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Resumo 
 
A VICE foi considerada um dos veículos de mídia mais inovadores do mundo, muito 
devido a sua escolha discursiva, questionada, assim como foi questionado o jornalismo 
gonzo criado por Hunter Thompson nos anos 1960. As rotinas de produção das notícias 
e os processos jornalísticos estão ali. O público está delimitado, são os millenials, e a 
busca da VICE é a mesma ao de qualquer outra redação: falar com seu leitor, informar, 
buscar novos enfoques e ser financeiramente viável. A linguagem é o que a define 
segundo seu editor-chefe, André Maleronka. Este artigo, produto do grupo de pesquisa 
Comunicação, Tecnologia e Sociedade, desenvolvido no Centro Universitário 
Internacional, Uninter, analisa a utilização do jornalismo gonzo pela VICE Brasil. A 
intenção é discutir o estilo e refletir sobre as fronteiras as quais o jornalismo chega. 
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Introdução 

Com 36 redações espalhadas por mais de 25 países e presente em quatro 

continentes, a VICE vem se destacando pela proposta de um jornalismo marcado pela 

linguagem considerada por muitos como inovadora e originalmente arejada. A VICE se 

alto-intitula como sendo “um grupo de mídia global jovem”3 ou “a toca virtual da VICE 

de atividades nefastas, jornalismo investigativo e documentários reveladores”. 

 Mas defini-la apenas pautando-se pela linguagem ousada seria simplificar sua 

importância e as características que a tornam “diferente”. Pois afinal, ela não é tão 

                                                
1 Doutorando em Comunicação pela Universidade Pública de Sevilha (US), Universidade Pública de Málaga (UMA), 
Universidade Pública de Huelva (UH), Universidade Pública da Andaluzia (UIA) e Universidade Pública de Cádiz 
(UCA), Espanha. E-mail: clovis.cezarpedrini@alum.uca.es   
2 Doutor em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Brasil. E-mail: 
guilherme.ca@uninter.com / Pós-doutorando no programa da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) / 
Coordenador do curso de Jornalismo do Centro Universitário Internacional (UNINTER) 
3 http://www.VICE.com/pt_br/pages/about 
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diferente assim, como confessa o diretor-chefe, André Maleronka na entrevista concedida 

para a citada pesquisa. 

A VICE funciona, nos pormenores, como uma redação established qualquer. Na 

redação horizontalizada verifica-se toda a rotina de produção de uma notícia, “a coleta, a 

seleção e a apresentação” (WOLF, 2008: 229) diferencia-se sim, para atingir e alcançar 

um público específico, para vender anúncios, gerar receita e ser economicamente viável. 

Não coincidentemente um dos fundadores da VICE, o canadense Shane Smith é 

uma das pessoas mais ricas de seu país, com uma fortuna de cerca de U$ 1,4 bilhões (sim, 

de dólares)4. Em 2016, ele também figurou na lista das pessoas mais poderosas do ‘mundo 

dos negócios’ do Canadá5. 

Além do lado business que a VICE não trata de esconder, o profissionalismo do 

veículo pode ser percebido em sua rede internacional de canais digitais. Ela é a 

responsável por operar o primeiro canal online de vídeos originais, uma produtora de 

vídeo e cinema, um selo musical e uma agência interna de serviços criativos, além de todo 

o staff  jornalístico. 

A VICE também está muito bem acompanhada em uma join-adventure que 

contempla a A&E Networks e a Walt Disney Company. Dentre seus anunciantes no Brasil 

estão marcas como Skol Beats, Spotify, Martini e Vivo. Estas relações denunciam o 

caráter com fins lucrativos do negócio. Ou seja, a VICE não é um site alternativo 

considerando esse ponto de vista. 

A sucursal brasileira também possui produtos específicos de geração de conteúdo, 

é o caso dos canais digitais Noisey, inteiramente voltado para o universo da música; o 

Thump, dedicado exclusivamente à música eletrônica; o Motherboard, criado para 

celebrar a cultura da ciência e tecnologia, o NSFW sobre sexo e o The Creators Project, 

canal sobre o mundo da arte e criatividade.  

O estudo de caso que apresentamos procura identificar em que medida a VICE 

Brasil representa uma inovação no jornalismo. Nesse sentido, verificamos que não se trata 

de algo novo, mas da aplicação do que se entende como “jornalismo gonzo”, uma prática 

surgida nos anos 1960, no conjunto de inovações promovidas pelos movimentos que 

deram origem ao new journalism. 

                                                
4 Dados disponíveis em: http://www.canadianbusiness.com/lists-and-rankings/richest-people/rich-100-shane-smith/ 
5 Disponível em: http://www.canadianbusiness.com/lists-and-rankings/most-powerful-people/23-2015-shane-smith-
VICE-media/ 
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Neste trabalho, apresentamos o resultado de uma pesquisa que incluiu em seus 

procedimentos metodológicos a análise de conteúdo, a observação e a entrevista com 

participantes da VICE. A partir dos dados obtidos, verificamos que se reproduzem várias 

características do que se compreende como jornalismo gonzo. 

Este trabalho faz parte de um projeto de pós-doutorado desenvolvido na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e do projeto de pesquisa “Jornalismo 

alternativo na era digital”, do grupo de pesquisa Comunicação, Tecnologia e Sociedade, 

desenvolvido no Centro Universitário Internacional (Uninter) desde 2015.  

 

Sobre os métodos de pesquisa 

A análise de conteúdo foi realizada diariamente durante um mês, entre 13 de junho 

de 2016 e 13 de julho de 2016. O estudo realizado adotou procedimentos de análise 

documental e de conteúdo. No primeiro caso, consideramos a consulta ao site e aos seus 

conteúdos como um procedimento que inclui a busca e a catalogação de informações, 

conforme indica Moreira (2005). No caso da análise de conteúdo, utilizamos um 

procedimento que permitisse a quantificação de dados considerando a técnica de análise 

categorial proposta por Fonseca Jr. (2005). 

O período de monitoramento deu-se em turnos variados. No primeiro dia 

acessava-se pela manhã, no segundo à tarde, no terceiro à noite e assim sucessivamente, 

incluindo finais de semana. O objetivo era possibilitar uma abordagem aleatória para as 

coletas a fim de evitar resultados distorcidos por questões como postagens de jornalistas 

que atuam em apenas um dos períodos ou postagens com temáticas definidas por período.  

Para cada dia uma postagem, disposta em destaque na home, deveria ser analisada, 

observando 42 aspectos, divididos entre propriedades informativas, recursos textuais, 

recursos visuais e recursos em áudio. Caso o conteúdo estivesse repetido em relação ao 

dia anterior, o pesquisador deveria se ater ao destaque secundário ou equivalente, 

privilegiando a atualidade do texto. 

A terceira opção em caso de repetição seria a lista de últimas notícias, caso 

houvesse, ou abas disponíveis na home. Por fim, caso todos os textos se mantivessem os 

mesmos no próximo turno de coleta, o pesquisador deveria repetir os dados do dia 

anterior, o que ocorreu raramente. 

Um pré-teste foi realizado uma semana antes da pesquisa começar com duas 

bolsistas do projeto, a fim de identificar possíveis falhas ou inconsistências na planilha e 
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o tempo médio para realizar a tarefa. Os pesquisadores levariam de 10 a 15 minutos 

diários para realizar o trabalho. 

Os elementos dispostos na planilha e que foram analisados em cada um dos 

conteúdos consideraram os seguintes aspectos:  

• Recursos textuais: existência de lead, intertítulos, negritos, links internos, links 

externos, tags, gravata, posts relacionadas, espaço para comentários, proposição de 

ação, origem e autoria do conteúdo e algum outro elemento textual a ser 

considerado.  

• Recursos visuais: existência de fotos, vídeos, plataforma para vídeo, uso de 

gráficos, prints e ilustrações, além de origem e autoria dos conteúdos.  

• Recursos em áudio: existência de conteúdo exclusivo em áudio, plataforma para 

áudio, origem e autoria. 

Além desses dados, também se deveria inserir o título da publicação, a disposição 

na home no momento da análise, o link da postagem, os dias e horas da postagem e da 

visualização. Considerou-se importante essa diferenciação, pois as páginas são 

dinâmicas, os conteúdos mudam de lugar frequentemente ou podem ser atualizados ou 

retirados do ar. Além desses itens, os pesquisadores também poderiam fazer anotações 

(no campo notas) sobre questões que lhes chamaram atenção para serem observados. 

Essas anotações tiveram a missão de funcionar como um diário de campo. 

Por fim, o preenchimento também foi monitorado diariamente pelo coordenador 

e revisões eram feitas a cada final de semana para garantir que houvesse rigor no trabalho. 

Esta etapa foi considerada fundamental para evitar com que os dados fossem invalidados 

ou que o preenchimento tivesse ocorrido diferentemente entre os pesquisadores, o que 

invalidaria qualquer análise comparativa entre os sites.  

Uma segunda etapa da pesquisa, consistiu na observação do ambiente de trabalho 

e realização de entrevistas. Entramos em contato com a redação da VICE Brasil, em São 

Paulo para fazer a observação dos procedimentos de produção in loco e realizar uma 

entrevista semiestruturada com o editor responsável pelo veículo. 

 

A VICE 

A VICE chegou no Brasil em 2010 e até 2013 contava com apenas quatros pessoas 

na redação. Hoje são mais de vinte. A equipe brasileira é formada por recém-formados 

nas escolas de jornalismo e de profissionais advindos de veículos como a extinta MTV 
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Brasil, Ele & Ela, Revista Trip e outros veículos que buscavam se diferenciar pela 

linguagem adotada já lá nos idos dos anos 90. 

A média de idade da redação não passa dos 30 anos. Não há nenhum impedimento 

para que os jornalistas trabalhem de shorts tactel verde limão ou regatas, nem mesmo que 

usem grandes fones de ouvidos plugados nas últimas playlists indies do Spotify. A 

empresa, no entanto, não abre mão de que todos tenham que registrar suas folhas-ponto 

diariamente como revelou a repórter Débora Lopes (2016). 

 Fundada em 1994 na cidade de Montreal, no estado de Quebec, no Canadá, por 

Shane Smith, Gavin McInnes e Suroosh Alvi (LINDOSO, 2007: 202) a VICE começou 

como uma simples revista impressa chamada VOICE of Montreal e depois VICELand. 

Desde o início a revista era pautada pela cultura alternativa, sempre com um tom crítico 

e descontraído.  

 No início da década de 2000, a VICE migrou para as plataformas tecnológicas e 

passou a fazer uso das novas mídias com grande intensidade e desenvoltura. Hoje, apenas 

a versão canadense possui uma revista impressa, sendo que no resto do mundo a VICE 

existe apenas no “mundo líquido digital” (BAUMAN, 2007). 

 Em 2010, a Fast Company6 elegeu a VICE como a 3ª companhia de mídia mais 

inovadora do planeta, definindo-a como uma “bíblia hipster, de identidade secreta e 

superpoder de mídia”. Foi essa bíblia hipster do novo jornalismo contemporâneo pós-

digital (LONGO, 2014) que o grupo de pesquisa em Comunicação, Tecnologia e 

Sociedade7 foi conhecer in loco na Vila Uberabinha, em São Paulo, no dia 17 de julho de 

2016. 

Na ocasião também foram entrevistados André Maleronka8, editor-chefe 

responsável pela VICE Brasil desde sua fundação e a repórter e host Débora Lopes9, no 

veículo desde 2012. 

 

Fundo preto, com fontes que lembram pichações e estilo street, fotos grandes, 

palavrões, gírias, texto técnico, textos longos contrastantes com textos curtos, política, 

sexo, sociedade, drogas, música, tecnologia, reportagens de profundidade, relatos 

                                                
6 Disponível em: https://www.fastcompany.com/1547686/most-innovative-companies-media 
7 Grupo de pesquisa ‘Comunicação, Tecnologia e Sociedade’ financiado pelo Centro Universitário Internacional 
(UNINTER), coordenado por Guilherme Gonçalves de Carvalho e com os integrantes: Alexsandro Teixeira, Clóvis 
Cézar Pedrini Jr., Danielle Arantes, Denise Becker, Juliane Lima, Jussara Andrade, Luis Otávio Dias Mariana 
Maciel, Marcia Boroski, Nívea Bona, Rafael Giuvanusi e Toni Andre Scharlau. 
8 https://www.VICE.com/en_us/contributor/andre-maleronka  
9 https://www.VICE.com/en_us/contributor/debora-lopes  
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superficiais que se transformam em matéria. Enfim, a VICE Brasil segue os moldes das 

plataformas da VICE ao redor do mundo em um emaranhado visual e linguístico que 

parece desafiar os limites éticos e estéticos do jornalismo ao mesmo tempo em que tem 

uma profunda preocupação de informar com qualidade. 

 

 
Figura 1: Site do VICE Brasil: www.VICE.com/ pt_br (imagem de tela) 

 

O visual e a programação do site e de todas as plataformas são padronizadas e já 

vêm importadas da matriz da VICE. Indubitavelmente, o público-alvo são os jovens. As 

notícias são separadas em inúmeras seções, algumas genuinamente brasileiras como o 

Noisey e outras internacionalizadas, como o VICEland, canal produzido em parceria com 

a Disney e dirigido ao público millenials10, a geração que nasceu entre os anos 1980 e 

2000 (RAINER, 2011). 

Algum desavisado poderia achar que se trata de um site de música RAP, porém o 

site apresenta uma fácil e intuitiva interface. Apesar de ser uma plataforma rica em 

conteúdos de vários tipos, como vídeos, gifs, tags, hiperlinks e fotos ocupando toda a 

página, a diagramação do texto mantém as boas práticas do design. Seu espaço é bem 

delimitado com brancos ao redor que ajudam na legibilidade. Pode-se afirmar que o texto 

                                                
10 Reportagem “O que vai acontecer quando os millenials crescerem”, disponível em: 
https://www.VICE.com/pt_br/article/kbe9av/o-futuro-dos-millennials 
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ainda é o ator principal e de que “a boa comunicação e uma paixão por contar histórias 

permanecem sendo habilidades essenciais” também no design editorial (CALDWELL, 

ZAPPATERRA, 2014: 7). 

As manchetes, sempre buscam “pescar” a atenção imediata do leitor. Por vezes, o 

texto não corresponde ao esperado. É o caso das matérias-relato, em que o jornalista 

simplesmente relata um fato ou uma experiência particular como, por exemplo, “Comi 

um Menu Completo de Insetos”11, em uma notória aplicação do jornalismo gonzo. 

O logotipo mais parece uma arte de rua, porém, a fonte utilizada nas manchetes e 

no corpo do texto, são extremamente conservadores em termos de design: serifadas, 

contrastantes, nítidas e bem legíveis; o que representa mais uma característica de respeito 

ao texto e à redação. 

 

Jornalismo gonzo e a VICE: aproximações 

Ao som dos Rolling Stones, The Beatles, no embalo do movimento hippie, 

acompanhado por autores como Jack Kerouak e inspirados por John Fante o jornalismo 

gonzo surgiu com características contra culturais, propõe a subversão e força os limites 

do jornalismo até as beiras do nonsense e do absurdo, ou apenas dá ênfase para o 

jornalismo dos chamados fait divers. 

Surgido nos Estados Unidos na década 1960, na esteira do movimento chamado 

new journalism, o jornalismo gonzo preza pela liberdade de expressão, é confessional, 

sem censura e propõe “a transposição da barreira essencial que separa o jornalismo da 

ficção: o compromisso com a verdade” (LACERDA, 2009: 07).  

O jornalismo gonzo surgiu enquanto acontecia a Guerra do Vietnã e 

concomitantemente ao movimento literário Beatnik. 

 
Nos últimos 200 anos, várias mudanças no exercício da profissão estão 
associadas às inovações tecnológicas (Kovach e Rosenstiel, 2001). E 
curiosamente, foi em diferentes crises que movimentos importantes nasceram 
na história do Jornalismo, como o jornalismo investigativo, o jornalismo 
gonzo, o new journalism e o civic journalism, a partir dos Estados Unidos, 
principalmente, mas com reflexos nas coberturas de todo o mundo (Neveu, 
2010) (KISCHINHEVSKY et.al, 2011, p. 26). 

 
Pena (2005, p. 48) propõe a colocação do jornalismo gonzo, assim como o new 

journalism, na categoria de sub-gênero do jornalismo literário. Já Krette Jr (2010: 101) o 

definirá como “a versão mais radical do New Journalism” e defende que “Jornalismo 

                                                
11 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/pge4ey/comi-insetos  
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Gonzo desmascara o simulacro de realidade imposta pela grande mídia e faz relembrar a 

máxima linguística de que o homem só existe ‘na’ e ‘pela’ linguagem”. 

No Brasil ele serviu de ferramenta contra a ditadura militar com iniciativas como 

o Pasquim (KRETTE JR., 2010: 100) e manteve-se vivo em publicações como a Revista 

Trip e a Revista Piauí. Com a internet o gênero se proliferou12. Werneck (2004, p. 524) 

sentencia que o estilo é sim jornalismo, mas não o jornalismo usual, onde “o repórter, em 

nome da imprescindível busca da objetividade, se sente desobrigado de servir ao leitor 

mais que uma pilha de informações descarnadas - como se fosse isso a realidade”. 

O gonzo se expressa livremente “sem caretice” (DA SILVA, 2010, p. 109) 

utilizando-se da parresía de Foucault (1995), a partir da qual dizer a verdade não é apenas 

relatar o que aconteceu, mas “utilizar a fala franca no espaço público, sem bajulação, e 

assumindo riscos impostos por essa fala no espaço público. Foi com essa postura que 

[Hunter S.] Thompson criou o jornalismo gonzo” (RITTER, 2016, p. 109).   

A saga de Thompson deu origem às reportagens compiladas no livro ‘Hells 

Angels’ de 1967, um verdadeiro tratado sobre o que viria a ser definido como jornalismo 

gonzo. O livro mostra o repórter convivendo com os motociclistas e praticando um 

jornalismo “assentado em uma apuração levada às últimas consequências” (MENEZES, 

2007: 14) uma vez que o jornalista não apenas oculta ou pode esconder sua identidade, 

mas como também pode se lançar como protagonista principal dos acontecimentos, 

condicioná-los ou modificá-los com sua atitude (HIDALGO et. Al, 2013).  

O jornalismo gonzo se caracteriza pelo  
envolvimento profundo e pessoal do autor no processo de elaboração da 
matéria. Não se procura um personagem para a história; o autor é o próprio 
personagem. Tudo que for narrado é a partir da visão do jornalista. 
Irreverência, sarcasmo, exageros e opinião também são características do 
Jornalismo Gonzo. Na verdade, a principal característica dessa vertente é 
escancarar a questão da impossível isenção jornalística tanto cobrada, elogiada 
e sonhada pelos manuais de redação. (THOMPSON, 2004b) 

 

É quando a VICE vai para a rua que se percebe a diferença. Reportagens de 

profundidade, com muita entrevista e com abordagens inovadoras. Segundo Makeronka 

(2016), hard news não é o forte do veículo, que em todas as matérias busca uma visão até 

então não apresentada pelos concorrentes. Fiel ao tipo de jornalismo produzido, a VICE 

opta por conteúdos de pouca factualidade, com enfoque em temas mais voltados para 

                                                
12 A discussão a cerca se o jornalismo gonzo é um gênero jornalístico ou apenas um estilo não é o objetivo desse 
paper. 
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comportamento ou interesse humano, uma característica marcante do chamado soft news, 

conforme define Tuchman (1978) e que é mais recorrente na “reportagem”, gênero 

jornalístico que aborda temas ou assuntos a partir de uma perspectiva de aprofundamento, 

ultrapassando “os limites impostos pela mera descrição factual, apresentando impactos, 

contexto, desdobramentos e antecedentes, entre outros elementos que incrementam o 

tema de que trata”. (COSTA, 2010, p. 249) 

Uma vez que a reportagem é “o” produto do jornalismo gonzo, tem-se que um site 

que se referencia nesse tipo de jornalismo só poderia ser reconhecido como gonzo a partir 

do momento em que se apresentam conteúdos que se enquadram no gênero em questão. 

 

Gráfico 1 – Postagem segundo gênero jornalístico 

Fonte: Autores 

 

Do total coletado, 43,3% das matérias eram do gênero “reportagem”, seguida de 

“notícias” (23,3%) e “entrevistas” (10%). Assim, percebe-se que apesar da linguagem de 

redação pouco convencional se comparado a jornais estabelecidos, os formatos do 

produto jornalístico da VICE Brasil são os mesmo do que o de outros veículos. Também 

são percebidos critérios de noticiabilidade, tanto nos assuntos abordados quanto nas 

escolhas feitas das notícias que ficaram em destaque na homepage. Para Traquina (2004) 

o jornalismo define-se, principalmente, pelo processo de produção de notícia e pelo 

trabalho rotineiro do jornalista. Na observação in loco realizada pelo grupo de pesquisa 

confirmou-se a rotina de produção da VICE Brasil, desde reuniões de pautas até o contato 

com fontes e o fechamento. Isso refletiu-se nos dados que externaram os formatos 

consagrados do jornalismo como sendo também os produzidos pela VICE Brasil. 
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Uma das características marcantes presentes na linguagem é o uso da irreverência, 

expressa pelo uso de ironia, descrição de cenas e uso de palavras incomuns. Na VICE é 

recorrente o uso de palavrões no meio das reportagens: “sai naturalmente, mas não deve 

ser algo forçado nem o fim em si”, conforme Lopes (2016). “É como a molecada fala”, 

segundo Maleronka (2016). A linguagem, portanto, é um recurso que surpreende, 

promovendo uma distinção da VICE em relação aos demais veículos, ao mesmo tempo 

em que a aproxima de um determinado nicho, o que demonstra a estratégia de mercado 

da VICE, associada aos tempos atuais em que o jornalismo, de modo geral, passa por uma 

série de transformações que exigem a reelaboração do modelo de negócios, tendo a 

segmentação como uma de suas principais características.   Noblat (2016, p. 151), por 

exemplo, afirma que “o jornal só atrairá mais leitores, principalmente mulheres e jovens, 

se oferecer o que lhes interessem todos os dias. No caso dos jovens, os jornais erram 

porque escrevem sobre eles”, quando deveriam escrever para eles. 

Alguns títulos da VICE comprovam esse risco: “Vinte Horas num Clube de 

Striptease em Nova York”13, “Sério, Não Coma sua Placenta”14, “Quando o Beijo Grego 

Dá Ruim”15 ou “Quem a Transfobia Matou no Brasil em 2016?”16. 

 

Gráfico 2 – Postagens conforme estilo textual 

Fonte: Autores 

Quanto ao estilo dos textos, é necessário a soma dos estilos “inovador”, “analítico” e 

“literário” para se ultrapassar o estilo “tradicional”. Esse dado denota que apesar da 

                                                
13 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/nzjgjm/vinte-horas-num-clube-de-striptease-em-nova-york  
14 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/3knbpj/nao-coma-placenta  
15 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/8q4bv4/quando-beijo-grego-da-ruim  
16 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/qkbe7m/mortes-transfobia-2016  
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linguagem considerada vanguardista, o estilo ‘tradicional’ de reportagem ainda é o mais 

utilizado, ou seja, foram identificadas as presenças do lead, sublead e do formato da 

pirâmide invertida em 46,7% das matérias coletadas. Considerou-se ‘inovador’, 20%, 

quando esse formato não prevalecia de alguma forma, como por exemplo matérias de 

estilo relato, onde, na maioria das vezes, o repórter/personagem iniciava contando suas 

experiências. O ‘analítico’, 30%, normalmente refere-se a análises de produtos culturais 

como álbuns de música, filmes, livros e seriados. 

Dentre outras práticas do jornalismo gonzo, A VICE adota a escrita em primeira 

pessoa e a não fidelidade ao assunto principal da reportagem. O autor relativiza uma série 

de questões e atua como sujeito da ação narrada podendo criar situações para escrever 

(NECCHI, 2009: 108). No filme ‘Medo e Delírio’ (EUA, 1998) o diretor Terry Gillian 

retrata uma viagem de Thompson a Las Vegas onde ele deveria cobrir uma corrida de 

motos no deserto de Navarra, mas, “em vez de trazer uma cobertura fiel dos eventos, as 

reportagens feitas por Thompson focaram na fragilidade do american way of life” 

(BARBEIRO DE LIMA, 2013, p. 222).  

As reportagens publicadas pela VICE dão ênfase para a subjetividade do discurso 

jornalístico. As reportagens “O que Senti Depois de Passar 70 Dias Deitado numa Cama 

pela Ciência”17, “Ganho a Vida Sendo Injetada com Radiação”18 ou “Fiquei Várias 

Semanas Xingando uma Maçã para Ver se Ela Apodrecia Mais Rápido”19 tornam 

evidentes os processos de experimentação por parte do repórter, o qual narra os 

acontecimentos a partir do seu ponto de vista, seguindo o padrão de relatos pessoais. 

Outra característica própria da prática do jornalismo gonzo verificada nas 

reportagens da VICE é “a experimentação de estados de consciência alterados” (DA 

SILVA, 2010: 109). São alguns exemplos as matérias “Passei três Semanas sem Gozar e 

Depois Perguntei para um Professor o que Significavam todos os Sentimentos que Estava 

Sentido”20, “Por que a Geração Z não Curte Beber ou Usar Drogas”21, “Pessoas nos 

Contaram a Pior Vez em que os Pais as Pegaram Chapadas”22, “Quais os Efeitos da 

                                                
17 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/qkdndd/o-que-senti-depois-de-passar-70-dias-deitado-numa-
cama-pela-ciencia  
18 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/4xgxzn/ganho-a-vida-sendo-injetada-com-radiacao  
19 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/3bmxnv/fiquei-vrias-semanas-xingando-uma-maca-para-ver-
se-ela-apodrecia-mais-rapido  
20 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/pgempm/os-beneficios-cientificos-e-pessoais-de-nao-se-
masturbar  
21 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/ypqa3y/geracao-z-nao-curte-beber-nem-drogas 
22 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/43gj8d/pais-pegaram-pessoas-chapadas  
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Cocaína 100% Pura”23, “Dá para Reverter os Efeitos de Longo Prazo das Drogas com 

Exercício, Alimentação Saudável e Vitaminas?”24. “Tomar o Nootrópico Modafinil me 

Fez Amar o Trabalho e Odiar as Pessoas”25. As manchetes aparentemente chocantes, no 

entanto, não impediram a VICE Brasil de ganhar três dos cinco primeiros prêmios do V 

Prêmio Latinoamericano de Periodismo Sobre Drogas26. 

A prevalência das matérias catalogadas era de fonte própria, ou seja, produzidas 

pela própria VICE. Porém, vale ressaltar que muitas delas vinham de redações da VICE 

de outros países. 

 

Gráfico 3 – Tipos de fontes consultadas 

Fonte: Autores 

 

 Um dos critérios de noticiabilidade da VICE são histórias inusitadas. A elas, 

procura dar outro viés para as abordagens jornalísticas. Por isso nota-se a grande presença 

das fontes humanas. Muitas vezes, a fonte é o próprio jornalista, outra característica do 

jornalismo gonzo que coloca o repórter como personagem ou protagonista dos 

acontecimentos relatados (DA SILVA 2010: 109). Fontes oficiosas são, no caso das 

matérias da VICE Brasil, relatos de experiências de terceiros, que não o próprio repórter. 

                                                
23 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/wnk49q/amigos-que-pararam-de-beber-e-usar-drogas  
24 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/vvd8da/da-para-reverter-os-efeitos-de-longo-prazo-das-
drogas-com-exercicio-alimentacao-saudavel-e-vitaminas  
25 Disponível em: https://www.VICE.com/pt_br/article/bmgpd8/tomar-o-nootropico-modafinil-me-fez-amar-o-
trabalho-e-odiar-as-pessoas e republicada pela Folha de São Paulo em: 
http://www1.folha.uol.com.br/VICE/2015/10/1693889-tomar-o-nootropico-modafinil-me-fez-amar-o-trabalho-e-
odiar-as-pessoas.shtml  
26 Disponível em: http://conferenciadrogas.com/2016/prensa/concurso-periodistas/ganadores/  
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Por isso, como expressado anteriormente, no jornalismo gonzo nem sempre é possível 

certificar-se da veracidade ou não dos fatos relatados. Fontes de especialistas e oficiais 

são utilizadas da mesma maneira que em redações estabelecidas, busca confirmação de 

informações que ajudarão a da maior credibilidade ao produto jornalístico. A proposta 

aumenta a probabilidade da autoria dos conteúdos por parte dos jornalistas que produzem 

as reportagens, o que diferencia a VICE diante do avanço dos releases enviados por 

assessorias de imprensa às redações e que são publicados com alguma ou nenhuma 

edição, checagem ou apuração. 

 

Considerações finais 

O jornalismo gonzo pode ser entendido como uma negação da objetividade cínica 

do jornalismo canônico (VECCHI, 2009: 108). Por outro lado, o estilo nunca foi aceito 

com unanimidade pelos teóricos da comunicação (LACERDA, 2009, p. 4). Até mesmo 

Tom Wolfe (1976, p. 9) admite que aqueles que fizeram parte do new journalism – em 

que inclui o gonzo – não tinham a intenção consciente de criar um novo jornalismo que 

“fosse capaz de causar tal estrago no mundo literário (...) provocar pânico, roubar da 

novela o trono de maior dos gêneros literários”.  

Cinquenta anos depois, o gonzo tem demonstrado fôlego. Isso revela um estilo 

adaptado à nova realidade do jornalismo, principalmente pela força de sua narrativa 

verborrágica e espontânea. O gonzo mantém a mesma matéria-prima de suas origens e 

dela continua altamente dependente: histórias de pessoas reais, nem que para contá-las 

com mais beleza e sinceridade se utilize de um pouco de ficção, ironia e desalento com a 

realidade. E caso o jornalista, partícipe do acontecimento, não encontre a tal ‘realidade’, 

isso tão pouco será impedimento para que ele escreva a reportagem mesmo assim. O fim 

não importa e sim o caminho percorrido e as experiências vividas. 

A durabilidade e o reconhecimento que a VICE têm alcançado nos últimos anos 

representa uma importante evidência da capacidade do jornalismo gonzo em oferecer 

produtos jornalísticos capazes de responderem às demandas da chamada crise do modelo 

de negócios do jornalismo. A aposta no estilo, no relato de experiências e nos temas 

abordados surgem como alternativas para o diálogo com uma geração reconhecida pela 

demanda por conteúdos segmentados. 

 
  



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

	

 14 

Referências bibliográficas 
 
 
BARBEIRO, H.; DE LIMA, P. R. Manual de jornalismo para Rádio, TV e Novas Mídias. São 
Paulo: Elsevier, 2013.  
 
 
BAUMAN, Z. Vidas de consumo. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2007. 
 
 
CALDWELL, C.; ZAPPATERRA, Y. Design editorial: jornais e revistas / mídia impressa e 
digital. São Paulo: Gustavo Gili, 2014. 
 
 
COSTA, L. Gêneros jornalísticos. In: MARQUE DE MELO, José. Gêneros jornalísticos no 
Brasil. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2010. 
 
 
DA SILVA, G. R. (Org.). Novos jornalistas: para entender o jornalismo hoje. São Paulo: Laranja 
Pontocom, 2010. 
 
 
FONSECA JR., Wison. Análise de conteúdo. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio. Métodos 
e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
 
FOUCAULT, Michel. O Sujeito e o Poder. In: DREYFUS, Hubert. RABINOW, Paul. Michel 
Foucault: uma trajetória filosófica para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1995. p.208-239. 
 
 
KISCHINHEVSKY, M.; IORIO F. M.; DIAS VIEIRA, J. P. (Org.) Horizontes do jornalismo: 
formação superior, perspectivas teóricas e novas práticas profissionais. Rio de Janeiro: E-papers, 
2011. 
 
 
LACERDA, L. M. O jornalismo gonzo: um possível diálogo entre Hunter S. Thompson e 
Arthur Veríssimo. In Anais. 2º Encontro Regional Norte de História da Mídia. Porto Alegre: 
UFRGS, 2009. 
 
 
LINDOSO, F. (org). Rumos [do] Jornalismo Cultural. São Paulo: Summus editorial, 2007. 
 
 
MENEZES, V. Daqui desse lugar: 100 artigos sobre jornalismo, política e pertencimento. Rio 
de Janeiro: E-papers, 2007. 
 
 
MOREIRA, Sonia. Análise documental como método e como técnica. In: DUARTE, Jorge; 
BARROS, Antonio. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
 
NECCHI, V. A (im)pertinência da denominação “jornalismo literário”. In. Estudos em 
Jornalismo e Mídia - Ano VI - n. 1 pp. 99 – 109. UFSC, 2009. 



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

	

 15 

 
 
NOBLAT, R. A arte de fazer um jornal diário. São Paulo: Contexto, 2002. 
 
 
PENA, F. O jornalismo Literário como gênero e conceito. IN Revista Contracampo, UFF. Rio 
de Janeiro, 2007. 
 
 
RAINER, T. S.; RAINER J. W. The millennials: connecting to America’s largest generation. 
Nashville, Tenesse: B&H Group, 2011. 
 
 
RITTER, E. Parresía jornalística: a coragem da verdade no jornalismo literário. In. Imaginário, 
Sociedade e Cultura: diálogos transversais e Comunicação. Santos Ruy, K., Sifuentes, L. Porto 
Alegre: Edipucrs, 2016. 
 
 
THOMPSON, H. S. Hell’s angels: medo e delírio sobre duas rodas. São Paulo: Conrad, 2004. 
 
 
THOMPSON, H. S. A grande caçada aos tubarões: histórias estranhas de um tempo estranho. 
Rio de Janeiro: Conrad do Brasil, 2004. 
 
 
TRAQUINA, N. Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são. Florianópolis: 
EDUFSC, 2004. 
 
 
TUCHMAN, Gaye. Making news: a study in the construction of reality. New York: The Free 
Press, 1978. 
 
 
WERNECK, H. A arte de sujar os sapatos. In TALESE, G. Fama & Anonimato. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004; 
 
 
WOLF, M. Teorias das comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
 
 
WOLFE, T. El Nuevo Periodismo. Barcelona: Editorial Anagrama, 1976. 


