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Resumo 
 

Em memória dos 50 anos da morte de Guimarães Rosa, O Estado de S.Paulo elaborou o 
especial Novas Veredas, em que revisitou o Sertão e se propôs a realizar um mapa das 
transformações socioculturais e econômicas. Este artigo pretende refletir sobre os 
conceitos de fato jornalístico e de notícia, a partir do estudo deste material. Nossa 
questão inicial diz respeito à intencionalidade que orienta a apreensão do real e, 
consequentemente, a construção da narrativa jornalística. 
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Em memória dos 50 anos da morte de Guimarães Rosa, o jornal O Estado de S.Paulo 

propôs-se a revisitar a região que inspirou aquela que seria sua principal obra, Grande 

Sertão: Veredas, considerada por Antonio Candido 
um acontecimento, não apenas pela sua grandeza singular, mas porque tomavam 
[ao lado de Corpo de Baile, publicado no mesmo ano] por dentro uma tendência 
tão perigosa quanto inevitável, o regionalismo, e procediam à sua explosão 
transfiguradora. Com isto Rosa alcançou o mais indiscutível universal através 
da exploração exaustiva quase implacável de um particular que geralmente 
desaguava em simples pitoresco. (CANDIDO, 1989, p. 207) 
 

Para o valoroso crítico, Rosa é  
o maior ficcionista da língua portuguesa em nosso tempo, mostrando como é 
possível superar o realismo para intensificar o senso do real; como é possível 
entrar pelo fantástico e comunicar o mais legítimo sentimento do verdadeiro; 
como é possível instaurar a modernidade da escrita dentro da maior fidelidade à 
tradição da língua e à matriz da região. (Ibid, pp. 207-208). 

 
Em depoimento ao qual remete o Especial multimídia, disponibilizado no Portal 

Estado3, Candido ressalta e explica esse paradoxismo em Rosa, espinha dorsal de 

Grande Sertão, manifesto em três perspectivas: na superação do regionalismo, 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2  Professora do Programa de Mestrado Profissional em Jornalismo do FIAM FAAM Centro Universitário, email: 
gisely.hime@fiamfaam.br  
 
3 Disponibilizada a partir do Especial multimídia Novas Veredas, a entrevista não traz maiores informações sobre 
data, local e produtor do depoimento. Parece compor série da qual também fazem parte as entrevistas de Haroldo de 
Campos e Décio Pignatari, sobre a mesma obra. 
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justamente ao construir uma obra regionalista - para o autor, Candido estabeleceu uma 

nova categoria literária, o Surregionalismo ou Transrregionalismo; na recriação da 

linguagem a partir da valorização de regionalismos, do resgate de arcaísmos da Língua 

Portuguesa e da incorporação do mecanismo inerente ao idioma alemão de fusão de 

palavras para criar novas; e, finalmente, na fluidez do real, posto que, ao mesmo tempo 

em que realça pela detalhada descrição narrativa, elementos do real, possibilitando ao 

leitor um mergulho profundo no universo apresentado, dá ao real um tratamento 

fantástico, ao envolvê-lo numa atmosfera de lenda. 

Feitas tais considerações, justifica-se plenamente a determinação d’O Estado de 

S.Paulo em produzir o especial comemorativo Novas Veredas. Contudo, ao ler e assistir 

o material ofertado no jornal impresso e no portal, elas também nos fizeram refletir 

sobre a complexa relação estabelecida ao se utilizar do Jornalismo para retomar essa 

emblemática obra literária. Este artigo é o inaugural de uma série sobre os conceitos 

fundantes do Campo Jornalístico assim como sobre as relações entre Jornalismo e 

Literatura, a partir deste estudo de caso. Nele apresentamos a primeira parte de nosso 

estudo, em que consideramos questões relativas a princípios fundantes das Teorias do 

Jornalismo, partindo dos conceitos de fato jornalístico e de notícia. Nossa questão 

inicial diz respeito à intencionalidade que orienta a apreensão do real e, 

consequentemente, a construção da narrativa jornalística: sob qual perspectiva, O 

Estado observa o sertão de Guimarães Rosa?  

Para refletirmos sobre os conceitos propostos optamos por recorrer a Nelson 

Traquina, Jorge Pedro Sousa e Manuel Carlos Chaparro, acadêmicos  que, nos últimos 

anos, refletiram profundamente sobre os fundamentos das Teorias do Jornalismo. A 

partir da discussão dos conceitos, realizamos o estudo das reportagens publicadas no 

jornal impresso e disponibilizadas no Portal Estado. A análise do material oferecido 

exclusivamente pelo Portal, assim como as relações estabelecidas entre as diferentes 

narrativas, porém, serão matéria de outros artigos, em que consideraremos questões 

específicas à construção das narrativas e as novas tecnologias.  

 

Recuperando o fato 

Publicado diariamente, entre dois domingos, 12 e 19 de fevereiro de 2017, o 

especial Novas Veredas – O mapa do Grande Sertão nos 50 anos da morte de 

Guimarães Rosa anuncia-se como um relato sobre as transformações sociais e 
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econômicas sofridas na região, nas seis décadas que se passaram desde a publicação da 

obra prima de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas. Com o ousado propósito de 

traçar um mapa da região, Leonencio Nossa, responsável pelo texto, e Dira Sampaio, 

pelas fotografias, teriam percorrido Minas Gerais, Bahia e Goiás, onde o livro foi 

ambientado, entre novembro de 2016 e janeiro deste ano. Os capítulos foram assim 

organizados:  

1. 12 de fevereiro, domingo – Pesquisa revela mudanças na paisagem; 

2. 13 de fevereiro, segunda-feira – Eucalipto e cana mudam paisagem da terra de 

Riobaldo; 

3. 14 de fevereiro, terça-feira – Seca ameaça o São Francisco, maior rio do Grande 

Sertão; 

4. 15 de fevereiro, quarta-feira – Terra e água fazem conflitos se perpetuarem; 

5. 16 de fevereiro, quinta-feira – Cangaço agora explode caixas eletrônicos; 

6. 17 de fevereiro, sexta-feira – Exploração de ouro causa tensão em cidade histórica; 

7. 18 de fevereiro, sábado – Não há “Grande Sertão” onde Diadorim morreu; 

8. 19 de fevereiro, domingo – Migrantes do Grande Sertão ergueram Brasília4. 

Com chamada na capa e localizados na editoria Metrópole, os capítulos seguem 

um padrão de estrutura: na parte superior da página, uma fotografia de impacto, 

ocupando toda a extensão das colunas e, praticamente, toda a altura da metade superior. 

Ambos os capítulos dominicais – de abertura e fechamento do especial, localizam-se em 

página dupla. Os demais em uma única página. Apresenta-se um texto principal, 

ancorando a temática escolhida, e, por vezes, outros menores complementares. 

Fotografias menores, mapas e gráficos também são utilizados para complementar a 

narrativa principal. Introduzem o relato trechos escolhidos da obra de Guimarães Rosa5. 

Seriam estes trechos, em sua relação com o olho das matérias, indicativos do fato 

jornalístico gerador? 

Para avançarmos nessa reflexão, retomemos o conceito de fato jornalístico. 

Liriam Sponholz, ao se debruçar sobre ele e suas implicações para o Jornalismo, retorna 

à definição etimológica: “’Fato’ deriva do latim factum, particípio do verbo facere, que 

significa fazer. “Fato” designa portanto eventos ou acontecimentos que realmente 

aconteceram, referindo-se ao seu status ontológico, e não a uma proposição” 

(SPONHOLZ, 2009, p. 57, grifos da autora). Por sua vez, Juarez Bahia o define como 
                                                
4 O Especial Novas Veredas está disponível em <https://infograficos.estadao.com.br/especiais/novas-veredas>. 
5 Optamos por não incluir imagens pela exiguidade do espaço. 
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Semelhante a acontecimento. O que acontece e é notícia. Assim como a notícia 
é a matéria-prima do jornalismo, o fato é a matéria-prima da notícia. Em 
comunicação de massa, o termo associa concepções de valor (como 
importância, hierarquia, atualidade, interesse etc.) e associa, necessariamente, a 
coisa ou ação feita, o caso em si mesmo e suas consequências, o que existe e o 
que é real. É por isso que se diz popularmente: “contra os fatos não há 
argumentos”, sedimentando no jornalismo a impressão de que a verdade do que 
se fala, se vê ou se escreve, está (ou existe) na realidade dos fatos (BAHIA, 
2010, p.154).  
 

 Enquanto termo polissêmico, o conceito permeia outros essenciais à 

compreensão do fazer jornalístico: notícia, valores a ela agregados e real.  Em sua 

reflexão sobre a pragmática do Jornalismo, Manuel Chaparro elenca uma série de 

definições para notícia: 

• “Notícia é um fato ou uma ideia precisos que interessa a um amplo número 
de leitores. Entre duas notícias, a melhor é a que interessa a um maior 
número de pessoas” (Lyle Spencer, 1917). 

• “Notícia é o que os jornalista acreditam que interessa aos leitores. 
Portanto, notícia é o que interessa aos jornalistas” (Herráiz, 1966). 

• “Os periódicos publicam um variado tipo de informação segundo os 
diferentes núcleos de interesse em seus leitores” (Paul Sheerhan, 1972). 

• Os acontecimentos mundiais constituem o material básico do jornalismo, 
desde que interessem ao público” (Fraser Bond, 1962) (CHAPARRO, 
1994, p. 118, grifos do autor). 
 

Como revelam os grifos, a palavra-chave para o autor, na compreensão do 

conceito de notícia, seria o interesse. Quanto maior o interesse público, maior o valor 

atribuído à notícia. Sendo assim, este seria, por excelência, o atributo de definição do 

Jornalismo.  

Sob tal lente, em que consistiria o fato gerador do Especial Novas Veredas? A 

princípio, os 50 anos do falecimento de Guimarães Rosa, sem dúvida, um dos maiores 

escritores da literatura nacional. A efeméride, todavia, ainda que significativa para a 

cultura nacional não sustentaria uma série diária de oito capítulos. Aliás, poucas 

informações sobre o autor foram incluídas no material impresso, à exceção daquelas 

relacionadas ao livro6. A importância de Rosa, vinculada ao grande valor de sua 

principal obra, desdobra-se em um mosaico de fatos geradores dos diversos capítulos da 

série,  identificados plena ou parcialmente nos títulos: 

1. 12 de fevereiro – pesquisa revela profundas transformações ambientais, econômicas 

e culturais no Grande Sertão e confirma acurado detalhamento da pesquisa de 

Guimarães Rosa; 
                                                
6 No material multimídia, disposto no Portal, Guimarães Rosa encontra maior espaço, o que será analisado 
oportunamente em outro artigo. 
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2. 13 de fevereiro – plantações de eucalipto e a cultura de cana têm impactos 

destrutivos na região; 

3. 14 de fevereiro – Seca ameaça o São Francisco, maior rio do Grande Sertão; 

4. 15 de fevereiro – Terra e água fazem conflitos se perpetuarem; 

5. 16 de fevereiro – Cangaço agora explode caixas eletrônicos; 

6. 17 de fevereiro – Exploração de ouro causa tensão em cidade histórica; 

7. 18 de fevereiro – a decadência da região, onde não se encontra um exemplar do 

livro, disponível nas escolas; 

8. 19 de fevereiro – Migrantes do Grande Sertão ergueram Brasília7. 

O diálogo entre o olho das matérias e os trechos literários selecionados reforçam 

a percepção. O segundo capítulo da série, por exemplo, anuncia: “Plantações tomam o 

lugar de pastagens e matas; história da família do dono do lugar é retrato do produtor 

médio de Minas”; complementando:  
Quando eu era menino, no sertãozinho da minha terra – baixo de ponta da Serra 
das Maravilhas, no entre essa e a Serra dos Alegres, tapera dum sítio dito do 
Caramujo, atrás das fontes do Verde, o Verde que verte no Paracatu. Perto de lá 
tem vila grande – que se chamou Alegres – o senhor vá ver. (ROSA apud 
EUCALIPTO..., 2017, p. A14). 
 

Por sua vez, o penúltimo capítulo denuncia: “Pequena biblioteca da escolinha de 

Paredão de Minas, onde ocorre o embate decisivo do romance, não tem livro de 

Guimarães Rosa”; complementando: 
Assim, feito no Paredão. Mas a água só é limpa é nas cabeceiras. O mal ou o 
bem, estão é em quem faz; não é no efeito que dão. O senhor ouvindo o 
seguinte, me entende. O Paredão existe lá. Senhor vá, senhor veja. É um arraial. 
Hoje ninguém mora mais. As casas vazias. Tem até sobrado. Deu capim no 
telhado da igreja, a gente escuta a qualquer entrar o borbolô rasgado dos 
morcegos (...) (ROSA apud NÃO..., 2017, p. A18). 
 

A unidade da narrativa, na apresentação deste mosaico, é dada pelo Sertão, 

tornado personagem e cenário, a um só tempo. Na apresentação do Especial, o Sertão8 é 

tornado vivo. Afirma-se que “se movimenta”. A explicação para a escolha do verbo 

seriam a redução de tamanho diante do avanço das culturas de soja e cana, do plantio de 

eucalipto e da mineração; o movimento migratório da região para as periferias de 

Brasília e cidades vizinhas; e a resistência cultural das comunidades locais – constituída 

de geraizeiros, veredeiros, vazanteiros, barranqueiros e campineiros – e dos migrantes, 

                                                
7 Nos trechos assinalados em itálico, os títulos correspondem ao fato jornalístico reportado. 
8 Optamos pela utilização da palavra sempre em maiúscula justamente pela conferência do status de personagem, 
como se fora nome próprio. 
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fiéis ao espírito sertanejo, mesmo quando habitam violentas periferias urbanas. A 

coleção de fatos, portanto, construída para Novas Veredas partiria das ocorrências 

protagonizadas pelo Sertão em esferas consideradas pela equipe capazes de restituir a 

problematização do grande “personagem” de Rosa, a saber panoramas ambiental, 

econômico, social e cultural. 

 

Considerando a notícia 

A proposição do Especial, a princípio, seria revisitar o Grande Sertão com dados 

que agregam credibilidade e objetividade à narrativa jornalística, conferindo-lhe um 

tratamento próprio ao campo e claramente distanciado da natureza ficcional, própria da 

Literatura.  Nossa hipótese parte da escolha do fato introdutório ao material - divulgação 

de pesquisa que revela profundas transformações ambientais, econômicas e culturais no 

Grande Sertão e confirma acurado detalhamento da pesquisa de Guimarães Rosa –, ou 

seja, para entender o objeto de sua obra, o autor teria se cercado de práticas científicas, 

que, ainda que sem importância capital no campo da Literatura, valorizam-na 

sobremaneira na perspectiva dos estudos culturais, etnográficos e sociológicos, 

consequentemente, aproximando-a do campo jornalístico, enquanto possibilidade de 

conhecimento de um real que interessa à sociedade. 

A principal fonte do capítulo de abertura é o engenheiro florestal Guilherme 

Braga Neves, que, em seu trabalho de conclusão de curso, apresentado na Universidade 

de Brasília (UnB), verificou as localidades e descrições geográficas apontadas na obra: 
Batizado de Grande Sertão: Veredas – Resgate e Conservação de uma Paisagem 
Cultural, o estudo conclui que Rosa levou à risca a topografia, os acidentes 
geográficos e os cursos de rios para escrever sua obra. O romance cita pelo 
menos 424 localidades reais, incluindo cidades, arraiais, fazendas, cachoeiras e 
no mínimo 66 cursos d’água, entre rios, riachos, ribeirões, lagos, lagoas e 
veredas, com destaque para oito deles – os Rios São Francisco, das Velhas, das 
Fêmeas, Paracatu, Urucuia – o preferido do escritor -, de Janeiro e Cariranha e o 
Córrego do Batistério (PESQUISA..., 2017, p. A18). 
 

Todas as referências geográficas são apontadas no mapa centralizado na parte 

central inferior da página. Ao descrever sua pesquisa, Braga Neves ressalta outros 

elementos importantes de veracidade: o acesso de Rosa a mapas do Serviço Geológico 

do Exército, comprovado pela checagem realizada por meio da ferramenta Google 

Earth. Esses elementos, aliás, são destacados no olho da matéria em contraposição ao 

trecho selecionado da obra, que vem logo abaixo: “Estudo feito a partir de imagens de 

satélite indica que Guimarães Rosa escreveu obra com base em dados de topografia 
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(Ibidem)”. Tal visão altaneira é referenciada pela definição de Rosa: “Sertão: quem sabe 

dele é urubu, gavião, gaivota, esses pássaros: eles estão sempre no alto, apalpando ares 

com pendurado pé, com o olhar remedindo a alegria e as misérias todas... (Ibidem). O 

acesso aos mapas é retomado em coluna que margeia a segunda página, a tecer 

considerações literárias sobre a obra. Sublinha-se que, para compô-la, Rosa teria 

recorrido, além dos mapas, à memória quando médico no interior das Minas Gerais, às 

anotações realizadas em viagens pelo sertão e a cartas de conhecidos e de seu pai, 

Florduardo Rosa, comerciante em Cordisburgo (MG) – práticas que, por sua vez, 

remetem ao campo da antropologia. 

Além de comprovar a existência real do Grande Sertão – e não somente sua face 

mitológica -, a pesquisa se propõe a verificar as mudanças constituídas na região, 

transcorridos 60 anos do lançamento do livro. A constatação da perda de área para o 

agronegócio e da exclusão da grande maioria das localidades das zonas de conservação 

transforma-se em denúncia contra a política de desenvolvimento fundamentada na 

produção de grãos, no plantio de eucaliptos, nos rebanhos de pecuária extensiva e na 

mineração industrial, apontando para os riscos de desaparecimento do cerrado. 

Na segunda página, o debate sobre a veracidade do Sertão descrito por Rosa é 

intensificado. Em “Estado” visita deserto ignorado fora da ficção, apresentam-se 

diferentes pesquisadores a questionar  a fidelidade geográfica do Sertão, sobretudo, da 

localidade Liso do Sussuarão. Tais pesquisadores seriam confrontados pelo recente 

estudo de Braga Neves que não somente comprovaria a existência geográfica do local – 

não somente literária -, mas também aproximação com a descrição realizada por Rosa: 
Numa viagem à região, pode se constatar que a faixa arenosa chega a 150 km de 
extensão, atingindo a marca registrada no romance  - no Brasil, a légua pode 
variar de 2 a 6 km. Uma vegetação rasteira disfarça boa parte da areia, 
impedindo uma análise melhor de imagens de satélite. (“ESTADO”..., 2017, p. 
A19). 
 

O segundo capítulo retoma essa aproximação em tom factual, traçando o mapa 

da destruição ambiental a partir das atividades econômicas da região e seus impactos 

naturais e sociais. Por meio da trajetória da família Lemos do Prado, tornada exemplar, 

relata-se como antigos agricultores e pecuaristas dividiram suas terras e as repassaram a 

produtores de eucalipto. Sem renda e, em grande maioria, sem oportunidades de 

trabalho na região, os descendentes seriam “mototaxistas, vendedores e diaristas em 

cidades mineiras e de outros Estados” (EUCALIPTO..., 2017, p. A14). Por outro lado, a 

sombra do sertão acuado pela soja consolida-se, em matéria de pé de página, na 
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descrição do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, maior reserva do cerrado 

brasileiro, contudo, limítrofe da fronteira agrícola denominada Matopiba, pois se 

expande para os cerrados maranhense, tocantinense e piauiense, além do oeste baiano.   

A necessidade recorrente de ancorar a narrativa em marcadores de objetividade 

parece-nos revelar o temor do jornalista de perder a credibilidade de seu relato ao se 

aproximar da Literatura. Chamamos de marcadores de objetividade aqueles elementos 

textuais que agregam à narrativa uma percepção factual, vinculada ao sentido de 

credibilidade. Ao tratar da objetividade, Jorge Pedro Sousa a compreende como 

“ideologia fundadora do corpo profissional dos jornalistas no ocidente” (1999, pp. 34).  

Nessa perspectiva, devem ser entendidos o que o acadêmico classifica como 

procedimentos de objetivização, como a contrastação de fontes sem intervenção do 

jornalista e o abuso do jornalismo de citações. Assim, comenta Traquina a respeito da 

questão, a objetividade não seria “a negação da subjetividade, mas uma série de 

procedimentos que os membros da comunidade interpretativa utilizam para assegurar 

uma credibilidade como parte não interessada e se protegerem contra eventuais críticas 

ao seu trabalho” (2005, p. 139). Tais procedimentos constituem parte da rotina da 

prática jornalística, concebidos por Tuchman como rituais estratégicos.  

Os marcadores de objetividade também estão presentes no capítulo Seca ameaça 

o maior rio do Grande Sertão. Destacam-se na inserção de depoimento da assessoria da 

Votorantim Metais, em contraposição à acusação de geraizeiros do despejo de rejeitos 

industriais diretamente no São Francisco por anos. Não houve checagem da informação 

fornecida pela empresa de que “todos os efluentes gerados pela unidade são 

monitorados e atendem os parâmetros legais, com relatórios enviados periodicamente ao 

órgão ambiental responsável” (SECA..., 2017, p. A14). Considerando as reflexões de 

Tuchman, Traquina observa que as aspas, por vezes, são um recurso utilizado pelos 

jornalistas para lidar com os conflitos inerentes aos fatos reportados.  
Por exemplo, uma fonte (Fonte A) afirma “X”. O jornalista não consegue 
confirmar esta afirmação. Muitas vezes, o jornalista só pode determinar que a 
fonte A disse “X”. Os jornalistas veem a afirmação “A disse X” como um 
“fato”, mesmo que “X” seja falso. Mas isto cria problemas tanto ao jornalista 
como à empresa jornalística, porque o leitor quer supostamente saber se “X” é 
um “fato”, porque o leitor pode acusar tanto o jornalista como a empresa 
jornalística de parcialidade, caso não seja apresentada uma opinião contrária. 
Mesmo que o jornalista não consiga por si só confirmar a veracidade da fonte 
“A”, ele ou ela podem perguntar à fonte “B” a sua posição. Ao apresentar tanto 
a versão da Fonte “A”, como a da Fonte “B”, o jornalista pode, então, 
reivindicar que foi “objetivo” porque apresentou “os dois lados da questão” sem 
favorecer qualquer indivíduo (...) (TRAQUINA, 2005, pp. 139-140). 
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Traquina, contudo, vai além afirmando que “os jornalistas tem de ser capazes de 

identificar os ‘fatos’, muito embora algumas pretensões de verdade não sejam 

facilmente verificáveis” (2005, p. 139). Ao opor simplesmente o depoimento dos 

moradores e as fontes oficiais, sem averiguá-los, o Estado abriu mão de seu papel de 

mediador social, como reflete o acadêmico ao discorrer sobre a Teoria Estruturalista: 

“Encarado como um espaço de reprodução da ideologia dominante, o campo jornalístico 

perde seu potencial como objeto de enjeu, como recurso potencial para todos os 

diversos agentes sociais” (Ibid, p. 180).  

Vejamos outro exemplo no mesmo capítulo sobre a seca no São Francisco: ao 

depoimento de Gilmar de Fátima Ferreira, 48 anos, nascido e criado às margens do rio, 

e que associa a redução drástica do volume hídrico ao desmatamento e não somente à 

pouca chuva, como também aos de outros moradores denominados tão somente como 

ribeirinhos, que acusam a Usina Hidrelétrica de Três Marias de represar água em 

excesso, é contraposta a fala do engenheiro de Planejamento Energético da empresa – 

este sim identificado pelo nome -, Ivan Sérgio Carneiro, que ressalta a percepção como 

equivocada: “Desde 2014, estamos vivendo anos de déficit hídrico, com 65% do volume 

de chuva abaixo do esperado” (SECA..., 2017, p. A14). E continua: “O engenheiro 

ressalta que o represamento e a liberação de água para o trecho a jusante do rio são 

decididos agora por um fórum que reúne Agência Nacional das Águas, Ministério 

Público, empresas e governos estaduais” (Ibidem). Tal afirmação seria suficiente para 

encerrar a discussão. 

Refletindo a partir de Stuart Hall, Traquina destaca “um exagerado acesso 

sistematicamente estruturado aos media por parte dos que detêm posições 

institucionalizadas privilegiadas” (2005, p. 178). Tal postura consolidaria os porta-vozes 

enquanto definidores primários no processo de construção da notícia: 
O importante da relação estrutural entre os media e os definidores primários 
institucionais é que permite aos definidores institucionais estabelecer a 
definição ou interpretação primária do tópico em questão. Então esta 
interpretação “comanda a ação” em todo o tratamento subsequente e impõe os 
termos de referencia que nortearão todas as futuras coberturas e debates (HALL 
ET. AL. APUD TRAQUINA, 2005, p. 178). 
 

Porém, como nota Sousa, é necessário contemplar a autonomia dos jornalistas na 

definição de sentidos para os acontecimentos. Por outro lado, existem, por vezes,   
definidores primários de sentidos para os acontecimentos com poder e 
credibilidade semelhantes que, não obstante, teriam visões diferentes sobre 
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esses mesmos acontecimentos e competiriam pela outorgação de sentidos. Esta 
situação alargaria o campo (negocial) onde se jogaria o sentido do 
acontecimento (SOUSA, 1999, pp. 28/29). 

 
Sendo assim, considerando Novas Veredas, enfraqueceu-se aqui a participação 

do jornalista na construção de sentidos. Com Sousa observamos que 
Ao aceitarem as interpretações “oficiais” dos acontecimentos, ao centrarem-se 
nas fontes de poder que se concentram nos círculos das elites dominantes e ao 
marginalizarem ou secundarizarem, deslegitimizando, as vozes alternativas ou 
as dos cidadãos sem grande poder, os media serviriam uma hegemonia que não 
necessitaria de recorrer à coerção. As notícias teriam as marcas dessa 
hegemonia (SOUSA, 1999, pp. 34).  

 

E a intencionalidade? 

Segundo Birde e Dardenne, “As notícias, como os mitos, não contam as coisas 

como elas são, mas contam as coisas segundo o seu significado” (BIRDE & 

DARDENNE In TRAQUINA, 1993, p. 263). Concebendo, contudo, a notícia como 

construção sociocultural, não devemos confundir a versão enquanto narrativa 

convencional, com a estória enquanto narrativa ficcional.   Recorramos a Manuel 

Chaparro para o entendimento da questão. Ao propor seu modelo de Macropragmática 

da Ação Jornalística, ele estabelece na origem da ação a relação entre a Sociedade e a 

Atualidade9. Em suma, na Sociedade estariam os Princípios Éticos e as Razões Morais 

que determinariam a seleção dos Acontecimentos a serem reportados em função das 

Demandas vigentes, processo que se consolidaria, pela construção narrativa, em Relato 

Veraz. Chaparro ressalta que:  

dado que a razão ética primordial do jornalismo é a de viabilizar, asseverando, 
o acesso ao direito de informação, a estética significativa a ser alcançada pelo 
jornalismo é a do relato veraz – isto é: o relato do que em verdade foi visto, 
ouvido e sentido pelo mediador (CHAPARRO, 1994, p. 116, grifos do autor). 
 

Refletindo sobre o paradigma das notícias como construção, Traquina relaciona 

autores que delimitam as relações entre realidade e ficção: 

Bird e Dardenne defendem que “considerar as notícias como narrativas não 
nega o valor de as considerar como correspondentes da realidade exterior (...)” 
(1988/1993:265). Gaye Tuchman (1976/1993: 262) sublinha o mesmo ponto 
(...): “dizer que uma notícia é uma estória não é de modo algum rebaixar a 
notícia, nem acusa-la de ser fictícia. Melhor, alerta-nos para o fato de a notícia, 
como todos os documentos públicos, ser uma realidade construída possuidora 
da sua própria validade interna” (TRAQUINA, 2005, p. 169). 
 

O processo de reportar a experimentação do real se constituiria, pois, no campo 
                                                
9 Para maiores esclarecimentos, ver M. C. Chaparro. Pragmática do Jornalismo: buscas práticas para uma teoria da 
ação jornalística.S ão Paulo, Summus, 1994, pp. 55-84; 117-122. 
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jornalístico, como um protocolo “social de ações conscientes, controladas ou 

controláveis” e somente concretizado “se os fazeres jornalísticos (envolvendo o uso de 

técnicas para a produção de uma expressão estética) forem cognitivamente controlados 

por intenções inspiradas nas razões éticas que dão sentido social a esse processo” 

(CHAPARRO, 2005, p. 116, grifos do autor). Retomamos assim nossa questão inicial 

relativa à intencionalidade que orienta a apreensão do real e, consequentemente, a 

construção da narrativa jornalística: sob qual perspectiva, O Estado observaria o Sertão 

de Guimarães Rosa? 

No capítulo Seca ameaça o maior rio do Grande Sertão costura-se uma 

narrativa que mescla trechos literários – mesmo que resumidos nas palavras do 

jornalista – com uma narrativa mais descritiva, que busca despertar a imaginação do 

leitor para o cenário apresentado, aproximando-o, interessando-o pelo diferente, mesmo 

exótico, em um exercício de conquista deste leitor, a princípio urbano e, portanto, 

estrangeiro à realidade reportada: 
Uma floresta de eucaliptos margeia os dois lados da estrada, que termina na 
antiga sede de uma fazenda, à beira de um curso de água calma e parada. É o 
Rio de Janeiro. Até chegar o ponto onde ele se encontra com o São Francisco, é 
preciso andar a pé por cerca de 1 km de capoeira e mata ciliar, habitado por 
corujas, seriemas e gaviões-do-cerrado. Após cruzar um cipoal e um bambuzal 
na margem do Rio de Janeiro, ouve-se um barulho de correnteza. O São 
Francisco demonstra bem mais força. Ali, como Guimarães Rosa descreve no 
romance, o São Francisco entra no de Janeiro e o represa. Riobaldo é 
convencido por Diadorim a atravessar o São Francisco numa canoa. “’Tive 
medo. Sabe? Tudo foi isso: tive medo! Enxerguei os confins do rio, do outro 
lado. Longe, longe, com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha’”, relembrou”. 
(...) Na outra margem do Rio de Janeiro, homens pescam em canoas (SECA..., 
2017, p. A14). 
 

 Em diversos capítulos também foi utilizado o recurso da personalização da 

narrativa por meio de depoimentos, em um processo de personificação do fato. No 

capítulo Não há “Grande Sertão” onde Diadorim morreu, ao tratar da miséria que 

assola a região e da ausência de projetos públicos que possam mitiga-la, o jornalista 

apresenta a família de Rosélia Barros Castro, mãe jovem, de 22 anos, que ao lado do 

marido, Sílvio, e dos filhos, Laílton, 5, e Letícia, 2, vive como nômade no Sertão. Rosa 

introduz a cena: “Esse, Liso do Sussuarão, é o mais longe – pra lá, pra lá, nos ermos. Se 

emenda em si mesmo. Água, não tem” (ROSA apud FAMÍLIAS..., 2017, p. A19). A 

abertura do texto é descritiva, mas fiel às convenções de objetividade do texto 

jornalístico:  
Na estrada  de Cocos a Guanambi, no oeste baiano, uma dezena de famílias de 
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geraizeiros, como são chamados moradores nativos das Gerais de Minas, Bahia 
e Goiás, construiu casas de estuque, barro e bambu, cobertas de folhas de buriti. 
O município de Cocos tem IDHM de 0,598, um nível baixo no índice que vai de 
0 a 1 e leva em conta longevidade, educação e renda (FAMÍLIAS..., 2017, p. 
A19). 
 

Observamos o marcador de objetividade na invocação do índice que assegura a 

veracidade do relato. A narrativa prossegue, intercalando trechos descritivos, na 

iminência da roteirização cinematográfica, com estruturas convencionais que evocam  

distanciamento. Nas casas fechadas, cujos moradores estão cuidando das roças ou 

coletando frutos no cerrado, jornalista e fotógrafo encontram Rosélia. “Minutos depois, 

um menino surge na estrada. É Laílton. De corpo franzino, ele parece assustado com a 

presença do Estado. Diante do fotógrafo, fica estático” (Ibidem). Concomitantemente à 

humanização inspirada pelo encontro inesperado com a fragilidade da criança, o 

jornalista se protege sob a marca da empresa. O menino se depara com a instituição 

jornalística, não com os profissionais que a encarnam. Sem almoço naquele dia, ainda 

tão criança, fora soltar o cavalo da família num pasto atrás da vereda. 

Nesta figura aparentemente frágil na condição física e também na 

socioeconômica, a quem se atribui tarefas além de suas forças e idade, revela-se o mito 

do sertanejo forte, de caráter forjado na dureza da vida. Outros personagens 

apresentados no decorrer de Novas Veredas remetem à mística, como Zé Veredas, no 

quarto capítulo do Especial:  
(...) está ilhado no mar de plantações mecanizadas em Buritizeiro. Ele mostra o 
“joão-doido”, uma lata onde põe um pedaço de pano e despeja restos de óleo de 
cozinha para acender fogo. Sem energia elétrica nem escola na localidade, teve 
de mandar as crianças para o centro de Buritizeiro. Elas passam a semana numa 
pequena casa construída pelo pai num bairro violento da periferia. “Pelo menos 
lá tem energia e internet” (TERRA..., 2017, p. A16). 
 

  A luta pela sobrevivência que origina o êxodo e, consequentemente, o confronto 

com a miséria urbana, é outra tradicional faceta da identidade sertaneja, revelada na 

decisão de Zé Veredas, mas, sobretudo, na de migrantes como Antonio Ferreira,  um 

dos pioneiros na construção de Brasília. Hoje com 70 anos, saiu de Patos de Minas, com 

os pais, para trabalhar nas olarias que se multiplicaram com as obras da Novacap:  
Sua mãe, Rita, não resistiu à precariedade do lugar e voltou doente para Minas 
onde logo morreu. (...) Nas olarias, Antonio conheceu Leontina Caldeira, hoje 
com 62 anos, mineira de Uaí, que trabalhava de doméstica nas casas dos 
primeiros funcionários públicos de Brasília. Tiveram sete filhos. Foi uma época 
áspera (MIGRANTES..., 2017, p. A20). 
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 Quem seria, pois, o sertanejo de Novas Veredas? Com que intencionalidade O 

Estado se coloca diante do Sertão de Rosa? Para avançarmos, retomemos a obra 

original. Antonio Candido (s.d, entrevista) nela percebe uma organização mitológica em 

que o Sertão não se limita às suas dimensões geográficas e socioculturais, mas se torna 

“palco do drama humano”, como se dá em Dostoievski, Proust, Standhal e Joyce. 

Traria, pois, em si os problemas do homem, transcendendo-se. Comparando Guimarães 

Rosa a Euclides da Cunha, Candido considera que Grande Sertão observaria o mesmo 

plano de Os Sertões - o Meio, a Terra, o Homem e a Luta -, sem a relação causal 

estabelecida por Euclides entre eles, ou seja, em Rosa, o Homem não seria determinado 

exclusivamente pelo Meio, mas também seria determinante nas transformações deste. 

Ora, considerando Novas Veredas, verificamos que esta lógica foi transferida 

para a identificação dos fatos e construção narrativa, apesar de conferir um certo 

protagonismo à Terra em sua relação com o Meio. Creditamos ao processo de 

factualização esse protagonismo. Partindo de Walsh, Sponholz descreve as etapas do 

processo epistemológico de factualização como decisão, concretização, seleção e 

atualização: “O fato, no sentido epistêmico, é o resultado da atualização da recepção dos 

estímulos vindos do mundo exterior. Ele decorre do processo ontológico de 

factualização, que o precede lógica e temporalmente” (SPONHOLZ, 2009, p. 58).  A 

compreensão do conjunto de fatos jornalísticos que deveriam constituir a coleção do 

Especial, ao passar pela atualização, favoreceu a predominância dos conflitos relativos à 

terra e ao meio, enfraquecendo o protagonismo do homem e da luta. Em sua revisão 

sobre o conceito de fato jornalístico, Herica Lene recorre a Muniz Sodré para destacar 

que “aventa-se mesmo a hipótese de que os fatos sociais – objeto da sociologia desde 

seu começo no século passado – já não têm uma ontologia própria, externa aos meios de 

comunicação de massa” (LENE, 2014, p. 3). Tal percepção, portanto, da constituição da 

coleção de fatos em Novas Veredas não poderia ser desvinculada da interpretação 

corrente na produção midiática a respeito do objeto reportado – o Sertão – e suas 

implicações. Nesse sentido, a intenção de revelar a complexidade do Sertão não se 

realiza pela superficialidade dos recortes. Fatos selecionados apontam para ruptura com 

o universo concebido por Rosa e, ao mesmo tempo, para a atual padronização das 

imagens forjadas sobre a região, como exemplifica a maneira como os jagunços estão 

retratados no mosaico de identidades do sertanejo. Em Cangaço agora explode caixas 

eletrônicos, a definição de Rosa para jagunço é atualizada pela expressão “novo 
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cangaço” utilizada na região.  
No romance, Riobaldo descreve o jagunço como “a criatura paga para o crime, 
impondo o sofrer no quieto arruado dos outros, matando e roupilhando”. Por 
hora, bandos atuais deixaram de lado sequestros, saques em comércios e 
assassinatos de mando para priorizar roubos a bancos (CANGAÇO..., 2017, p. 
A16). 
 

Mesclados à narração das ocorrências de delitos, depoimentos humanizam o 

capítulo mas não aprofundam as problemáticas da violência urbana, que ignora as 

fronteiras estaduais, e deficiências no aparato policial.  
A expressão “novo cangaço” usada na região para definir quadrilhas de assalto a 
banco, refere-se ao modo de agir dos bandidos, adeptos de grandes ações em 
pequenas cidades, onde há número reduzido de policiais. (...) “Os bandidos 
aproveitam a fragilidade do aparato policial”. (...) [O delegado] Santana aponta 
como obstáculos ao combate ao novo cangaço o baixo efetivo de policiais, a 
grande extensão do norte mineiro e as dificuldades de deslocamento. Como a 
região faz divisa com a Bahia, há ainda necessidade de intercâmbio com o 
estado vizinho. (...) No romance, o jagunço Riobaldo conta que ele e os 
companheiros haviam desafiado a “soldadesca” do governo e entrado e saído da 
Bahia cinco vezes “sem render as armas” (Ibidem).  
 

O retorno ao contexto retratado por Rosa, proposto como similar, demonstra a 

padronização na classificação dos fatos, ignorando a complexidade dos contextos 

econômico e socioculturais, assim como a lógica dos processos de significação dos fatos 

na escrita da História e da Literatura. Merecedora de investigação mais apurada, 

voltaremos a essa questão, considerando as estruturas narrativas de Novas Veredas, em 

um futuro ensaio. 
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