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Resumo 

 

Este estudo busca compreender como o “olhar jornalístico” influencia a construção do 

texto biográfico. No caso desta pesquisa, o texto se trata de um perfil biográfico centrado 

na atriz e encenadora paraense Wlad Lima intitulado “A mulher de teatro que transformou 

os porões de Belém” – o qual foi construído em outra etapa deste trabalho. Tal proposta 

é mostrada na presente pesquisa, na qual foram analisados conceitos como jornalismo 

literário e perfil biográfico. Para tanto, foi utilizada a metodologia de entrevistas em 

profundidade com a artista, familiares, colegas de trabalho e alunos, no período de 

setembro de 2016 a março de 2017. 

 

Palavras-chave: jornalismo especializado; jornalismo literário; gêneros; perfil 

biográfico; hibridização. 

 

Introdução 

Ao se deparar com um livro que narre a vida de alguém, os leitores podem não se 

dar conta de que sujeitos de vários campos de estudo podem produzir uma publicação 

deste tipo: jornalistas, historiadores, literatos, etc. Comumente estes livros são chamados 

de biografia. No entanto, além da existência das biografias, os perfis biográficos também 

possuem a função de retratar vidas. Tanto as biografias como os perfis fazem parte de um 

estilo muito particular de jornalismo: o jornalismo literário, frequentemente apresentado 

no formato de livros. Com o objetivo de compreender de que forma o “olhar jornalístico” 

influencia a construção do texto biográfico, foi feita uma abordagem profunda da vida e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia (Unama), professor substituto da 

Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará, (FACOM/UFPA), email: tonga.carlos@gmail.com 
3 Estudante do curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Universidade da Amazônia 

(Unama). Ex-bolsista PIBIC/CNPq pelo Grupo de Pesquisa "Cibercultura, identidades e Comunicação", vinculado à 

Universidade da Amazônia (Unama). Integrante do Grupo de Pesquisa "Comunicação, Consumo e Identidade" e do 

Projeto de Pesquisa “Consumo, identidade e Amazônia: relações de sociabilidade e interação através da 

comunicação”, ambos vinculados ao Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará (ILC-

UFPA), email: lucas.correiadossantos20@gmail.com 
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jeckytav@gmail.com. 

 

mailto:tonga.carlos@gmail.com
mailto:lucas.correiadossantos20@gmail.com
mailto:jeckytav@gmail.com


 

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

 

 2 

carreira da artista paraense Wlad Lima, apresentando como pano de fundo o teatro 

contemporâneo produzido na cidade de Belém do Pará. 

O jornalista Sergio Vilas Boas (2003) define o perfil biográfico como “[...] Uma 

narrativa curta tanto na extensão (tamanho do texto) quanto no tempo de validade de 

algumas informações e interpretações do repórter” (2003, p. 13), o qual é resultado de 

um exercício de sensibilidade, percepção e estilo. Por causa da aproximação dos nomes, 

há confusões quanto biografias e perfis biográficos, conforme ressalta Vilas Boas (2003). 

Segundo o autor, na biografia, o escritor tem que abordar os detalhes da vida do 

biografado; enquanto que, no perfil, é possível que haja a focalização de apenas alguns 

momentos da vida das personagens retratadas: “Diferentemente das biografias em livro, 

em que os autores têm de enfrentar os pormenores da história do biografado, os perfis 

podem focalizar apenas alguns momentos da vida da pessoa” (VILAS BOAS, 2003, p. 

13). 

Vilas Boas (2003) apresenta algumas definições para perfil, baseadas em 

estudiosos e escritores da área – o que torna possível dizer que um perfil é uma história 

de vida. O autor ainda vai mais além e afirma que, de modo abreviado, a história de vida 

examina episódios específicos da trajetória do protagonista. Para explicar um pouco sobre 

o modo de construção de um perfil, o jornalista se baseia nos estudos de Pereira Lima 

(1995) para explicar os modelos de construção do perfil. 

 

Em seus estudos e no dia-a-dia das escolas de jornalismo em que atua, 

Edvaldo incentiva a redação de histórias de vida com uma estrutura 

baseada na mitologia. Nos anos de 1950, o mitólogo e psicólogo Joseph 

Campbell, com base em estudos de mitologia comparada, observou as 

várias etapas presentes nas narrativas míticas. A síntese desse trabalho 

ficou conhecida como Jornada do Herói. (VILAS BOAS, 2003, p. 17) 

 

Vilas Boas (2003) afirma que é necessário ter em vista, no perfil, o personagem 

retratado. Ele também ressalta que os indivíduos vivem em um contexto intangível, no 

qual se perdem e se acham constantemente, e o que o ponto de partida e chegada é a 

biografia, ou seja, a história de vida. O que o autor ressalta é que a experiência humana é 

a principal referência, mas o jornalismo convencional apresenta o indivíduo de forma 

abstrata. Destarte, o jornalista constata que o perfil biográfico não deve ser construído em 

cima de informações alheias sobre determinada pessoa. Deve-se escrever um perfil pela 

experiência que um personagem nunca tenha confessado a alguém antes. Reunir 

informações públicas sobre uma pessoa e complementar com uma história básica que ela 
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possa ter lhe contado é algo totalmente superficial e muito comum. Vilas Boas (2003) nos 

diz isso a partir da declaração de Edvaldo Pereira Lima (1995), em entrevista concedida 

em 01 de setembro de 2002. Para o autor, o jornalismo convencional: 

 

Apresenta-o através de coisas, números, dados sociais, achando que 

essas características externas, objetivas, constituem uma pessoa. Mas 

o protagonista só o é porque tem alguma coisa a dizer de dentro, não 

de fora. Em geral, o jornalista ilustra o fato com a historinha de 

alguém. No entanto, o que se quer na boa reportagem é encontrar o 

protagonista que vai irradiar o contexto sociocultural, as raízes histó-

ricas de um fato. O repórter encontra o protagonista de uma matéria 

por meio de sua própria impregnação na experiência humana. (VILAS 

BOAS, 2003, p. 18) 

 

Pereira Lima (1995) diz que, no livro-reportagem, a entrevista jornalística se 

expande e ganha máxima expressão, a qual é “dotada de individualidade, força, tensão, 

drama, esclarecimento, emoção, razão, beleza” (p. 85). Tal expansão, segundo o 

pesquisador, resulta do contato mais próximo entre o entrevistador e o entrevistado, que 

se torna aberto a possibilidades pois não há uma pauta fechada sobre o tema abordado (p. 

85). O jornalista também acrescenta que a entrevista alcança a máxima possibilidade nos 

perfis humanizados, uma modalidade do livro-reportagem, uma vez que todo o texto pode 

ser apresentado em forma de entrevista (p. 89). 

Com base nas afirmações Pereira Lima (1995), é impossível não notar a 

proximidade dos gêneros livro-reportagem e perfil jornalístico. Ambos, para serem 

construídos, precisam da apropriação das mesmas regras e dos mesmos métodos. É 

impossível também não notar o envolvimento do jornalista. Ele se envolve tão 

profundamente na história, que, no final das contas, esse relato originado da história de 

vida de alguém, aparentemente passa a ser também uma “criação” do próprio jornalista.  

Segundo Vilas Boas (2003), os perfis tiveram sua popularização a partir da década 

de 1930, quando os jornais apostaram na ideia de retratar figuras humanas de modo 

jornalístico e literário.  

 

O importante era a própria pessoa, especialmente alguma celebridade do 

mundo das artes, da política, dos esportes e dos negócios. Esperava-se 

que a matéria lançasse luzes sobre o comportamento, os valores, a visão 

de mundo e os episódios da história da pessoa, para que suas ações 

pudessem ser compreendidas num contexto maior que o de urna 

simples notícia descartável. (VILAS BOAS, 2003, p. 22) 

 

O autor frisa que a época áurea dos perfis no Brasil se deu pela revista Realidade, 

entre 1966 e 1968. A publicação, segundo Vilas Boas (2003), trazia textos nos quais 
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predominava a total entrega do jornalista, que poderiam ser autores e personagens das 

matérias, no processo de apuração dos fatos; havia ênfase em detalhes que pudessem 

revelar detalhes do cotidiano dos personagens, sem se prender a dados estatísticos; além 

da valorização de detalhes físicos e de atitudes dos personagens retratados no texto 

biográfico da revista (p. 24). 

A citação que o jornalista tem de se deixar envolver pela história do personagem, 

a fim de revelar fatos relevantes que nunca tenham sido ditos antes, para que não seja 

escrita apenas outra historinha, transformado o perfilado em estatística. Vilas Boas (2003) 

acredita que os leitores precisam se adaptar a cenários bem diferentes nos dias de hoje e 

que, para perfilar, é preciso ter consciência de que o texto enriquecido com recursos 

literários perdeu a importância nos dias no jornalismo tradicional devido à redução do 

número de jornalistas nas redações, cortes de orçamentos para produção de matérias 

especiais, dentre outros fatores. 

 

Notas Metodológicas 

Como metodologia utilizada foram feitas entrevistas em profundidade, elaboração 

de clipping5 e análise de conteúdo categorial. Segundo Jorge Duarte (2005), a entrevista 

em profundidade é uma técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca por 

informações e apresenta-las de forma estruturada. Segundo Duarte (2005), a entrevista 

individual em profundidade é um recurso metodológico que busca, com base em teorias 

apresentadas a partir do investigador, conseguir respostas a partir da experiência subjetiva 

da fonte que detém de informações que desejamos ter. Paralelamente à realização das 

entrevistas, foi feito um clipping de fotografias pessoais e profissionais documentos 

disponíveis em jornais, revistas e internet sobre trabalhos de Wlad Lima, assim como de 

trabalhos escritos e publicados pela artista, pois, tais materiais “possibilitam o 

conhecimento sobre os fatos e os contextos sociais” (GOBBI, In: DUARTE, 2005, p. 92), 

a fim de selecionar os referidos materiais com maior profundidade e riqueza de detalhes, 

para escolher o que seria incluído no perfil biográfico e na ordem de apresentação dos 

fatos sobre a vida da artista paraense. 

Foram explorados, com riqueza de detalhes, momentos e fatos importantes e 

outros pouco conhecidos sobre as vivências desta artista, através de histórias contadas 

                                                 
5 Processo de selecionar notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação, geralmente impressos, 

para resultar num apanhado de recortes sobre assuntos de total interesse de quem os coleciona. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%ADcias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sites
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
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pela artista, de pessoas que fazem parte da vida dela e que cruzaram sua trajetória pessoal 

e profissional; para mostrar diversas facetas e pontos de vista desta importante encenadora 

paraense e alcançar diversos públicos por meio de um perfil biográfico. Para tanto, a 

rotina da artista foi acompanhada frequentemente, seja em sua atuação no teatro e como 

professora; bem como no que se refere à vida pessoal de Wlad Lima, na qual o contato 

com sua família e seus amigos também foi acompanhado de perto, para buscar 

conhecimento aprofundado e adquirir propriedade das várias facetas pessoais e 

profissionais da biografada. Posteriormente, amigos artista e pesquisadora também foram 

entrevistados, a partir de indicações da encenadora. Em outro momento, por meio de 

novas indicações, foram entrevistados colegas de trabalho da artista. É pertinente ressaltar 

que estas entrevistas foram feitas em caráter semi-aberto, com aplicação de questionários 

semiabertos, que foram alterados de acordo com o interlocutor e com os rumos das 

conversas realizadas. 

Após coletar os dados obtidos por meio das entrevistas em profundidade, os 

mesmos passaram por análise de conteúdo categorial. De acordo com Laurence Bardin 

(1988) e Barros e Targino (2000), o processo de categorização é um dos mais antigos e o 

mais executado nesta metodologia. Os autores apontam alguns critérios para se praticar a 

análise de conteúdo, tais como o semântico, sintático, léxico e expressivo. Ao considerar 

o caráter do presente trabalho, o critério semântico foi escolhido, por tratar de categorias 

temáticas. Aqui, as categorias utilizadas foram as seguintes vida pessoal e carreira 

profissional – as quais foram essenciais na produção do perfil biográfico sobre a artista. 

Para as interlocuções, não foram elaborados roteiros de perguntas. Em seu lugar, 

foram organizados questionários contendo tópicos que guiassem as interlocuções, tais 

como “Infância”, “Adolescência”, “Primeiros anos no teatro”, etc. Ao completar todas as 

interlocuções, os depoimentos foram analisados em duas categorias temáticas, segundo 

os pressupostos de Bardin (1988) e Barros e Targino (2000). 

 

A Vastidão De Um Jornalismo Ampliado 

 Integrante do new journalism, corrente norte-americana advinda do jornalismo de 

redação na década de 1960, o jornalismo literário surgiu, segundo Felipe Pena (2006), 

devido à “insatisfação de muitos profissionais da imprensa com as regras de objetividade 

do texto jornalístico, expressas na famosa figura do lead6” (PENA, 2006, p. 53). Segundo 

                                                 
6 Primeiro parágrafo do texto jornalístico, que apresenta as informações mais relevantes da notícia ao leitor. 
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Pena (2006), os jornalistas precursores desta corrente consideravam que a objetividade 

de responder às seis perguntas norteadoras do acontecimento noticioso (O que?, Quem?, 

Onde?, Quando?, Como?, Porquê?), na forma do lead, tornava o texto “prisioneiro” das 

formas narrativas jornalísticas. 

Ao se distanciar do formato tradicional do lead, os profissionais dos jornais norte-

americanos da década de 1960 foram de encontro ao que Jorge Pedro Sousa (2001) 

considera ser a partícula principal do texto jornalístico – já que as informações mais 

relevantes estão nele contidas, enquanto que as demais informações são dispostas de 

acordo com a relevância ligada ao fato narrado, posto que 

 

[...] o lead deve conter a informação mais importante e interessante. O 

segundo parágrafo conterá informação um pouco menos interessante e 

importante do que o lead e assim sucessivamente. Os parágrafos vão-se 

sucedendo do que contém a informação mais importante e interessante 

para o que contém a informação menos importante e interessante. 

(SOUSA, 2001, p. 317) 

 

Outro fator relacionado ao surgimento desta corrente foi a divisão entre jornalistas 

responsáveis por coberturas de pautas factuais, que originam matérias quentes7 - Na 

linguagem jornalística chamadas hard news8 - e por aqueles que cobriam matérias frias9, 

denominadas features, de acordo com Pereira Lima (1995). O jornalismo factual ocupava 

grande parte dos espaços das páginas das publicações. Enquanto que as matérias frias, 

costumavam ser consideradas menos relevantes e, por conta disso, possuíam espaço 

bastante reduzido nos jornais da época, segundo o autor. 

Tal distinção sobre o impacto das matérias veiculadas nos periódicos e a 

consequente atenção que recebiam se devia ao fato de que “As frias caíam sob o rótulo 

de matérias de interesse humano, o que poderia significar qualquer coisa menos atraente 

do que a cobertura da grande tragédia ou do importante evento político” (PEREIRA 

LIMA, 1995, p. 147). 

Neste contexto, acrescenta Pereira Lima (1995), que, devido ao maior espaço para 

a produção destas matérias, os jornalistas responsáveis por produzi-las puderam fazer 

experimentações no estilo de escrever, tendo em vista que, podiam “passar pelo 

jornalismo apenas o tempo suficiente para dominar seu instrumental, de modo a maturá-

lo e adaptá-lo ao fazer literário” (PEREIRA LIMA, 1995, p. 147). O que resultou na 

                                                 
7 Matérias feitas sobre fatos acontecidos no dia em qual são produzidas, ou sobre fatos que estão em andamento. 
8 Notícias de fatos relevantes, densos, atuais e complexos. 
9 Matérias sobre temas relevantes, apesar de não serem, necessariamente, novos ou urgentes. 
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aproximação da prática jornalística com a estética das narrativas literárias e, 

consequentemente, na concepção do estilo jornalismo literário, uma vez que “Esse 

emprego é necessário porque, para alcançar poder de mobilização do leitor e de retenção 

da leitura por sua parte, a narrativa de profundidade deve possuir qualidade literária” 

(PEREIRA LIMA, 1995, p. 142). 

O acontecimento foi considerado inovador para os profissionais da época, 

conforme relata Tom Wolfe (2004), uma das figuras de destaque do new journalism: “Na 

época, meados dos anos 60, o que aconteceu foi que, de repente, sabia-se que havia uma 

espécie de excitação artística no jornalismo, e isso em si já era uma novidade” (WOLFE, 

2004, p. 40). 

 No contexto do distanciamento com o formato tradicional das narrativas 

jornalísticas, um aspecto foi remodelado nesta corrente jornalística: a objetividade. De 

acordo com Pena (2006), para Wolfe (2004), a objetividade deixaria de predominar nos 

textos, nos quais os repórteres deveriam imprimir um caráter mais subjetivo nos relatos 

jornalísticos, ainda assim, preservando o caráter real dos acontecimentos. 

 

A ideia básica do Novo Jornalismo americano, ainda nas palavras de 

Wolfe, é evitar o aborrecido tom bege pálido dos relatórios que 

caracteriza a tal “imprensa objetiva”. Os repórteres devem seguir o 

caminho inverso e serem mais subjetivos. Não precisam ter a 

personalidade apagada e assumir a encarnação de um chato de 

pensamento prosaico e escravo do manual de redação. O texto deve ter 

valor estético, valendo-se sempre de técnicas literárias. (PENA, 2006, 

p. 54) 

 

Deste modo, a objetividade se mesclou com a subjetividade, conforme destaca 

Pereira Lima (1995), e trouxe um texto diferenciado para os leitores, que perdura até os 

dias atuais no jornalismo literário. O autor também cita que a objetividade do jornalismo 

factual, com sua captação lógica e linear soma-se às impressões subjetivas do repórter (p. 

149). Após explanar as principais características do jornalismo literário, o principal 

formato no qual a vida e a carreira de Wlad Lima foram contadas será mostrado: o perfil 

biográfico. Além da apresentação da modalidade, o processo de construção do mesmo 

será abordado, de acordo com postulados de Vilas Boas (2003). 

Após discorrer sobre o texto jornalístico, torna-se pertinente traçar um paralelo 

entre o texto jornalístico e o texto acadêmico, uma vez que o livro produzido ao fim deste 

trabalho trata-se de um fruto do jornalismo em seu estilo literário, enquanto este artigo 

trata-se de um texto acadêmico, no qual predomina o caráter científico. Fica evidente que 
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a função do jornalismo, aqui apresentado em seu estilo literário, é informar, de modo 

aprofundado e humanizado, sobre alguma pessoa ou situação pouco explorada pelo 

jornalismo convencional, de acordo com Vilas Boas (2003). O texto acadêmico ou 

científico, segundo Silvio Seno Chibeni (2010), “Se caracteriza, antes de tudo, através de 

seu objeto: ele veicula o fruto de alguma investigação científica, filosófica ou artística” 

(CHIBENI, 2010, p. 1) e deve ser pautada pelo rigor e a constante atenção com a 

objetividade e a clareza – O que reflete a perspectiva crítica do texto acadêmico, que 

contribui para a disseminação de conhecimentos produzidos no ambiente acadêmico.  

Após apontar algumas diferenças entre os textos jornalístico e acadêmico, será 

feita uma apresentação detalhada sobre Wlad Lima, a personagem central do perfil 

biográfico resultante desta pesquisa. Focando diversas áreas nas quais a artista atua: seja 

nos palcos, atuando, dirigindo e roteirizando; seja como gestora de espaços culturais, 

artista plástica e pesquisadora.  

 

Uma “Mulher de Teatro” – Sobre Wlad Lima 

 

Figura 1 – Wlad Lima 

 
Fonte: V Congresso Internacional em Estudos Culturais da Universidade de Aveiro, Portugal 

 

Wladilene de Sousa Lima nasceu no ano de 1961, no dia 3 de dezembro, em 

Belém. É a terceira de três filhos de uma família vinda do município de Quatipuru, 

localizado na Zona Bragantina do estado do Pará. Filha caçula e única mulher entre os 

três irmãos, Wlad Lima enfrentou uma profunda depressão, por conta de crises 
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relacionadas à obesidade e sexualidade, começou a cursar teatro como forma de combater 

a depressão, foi expulsa de casa por conta da mudança de comportamento advinda do 

envolvimento com as artes cênicas e tem atuado intensamente na cena teatral de Belém a 

partir do fim da década de 1970.  

Foi a precursora de um estilo particular do fazer teatral: o Teatro de Porão – que 

se tornou um dos estilos mais marcantes do teatro contemporâneo paraense. Também 

participou da criação e consolidação de diversos espaços destinados ao fazer teatral, como 

o Teatro Cuíra10, Instituto Universidade Popular (UNIPOP), a Fundação Curro Velho11 

(Atualmente chamada Fundação Cultural do Estado do Pará), e o Teatro-Porão Puta 

Merda. Além de ter colaborado com a criação da Graduação em Teatro – que antes curso 

livre, na Universidade Federal do Pará. 

O primeiro contato com as artes cênicas veio ainda na infância, quando começou 

a fazer aulas de teatro enquanto estudava na Escola Berço de Belém12. Após entrar em 

uma profunda depressão relacionada a crises envolvendo obesidade e sexualidade, 

durante a adolescência, Wlad retomou as aulas de teatro por influência da mãe, como 

forma de tentar combater a depressão e os problemas relacionados a esta doença. Em 

decorrência das mudanças em seu comportamento, provocadas pela auto aceitação de 

suas crises interiores e pelas novas atividades e companhias, ela foi expulsa de casa, aos 

19 anos. 

A partir deste episódio, Wlad vem desempenhando diversas funções na cena 

teatral paraense, ao longo de quase 40 anos de carreira: seja como atriz, diretora, 

dramaturga, figurinista, cenógrafa, dentre várias outras atribuições. Participou de 

espetáculos muito conhecidos, remontados por diversas vezes, e de grupos de teatro 

bastante populares em Belém, como o Grupo Experiência13, Grupo Cuíra do Pará14, 

Grupo Cena Aberta15, Grupo de Teatro da Unipop16 e grupos ligados à Escola de Teatro 

e Dança da UFPA (ETDUFPA). 

                                                 
10 Teatro independente de Belém, localizado entre as ruas Riachuelo e 1º de março, que recebeu espetáculos locais e 

nacionais. 
11 Fundação que oferece cursos e oficinas ligados à música, artes visuais e teatro; além de oferecer espetáculos 

artísticos, palestras e debates. 
12 Tradicional instituição de Belém, localizada na Avenida José Bonifácio, no bairro de São Brás. 
13 Considerado um dos maiores grupos teatrais de Belém, foi formado no início da década de 1980 e criou o 

espetáculo Verde-Ver-O-Peso. 
14 Grupo paraense que, há 30 anos, vem desenvolvendo montagens de autores regionais e possui experiências com 

literatura e audiovisual. 
15 Grupo considerado um dos precursores do teatro contemporâneo paraense, foi criado em 1976 e esteve ativa 

durante 15 anos. 
16 Desempenha atividades há mais de 20 anos no Porão Cultural da UNIPOP. Surgiu a partir de um projeto de Wlad 

Lima, chamado “Cala boca já morreu”. 
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Como atriz, integrou o elenco dos seguintes espetáculos: “Nossa cidade” (1979), 

“Verde-Ver-O-Peso” (1981/1988), “Gudibai Pororoca”, (1983), “Um baile em 

Hiroshima, logo após a bomba” (1986), “Senhora dos afogados” (1990), “Toda minha 

vida por ti” (2001), dentre outros. Dirigiu encenações como “A casa da viúva Costa” 

(1987/1988), “Hamlet” (1992/1993), “Dom Chicote Mula Manca” (1997), “Macunaíma”, 

(2000), “Amor-te-mor” (2002) e “Pão nosso de cada dia” (2007/2008). Além de ter 

roteirizado os espetáculos “Era uma vez o mundo” (1997), “O boi do Romeu no curral da 

Julieta” (1999) e “Em carne e osso” (2007). É pertinente ressaltar que os espetáculos aqui 

referidos são apenas uma pequena amostra dos que compõem a extensa carreira de Wlad 

Lima. 

 A experiência profissional da artista se estende para além da prática teatral. Ela é 

graduada em Ciências Sociais, pela Faculdade Integradas Colégio Moderno (Ficom), que, 

posteriormente, se tornou a Universidade da Amazônia (Unama), possui mestrado e 

doutoramento pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade 

Federal da Bahia (PPGAC/UFBA) e pós-doutoramento em Estudos Culturais pela 

Universidade de Aveiro, em Portugal. Coordena projetos de pesquisa como o Poéticos 

Pensadores, no Programa de Pós-Graduação em Artes, da Universidade Federal, do Pará 

(PPGArtes/UFPA), é criadora e colaboradora do projeto Rede Teatro d@ Floresta17 e é 

uma das articuladoras do Fórum Permanente de Teatro do Estado do Pará. 

 Wlad Lima também possui relação com as artes plásticas, sobretudo com o 

desenho. Foi premiada no VII Salão Unama de Pequenos Formatos, participou da coletiva 

“Abril pra Arte”, parceria entre a Associação dos Artistas Plásticos e o Museu de Arte de 

Belém (Mabe), participou do projeto “De Cara pra Noite”, realizado pela Dramática 

Companhia e participou da exposição “Duo”, em parceria com o artista plástico Walter 

Bandeira, no Projeto Prata da Casa, da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Atualmente, ela coordena o grupo de desenho Os Brutos Desenhadores, no ateliê de sua 

residência, e pretende inaugurar o Poética Criatura - Laboratório de Teatro de Porão, um 

novo espaço destinado às artes cênicas, na cidade de Belém. 

 

Elaboração Do Perfil Biográfico 

                                                 
17 Projeto que estuda as práticas narrativas e processos de criação de artistas e grupos de teatro, com a finalidade de 

intervenção no processo de autoafirmação das narrativas, por meio da criação de histórias de vida, diários de trabalho, 

autobiografias, sites e blogs. 
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Nas entrevistas feitas com Wlad Lima, havia uma pré-orientação por meio de um 

roteiro de questões, o qual não era seguido estritamente à risca. Cada tópico era dissecado 

ao máximo, a fim de conhecer suas experiências pessoais e profissionais sem se preocupar 

com dados estatísticos, enquanto outras perguntas surgiam entre as respostas. 

Nas entrevistas foi procurado conhecer sobre a pessoa por trás da artista, seu 

passado, descrever suas experiências pessoais e profissionais e até mesmo ouvir histórias 

sobre a jornada da atriz, as quais ela tenha comentado com poucas pessoas, mas gostaria 

que fossem conhecidas para a elaboração de seu perfil biográfico. Por meio destas, foram 

explorados, com riqueza de detalhes, momentos e fatos importantes e outros pouco 

conhecidos da vida desta artista, por meio de relatos contadas por ela e de pessoas que 

fazem parte de sua vida, que cruzaram sua trajetória pessoal e profissional; para, deste 

modo, mostrar diversas facetas e pontos de vista desta importante artista paraense e 

alcançar diversos públicos por meio de um relato biográfico. 

Com Wlad Lima, foram feitas seis entrevistas ao longo do processo: a primeira 

delas na Casa da Linguagem, um espaço cultural destinado a experimentações com 

diversos tipos de linguagem; seguida por um encontro na Escola de Teatro e Dança da 

UFPA (ETDUFPA); posteriormente, o Programa de Pós-Graduação em Artes 

(PPGArtes/UFPA) foi o local escolhido para o terceiro encontro e, por fim, a residência 

de artista, o antigo Teatro Porão Puta-Merda, onde as demais interlocuções foram 

realizadas. 

Wlad Lima indicou alguns amigos, colegas de trabalho e familiares. Por meio do 

contato com estes interlocutores ligados à artista, surgiu a ideia de mesclar estes relatos 

aos de encenadora, para, deste modo, captar a riqueza de detalhes de sua vida e sua 

carreira, proporcionando a abrangência ao perfil biográfico resultante desta pesquisa. Os 

interlocutores ouvidos são todos encenadores que atuam na cidade de Belém, como 

atores, diretores, preparadores corporais, cenógrafos, preparadores vocais e performers, 

como Nando Lima, Karine Jansen, Marluce Oliveira e Zê Charone, Iara Souza, Alexandre 

Sequeira, Olinda Charone, Yeyé Porto e Paulo Porto. Com estes interlocutores foi feita 

uma interlocução com cada um, além da coleta de fotos de cunho pessoal e profissional, 

para complementar o clipping sobre Wlad Lima. Abaixo, foi disponibilizado um quadro 

com informações sobre os interlocutores ouvidos na produção do perfil e das entrevistas 

realizadas. 

 

Quadro 1: Interlocutores 
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Nome Profissão Dados sobre as 

entrevistas 

Wlad Lima Atriz, diretora, cenógrafa, 

roteirista, artista visual, 

professora e pesquisadora 

da ETDUFPA 

Seis entrevistas sobre a 

vida pessoal e profissional 

feitas em diversas etapas e 

locais 

Olinda Charone Atriz, diretora, roteirista, 

professora e pesquisadora 

da ETDUFPA 

Uma entrevista sobre a 

parceria pessoal e 

profissional entre Charone 

e Lima, feita na casa de 

Wlad e Olinda 

Karine Jansen Atriz, diretora, roteirista, 

preparadora de elenco, 

professora e pesquisadora 

da ETDUFPA 

Uma entrevista sobre a 

parceria profissional entre 

Jansen e Lima, feita na 

ETDUFPA 

Zê Charone Atriz e produtora cultural Uma entrevista sobre a 

parceria profissional e a 

amizade entre Charone e 

Lima, feita na nova Casa 

Cuíra 

Yeyé Porto Atriz, produtora, 

funcionária da Secretaria 

de Estado de Cultura do 

Pará – Secult/PA 

Uma entrevista sobre a 

parceria profissional e a 

amizade entre Porto e 

Lima, feita na Casa da 

Atriz 

Paulo Porto Produtor, cenógrafo, 

funcionário da Prefeitura 

Municipal de Belém – 

PMB 

Uma entrevista sobre a 

parceria profissional e a 

amizade entre Porto e 

Lima, feita na Casa da 

Atriz 

Marluce Oliveira Atriz, artista visual, 

professora, pesquisadora e 

Uma entrevista sobre a 

parceria profissional e a 
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preparadora vocal da 

ETDUFPA 

amizade entre Oliveira e 

Lima, feita na ETDUFPA 

Nando Lima Performer, artista visual, 

cenógrafo 

Uma entrevista sobre a 

parceria profissional entre 

Lima e Lima, feita no 

Estúdio Reator 

Iara Souza Iluminadora, atriz, 

professora e pesquisadora 

da ETDUFPA 

Uma entrevista sobre a 

parceria profissional e a 

amizade entre Souza e 

Lima, feita na ETDUFPA 

Alexandre Sequeira Artista plástico, fotógrafo, 

curador, ator, professor da 

UFPA 

Uma entrevista sobre a 

parceria profissional e a 

amizade entre Sequeira e 

Lima, feita na casa do 

artista 

Fonte: Produção própria 
 

De todos estes encontros com a artista e os companheiros de cena indicados por 

ela, o livro “A mulher de teatro que transformou os porões de Belém” foi produzido. Perfil 

biográfico contou com um total de 140 páginas distribuídas na seguinte ordem: 

Apresentação – Prólogo – Ato I – Ato II. 

No prólogo, a vida da encenadora é abordada desde sua conjuntura familiar até 

seu primeiro contato com o universo do teatro. Já o primeiro ato, chamado “A escalada 

que levou à cena”, foi composto por três capítulos: “O teatro como caminho”, que conta 

o que levou Wlad Lima a integrar o mundo das artes cênicas; “A juventude cênica”, que 

trata sobre como foram seus primeiros anos na profissão e o que viveu neste período, e 

“Dentro dos porões e ao alcance do tato”, de como consolidou o teatro de porão como o 

território no qual desenvolveu seu estilo de arte, enquanto diretora, além de popularizar o 

teatro feito em espaços alternativos, como ruas e praças. 

O segundo ato, intitulado “Os bastidores sobre uma encenadora”, é formado por 

dois capítulos. “Uma mulher que vive o teatro” fala sobre as atividades paralelas da 

artista, como sua trajetória na pesquisa acadêmica ligada às artes, até chegar no pós-

doutorado, em órgãos como o Instituto Universidade Popular (UNIPOP) e a Fundação 

Cultural do Estado do Pará (Curro Velho) e seu envolvimento com as artes gráficas, 
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especialmente o desenho. Por fim, “Entre a cena, desenhos e outros projetos” é o capítulo 

que encerra o livro. Nele, foram trazidos projetos atuais e futuros de Wlad Lima, seja no 

teatro, no desenho e em outras formas de arte. 

Com a finalidade e complementar e enriquecer as vivências relatadas no perfil 

biográfico, fotos pessoais foram utilizadas, que retratam a infância, a família, a juventude 

e momentos da artista com amigos feitos desde quando começou suas atividades no teatro. 

Tais fotos foram cedidas por Wlad Lima e pelos interlocutores ouvidos durante a 

pesquisa. Além disso, para ilustrar os trabalhos da encenadora, foram empregadas 

imagens de reportagens veiculadas em jornais paraenses, fotos de cenas de espetáculos 

que ela esteve envolvida, cartazes de divulgação dos mesmos e fotos dos teatros e espaços 

alternativos que ela ajudou a fundar na cidade de Belém. 

 

Figura 2 – Capa do perfil biográfico 

 
Fonte:  Acervo de Fernando Sette 

 

Considerações Finais 

Este estudo se propôs a produzir um perfil biográfico sobre a vida da artista 

paraense Wlad Lima. Para tal, optou-se por analisar de que forma o “olhar jornalístico” 

interfere na construção do texto biográfico. 
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Na conjuntura das transformações das artes cênicas paraenses, nas décadas de 

1970 a 2000, despontou a figura de Wlad Lima, personagem central desta pesquisa, cujas 

vivências profissionais se entrelaçam intrinsecamente ao desenvolvimento do teatro no 

Pará tal qual é conhecido atualmente. Este optou por narrar a vida da artista em perfil 

biográfico para apresentar um relato dinâmico, detalhado e rico em memórias de Wlad 

Lima, como ser humano, encenadora, companheira, pesquisadora, amiga, em um 

exercício da prática do jornalismo literário. 

A partir da análise dos autores selecionados e das ligações estabelecidas entre os 

estudos destes, foi possível perceber que tanto o teatro paraense como o jornalismo se 

reinventam em momentos de crise, seja de natureza econômica, política e, até mesmo, 

entre os profissionais da área. O jornalismo também se reinventou, por meio de uma crise 

entre jornalistas norte-americanos, e originou a corrente do jornalismo literário. Nesse 

ponto, o jornalismo literário se distancia do jornalismo factual pela abordagem mais 

extensa e aprofundada sobre determinado assunto. Assim, permite ao leitor um 

conhecimento mais aprofundado de um tema em questão e encontrou, no livro-

reportagem, especificamente na modalidade do perfil-biográfico, uma forma de narrar 

vidas de um modo denso e, ao mesmo tempo, humanizado. 
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