

Cabe destacar a importância que o autor dá à aproximação entre o traficante e os 

repórteres que conseguiram entrevistá-lo durante os preparativos para a chegada de 

Michael Jackson. Focado nessa aproximação e nas consequências que ela teve para 

Juliano, o capítulo 22 começa com o relato de um acontecimento inusitado: 

 

A invasão de três inimigos mostrou como o plano de segurança dos 

homens de Juliano era vulnerável. A primeira grande falha foi 

acreditar que os acessos principais estavam bem guarnecidos pelo 

cerco da PM. Não estavam. Dois dos invasores entraram justamente 

pelo lado da Escadaria, onde está o posto policial. Eles chegaram 
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vestidos como os jovens da Santa Marta: usavam bermudas, camiseta, 

tênis e pararam nos botequins para beber cerveja e conversar com os 

moradores. Bastou uma oferta de 200 reais para terem a garantia de 

passar o fim de semana num barraco alugado e poder entrar na favela 

como se fossem parentes do dono da casa. (p. 338) 

 

Quem seriam esses invasores? Nelito Fernandes, Silvio Barsetti e Marcelo 

Moreira, apresentados como “inimigos”, eram jornalistas dos três principais jornais 

cariocas à época: O Dia, O Globo e Jornal do Brasil, respectivamente. Infiltrados no 

morro, os três, acompanhados de alguns fotógrafos, foram rapidamente descobertos pelo 

bando de Juliano, mas acabaram convencendo o líder a deixá-los permanecer no morro. 

 

 Os fatos relacionados ao imbróglio com os jornalistas infiltrados oferecem ao 

leitor um juízo bastante claro sobre os três lados envolvidos nesse episódio: o traficante, 

os jornalistas e o autor do livro. Juliano, o entrevistado, tenta fazer um acordo com os 

repórteres para evitar que os jornais publicassem o seu nome. Desta forma, ele 

acreditava que poderia se proteger de uma caçada ainda mais intensa da polícia. Os 

jornalistas, a princípio, concordam em omitir a identificação do traficante, mas mudam 

de ideia assim que seus editores apontam para a impossibilidade de publicação dos 

textos sobre Juliano sem que ele fosse nomeado nas matérias. 

 

De um lado, a ingenuidade do bandido que pensa controlar os entrevistadores, 

tenta usá-los para disseminar suas mensagens de transformação social e se arrepende de 

sua atitude assim que percebe que os jornalistas não cumpriram o que havia sido 

combinado. Do outro lado, os jornalistas, cujas personagens são elaboradas de modo a 

construir um sentido de desvinculação da ética profissional que deveria reger a 

categoria. Por fim, o próprio Caco Barcellos se apresenta – sem que a sua palavra se 

manifeste diretamente no texto, em primeira pessoa – como um grande juiz que condena 

a atitude dos colegas de profissão. 

 

No fim do capítulo, segundo o autor, “o até então desconhecido Juliano virou 

alvo de uma caçada policial implacável, como se ele fosse um dos maiores inimigos 

públicos do Rio de Janeiro” (p. 348). Além de indicar que o gesto dos repórteres foi um 

dos principais fatores responsáveis pelo início da derrocada definitiva de Juliano, 

Barcellos deixa bem clara a sua posição quando usa a expressão “como se ele fosse”. 

Afinal, o traficante foi, de fato, um dos responsáveis pela crise de segurança que assola 
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a cidade e o estado há muitas décadas. E apenas este motivo seria suficiente para 

enquadrá-lo como um dos “maiores inimigos públicos do Rio de Janeiro”, ao contrário 

do que o texto sugere. 

 

Dada a natureza específica desta pesquisa, não irei iniciar uma discussão sobre 

questões relativas à segurança pública. Mas é importante notar – e assinalar – a defesa 

que o autor faz de sua personagem principal nesse e em vários outros trechos da obra.  

 

No capítulo 24, a partir da página 362, o autor começa a incorporar ao 

protagonista um atributo que passa a se repetir desse trecho em diante: o interesse que 

Juliano desperta em cineastas, escritores e artistas em geral. Além da prisão, outro efeito 

colateral das entrevistas concedidas pelo traficante foi o assédio dos intelectuais, 

interessados em “conhecer o traficante que falava em revolução social” (p. 362). 

 

Além do já citado cineasta João Moreira Salles, outros artistas mencionados 

como sendo bastante próximos a Juliano são o escritor Paulo Lins, autor do livro Cidade 

de Deus (2002) (que também aborda a criminalidade no Rio de Janeiro) e o músico 

Marcelo Yuka (cujo sobrenome artístico é grafado como “Yuca” no livro), ex-integrante 

do grupo “O Rappa” que ficou paraplégico em 2000, após ser baleado durante um 

assalto. 

 

Essa diferenciação intelectual construída na narrativa também se expressa a 

partir de outros elementos, como o interesse de Juliano pelos livros e por manifestações 

artísticas como a música clássica, que o afastam do estereótipo do favelado desprovido 

de interesses culturais refinados. O contato do protagonista com a coleção de livros de 

Luana ajuda a consolidar essa imagem: 

 

 

Juliano ficou absolutamente encantado com a biblioteca, sobretudo 

com a variedade de livros sobre filosofia e literatura. Iniciou a leitura 

de vários e, diante de tanta novidade, não conseguia escolher um para 

ir até o fim. Durante a leitura ouvia música clássica. (p. 381) 
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O apreço de Juliano pela leitura é retomado em vários pontos do livro, 

especialmente nos últimos capítulos da parte II, que marcam as tentativas de 

distanciamento do protagonista em relação ao mundo do crime. Na página 399, por 

exemplo, os policiais descobrem o esconderijo de Juliano em um matagal perto da 

favela Dona Marta graças à identificação de “alguns livros, um deles sobre a 

experiência da guerrilha de foco, de Régis Debray”, entre outros objetos. Mais adiante, 

quando ainda consegue se manter escondido dos policiais, ele “ficava a maior parte do 

tempo no estrado de madeira, sobre um colchonete, envolvido com a leitura dos livros 

de filosofia, de sociologia e de alguns sobre grupos guerrilheiros da Colômbia e do 

movimento zapatista do México” (p. 407). 

 

Além de revelar ao leitor os hábitos culturais pouco ortodoxos do traficante, o 

autor também começa a construir, a partir do capítulo 26, uma relação direta entre esses 

mesmos hábitos e o progressivo declínio de Juliano. De acordo com o texto, o 

refinamento do traficante faz com que ele deixe de lado algumas medidas violentas que, 

segundo os seus comparsas, eram necessárias para manter a estabilidade do negócio 

criminoso e, por extensão, de toda a favela. 

 

Um episódio singular é narrado nesse mesmo capítulo, quando Marina, uma ex-

namorada de Juliano, mãe de um de seus filhos, é denunciada pela comunidade como 

adúltera. Em vez de ser executada, como desejavam os parceiros do crime, ela acaba 

absolvida pelo líder. O perdão revela o altruísmo do protagonista, mas também serve de 

mote para que ele receba o vaticínio da irmã Zuleika: “– Te prepara, Juliano. Este é o 

início do fim da tua vida de bandido” (p. 389). 

 

Os capítulos finais da parte II são marcados por dois episódios importantes. O 

primeiro deles é o posicionamento de Juliano em relação aos líderes do Comando 

Vermelho (CV), facção criminosa que ainda comanda o tráfico em vários pontos da 

cidade e do estado do Rio de Janeiro. Para tentar esclarecer algumas de suas atitudes, 

que haviam sido criticadas e até condenadas por figuras proeminentes do CV, Juliano 

envia cartas aos presídios onde os principais líderes estavam detidos. O teor das cartas, 

ao menos da forma como foram transcritas no livro, é ao mesmo tempo respeitoso e 

impositivo. Juliano não rompe a hierarquia, mas enfatiza seu posicionamento de 
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traficante “pacifista” ao repetir várias vezes um dos principais lemas da agremiação 

criminosa (“paz, justiça e liberdade”), entre outras afirmações. 

 

Mas o aspecto mais importante das cartas, ao menos para a análise que aqui se 

desenvolve, é a grafia das mensagens enviada aos líderes do CV. Não se sabe qual foi a 

fonte consultada pelo autor para a transcrição dos textos que foram incorporados ao 

livro, mas a incorreção é gritante para o leitor, dado o sem-número de deslizes 

ortográficos. Trechos como “dechei tudo que tinha”, “era um momento que precisava sê 

dado uma chance de vê existindo” e “voltamos com as armas que muitos guerreiros 

trouceram” (p. 429) são indicadores importantes do caráter iletrado que o autor procura 

atribuir a Juliano, apesar dos já comentados hábitos de leitura do protagonista. É 

possível interpretar esse recurso narrativo como uma composição de contrastes entre 

duas facetas de Juliano: a de favelado inculto e criminoso preocupado com questões 

culturais. Essa, aliás, é uma das marcas mais importantes de identificação da 

personagem central.  

 

O segundo episódio marcante do fim da parte II é a fuga do traficante para o 

México, que começa a ser esboçada no cap. 30, cujo título (“Adeus às armas”) parece 

ser uma alusão direta ao romance homônimo do escritor e jornalista norte-americano 

Ernest Heminguay, publicado originalmente em 1929. Convencido por Luana e por 

João Moreira Salles, que havia prometido dar uma mesada a Juliano caso ele deixasse o 

tráfico, o protagonista começa a planejar a saída do Brasil – e sofre muitas críticas de 

parentes, amigos da favela e integrantes do seu grupo criminoso, todos receosos de que 

a fuga criasse um vácuo de poder no morro e abrisse caminho para alguns inimigos de 

Juliano, o que de fato ocorreu. 

 

Depois de refletir sobre a saída do Brasil, o traficante finalmente pega a estrada e 

inicia sua jornada rumo ao México em um périplo por alguns países da América Latina. 

A primeira parada é o Paraguai. Em seguida, a Argentina. E, por fim, o Chile. Mas antes 

de seguir viagem, Juliano se vê obrigado a voltar para o Brasil quando recebe a notícia 

de que o morro estava sendo ameaçado por gangues inimigas. 
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4.2.3.3. Parte III: Adeus às armas 

Capítulos 31 a 38 (páginas 451 a 554) 

 

A terceira parte do livro leva o mesmo nome do capítulo que encerra a parte 

anterior (cap. 30 – parte II). O elemento de transição do capítulo 30 da parte II para o 

capítulo 31 da parte III (“Foragido”) é o episódio da traição que ocorre no morro após a 

fuga de Juliano para o exterior. Durante o périplo do traficante por alguns países da 

América Latina, a troca de comando provisória no Dona Marta, arquitetada pelo antigo 

chefe, sofre um revés quando o líder Paulo Roberto resolve assumir definitivamente o 

controle do local. 

 

Nesta terceira e última parte, nota-se alteração radical no ponto de vista a partir 

do qual a história é narrada. Até então desenvolvida em terceira pessoa, abre-se nesta 

última parte do livro espaço para uma primeira pessoa. É esta ruptura com o modelo de 

uma história que parece contar-se a si mesma que traz nova personagem para a história 

que o leitor lê em Abusado: um autor-narrador-personagem passa a dividir quase todas 

as cenas com o protagonista. 

 

Os efeitos de sentido deste procedimento podem ser mais bem discutidos a partir 

da tipologia proposta por Norman Friedman, autor que desenvolveu uma das mais 

conhecidas teorias relativas à inserção do narrador em obras de ficção. Em artigo de 

1955, o pesquisador elencou algumas possibilidades de organização da narrativa, 

sempre com base na perspectiva a partir da qual a história é contada. Eis as categorias 

apresentadas por Friedman: 

 

1) Onisciência editorial: “The presence of authorial intrusions and 

generalizations about life, manners, and morals, which may or may not be explicitly 

related to the story at hand”
57

. (1955, p. 1169) 

 

2) Onisciência neutra: “(…) differs from Editorial Omniscience only in the 

absence of direct authorial intrusions (the author speaks impersonally in the third 

person)”
58

. (1955, p. 1172) 

                                                 
57

 “A presença de intrusões autorais e generalizações sobre a vida, os costumes e a moral, que podem ou 

não ser explicitamente relacionadas à história que se lê.” (tradução livre) 
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3) O “eu” como testemunha: “The witness-narrator is a character on his own 

right within the story itself, more or less involved in the action, more or less acquainted 

with its chief personages, who speaks to the reader in the first person”
59

. (p. 1174) 

 

4) O “eu” como protagonista: “The protagonist-narrator is limited almost 

entirely to his own thoughts, feelings, and perceptions. Similarly, the angle of view is 

that of the fixed center”
60

. (1955, p. 1175) 

 

5) Onisciência seletiva múltipla: “Here the reader ostensibly listens to no one; 

the story comes directly through the minds of the characters”
61

. (1955, p. 1176) 

 

6) Onisciência seletiva: “Here the reader is limited to the mind of only one of the 

characters.  Instead, therefore, of being allowed a composite of viewing angles, he is at 

the fixed center”
62

. (1955, p. 1177) 

 

 Nas duas primeiras partes do livro o leitor está em presença de um narrador 

onisciente e neutro. Onisciente porque tudo ou quase tudo sabe sobre as personagens de 

sua narração. Neutro porque se mantém fiel à narração impessoal, evitando se 

manifestar em primeira pessoa. 

 

Bastante frequente na organização dos textos jornalísticos, este narrador 

onisciente e neutro é um dos recursos que costumam marcar a credibilidade dos 

discursos que pretendem a factualidade como efeito de sentido. É neste sentido que 

argumenta Luiz Amaral (1996), em sua obra sobre a objetividade jornalística, já 

discutida anteriormente. Para Amaral, é exatamente o posicionamento do autor-narrador 

                                                                                                                                               
58

 “Difere da onisciência editorial apenas pela ausência de intrusões autorais diretas (o autor fala de forma 

impessoal na terceira pessoa).” (tradução livre) 
59

 “A testemunha-narrador é uma personagem no seu próprio direito dentro da história em si, mais ou 

menos envolvida com a ação, mais ou menos familiarizada com seus personagens centrais, que 

fala ao leitor na primeira pessoa.” (tradução livre) 
60

 “O protagonista-narrador é limitado quase que inteiramente por seus próprios pensamentos, 

sentimentos e percepções. De forma similar, o ângulo de visão é aquele do centro fixo.” (tradução 

livre) 
61

 “Aqui o leitor não ouve ninguém de forma ostensiva; a história vem diretamente através das mentes das 

personagens à medida que deixa sua marca.” (tradução livre) 
62

 “Aqui o leitor é limitado à mente de apenas uma das personagens. Em vez, portanto, de ser permitido a 

uma composição de ângulos de visão, ele está no centro fixo”. (tradução livre) 
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– isto é, a opção pela primeira ou pela terceira pessoa – que sinaliza adesão a um ou 

outro dos diferentes modelos discursivos da linguagem jornalística. 

 

O jornalismo noticioso, que, segundo Amaral, é mais voltado à reelaboração dos 

acontecimentos e muito relacionado aos paradigmas da objetividade, factualidade, 

neutralidade e imparcialidade, vale-se com mais frequência do narrador onisciente e 

neutro sugerido pelo uso da terceira pessoa. 

 

A releitura de Friedman feita por Chiappini (2002, p. 29) traz várias 

considerações interessantes a respeito de um outro tipo de narrador, o narrador 

onisciente intruso: 

 

Muito comum no século XVIII e no começo do século XIX, o 

narrador onisciente intruso saiu de moda a partir da metade desse 

século, com o predomínio da “neutralidade” naturalista ou com a 

invenção do indireto livre por Flaubert, que preferia narrar como se 

não houvesse um narrador conduzindo as ações e as personagens, 

como se a história se narrasse a si mesma. 

Mas Machado, antecipando vertentes ultramodernas, utiliza esse 

narrador intruso como ruptura da verossimilhança. Seu leitor não se 

esquece de que está diante de uma ficção, de uma análise, da 

interpretação ficcional da realidade, um mero ponto de vista sobre 

pessoas, acontecimentos, sociedade, lugar e tempo (p. 29). 

 

Ao mencionar a “ruptura da verossimilhança” como resultado da utilização do 

narrador onisciente intruso (que talvez se aproxime da onisciência editorial proposta por 

Friedman), a autora retoma a ideia de que a presença do narrador como figura que toma 

parte no enredo desencadeia uma ruptura no texto. Pode-se afirmar que Abusado 

simboliza um fenômeno oposto ao descrito por Chiappini. No livro de Barcellos, a 

inserção do autor no texto reforça a verossimilhança ao trazer à tona uma série de 

reflexões sobre o fazer jornalístico e sobre todo esforço do autor para conseguir levar a 

cabo o seu projeto.  

 

Torna-se por isso interessante acompanhar a trajetória do narrador ao longo 

desta obra de Caco Barcellos. De onisciente neutro em praticamente dois terços do 

livro, o narrador passa a onisciente intruso a partir da adoção do discurso em primeira 

pessoa na terceira parte da obra. 
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Qual seria a razão dessa alteração? Que efeitos de sentido ela provoca? Pode-se 

trabalhar com a hipótese de que a verossimilhança, nesse livro-reportagem específico, 

está atrelada ao mergulho do autor no enredo, à transfiguração de um autor-narrador 

distante, embora onisciente, em uma personagem decisiva para o desfecho da trama? 

 

Já em uma primeira discussão pode-se relacionar esta mudança do ponto de vista 

da narração ao temor do autor quanto à própria segurança e às questões éticas 

relacionadas às entrevistas com criminosos. Ambas as preocupações estão presentes em 

vários trechos da parte III. Mas a análise será concentrada nos efeitos de sentido 

provocados por essa ruptura. O que dizer de um autor que, sem aviso prévio, se 

intromete na própria narrativa a ponto de se apresentar como coadjuvante do 

protagonista? 

 

Pode-se desde já antecipar que a discussão aqui proposta repousa na distinção 

entre “verossimilhança” e “veracidade” – ou “factualidade”, para usar um vocábulo 

mais próximo do universo jornalístico – e retoma alguns aspectos da teoria do romance-

reportagem elaborada por Rildo Cosson. Como se viu, para Cosson, este gênero traz em 

seu cerne várias marcas que o aproximam da narrativa literária, das quais a utilização de 

personagens é uma das mais perceptíveis. 

 

Nesse processo de hibridismo, alguns paradigmas do jornalismo acabam por 

esgarçar-se. A afirmação da verdade dos fatos, tão comum nos textos noticiosos (e tão 

mencionada nos manuais de redação que dão suporte à produção de notícias nos grandes 

jornais), dá lugar, no livro-reportagem, a estruturas que priorizam não mais o 

acontecimento sobre o qual se escreve – que, mesmo na narrativa noticiosa mais 

tradicional, como já discutido anteriormente, é impregnado de subjetividades –, mas 

também a construção do relato (ou da aceitação do relato) no imaginário do leitor. 

 

No plano da cronologia do enredo, a materialização de uma primeira pessoa no 

texto se dá “meses depois da história da traição no morro” (p. 451), durante um jantar a 

que estão presentes o próprio Barcellos e o missionário Kevin. Antes que ambos 

comecem a comer, o telefone de Kevin toca. É Juliano, que pede para falar com o autor 

e explica que precisa marcar um encontro com urgência para tratar de um assunto grave: 
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– Alô, irmão? Ele veio sim... Já estamos aqui. 

Em seguida o missionário me passou o telefone, dizendo que era o 

Juliano e ele queria falar comigo. 

– Alô! Desculpi interrompê o jantar! 

– Tudo bem, o prato ainda não foi servido. 

– Que a paz do Divino proteja a sua pessoa. Precisava conversá com 

urgência. É assunto sério, muito sério. 

Eu já o conhecia das cadeias do Rio. Nossa primeira conversa tinha 

sido, em 1996, na cela que dividia com o “dono” da favela do 

Jacarezinho, Lambari, na carceragem da Polinter. Conversamos outras 

vezes depois da fuga, em 1997, 1998 e 1999, período das grandes 

caçadas contra ele. Na época eu apresentava um programa na Globo 

News sobre iniciativas edificantes, de pessoas anônimas, nas áreas de 

pobreza do país. Para gravar nos morros e favelas, muitas vezes 

precisei de uma conversa prévia com os chefes das bocas de pó, como 

Juliano. Mas dessa vez o interesse era dele. (p. 451?) 

 

A pauta definitiva sobre o traficante, como o autor salienta nas páginas 

seguintes, ainda não era um projeto definido àquela altura, fato que pode ser verificado 

com a conversa que acontece na mesma noite do jantar com Kevin. Na ocasião, Juliano 

tenta convencer o jornalista a fazer “uma reportagem sobre a violência dos últimos 

meses na favela, patrocinada por seu inimigo Carlos da Praça” (p. 456). O projeto 

encomendado pelo traficante, portanto, não era uma cobertura jornalística a ser 

publicada ou veiculada em forma de perfil ou biografia, como viria a ocorrer. 

 

Barcellos se propõe a investigar a história sugerida por Juliano, mas, meses 

depois, não descobre se acusação de Juliano a Carlos da Praça era real ou não. Mesmo 

assim, o traficante procura o autor mais uma vez, desta vez com uma proposta diferente: 

ele queria encomendar um livro sobre a própria vida. 

 

É a partir do ingresso de uma primeira pessoa na narração que o livro, através 

dela, tematiza questões que talvez recubram aspectos fundamentais do gênero do livro-

reportagem. Trata-se de um questionamento ético, como o autor salienta: 

 

 

O missionário Kevin e outras pessoas já haviam me falado desse 

projeto de Juliano. Já refletira um pouco sobre a idéia e resolvi recusá-

la por princípios. Interpretei que o desejo dele era de um livro que 

fizesse a sua defesa pessoal ou algo que legitimasse a sua trajetória no 

crime, como se fosse derivada apenas do processo de exclusão social 

que sofrera. O outro motivo para recusar a proposta era mais sério, e 

de imediato falei para Juliano: 
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– O problema de um livro desse é a consequência da notoriedade. 

– Não entendi. 

– Como você prefere ser chamado? De traficante, de criminoso... 

– Bandido. Bandido! 

– Lembra do Lúcio Flávio, do Meio-Quilo, do Bolado, do 

Brasileirinho? 

– Lembro. Lembro. 

– E o que acontece com os bandidos no Brasil quando ficam mais 

conhecidos? Alguns são presos e tudo bem. Mas muitos são mortos. 

Não quero ser instrumento da morte de ninguém. (pp. 459-460) 

 

No decorrer do texto, cada vez mais a voz em primeira pessoa se identifica como 

uma voz autoral. No desfecho da conversa, Barcellos oferece ao traficante uma 

alternativa; ele faria um livro sobre toda a quadrilha, e não apenas sobre Juliano. E 

depois da conversa abre um parágrafo com novas reflexões sobre o próprio trabalho: 

 

Imaginei que ele não tivesse muita noção da complexidade de um 

trabalho de apuração jornalística com personagens fora-da-lei, 

condenados e foragidos da justiça. Era sem dúvida um desafio, cheio 

de implicações éticas, morais, legais. Antes mesmo de assumir, 

comigo mesmo, o compromisso de enfrentá-lo, eu já deduzira que 

seria a reportagem mais difícil de meus 25 anos de profissão. Mas 

quando voltei ao esconderijo pela terceira vez eu já estava decidido a 

conhecer de perto as histórias dos homens do CV da Santa Marta. 

Deixei cartas na chefia da redação do meu trabalho na TV, explicando 

a natureza da reportagem que faria. Era a maneira de fazer um 

esclarecimento prévio aos meus colegas para a eventualidade de ser 

preso na companhia de traficantes foragidos. (pp. 460-461) 

 

A inserção do autor na terceira parte da narrativa, através da constante 

metalinguagem, com falas em primeira pessoa, interações diretas com as personagens 

do livro e reflexões sobre o processo de elaboração da obra parece tornar-se mais densa 

e frequente a partir da notoriedade que Juliano conquistou em seus últimos anos de vida, 

notoriedade da qual Abusado também se ocupa, especialmente nos capítulos finais do 

livro. Ao lado da imprensa, outra poderosa mídia entra na vida de Juliano e, 

consequentemente, nas páginas do livro de Barcellos: o cinema. 

 

Em reportagens da época, a “mesada” dada a Juliano pelo cineasta João Moreira 

Salles, herdeiro da família proprietária do Unibanco (então um dos maiores bancos 

privados do país) teve uma repercussão negativa na mídia, que considerou inadequada a 

aproximação de Salles com o traficante. Em texto publicado na revista Veja na edição 
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de 8 de março de 2000, por exemplo, o próprio título (“O radical e o chique”) dá ideia 

do teor crítico da reportagem, que traz, além de um retrospecto do episódio, uma 

entrevista com Salles, em que este tenta justificar o envio de dinheiro a Juliano com 

afirmações como “(...)Durante minha aproximação com o Márcio, eu passei a vê-lo 

como um sujeito que é um criminoso, sim, mas que tem uma série de outros atributos, 

um lado iluminado”.
63

 

 

Com o objetivo de apresentar alguns fragmentos da repercussão relativa ao 

envolvimento de Salles com o traficante, Barcellos fez um levantamento de notícias e 

artigos publicados pelos maiores jornais cariocas à época: O Dia, Jornal do Brasil e O 

Globo. O objetivo, nas palavras do próprio autor, foi mostrar como “a sociedade 

também ficou dividida, pelo menos na mídia” (p. 524). 

 

O livro Abusado só foi publicado em 2003, três anos depois de a reportagem de 

Veja ter ido às bancas. A polêmica relativa ao envolvimento do cineasta com o 

traficante talvez tenha levado Barcellos a repensar suas estratégias de narração, 

especialmente nos trechos do livro em que o autor se mostra mais próximo de Juliano, 

como na última parte da obra. Esse cuidado é evidente nos excertos em que há 

considerações sobre a ética da produção jornalística, especialmente quando há a 

necessidade de contato estreito entre o jornalista e personagens procuradas pela justiça.  

 

Por um lado, Barcellos optou por uma estratégia de autoproteção de sua imagem 

– da qual o episódio da carta deixada aos chefes é apenas um exemplo – e de sua própria 

segurança. Em vários momentos o autor mostra seus receios de fazer contato com os 

criminosos, por exemplo. Por outro lado, ele impõe à narrativa, em vários momentos, 

um discurso que enaltece a proteção às personagens, como se estas, durante a exposição 

de suas histórias, se fragilizassem com os próprios depoimentos, como já apontado 

anteriormente. 

 

Um dos exemplos mais claros da situação de desconforto gerada pelo contato 

com os criminosos é a afirmação, repetida em vários trechos do livro, de que as 

personagens só deveriam se pronunciar a respeito de histórias restritas ao passado, pois 

                                                 
63

 Ver íntegra da matéria no anexo 5. 
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do contrário poderiam transformar o jornalista em cúmplice de suas ações futuras. Na 

última parte do livro, alguns diálogos, como a conversa com o traficante Paranóia, 

revelam essa regra imposta pelo próprio autor: 

 

– Que papo é esse de levantá o meu passado, aí? – perguntou-me 

Paranóia depois de ouvir as explicações sobre o meu plano de 

pesquisa. Insisti com meus argumentos. 

– Digamos que vocês resolvam executar alguém amanhã, ou agora, 

aqui, na minha frente. Sou radicalmente contra, vou fazer tudo para 

evitar a morte. 

– Mas se o cara é um cobra-cega, X-9 safado, tu qué o quê? Pneu nele, 

aí! 

– Seja quem for. Não quero ver, não me mostrem nada. Quero ouvir 

histórias do passado, combinado? 

– Tão não vô falá nada. Meu passado é uma bosta, aí! 

(pp. 464 – 465) 

 

No trecho transcrito, o autor aponta um dos princípios da construção do livro, 

numa espécie de metatexto. É na construção deste metatexto – isto é, na explicitação de 

alguns pressupostos da escrita de seu livro – que a primeira pessoa se fortalece. Desta 

forma, Barcellos informa o leitor sobre sua conduta de narrador, trilhando, agora, 

caminhos do jornalismo e da literatura, especialmente quando suas atividades 

profissionais o levam para a vizinhança de criminosos. 

 

Ao relatar o fracasso na tentativa de entrevistar Paranóia sobre o seu passado, 

Barcellos narra também a dificuldade que ele teve para localizar documentos que 

pudessem servir de matéria-prima para a elaboração do livro: “Fracassaram também 

minhas primeiras buscas por diários, cartas da infância e da adolescência, álbuns de 

fotografias, boletins escolares, registros dos empregos e nas carteiras profissionais” (p. 

465). O trecho evidencia que as estratégias apontadas pelo autor não funcionaram com 

as personagens das favelas, pois constituem elementos de vida de habitantes do asfalto. 

 

O autor prossegue com a argumentação a respeito da apuração preliminar do 

livro, ao mencionar, por exemplo, a estratégia que utilizou para estabelecer a cronologia 

de alguns fatos marcantes na história do morro, como as guerras entre as facções rivais 

– e essa ortodoxia no levantamento de informações chega a destoar da subjetividade de 

muitos trechos do livro. 
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A inserção do autor-narrador como personagem também pode ser interpretada 

como um artifício útil para esclarecer ao leitor quais foram os limites impostos por 

Barcellos à sua conduta jornalística. Um trecho da página 466 traz dado relevante acerca 

do processo de construção da narrativa e simultânea condução do leitor: “Histórias 

como a do helicóptero, que reproduzirei mais à frente, me apontaram o caminho da 

estrutura de romance para o livro, o que me pareceu a melhor maneira de aproveitar o 

volume impressionante de diálogos presentes nos depoimentos.” (p. 466). 

 

Vale a pena, neste ponto, discutir possíveis significados para o que Barcellos 

chama de “estrutura do romance”. Numa primeira interpretação, a expressão pode ter 

relação direta com o conceito de romance-reportagem de Rildo Cosson, mas também é 

possível que o autor a tenha usado apenas para sugerir que a sua narrativa foge de 

alguns padrões do jornalismo convencional, principalmente no que diz respeito ao 

tratamento dispensado às personagens e às falas. 

 

No livro-reportagem (e Abusado não foge à regra), as falas não reduzem os 

sujeitos aos quais elas são atribuídas à condição de “fontes”, como se usa dizer no 

jargão jornalístico – e a fonte, em nossa interpretação, tem peso menor em relação à 

personagem. Em vez de meros fornecedores de informações relevantes, fiadoras da 

veracidade, as falas das personagens, além de reforçarem ou indiciarem essa mesma 

veracidade dos fatos narrados, permitem que o leitor desfrute de visões mais amplas 

sobre os assuntos abordados, muitas vezes abrindo caminhos alternativos para as 

histórias narradas. 

 

Outra possível interpretação para a aproximação do livro com aquilo que o autor 

denomina de “estrutura de um romance” é a dificuldade encontrada por Barcellos para 

checar algumas informações oferecidas pelas personagens. Nessa interpretação, o livro 

seria “romance” por ausência de recursos jornalísticos. A impossibilidade de aferir a 

verdade dos fatos (ainda que se trate de uma verdade fugidia e impregnada de 

subjetividade) talvez incomode o narrador, levado a infringir esse princípio de 

verificação, que constitui um paradigma do jornalismo. 
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Em seu livro, o autor nem sempre consegue tratar os fatos de forma 

absolutamente precisa, sem contaminá-los por elementos da imaginação das 

personagens – e, muitas vezes, da sua própria. Essa situação é apresentada de forma 

direta quando Barcellos cita diálogos travados com o traficante Tênis: 

 

É possível que Tênis e outros parceiros dele tenham contado histórias 

exageradas ou mentirosas. Procurei checá-las cruzando depoimentos e 

com a consulta das fontes formais – arquivos de jornais e de TV, 

inquéritos policiais, processos na justiça, cartórios de registros civis. 

(pp. 466-467). 

 

Outro procedimento pelo qual Abusado também se afasta de padrões 

jornalísticos mais estritos é o recurso apresentado já na abertura do livro e aqui já 

comentado: a omissão dos nomes das personagens. Inicialmente apontada como 

estratégia de proteção das pessoas que deram seus depoimentos ao jornalista, na última 

parte da obra o uso de pseudônimos é atribuído também a uma tentativa de minimizar o 

efeito da opção do autor pela verossimilhança no lugar da precisão dos fatos, quando 

esta se mostrou inacessível, como fica claro neste trecho: 

 

Para não mutilar os fatos, optei pela exposição dos nomes de guerra, 

ou codinomes de alguns. O mesmo critério usei para os policiais 

honestos e desonestos, e para os trabalhadores eventualmente 

envolvidos com o tráfico, contra ou a favor dele. (p. 467) 

 

Com um tratamento diferenciado de personagens centrais do livro (traficantes, 

policiais e trabalhadores ligados ao tráfico), Barcellos de certa forma exime-se da 

responsabilidade de narrar situações que, muitas vezes, como apontou o próprio autor, 

resultaram apenas de depoimentos das personagens, que nem sempre puderam ser 

verificados de modo a garantir sua veracidade. 

 

Os trechos finais do livro, antes do posfácio que apresenta e contextualiza a 

morte de Juliano, trazem elementos que reaproximam a narrativa do padrão de 

factualidade característica do jornalismo. As cartas enviadas por Juliano aos líderes do 

Comando Vermelho que se encontravam presos – cartas transcritas no livro – são um 

exemplo preciso desse retorno à factualidade. 
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Mas as cartas são apenas a faceta mais visível desse processo de retorno a um 

procedimento narrativo mais distanciado e impessoal, marcado pelo afastamento do 

autor em relação ao que narra. Pode-se, assim, estabelecer o trajeto percorrido pelo foco 

narrativo, de onisciente e neutro nas duas primeiras partes, para onisciente intruso na 

terceira e última. Nesta migração, o recurso da narração em primeira pessoa apresenta o 

narrador como personagem. Mas o ponto de vista volta a alterar-se mais adiante. 

 

A partir da p. 541, no entanto, a história desenrola-se a partir de trechos mais 

fragmentados sobre o destino de várias personagens centrais e secundárias. Ao longo 

dessas passagens, o autor gradualmente se distancia do texto, retomando como padrão 

da voz narrativa (com algumas exceções) o narrador onisciente e neutro do início do 

livro, quase sem o uso da primeira pessoa. 

 

Nesse processo, pode-se dizer que a estrutura romanceada continua presente, 

com todas as suas marcas de personagens e verossimilhança. Ao mesmo tempo, no 

entanto, os paradigmas do jornalismo se reafirmam, como se o autor retornasse ao 

patamar inicial de distanciamento. Obra jornalística ou literária? O leitor talvez não 

saiba distinguir, justamente por conta do hibridismo presente da primeira à última 

página. 
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Esta pesquisa, como já apontado, teve como objetivo a investigação do 

jornalismo literário a partir da utilização de personagens. Tom Wolfe, em seu livro The 

New Journalism (1973), apresentou quatro características definidoras do movimento 

homônimo, que se desenvolveu com bastante vigor na imprensa norte-americana, 

especialmente entre as décadas de 1960 e 1970 – e que costuma ser associado 

diretamente ao jornalismo literário. Eis as características: narrativa cena a cena; uso de 

diálogos; descrição do status de vida e ponto de vista da terceira pessoa. 

 

Pode-se dizer que Wolfe teve sucesso na empreitada. Em sua tentativa de 

sistematizar um conjunto de textos diversificado, ele logrou identificar elementos que se 

repetem em quase todas as obras do Novo Jornalismo, e que aproximam esses textos do 

universo literário. 

 

A proposta do ensaísta e jornalista norte-americano, no entanto, volta-se à 

compreensão dos textos a partir de certos efeitos que eles provocam no leitor. Na edição 

brasileira mais recente de seu livro, ele afirma que os jornalistas adeptos do novo 

jornalismo buscaram impregnar seus textos dos mesmos “recursos que deram ao 

romance realista seu poder único, conhecido entre outras coisas como seu 

‘imediatismo’, sua ‘realidade concreta’, seu ‘envolvimento emocional’, sua qualidade 

‘absorvente’ ou ‘fascinante’” (2005, p. 53). Os quatro recursos apresentados no 

parágrafo anterior seriam, portanto, o instrumental necessário para que se atinja esse 

resultado de leitura. 

 

A proposta é especialmente útil para que se compreenda o conjunto de efeitos 

provocado pela leitura de uma obra definida a partir dessas características – embora o 

próprio Wolfe não tenha, em seu livro, oferecido uma visão aprofundada desses 
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mesmos efeitos. Não o critico: no jornalismo, como na literatura, a missão de mapear o 

processo de leitura de um texto é tarefa complexa e repleta de desafios, como a 

subjetividade de quem lê e as diferentes reações a uma mesma obra. 

 

Diante dessas limitações, e a despeito da importância histórica da abordagem 

oferecida por Tom Wolfe, mimetizada por autores brasileiros como Edvaldo Pereira 

Lima no livro Páginas Ampliadas (2004), a solução talvez seja buscar um rumo 

alternativo. Sem desconsiderar os efeitos de leitura provocados pelo texto – que são, por 

sinal, discutidos em vários momentos desta pesquisa –, procurei mapear e seguir um 

percurso de análise que levasse em conta alguma característica essencial dos textos do 

jornalismo literário (e, por extensão, do novo jornalismo). Como também cabe a uma 

investigação desta natureza, o caminho a ser seguido precisaria de um enfoque original, 

ainda que inspirado em estudos anteriores sobre o mesmo tema. 

 

O grito de “eureka" do pesquisador que escreve estas linhas foi dado nos 

instantes iniciais da pesquisa. A chave para a compreensão dos textos do jornalismo 

literário deveria ser um recurso universal da literatura. A palavra “literário”, usada como 

definidora de um tipo particular de jornalismo, poderia ser relacionada diretamente a um 

mecanismo que opera como uma espécie de pedra fundamental da elaboração de textos 

ficcionais – e também na construção de textos de não ficção, como eu quis demonstrar 

neste trabalho. E essa pedra fundamental é a personagem. 

 

Assim como nas grandes obras da literatura ocidental, alguns dos textos mais 

importantes do jornalismo literário das últimas décadas foram construídos ao redor de 

personagens que direcionam o enredo, chamam para si as ações principais e – 

característica importante do discurso jornalístico – organizam os fatos a partir dos quais 

a narrativa se desenvolve, independentemente do teor de fidelidade dos textos aos 

acontecimentos reais. 

 

No livro A Sangue Frio, de Truman Capote (2004), quase tudo gira em torno da 

história de Richard Hickock e Perry Smith, os dois criminosos que matam uma família 

no interior dos Estados Unidos. Em Hiroshima, de John Hersey (2002), a importância 

atribuída às seis personagens principais é tão grande que o autor opta por abrir o livro 
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com uma síntese do que as pessoas faziam nos instantes anteriores à explosão da bomba 

atômica na cidade japonesa homônima. 

 

As obras de Truman Capote e John Hersey figuram entre as mais conhecidas e 

comentadas no universo do jornalismo literário e do livro-reportagem. Teria sido 

relativamente simples utilizar uma delas nesta pesquisa, mas, além das dificuldades 

inerentes à análise de obras em outro idioma (e, em uma pesquisa desta natureza, é 

sempre importante recorrer ao texto original, na medida do possível), os temas usados 

pelos dois autores como base para as suas narrativas são muito distantes (geográfica e 

cronologicamente) da realidade brasileira do início do século XXI. 

 

Por esses motivos, optei por um objeto principal de análise que fizesse referência 

a um fato familiar a boa parte dos leitores brasileiros: a violência urbana. É este o tema 

do livro Abusado (2003), do jornalista Caco Barcellos. Em sua obra, o autor aborda a 

criminalidade no Rio de Janeiro, com destaque para o cenário do tráfico de drogas na 

capital fluminense. E organiza o texto a partir de uma personagem-chave: o traficante 

Márcio Amaro de Oliveira – que, por motivos já discutidos no desenvolvimento deste 

trabalho, é chamado de Juliano VP no livro. 

 

Juliano é, ao mesmo tempo, personagem do noticiário carioca e nacional sobre a 

criminalidade e personagem do livro de Caco Barcellos. Na obra analisada, sua história 

de vida se desdobra como em uma biografia. Mas o livro não se resume aos fatos que 

envolvem o protagonista. Trata-se de uma narrativa cujo foco principal é o cotidiano das 

pessoas que vivem em uma das favelas mais conhecidas do Rio de Janeiro, a favela 

Santa Marta (ou Dona Marta), na zona sul carioca. 

 

De forma secundária, também analisei a reportagem Eu estive na guerra, de José 

Hamilton Ribeiro, de 1968, que ficou conhecida principalmente devido a um acidente 

sofrido pelo autor, que perdeu uma perna após provocar a explosão de uma mina 

terrestre no Vietnã. Publicada originalmente na revista Realidade, a reportagem também 

se destaca por uma característica singular e relativamente incomum no jornalismo: a 

história é narrada pelo autor em primeira pessoa. Além do livro de Barcellos e da 

reportagem de Ribeiro, também utilizei, sempre que julguei necessário, exemplos 

colhidos de outras produções jornalístico-literárias. 
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A consolidação desse material de análise foi útil para que eu pudesse observar o 

processo de organização das personagens nas narrativas do jornalismo literário. E para 

que o jornalismo literário em si pudesse ser definido a partir da utilização de 

personagens, como é o objetivo central desta tese. 

 

Em Abusado, Juliano é uma espécie de anti-herói ou herói às avessas: traficante, 

assassino e procurado pela polícia, ele é retratado pelo autor como um sujeito complexo, 

mergulhado em uma série de dilemas que a narrativa se encarrega de resolver (ou de 

amplificar) no imaginário do leitor, como o desejo de sair do mundo do crime. Na 

medida em que o próprio autor se insere como personagem no livro (a última parte de 

Abusado é quase toda escrita em primeira pessoa e organizada a partir da visão de 

Barcellos), a complexidade do protagonista se intensifica, até o ponto em que o leitor se 

vê diante de um retrato aparentemente inconclusivo sobre Juliano. 

 

Afinal, ele deve ser encarado como um ser humano merecedor de respeito ou 

apenas como mais um criminoso da alta cúpula do tráfico de drogas do Rio de Janeiro? 

O fato de não haver uma resposta definitiva (embora o autor manifeste sua preferência 

pela primeira alternativa) é um dos traços mais importantes da construção da 

personagem nessa obra. 

 

E mais: a ambiguidade e as múltiplas faces de Juliano (e de tantos outros sujeitos 

que povoam as narrativas jornalístico-literárias) são, elas próprias, características que 

podem ser utilizadas para que esses seres “de papel” (expressão usada por vários autores 

da teoria literária) se configurem, de fato como personagens. É graças às personagens 

que o jornalismo literário se constrói como possibilidade narrativa. 
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