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Resumo 

 

Este artigo surgiu como esforço de Trabalho de Conclusão de Curso elaborado para a 

Universidade Estadual de Ponta Grosssa e busca apresentar o conceito de 

‘Intersubjetividade’ partindo de Charron e Bonville (2016) e como esse conceito 

relativamente novo atravessa a prática do Jornalismo Gonzo, de Hunter S. Thompson. 

Buscamos apresentar conceito e técnica como uma alternativa aos conceitos de 

‘objetividade’, ‘realidade’ e ‘verdade’ no jornalismo entendendo que estes tem sido muito 

valorizados no debate teórico brasileiro sobre jornalismo e que, muitas vezes, são usados 

como ‘muletas’ por veículos de imprensa e por jornalistas para vender uma imagem de 

credibilidade ao leitor. 
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Corpo do trabalho 

 

Este trabalho busca apresentar o conceito de ‘Intersubjetividade’ desenvolvido por 

Charron e Bonville (2016) como uma alternativa de ‘reconexão’ do jornalista com o seu 

público através do conteúdo escrito. Para isso, usamos como base os produtos e 

pensamentos acerca do jornalismo de Hunter S. Thompson, criador do Jornalismo Gonzo 

e também o conceito de Realismo Clássico de Platão e Aristóteles relembrado e 

exemplificado, por exemplo, por Eliane Brum. 

Thompson acreditava que era possível, através da escrita, colocar o leitor na cena, 

fazer ele sentir os mesmos sentimentos que o jornalista, de certo modo ‘lançar um olhar 

sobre o mundo’ para que o leitor pudesse compreendê-lo sem necessariamente estar lá, e 

e aí que, no nosso entendimento, ‘Intersubjetividade e Jornalismo Gonzo se ligam. 

O ‘Jornalismo Gonzo’, estilo de prática profissional consagrada na obra de Hunter 

S. Thompson, especialmente no artigo ‘O Kentucky Derby é decadente e Depravado’ e 

                                                 
1
 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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‘Medo e Delírio em Las Vegas’ caracteriza-se pela observação participante, na definição 

de Mitch Moxley (2001): 

 

Gonzo é a verdade através dos olhos do autor, que escreveu a história como um 

personagem. De fato, a busca do autor pela verdade torna-se a história. É 

altamente subjetivo, onde opiniões ilusórias têm valor; é agressivo e as pessoas 

retratadas freqüentemente são esquartejadas no papel (MOXLEY; 2001). 

 

Sobre a conexão entre casos específicos e contexto geral, Barilli (1985; p.9) cita 

Hunter S. Thompson quando este diz: “você foca em algum maluco [...] & escreve sobre ele 

de um modo tal que qualquer cara estúpido da bolsa de valores em Cleveland possa de alguma 

forma ver a si mesmo naquela imagem”. Ou seja: a linguagem deve ser acessível já que se dirige 

a homens comuns e simples, sujeitos portanto ao cansaço e ao tédio, vulneráveis a raciocínios 

demasiado difíceis. 

 

 Pedro Celso Campos (2009) diz em seu artigo ‘Gêneros do Jornalismo e Técnicas 

de Entrevista’: 

 

Nada nem ninguém está isolado ou perdido no mundo. Buscar esses elos de 

interconexão do ser, aparentemente individual, no Ser cósmico, relevar a 

plenitude da vida, sua jornada, suas transformações, seus pontos de virada, sua 

trajetória, seus altos e baixos, suas glórias e misérias, é isto que faz o Jornalismo 

Literário (CAMPOS, 2009, p. 8). 

 

O Jornalismo Gonzo, não obstante, é um formato peculiar de se fazer uma 

reportagem, desde a captação dos dados até a sua redação: Assim como o New Journalism, 

o Gonzo Journalism é um movimento onde os manuais de redação não se encaixam. Existem, 

portanto, várias definições para o estilo de reportagem criado e desenvolvido por Hunter S. 

Thompson a partir do seu artigo sobre o Kentucky Derby para a Scanlan's Monthly 

(CZARNOBAI; 2003; p.34). 

 

O artigo supracitado seria portanto, a origem do Jornalismo Gonzo, embora 

publicado na ‘Scanlan’s’ apenas em quatro de junho de 1970. “O Kentucky Derby é 

Decadente e Depravado”2 apresentaria, em poucas páginas traços que se transformariam 

em marcas registradas da escrita de Thompson, logo, do Gonzo. Em certo ponto ele 

dispara: 

                                                 
2 Disponível em http://brianb.freeshell.org/a/kddd.pdf (visitado em 12/05/17, às 15h20); 

http://brianb.freeshell.org/a/kddd.pdf
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Os bares do clube no dia de Derby são um tipo muito especial da cena. Junto com 

os políticos, os belles da sociedade e os capitães locais do comércio, cada 

“dingbat” meio-louco que qualquer vez teve qualquer pretensão a qualquer coisa 

dentro de quinhentas milhas de Louisville ira até lá para, meio bêbado, começar 

a dar tapas em muitas costas para se fazer notar. O Paddock bar é provavelmente 

o melhor lugar na pista para sentar e assistir rostos. Ninguém se importa em ser 

encarado (THOMPSON; 1970; p.6; tradução nossa). 

 

Cinco anos antes, em 1965, Thompson decidiu compartilhar vivências com os 

‘Hell Angels’3. Durante dezoito meses ele esteve entre os motociclistas para, enfim, em 

1965, publicar seu artigo sobre eles na revista ‘Nation’  

A reputação dos Angels, como eram conhecidos, teve um ganho de publicidade 

por causa do ‘Relatório Lynch’ – trabalho que Thompson mencionaria na obra que 

posteriormente seria transformada em livro. O então Secretário de Segurança da 

Califórnia, Thomas C. Lynch, considerava os Angels uma ameaça.  

Conforme Czarnobai (2003) “o famoso ‘Lynch Report’ trazia denúncias de 

estupro, vandalismo e brigas causadas pelos motoqueiros”. Tinha também “uma denúncia 

de estupro que havia sido feita pela vítima às risadas, sem que o exame de corpo delito 

tivesse encontrado sinais de penetração forçada" (GIANNETTI, 2002, p.28). Thompson 

queria, ao se “infiltrar” nos Angels; mostrar às pessoas até que ponto o Lynch Report se 

baseava na realidade. Para isso, ele compararia trechos do relatório com as suas 

experiências com o grupo de motoqueiros.  

O artigo traz relatos de consumo de drogas entre os membros do clube, e 

Thompson falou sobre o assunto de forma aberta:  

 

Os Angels insistem em dizer que não há viciados em drogas em seu clube, e, para 

todos os efeitos legais e médicos, isso é verdade. Viciados são centrados; sua 

necessidade física por qualquer que seja a droga em que estejam viciados os força 

a serem seletivos. [...] Eles usam qualquer coisa que esteja disponível e se o 

resultado disso forem gritos e delírio, então que seja (THOMPSON; 1967 p.138). 

 

                                                 
3 Disponível em http://hells-angels.com/ (visitado em 12/05/17, às 15h17). Os “Hell Angels 
Motorcycle Club” são, talvez, o mais famoso clube de motociclistas do mundo – exatamente por 
causa de suas atividades ilegais e comportamento “fora da linha”. Tiveram seus “anos de glória” 
especialmente na Califórnia dos anos 1970. Deste contato com os Angels, Hunter Thompson 
escreveu “Hell’s Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs”.   

http://hells-angels.com/
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É importante fazer notar que Thompson nunca quis redimir os Angels, mas, sim, 

mostrar como de fato eles viviam. Czarnobai (2003) aponta que foi Bill Cardoso, 

jornalista e amigo de Thompson quem cunhou o termo em uma carta sobre o artigo:  

 

Eu não sei que porra você está fazendo, mas você mudou tudo. É totalmente 

gonzo" (Carroll apud Othitis, 1994a). Segundo Cardoso, a palavra originou-se da 

gíria franco-canadense “gonzeaux”, que significaria algo como "caminho 

iluminado (CZARNOBAI; 2003; p.31-32). 

 

Thompson adotaria o termo e pouco tempo depois aceitaria o convite para cobrir 

a ‘Mint 400’, uma corrida de motos no deserto de Nevada, para a ‘Sports Illustrated’ – 

nesta época, sua reputação enquanto colaborador de revistas norte-americanas, 

especialmente relacionadas à esportes, já era considerável.  

O abuso de drogas por parte de Thompson enquanto deveria cobrir o evento, no 

entanto, se faz notável e ele abandona a pauta original. Surge, dessa aparente 

irresponsabilidade profissional, sua obra mais famosa e a que viria a definir o gênero: 

‘Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American 

Dream’, em tradução livre ‘Medo e Delírio em Las Vegas: Uma Jornada Selvagem ao 

Coração do Sonho Americano’. 

O artigo é recusado pela ‘Sports Illustrated’ – que havia contratado Thompson 

para cobrir a Mint –, mas ganha destaque em duas edições da ‘Rolling Stone’. Em 

novembro de 1971 Thompson usa o pseudônimo Raoul Duke para ganhar as páginas da 

revista. Logo, o artigo é editado como livro. Isso transformaria Thompson em uma 

celebridade no contexto da contracultura norte-americana em meados dos anos 1970. 

É em ‘Medo e Delírio’ que Thompson exacerba as características do Gonzo 

previamente demonstradas no artigo sobre o Kentucky Derby:  

 

O processo de levantamento de dados, desde um estudo prévio sobre o tema, o 

trabalho de campo e uma reflexão sobre todo o material coletado permite que, no 

final do trabalho, o autor conte com um nível de informações tal que se veja capaz 

de construir situações ou personagens absolutamente ficcionais, mas 

verossimilhantes o suficiente para serem acreditados como verdadeiros 

(CZARNOBAI; 2003; p.35). 

 

O jornalista gonzo não se satisfaz em observar ou recolher depoimentos de pessoas 

que vivenciaram certas experiências. A fim de fazer notar a dimensão das informações 

possíveis e a complexidade delas, o próprio jornalista vive a experiência. O Gonzo 
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jornalista acaba interferindo no desenrolar da história. Este formato de jornalismo 

encontra resistência no meio acadêmico e inclusive entre jornalistas. Segundo Czarnobai:  

 

O Gonzo Jornalista faz questão de descer deste pedestal e se misturar às pessoas 

comuns, exibindo suas opiniões e expondo suas qualidades e defeitos. Ainda que 

aborde suas fontes muitas vezes na qualidade de jornalista, o gonzo não o faz a 

partir de um distanciamento que essa aura poderia lhe conferir, mas em um nível 

de igualdade. [...] Esta informalidade possibilita a inserção da vida pessoal do 

repórter na sua reportagem (como a menção ao uso de drogas, por exemplo) mas 

também pode dar a impressão de que o jornalismo pode ser praticado por qualquer 

um e de qualquer forma, o que não é necessariamente verdadeiro (CZARNOBAI; 

2003; p.73). 

 

As críticas ao Jornalismo Gonzo não se restringem a argumentos como ‘esse 

jornalismo pode ser praticado por qualquer um e de qualquer forma’. Para deslegitimar o 

Jornalismo Gonzo – segundo Tom Wolfe – jornalistas afirmaram que lhe faltam valores 

que seriam pilares do jornalismo, como “objetividade” e “verdade”. Segundo Wolfe, 

‘trabalhando em jornais, escreve-se até certa extensão, normalmente matérias muito 

curtas; tende-se a buscar formas simples de expressão. O que se torna um meio de 

acomodação’ (A Arte da Ficção; Entrevista concedida a George Plimpton na Revista 

Diálogo). 

É característica do Gonzo o uso da narrativa em primeira pessoa – que afasta o 

jornalista da “imparcialidade”. Não há regras pré-estabelecidas. O que está estabelecido 

é apenas o apego à reportagem, dando ênfase às vivências e experiências a fim de dividi-

las com o leitor. 

Walter Lippmann disse em 1967, advertindo o Instituto Internacional de Imprensa 

que “reconhecemos [...] que a imprensa em sua totalidade deve ser capaz de informar e 

explicar, interpretar e criticar todas as atividades da humanidade”. Isso, acreditamos, era 

parte fundamental do trabalho de Thompson, e é ou foi também fundamental para outros 

praticantes do Gonzo contemporâneos ou posteriores à ele. 

Como diz Cremilda Medina em entrevista concedida à Edvaldo Pereira Lima: “é 

justamente a pluralidade de vozes e a pluralidade de significados sobre o imediato e o real 

que fazem com que a reportagem se torne um instrumento de expansão e instrumentação 

plena da democracia”. 

O próprio Edvaldo Pereira Lima escreve sobre livro-reportagens em seu ‘Páginas 

Ampliadas’, mas entendemos que alguns dos conceitos usados pelo autor podem ser 
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aplicadas às grandes reportagens – que foram pilares dos trabalhos de Thompson. 

Segundo Lima (1993) a reportagem seria:  

 

Fruto da inquietude do jornalista que tem algo a dizer, com profundidade, e não 

encontra espaço para fazê-lo no seu âmbito regular de trabalho, na imprensa 

cotidiana. Ou é fruto disso e (ou) de uma outra inquietude: a de procurar realizar 

um trabalho que lhe permita utilizar todo o seu potencial de construtor de 

narrativas da realidade. O jornalismo oferece ao profissional de talento e fôlego 

para o aprofundamento inúmeras possibilidades de tratamento sensível e 

inteligente do texto, enriquecendo-o com recursos provenientes não só do 

jornalismo mas também da literatura (LIMA; 1993; p.33). 

 

Exemplos disso na América Latina são as produções de Gabriel Garcia Marquez 

(1927-2014), cuja contribuição ao jornalismo é mundialmente reconhecida, e – no caso 

do Brasil – a revista ‘Realidade’, lançada em 1966 pela Editora Abril. Os produtores da 

‘Realidade’, famosa especialmente nos anos 1960, permitiram, Segundo aponta Faro 

(1998) em seu trabalho ‘Realidade, 1966-1968 tempo da reportagem na imprensa 

brasileira’ ‘a mesma adequação entre forma e conteúdo nas matérias de verticalização da 

informação’. E para que isso acontecesse era preciso que ‘o caráter empobrecedor da 

objetividade fosse rompido duplamente’:  

 

Nenhum detalhe, nenhuma personagem, nenhuma causa e nenhum efeito 

poderiam estar fora do texto; nenhuma relação entre eles poderia deixar de ser 

feita sob nenhum ângulo. A ambição da totalidade, [...] a integração entre partes 

aparentemente desconexas do fato, eram, assim, apropriadas pelo jornalista. De 

outro lado, pelo rompimento com a narrativa convencional e a introdução de 

elementos que vinham marcados pela verossimilhança e por seu sentido ficcional, 

instrumentos que asseguravam a apropriação do caráter diverso e multifacetado 

do real (FARO; 1998; p.51). 

  

Baseados nisso, acreditamos que as críticas feitas ao Jornalismo Gonzo são 

insuficientes para deslegitimar a prática enquanto jornalismo. Acreditamos também que 

as escolhas de Hunter Thompson – como o uso de drogas e o fato de, às vezes debochar 

do ofício jornalístico – não são suficientes para deslegitimar o estilo que ele mesmo criou, 

são escolhas pessoais que tem pouca ou nenhuma relação com as técnicas que analisamos.  

Comecemos, então, discutindo o conceito de “objetividade” no jornalismo. Ao 

apontar para as críticas ao Gonzo, Czarnobai (2003) diz que o repórter não praticante do 

Gonzo (aqueles que eram seus críticos habituais) seria um mediador da informação e 

‘protetor’ da objetividade. Segundo ele o jornalista tradicional: 
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Desempenharia o clássico papel de mediador da informação, pretensamente 

isento de qualquer envolvimento com a ação que descreve - mais uma das muitas 

representações do mito da objetividade jornalística (CZARNOBAI; 2003; p.50). 

 

Mas, de onde surgiu o que podemos chamar de “mito” ou “utopia” da objetividade 

jornalística? O termo “objetividade” no jornalismo sugere a busca pela “verdade” - outro 

conceito que iremos questionar neste trabalho. Ben-Hur Demeneck (2009), em seu 

trabalho “Objetividade Jornalística: O Debate Contemporâneo do Conceito” afirma “a 

partir das argumentações do canadense Stephen Ward (2004), abre-se o conceito da 

objetividade não como uma pretensão de conhecimento, mas como uma pretensão de 

verdade”. Demeneck destaca que:  

 

A crença na objetividade, segundo Michael Schudson (1978), diz respeito a uma 

crença nos fatos e uma descrença nos valores, um compromisso em fazer a 

separação de ambos. Os defensores remanescentes [do conceito de objetividade 

jornalística] se apoiariam nas teses do justo e do equilibrado4 (DEMENECK; 

2009; p.11). 

 

Uma observação teórico-histórica dos clássicos do jornalismo que debatem o 

conceito de objetividade – e por conseguinte o de verdade – acontece mais 

especificamente a partir do século XIX, quando a “objetividade” se torna uma pretensão 

de “realidade”. 

Outro autor que corrobora para o questionamento da “objetividade” é Dan 

Schiller. Segundo Demeneck (2009) “ele compreende o advento da objetividade pelo 

contexto cultural”.  

Para Schiller, portanto, a objetividade jornalística está ligada a um contexto 

predominantemente comercial – especialmente ligado à expansão do universo de leitores 

e consequentemente da produção jornalística. A objetividade, nas palavras de Schiller, 

liga-se à transformação do jornal em uma commodity. 

Ademais, ainda segundo Demeneck (2009) “antropólogos acreditam que 

diferentes culturas teriam diferentes modos de racionalidade”. Assim, este conceito – de 

objetividade – seria difuso e também questionável já que diferentes pessoas constroem a 

realidade de pontos de vista diferentes. 

                                                 
4 Luiz Amaral em ‘A Objetividade Jornalística’; 1996, “O que se defende hoje é o justo e o 
equilibrado” (AMARAL, 1996). Na esteira deste pensamento concordamos que “a objetividade 
como procedimento, agora chamada de “intersubjetividade”, não exige isenção total e sim 
equilíbrio” (BUCCI, 2006, p. 93). 
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Acreditamos que o objetivo do jornalismo seja retratar aquilo que existe ou aquilo 

que se pode conhecer, e neste exercício, tentar traduzir o que existe de forma assimilável 

à outro grupo de pessoas – no caso, os leitores. 

Tomamos como argumento o referencial de “Invention of Journalism Ethics”, de 

Stephen Ward (2004), que fala em objetividade “sem perfeccionismo”. Destacamos que 

a “pura objetividade” é típica do positivismo e uma palavra que surgiu para a legitimação 

do jornal como produto comercial em meados do século XIX. 

As demandas sociais daquela época – quando ocorreu o ‘boom’ da quantidade de 

publicações que se auto denominavam jornalísticas e que conduziram à uma imprensa 

vinculada à norma da “objetividade” – muito devem à desconfiança dos trabalhadores em 

relação à imprensa partidária. 

Como Mauro Santana (apud Demeneck; 2009; p.36) aponta: ‘o temor é de que o 

tecnicismo sirva para castrar as nossas qualidades históricas, incluindo diferentes formas 

de narração. Santana afirma que “as receitas, em jornalismo, são ineficazes’. Ao contrário, 

afirma que o dever do jornalista é viver os fatos e levá-los, com sua vida, aos que os lêem 

e confiam no depoimento. 

Em ‘Truth and Objectivity in Journalism - Anatomy of an endless 

misunderstanding’, Juan Ramon Munõz Torrez (2012) diz que o consenso do papel 

notável da objetividade [no jornalismo] pode levar alguém a pensar que esta teoria – da 

objetividade – tem sido mantida como uma unanimidade por acadêmicos e jornalistas, 

bem como, mantem seu “poder” até hoje, mas este, diz o autor, “certamente não é o caso”. 

Como Durhaim (1998) aponta:  

 

Durante boa parte do século [dezenove] a objetividade foi uma marca 

institucionalizada de excelência na reportagem. Ainda assim, apesar da 

longevidade deste conceito, em anos recentes, a epistemologia inteira de 

“objetividade” no jornalismo caiu do seu pedestal. Analises contemporâneas de 

notícias estão transformando o que já foi uma noção transparente em uma área 

altamente contestada e de inquisição. Sob escrutínio, seus fundamentos [os da 

objetividade] filosóficos foram desafiados e em última instância, rejeitados 

(DURHAIM; 1998, p. 117). 

 

 Muitos autores compartilham dessa visão. É o caso de Jay Rosen, professor de 

jornalismo na Universidade de Nova Iorque: ele escreve que “a objetividade está caindo 

por terra”. Segundo o autor há “ansiedade e confusão” entre os jornalistas quando da 

discussão do conceito de objetividade. 
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 Retomemos então Torrez (2012), quando diz que o conceito da objetividade 

jornalística tem uma origem filosófica – e isto significa dizer que as ideias centrais a 

respeito dela estão ligadas à conceitos como o de “verdade”. O autor aponta: “se há uma 

ideia compartilhada pelos defensores de objetividade é de que esta deve ser “livre de 

julgamentos” (TORREZ; 2012). Isso, entendemos e reforçamos, só seria possível se os 

jornalistas se colocassem à parte do mundo real e dos eventos os quais eles podem ou 

devem reportar às mídias através da linguagem e das mais variadas técnicas de 

reportagem e escrita, o que é impossível. 

O grande problema do conceito de “objetividade jornalística”, acreditamos, é que 

ele foi forjado num contexto que não se aplica ao jornalismo: o Positivismo – cujo maior 

representante é Auguste Comte (1798-1857). Suas obras reverberaram especialmente nas 

Ciências Naturais durante o século XIX e os resultados, baseados no empirismo, foram 

importantes para o avanço das ciências no geral. Comte usaria métodos como a 

observação, a experimentação, a comparação e a classificação como métodos para a 

compreensão da realidade. 

Cabe aqui uma explicação: na Filosofia da Ciência o empirismo enfatiza a 

evidência, especialmente a evidência a partir da experiência.  

Baseados no argumento antropológico de que “diferentes sujeitos tem diferentes 

vivências e experiências, logo, diferentes racionalidades” acreditamos, por fim, que o  

positivismo é inaplicável ao jornalismo, já que este – e por conseguinte o jornalista -- não 

consegue “escapar” de uma realidade sem julgamentos prévios. 

 

A afirmação positivista sobre a objetividade, seja na ciência ou no conhecimento 

em geral, não é apenas impossível, mas uma contradição em si mesma. Assim 

que se diz: "o conhecimento, para ser objetivo, deve ser livre de valores" se faz 

um julgamento de valor implícito (TORREZ; 2012; tradução nossa; p.574). 

 

Portanto, os principais argumentos para questionarmos as noções de 

“objetividade” e “verdade” no jornalismo, seriam, em suma: a) diferentes sujeitos tem 

diferentes vivências e experiências, logo, diferentes racionalidades; b) a impossibilidade 

da percepção “pura” dos fatos – privada de preconceitos; c) a impossibilidade de 

selecionar os fatos sem antes fazer julgamentos – considerando o princípio jornalístico de 

“valor-notícia”.  

Estes pressupostos são válidos quando partimos da abordagem de que não há a 

“pura percepção dos fatos sem nenhum conceito prévio”. Como aponta Torrez 
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(2012) “a razão é bastante óbvia: para identificar algo como um fato, nós 

precisamos de um conceito prévio de fato”. Voltamos a Torrez para validar que: 

 

Na verdade, os fatos são [...] interpretações de percepções, identificadas por meio 

de noções teóricas. Assim, qualquer descrição da realidade, mesmo que ela tente 

ser a mais precisa, pressupõe uma boa quantidade de conceitos teóricos e 

julgamentos derivados deles (TORREZ; 2012; tradução nossa; p. 572). 

 

 Fatos brutos portanto são “sem sentido” porque não existem fatos se eles não 

estiverem conectados com um indivíduo, logo, com a subjetividade e a capacidade de 

julgar deste sujeito. Em suma: nenhuma seleção é livre de valores. Tudo envolve um 

conjunto de valores implícita ou explicitamente aceitos pelo indivíduo. 

No caso do jornalismo, é academicamente e profissionalmente aceitável e 

admissível que há um processo contínuo de seleção de "fatos", de acordo com sua suposta 

importância para a sociedade.  

Observemos, por exemplo, como as mídias selecionam e apresentam diferentes 

eventos – ou mesmo eventos totalmente opostos – com isso, perceberíamos que uma 

seleção livre de valores é impossível. Se possível fosse, bastaria transmitir os ‘fatos’ por 

meio de uma única mídia, enquanto o resto delas apenas interpretaria e avaliaria os 

mesmos ‘fatos’. 

Compartilhamos da visão de Antônio Cândido (1918-2017), quando diz em 

“Antonio Cândido. Realidade e Realismo (Via Marcel Proust). In: Recortes. São Paulo, 

Companhia das Letras, s/d.” que  

 

A tentativa de identificar a realidade ficcional é representada pelo movimento de 

construir uma visão coerente e verossímil, que seja bastante geral para ir além da 

particularidade e bastante concreta para não se descarnar em abstração 

(CÂNDIDO; Realidade e Realismo; 2015). 

 

 Esta afirmação está em consonância com a de Hunter Thompson, que diz que “o 

trabalho de um escritor [...] é focar muito bem em uma coisa [...] entender, e depois 

representar o assunto daquele foco de uma forma que de repente apareça no contexto do 

leitor, independente de quem venha a ser ou onde estiver”. É fundamental, portanto, para 

Cândido e Faro que: 

 

Os elementos particulares da narrativa literária componham o quadro mais amplo 

do realismo. [...] O realismo vulgar, acrescenta [Cândido], definindo o estilo que 
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se resume à “representação mimética do mundo”, “nem sempre é a fórmula mais 

eficiente para a comunicação da realidade, razão pela qual a busca da objetividade 

informativa é incompatível, enquanto texto, com a grande reportagem”. Nesse 

caso, a objetividade revela-se impotente [acrescenta Faro] (FARO; 1998; p.19). 

 

 Se então, questionamos ‘objetividade’ e ‘realidade’ – e por consequência 

‘imparcialidade’ – como pilares do jornalismo por quais vias buscamos legitimar o 

exercício jornalístico? Acreditamos que o jornalismo – e neste caso mais especificamente 

o Jornalismo Gonzo – faça uso de outras ferramentas que são comuns à outras épocas da 

profissão em outros contextos históricos. Ressaltamos o “realismo social” – que inclui 

pesquisas de campo e pesquisas prévias; a construção cena a cena – caracterizada pela 

extrema descrição dos cenários.  

A exaustiva apuração dos fatos que usa dados da pesquisa – seja ela através de 

observação ou não – as fontes documentais, legislação, outras referências bibliográficas 

e entrevistas são características que conferem verossimilhança ao Gonzo. É este ponto, a 

verossimilhança na construção do texto jornalístico, que estamos discutindo e que 

aprofundaremos agora: 

Tomemos como exemplo “Dez Dias que Abalaram o Mundo”, de John Reed, 

publicado originalmente em 1919, esta é considerada a obra que inaugura a grande 

reportagem no jornalismo moderno. Este texto também foi eleito pela Universidade de 

Nova York como um dos dez melhores trabalhos jornalísticos do século XX. O 

historiador inglês Alan John Percivale Taylor (1906-1990), que escreveu a introdução do 

livro em 1964, afirma que “Dez Dias que Abalaram o Mundo” é “não só o melhor relato 

sobre a Revolução Bolchevique, como talvez seja o melhor relato sobre qualquer 

revolução”. 

A obra, pelo que já foi supracitado, é considerado um “cânone” do jornalismo e 

reconhecido inclusive por outros historiadores: George Kennan, diplomata e historiador 

norte americano, escreveu que: 

 

O relato de Reed sobre os acontecimentos daquela época situam-se acima de 

todos os relatos contemporâneos graças à sua força literária, sua profundidade, 

sua riqueza de detalhes. Ele será lembrado para sempre enquanto os outros 

acabarão no esquecimento (KENNAN in TAYLOR; 1964; p. 10). 

 

O próprio A.J.P. Taylor, no entanto, faz a ressalva de que “não se pode confiar na 

obra de Reed em todos os seus detalhes. Seu grande mérito foi ter captado o espírito 
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daqueles dias tão arrebatadores”. Como a maioria dos escritores – afirma Taylor – Reed 

exagerava na dramaticidade que às vezes, se colocava acima da realidade”. “Ele [Reed] 

reúne fragmentos de conversa e detalhes imaginados daquilo que provavelmente teria 

ocorrido, coroando tudo isso com um texto brilhante”.  

Quem questiona a legitimidade de “Dez Dias” enquanto obra jornalística? E 

quanto, no entanto, “Dez Dias” se aproxima do Jornalismo Gonzo? Finalizamos nossa 

argumentação a esse respeito concordando com Eugênio Bucci em seu livro ‘Sobre a 

Ética e a Imprensa’ (2006), que afirma: 

 

Pensa-se e declara-se que as emoções atrapalham a precisão. É um erro. O bom 

jornalismo nada tem a ver com indiferença, com a neutralização do sujeito. Como 

toda atividade própria da cidadania, ele se alimenta também da indignação. As 

emoções devem integrar a reportagem, assim como integram a alma humana – e 

de fato estão presentes nas mais marcantes passagens do jornalismo, nos melhores 

textos (BUCCI; 2006; p.30). 

 

Reconhecido como um dos maiores escritores do século XX, uma das grandes 

influências do próprio Hunter Thompson e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 

1954, Ernest Hemingway foi também jornalista. Começou esta carreira no Kansas City 

Star, em 1917. Certa vez Hemingway afirmou que “o jornal me deu acesso às melhores 

normas sobre a arte de escrever que aprendi em minha vida”. 

Com essa argumentação sobre “objetividade”, “verdade” e “realidade” não 

queremos afirmar que estes conceitos cooptados pelo jornalismo no século XIX devem 

ser redefinidos e repensados.  

Demos algumas pistas durante o texto – mas reforçamos: acreditamos que as 

técnicas de caracterização de personagens, da observação participante, da construção cena 

a cena, a descrição dos cenários e a reprodução do diálogo das personagens constituem 

formas importantes do trabalho de apuração no jornalismo e da construção da 

verossimilhança – da qual defendemos que o jornalista deve se aproximar. Acreditamos 

e concordamos com Bucci novamente quando este afirma:  

 

A melhor objetividade no jornalismo é então uma justa, transparente e equilibrada 

apresentação da intersubjetividade. Quando o jornalismo busca a objetividade, 

está buscando estabelecer um campo intersubjetivo crítico entre os agentes que 

aí atuam: os sujeitos que produzem o fato, os que o observam e reportam, e os 

que tomam conhecimento do fato por meio do relato (BUCCI; 2006; p. 93). 
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Já dissemos que não depositamos nossa fé em conceitos que o jornalismo 

apresenta como fundamentais desde o século XIX – ou pelo menos que as apropriações 

destes conceitos podem ser colocadas em debate. De que maneira então, acreditamos ser 

possível convencer o leitor de que isto que faremos é jornalismo?  

Aqui entra, portanto, a “intersubjetividade” entre os sujeitos que produzem o fato, 

os que o reportam e os que tomam conhecimento do fato por meio da reportagem. Neste 

movimento intersubjetivo cremos que podemos chegar mais perto daquilo que 

consideramos “objetividade”. Além disso nos apoiamos na relação do Realismo Clássico 

da tradição filosófica greco-romano brevemente abordada por Francisco José Castilhos 

Karam (2009) em “Retórica, Grécia e Roma Antigas: vestígios da futura linguagem 

jornalística” onde ele diz que a linguagem e técnica jornalística não surgem do acaso. 

Karam aponta que o que viria a ser conhecido como jornalismo vale-se da tradição greco-

romana “em relação ao uso das palavras e ao discurso claro e convincente”. Ele continua 

dizendo que “a linguagem jornalística tornou-se tributária, na reapresentação social dos 

fatos, das bases retóricas da antiguidade”. 

Platão, Aristóteles e Protágoras são exemplos do que podemos citar como os 

primeiros desenvolvedores da “arte da retórica”. Nas polis na Grécia Antiga já era 

disseminado o consenso de que um discurso deveria ser bem articulado e acessível às 

massas. “Em Roma, seguindo com alguns exemplos, filósofos também continuaram e 

desenvolveram a tradição grega da retórica, entre eles o exímio orador Marco Túlio 

Cícero, por volta dos anos 80 a.C.”, aponta Karam. 

Em “Retórica de Alexandre”, cuja autoria é atribuída à Anaxímenos de Lámpsaco 

“a narração deveria ser clara a partir dos fatos e da linguagem” (KARAM; 2009) 

 

Nota-se, também aí, alguma aproximação com o discurso jornalístico e com os 

valores como credibilidade e fidelidade, incluindo o relato do profissional e a 

versão das fontes. A persuasão, que integra o processo de argumentação retórica, 

já envolvia, então, um modelo de organização do discurso que expunha os fatos, 

os demonstrava e concluía. Estes valores da narração, que no Ocidente surgiram 

na Grécia e Roma antigas, prosseguiram valorizados dentro do campo do discurso 

oral e, posteriormente, escrito, sendo apropriados pela moderna retórica e por 

algumas atividades profissionais que a utilizam rotineiramente, como o direito e 

o jornalismo (KARAM; 2009; p.110).  

 

É na persuasão, na boa retórica – que vem de uma boa apuração – e no discurso 

que demonstra os fatos que nos apoiamos. Entendemos que a partir do conceito de 

intersubjetividade – inerente à persuasão - a retórica deve atuar, no jornalismo, por 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

verossimilhança. Os valores como credibilidade e verossimilhança são construídos nessa 

relação de intersubjetividade e são eles, que, para além da “objetividade” e 

“imparcialidade” podem garantir a legitimidade social do jornalismo. 

A palavra, que acompanhou a humanidade em boa parte de seu desenvolvimento 

sociocultural, ultrapassa os limites do texto escrito colocando-se no processo de cognição 

da imagem e dos sinais. Imagens e sinais estes, transmitidos pelo jornalista que, neste 

caso, usa da experiência pessoal e compartilhada com o leitor através do texto. Neste 

caso, a representação do mundo precisa convencer o leitor, ou seja, ter credibilidade e 

verossimilhança. A argumentação, a boa apuração, a descrição apurada dos cenários, 

portanto, é essencial. 

Conceitualmente há formas práticas de fazer isso: a seleção dos acontecimentos 

retratados, a forma como são narrados, a lógica e o estilo, todos esses recursos fazem 

parte do procedimento e da atividade jornalística. Assim, tentamos convencer o leitor da 

validade do discurso. Isto tem relação com a “inventio” (reunião da maior quantidade de 

material informativo possível), e a “elocutio” (a fase da elaboração lingüística ou 

nomeação). “Os gêneros e formatos jornalísticos encontram novas possibilidades 

narrativas, que revitalizam, por exemplo, a reportagem. (KARAM; 2009; p.114) 

Por isso poderíamos buscar, na antiguidade greco-romana – e não no “tecnicismo” 

–, as bases [...] da profissão jornalística, mesmo que a sociedade de então, por tempo, 

cultura, ritmo e demais razões óbvias, sequer pudesse conceber qualquer vestígio futuro 

do hoje chamado jornalismo. (KARAM; 2009; p. 115) 

Partindo das concepções de Platão e Aristóteles entendemos que a arte literária 

pode estar inclusa na atividade jornalística já que o jornalismo parte da narrativa clássica 

greco-romana. O último exemplo que usaremos é da jornalista gaúcha Eliane Brum: ela 

diz que fazer um livro é escrever para qualquer pessoa que goste de histórias tão reais que 

parecem ser inventadas. Por fim, concluímos que, trata-se em suma, de “estreitar as 

preferências dos leitores, de modo a aumentar a pertinência e, consequentemente, a 

atração do discurso jornalístico”:  

Nesta luta contra a entropia [...] A valorização da subjetividade do olhar 

jornalístico vai ao encontro da valorização da subjetividade do próprio público, 

que se busca fidelizar através de uma relação de intersubjetividade, de 

reconhecimento mútuo (CHARRON, BONVILLE; 2016; p.57). 

 

Entendemos e reforçamos por fim, que na atividade jornalística não se trata mais 

de “mostrar o mundo”, mas de “lançar um olhar sobre o mundo”, como Thompson fazia. 
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