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Resumo 

 

Este artigo traz uma reflexão e uma exposição sobre a processualidade da pesquisa e do 

pesquisador, enquanto sujeito e autor, e as dimensões e possibilidades do trabalho com a 

entrevista como arquivo (FOUCAULT, 2008), prática e estratégia metodológica 

(ALONSO, 1998, ARFUCH, 1995 e 2010, GUILHAUMOU, 2005, FRATTINI e 

QUESADA, 1994, MORIN, 1973), na investigação sobre as práticas e dos discursos de 

si dos jornalistas. Nesse processo realizado durante a produção da tese Do fazer um 

saber: a construção do biografar - O discurso de autoria sobre a prática jornalística na 

produção de biografias por jornalistas brasileiros, a pesquisadora tensiona as nuances da 

entrevista como construção metodológica a partir da problematização de Pereira e 

Neves (2013) sobre a ampliação dos usos da entrevista nas pesquisas em Comunicação.   
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Introdução 

 

Da prática ao discurso. Do discurso à prática. Na pesquisa sobre jornalismo, a 

mobilização das falas dos jornalistas como sujeitos da atividade estabelece um outro 

nível de observação e compreensão sobre a atividade, os produtos, os valores e a 

constituição de identidade do grupo profissional e do campo. A entrevista, por vezes, é 

o vetor desse processo de investigação, enquanto ferramenta metodológica dos 

pesquisadores (VIEIRA, 2014). Entretanto, o tensionamento sobre a entrevista e suas 

nuances – caráter dialógico e processo de construção e compartilhamento, suas 

especificidades, a escuta e a narrativa –, nem sempre se faz presente nas pesquisas, 

gerando uma “lacuna epistemológica e metodológica” (BROUSTAU, JEANNE-

PERRIER, LE CAM e PEREIRA, 2012, p.1). 

Nos estudos para a tese Do fazer um saber: a construção do biografar - O 

discurso de autoria sobre a prática jornalística na produção de biografias por 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Jornalista e Doutora em Ciências da Comunicação pela Unisinos. Professor do curso de Jornalismo da ESPM-Sul: 

karine.vieira@espm.br. 
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jornalistas brasileiros (2015)
3
, trabalhei a entrevista no processo de investigação para 

conhecer e compreender o discurso dos jornalistas Alberto Dines, Lira Neto, Mário 

Magalhães, Regina Zappa e Ruy Castro. No contexto da processualidade da pesquisa, 

propus um exercício metodológico-reflexivo sobre a investigação, problematizando a 

condução do trabalho: da elaboração da escuta – o encontro com os jornalistas, a 

construção e compartilhamento do diálogo -, à escrita – interpretação e produção da 

narrativa. Esse movimento teve como objetivo discutir o trabalho com a voz do outro. 

Esses sujeitos, no processo de produção de uma biografia, partilham das mesmas 

posições que eu na produção desta pesquisa de tese: autora/jornalista/pesquisadora. 

Sobre esta perspectiva, Alonso (1998) compreende a entrevista como uma forma de 

diálogo social, na qual o discurso produzido nessa interação prescinde de sentido e, por 

isso, o trabalho do pesquisador deve ser reflexivo sobre todo o processo, para a 

produção de conhecimento a partir da investigação. Dessa forma, a essência da 

entrevista não estaria apenas no conteúdo, mas também no dizer, no escutar e em como 

essa interação se faz. A finalidade da entrevista é ampliada e nela informação não é 

apenas um dado, mas um sentido.   

Entrevistar quem domina a entrevista é um desafio imposto a quem tem os 

jornalistas como sujeitos da sua pesquisa. Desde a proposta do projeto de tese, a 

entrevista e o contato com os jornalistas-biógrafos estavam no horizonte da 

investigação, como uma instância desse processo de conhecimento sobre a produção de 

biografias por jornalistas brasileiros. Neste artigo, faço a apresentação desse processo 

desafiador de realizar entrevistas com jornalistas. Compartilho das mesmas questões 

que orientaram a problematização do tema por Pereira e Neves (2013, p. 36) no 

contexto de um “duplo processo – de proliferação do uso da entrevista nas pesquisas em 

Comunicação e sua transposição a partir da prática jornalística”, discutindo qual é o 

espaço da metodologia.  

 

Como utilizar uma técnica também considerada "jornalística" em estudos 

vinculados a esse campo? Que tipo de precauções o pesquisador deve tomar ao 

entrevistar jornalistas? Existem especificidades nas entrevistas de pesquisa feita 

com jornalistas? Ou é possível partir dos mesmos pressupostos que permeiam a 

investigação em Ciências Sociais? (PEREIRA E NEVES, 2013, p. 36) 

 

                                                 
3Tese defendida em 2015 no Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade 

do vale do Rio dos Sinos (Unisinos).  



 

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

 

 3 

 Na discussão das estratégias metodológicas para a “condução de entrevistas de 

pesquisa com jornalistas”, os autores problematizam a interação entre entrevistador e 

entrevistados e as modalidades de “restituição do discurso dos jornalistas nos relatos de 

pesquisa” (PEREIRA E NEVES, 2013, p. 36).  Desde a escolha do método, esses 

questionamentos se fizeram presentes na pesquisa, sendo confrontados na construção da 

abordagem desses jornalistas, no guia de entrevistas, na entrevista em si, na transcrição, 

na interpretação e na análise. O desenvolvimento da metodologia para a pesquisa de tese 

e o relato sobre a interação com os jornalistas é o cerne deste artigo no qual apresento 

uma forma de apropriação da entrevista na pesquisa sobre jornalismo, compreendendo a 

sua complexidade, a partir do caráter dialógico, interativo, discursivo e biográfico, em 

uma experiência de compartilhamento e troca com profissionais que têm nessa prática a 

sua expertise.  

 

Dos limites e intersecções 

Para um jornalista, a entrevista é o instrumento primeiro do seu ofício. A busca 

por uma informação inicia-se com a formulação de uma pergunta a alguém. O cientista 

social começa também o trabalho de investigação com uma pergunta, manifestada em 

um problema de pesquisa, algo que precisa ser compreendido, explorado, desnudado, 

(re)conhecido. A entrevista também é uma ferramenta. A origem epistemológica da 

pergunta, porém, se distingue, em certa medida, na “natureza da informação” (MORIN, 

1973), onde a visibilidade e alcance são balizadores: nas ciências sociais integra um 

sistema metodológico, no universo de um grupo de pesquisadores, apenas; para o 

jornalismo, compõe uma esfera do “espetacular”, o interesse público. Arfuch (2010), na 

sua genealogia do espaço biográfico, trabalha a entrevista como um gênero biográfico, 

produzido em um processo experiencial, onde os seus usos, tanto nas ciências sociais 

quanto no jornalismo, estão articulados em uma esfera de hibridizações, com diferentes 

formas narrativas
4
, que partilham do mesmo “traço”: “o caráter dialógico, 

conversacional, interativo, que torna o encontro entre sujeitos uma cena fundadora da 

pesquisa. Parafraseando Blachot, poderíamos dizer que aqui a pergunta se transformou 

“'no desejo do conhecimento'” (ARFUCH, 2010, p. 240).  

                                                 
4 “Formas que, da margem mais clássica da indagação sobre a voz do outro – da etnografia, da antropologia -, foram 

definidas como “paraetnográficas” (Clifford, 1988) e cujo o desdobramento é bem reconhecível no horizonte 

contemporâneo: 'gêneros da história oral, o romance de não-ficção, o 'novo jornalismo', a literatura de viagens e o 

documentário (p. 24)” (ARFUCH, 2010, p. 240). 
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 A importância da entrevista em ambos os campos revela um mapa de “limites 

borrados”, seja pelos procedimentos de indagação, bem como pelas narrativas do eu 

produzidas que se mostram, sobretudo, “compatíveis e complementares no horizonte da 

discursividade social” (ARFUCH, 2010, p. 240). Sob esse prisma, é interessante pensar 

a construção da entrevista a partir dos propósitos concernentes ao trabalho de 

investigação empreendido, seja pelo investigador social, seja pelo jornalista. Pois é no 

desejo do conhecer que trabalhei a entrevista, no estudo da tese, dentro de limites 

borrados, em confluência como método jornalístico e de pesquisa, enquanto jornalista e 

pesquisadora, na reflexão sobre a autoria na produção de biografias por jornalistas 

brasileiros. A voz desses profissionais se torna objeto de observação para o 

entendimento desta prática. Neste sentido, compartilho da mesma intenção de Arfuch 

(2010) ao trabalhar teórica e metodologicamente a entrevista, direcionando o olhar pelo 

seu atravessamento dos campos: as ciências sociais e o jornalismo.  

 Entre as aproximações e distinções da apropriação da entrevista no jornalismo e 

nas ciências sociais, há como essência comum: o compartilhamento do “imaginário da 

voz” (ARFUCH, 2010, p. 242), uma mesma presença, uma mesma fala de vida, ou de 

um acontecimento, que se estrutura em uma situação única de um espaço comunicativo 

e subjetivo, no qual o produto desse encontro tem autoria partilhada pelos sujeitos 

entrevistador e entrevistado. Guilhaumou (2005) compreende uma “co-construção 

discursiva” nessa relação entre os atores, entrevistador e fonte, e nesse processo reside 

uma subjetividade de interação, no qual o pesquisador é “um produto da história 

observada na sua posição de coautor apreendido pelo encontro com o Outro”. É a 

constituição de um jogo discursivo produzido no contato, na troca entre os sujeitos. “A 

razão discursiva introduz-nos, por sua parte, numa ‘história de vida’ na qual o 

observador-entrevistador tem sua parte de coator, exercendo, portanto, diretamente a 

sua responsabilidade no que faz sentido no interior da ‘história de vida’” 

(GUILHAUMOU, 2005, p. 4).     

 Frattini e Quesada (1994), ao abordarem a entrevista jornalística como técnica 

profissional e gênero, ressaltam que esse encontro, além de uma situação de ouvir e 

escutar, é um processo interativo que envolve muito mais aspectos da comunicação, mas 

com um objetivo mais imediato de construção de uma reportagem, de esclarecer sobre 

um determinado acontecimento. Contudo, a noção dialógica e experiencial da entrevista 

se mantém.   
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 Como gênero e técnica, a entrevista jornalística “independente da temática que 

aborde e de sua possível tipologia (entrevistas políticas, de atualidade, científicas, 

biográficas, etc.), em geral é publicada ou difundida exibindo (ou aludindo à) sua 

dinâmica interacional” (ARFUCH, 2010, p. 242). Já a entrevista acadêmica se propõe ir 

além, em um outro tipo de produto (relatório, tese, dissertação, história de vida) que, na 

sua estrutura, servirá para o interesse e a leitura, em princípio, do próprio pesquisador.   

Entende-se a entrevista como um jogo muito delicado, no qual os sujeitos 

compartilham de uma experiência singular, ambos com suas estratégias de indagação e 

de confissão, numa certa disputa de forças e saberes, em que ao entrevistador cabe 

manejar, talvez, a sua melhor “arma”: a escuta. O como escutar estabelece para o 

trabalho da entrevista as pistas do como narrar”. Uma escuta ampla, “plural”, como 

propõe Arfuch (2010) na construção de uma metodologia
 
de trabalho com a entrevista, 

em um processo para pensar o papel do pesquisador e, por consequência, um exercício 

de uma “vigilância” epistemológica, no qual os saberes, práticas e os caminhos 

percorridos ao longo da pesquisa também foram expostos, desde a concepção do corpus, 

a processualidade do trabalho de campo realizado, problematizando e refletindo sobre as 

encruzilhadas, desvios e atalhos desse percurso.  

 

Da construção do método – o sujeito na pesquisa 

 

Desde os primeiros movimentos da tese, a entrevista se estabeleceu como 

metodologia para o trabalho com o processo de produção de biografias por jornalistas 

autores de biografias, ouvindo o que eles tinham a dizer sobre as suas práticas. Nessa 

construção, compartilhando experiências de pesquisadores que já se aventuraram pelos 

bastidores da prática jornalística – Pereira (2011) em Jornalistas-intelectuais no Brasil e 

Mühlhaus (2007) em Por trás da entrevista – e no trabalho junto ao projeto de pesquisa 

desenvolvido Marocco (2012), decidi realizar uma série de entrevistas com cinco  

jornalistas brasileiros que encontraram na biografia um espaço para o exercício da 

autoria: Alberto Dines, Lira Neto, Regina Zappa, Ruy Castro, Fernando Morais e Mário 

Magalhães. As entrevistas foram gravadas e realizadas entre janeiro e outubro de 2013, 

nos locais de trabalho dos biógrafos nas cidades do Rio de Janeiro (Ruy Castro, Mário 

Magalhães e Regina Zappa) e São Paulo (Alberto Dines, Lira Neto). Desde a definição 

dos nomes dos biógrafos, fui organizando um acervo de entrevistas para jornais, 
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revistas, vídeos, programas que datam do lançamento das biografias e, também, de 

outros momentos da carreira desses jornalistas. Esse material foi utilizado como 

subsídio para a preparação das entrevistas realizadas na pesquisa, como um suporte, na 

perspectiva de tentar compreender como esses profissionais se colocam através dos seus 

discursos sobre si e sobre suas práticas. Esse conjunto de entrevistas compõe uma 

espécie de arquivo do lugar de fala desses repórteres sobre as suas produções.  

A noção de arquivo remonta, em uma primeira aproximação, à ideia de 

documento e registro. Foucault (2008) trabalha a dimensionalidade do arquivo, em que 

há a ideia de permanência e atualização do arquivo no tempo, não como um conjunto de 

documentos e registros, mas sim acontecimentos e coisas performados por um sistema 

de enunciados, um jogo de relações.  

Ao invés de vermos alinharem-se, no grande livro mítico da história, palavras 

que traduzem, em caracteres visíveis, pensamentos constituídos antes e em 

outro lugar, temos na densidade das práticas discursivas sistemas que instauram 

os enunciados como acontecimentos (tendo suas condições e seu domínio de 

aparecimento) e coisas (compreendendo sua possibilidade e seu campo de 

utilização). São todos esses sistemas de enunciados (acontecimentos de um 

lado, coisas de outro) que proponho chamar de arquivo (FOUCAULT, 2008, p. 

146).  

 

Em Arqueologia do Saber, Foucault (2008, p. 147) afirma que o arquivo é, em 

um primeiro momento, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados “como 

acontecimentos singulares”, mas é, também, o que faz com que todas as coisas que 

foram ditas não se acumulem, simplesmente, mas que “se componham umas com as 

outras, segundo relações múltiplas”. O arquivo pode ser compreendido como um 

conjunto de discursos, de acontecimentos que permanecem no tempo e continuam a 

operar e a se transformar, em constante atualização. Ele, ao mesmo tempo, define o 

sistema de sua enunciabilidade – na sua “raiz como enunciado acontecimento e no 

corpo em que se dá” –, e o sistema de seu funcionamento – “no modo de atualidade do 

enunciado-coisa”:  “é o que diferencia os discursos em sua existência múltipla e os 

especifica em sua duração própria” (FOUCAULT, 2008, p. 147).  Essa noção de 

arquivo proposta por Foucault orientou a construção do método de trabalho de campo 

com a realização das entrevistas com os jornalistas. Seus ditos sobre as obras e suas 

práticas nas entrevistas ajudaram a identificar e prefigurar quem era aquele futuro 

interlocutor, qual seu discurso de si, o que de suas falas se repetem, se atualizam e 

podem vir a se repetir e atualizar na entrevista realizada. São materiais que ajudaram a 



 

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

 

 7 

compor o roteiro da entrevista, as perguntas, a apurar a escuta na transcrição do relato, 

na construção da análise e na narrativa do mesmo.  

 Desta forma, o trabalho iniciou pela arquitetura do roteiro para as entrevistas, 

resultado da articulação entre as entrevistas dos jornalistas, a leitura dos livros e os 

interesses da pesquisa. Este guia foi trabalhado em cinco núcleos de abordagem: 1) 

trajetória do jornalista – carreira, experiências que o marcaram, o afastamento do 

jornalismo diário para o trabalho com livros; 2) o tornar-se biógrafo – referências no 

gênero, o primeiro contato com o gênero, os biografados; 3) a investigação – o processo 

de apuração em detalhes; 4) A construção da narrativa – a carpintaria do texto; 5) a 

biografia publicada – a relação com a figura do leitor e a visão sobre do fenômeno 

biográfico. A proposta de trabalhar um guia e não um questionário é uma forma de 

conduzir a entrevista de forma dialógica, em uma interação mais aberta para que o 

entrevistado e entrevistador se sentissem à vontade nesse processo. Afinal, estava 

conversando com jornalistas, que têm o domínio sobre a entrevista, que têm suas 

próprias técnicas, seus meios de conseguir a informação. Mesmo estando na posição de 

pesquisadora e tendo como proposta a busca de informações para a construção de um 

relato de tese, a minha experiência de entrevistadora é como jornalista. Nos encontros 

com os biógrafos, tive a sensação de que, mesmo sabendo que o propósito da entrevista 

era uma pesquisa acadêmica, fui recebida como jornalista, e isso se refletiu em vários 

momentos, como na troca de experiências sobre o ofício, o mercado de trabalho, sobre o 

trabalho de repórter. Momentos que serviram também para uma aproximação, uma 

quebra de barreiras, parte de um processo de negociação e de construção da entrevista e 

do relato. Pereira e Neves (2013) avaliam essa interação como uma forma de 

reconsiderar a postura do entrevistador, que tem o mesmo status e os mesmos 

conhecimentos sobre o processo. Assim, pensar a entrevista como interação 

revela um processo de dupla interpretação em que pesquisador e informante se 

avaliam e interpretam o sentido dos discursos articulados por ocasião dessa 

interação. Isso ganha uma conotação particular em uma interação entre pesquisador 

e jornalista. Os dois dominam a técnica da entrevista. Conhecem o trabalho um do 

outro. A interação entre eles funciona, portanto, como uma espécie de "espelho 

entre atores com objetivos variados" (BROUSTAU et al., 2012, p. 16). Sua análise 

remete às condições de produção desse relato e à maneira como os participantes 

negociam seus estatutos e papéis sociais.  (PEREIRA e NEVES, 2013, p. 37) 

  

A primeira entrevista foi com o último biógrafo selecionado, Mário Magalhães. 

Era também, na época, o menos experiente nessa função – tinha acabado de publicar a 
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sua primeira biografia – e ainda vivia os efeitos da repercussão da sua obra, que colocou 

em pauta a figura do guerrilheiro Carlos Marighella. Mário Magalhães me recebeu no 

dia 26 de janeiro de 2013, um sábado pela manhã, no seu apartamento em Botafogo, na 

Zona Sul do Rio de Janeiro. A entrevista foi no antigo quarto da filha mais velha do 

jornalista, – que já não morava mais com a família –, local que Magalhães utilizou 

como escritório para escrever a biografia sobre Carlos Marighella. Saber que ali foi o 

local de produção do livro revelou pequenos detalhes do cotidiano desse processo que, 

posteriormente, seriam mencionados por ele ao mostrar o computador onde trabalhou, a 

caixa de fitas cassete – “eu tô passando pelas mídias” -, e o processo de organização.  

5
Magalhães: Eu tenho em papel. Eu tenho microfilmes. Doei agora os microfilmes pro 

Memorial Marighella na Bahia. Levei todos os microfilmes, não sobrou nenhum, só que esses 

microfilmes já tinham virado CD. Que eu encomendei o microfilme pro Arquivo Nacional, 

paguei pelo microfilme e paguei a conversão para CD. Muito bem, CD, no início eu tinha isso 

aqui (mostra os disquetes), disquete, aí eu passo a ter CD, no final, DVD. Eu tô passando pelas 

mídias. Olha o que eu tenho de disquete. Várias mídias aqui. Aqui dentro (caixa) é só fita 

cassete, fita cassete lá. Tem quase mil horas gravadas. Só na reta final do livro, só na reta final 

que eu passo a gravar no digital, mas o grosso está em fita cassete. Eu resolvo organizar, 

mesmo o que está em papel eu passo, leio e passo, o centro das informações para o computador. 

Esse bichão aqui foi comprado em 2003 para fazer o livro, isso é um XP e eu terminei o livro 

num XP e tive que pegar o notebook da Ana para o processo de edição porque os arquivos que 

a Companhia das Letras mandava já não abriam ali. Eu vou sentir muita falta do XP. Por que 

eu não mudava? Porque eu tinha organizado tudo aqui e tinha medo que tivesse problema de 

compatibilidades e me atrapalhassem. O que tem aqui? Tem cinco mil e quatrocentos arquivos 
exclusivos de Marighella.  

Mesmo estando com o guia no caderno de anotações, preferi não seguir a ordem 

das abordagens. Escolhi iniciar a entrevista sobre o trabalho com as fontes no livro. Na 

leitura recente da obra, havia me impressionado o caderno de notas sobre fontes ao final 

da biografia, no qual muitas das informações e detalhes da narrativa são explicados. 

Começamos, então, a falar sobre o seu processo de pesquisa, a preocupação em registrar 

tudo em notas. Conversamos por quase três horas. Pude perceber que havia um interesse 

por parte dele em falar sobre o tema, discutir o trabalho e de pensar sobre. Parecia estar 

muito à vontade com o encontro. Na análise de Pereira e Neves (2013) sobre a 

negociação de estatutos e papeis sociais entre o pesquisador e o jornalista na entrevista, 

há uma tendência do jornalista em se mostrar confortável com a situação e, por isso, 

algumas vezes, pode tentar se antecipar às necessidades do entrevistador. Com 

Magalhães não houve qualquer movimento nesse sentido, de forma que não prejudicou 

o andamento da entrevista. Parecia haver um respeito pelo trabalho de pesquisa.  

                                                 
5
 Ao longo do artigo utilizo trechos das entrevistas que, para diferenciar do restante do texto, estão em 

itálico.  
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No dia seis de fevereiro de 2013, encontrei Regina Zappa pela manhã, no seu 

apartamento no Alto Leblon, também na Zona Sul do Rio de Janeiro. Regina estava 

trabalhando na escrita de Gilberto bem perto, a biografia sobre Gilberto Gil que lançou 

alguns meses depois da entrevista. Ela estava preocupada com os prazos para a editora, 

mas, mesmo assim, conseguiu me receber. A conversa foi muito tranquila e, assim 

como Magalhães, ela se mostrou muito disponível. Depois que tínhamos terminado a 

primeira parte da entrevista, Regina me levou até o escritório onde trabalhava para me 

mostrar um pouco do seu processo naquele momento de confecção da biografia. Muito 

material de arquivo do livro sobre Gil, mas também ainda da biografia anterior, Para 

seguir minha jornada: Chico Buarque (2011) – a quarta obra sobre o compositor. 

Perguntei a ela se sempre trabalhou em casa e Regina me contou um pouco da sua 

trajetória em redação. A jornalista atuou por 23 anos no Jornal do Brasil e sente saudade 

daquela atmosfera, mas disse que, depois que saiu, virou a página. 

Karine: Mas para as biografias, pros livros, sempre em casa? Ou teve algum espaço teu ou 

escritório teu?  

Regina: Não. Quando eu escrevi o primeiro livro, eu editava o Caderno B e em casa eu fazia (o 

livro). Até o meu computador ficava no quarto. Aí, depois, aí eu já, bom, daí eu tinha um 

trabalho, abri um escritório. A gente fazia site. Fizemos o site, fizemos o site do CCBB um 

tempo e outros trabalhos e tal, eu e mais dois, amigos. De 2000 a 2003, eu fiquei com esse 

escritório, depois fechei o escritório, fui trabalhar na Petrobras de 2003 a 2005. Aí eu enchi o 

saco. Nesse tempo eu escrevi Carvana e escrevi o romance, chamado Doce Lar. Aí, depois, eu 

saí em 2005 e aí não fui mais trabalhar em lugar nenhum e daí fiquei trabalhando em casa, 

fazendo frila, editando revista e escrevendo os livros. Dessa vez agora eu tô só com esse livro.  

Karine: No JB tu ficaste até 2000?  

Regina: Fiquei 20 anos, 23 anos.  

Karine: Sente saudade?  

Ragina: Nenhuma (risos). Você sabe que eu amava, adorava. Eu era viciada em redação, mas 

depois o JB entrou numa decadência. Foi tão ruim o final lá, que na hora que eu saí, eu virei a 

página. E hoje as pessoas falam: “você não quer voltar pra redação?”. Eu falo, “Deus me 

livre”. Aquilo era naquela época, eu tinha muita energia, entendeu.  

 A partir desta interação, trocamos algumas impressões sobre nossas trajetórias 

profissionais. Nessa situação de negociação de papéis na entrevista, a pergunta de 

Regina sobre minha trajetória não soou como uma avaliação sobre quem eu era ou que 

pretendia. Digo isso porque a pergunta surgiu depois de quase duas horas de conversa 

no contexto em que ela dividia comigo sua trajetória profissional. Pereira e Neves 

(2013) problematizam situações como essa em entrevistas com jornalistas, mas em 

outro patamar.  
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Esse tipo de situação acontece com frequência em uma entrevista com 

jornalistas. Em geral, não são intervenções diretas no conteúdo da conversa, 

mas perguntas sobre o estatuto do pesquisador (É um professor? Estudante? De 

graduação ou de pós?), sobre os objetivos da investigação, ou sobre o uso 

subsequente da entrevista (que publicações que ela vai originar, as garantias de 

anonimato, etc.). A avaliação que o jornalista faz do pesquisador certamente 

define as condições de realização da entrevista. Nesse caso, por questões éticas, 

é importante responder de forma honesta a esse tipo de questionamento durante 

a análise, considerar os seus efeitos na produção do discurso pelo entrevistado. 

(PEREIRA e NEVES, 2013, p. 41-42) 
 

No caso, o que aconteceu foi uma troca de experiências sobre o trabalho como 

jornalistas, algo que eu não esperava, mas que mostrou que Regina parecia estar 

confortável com a situação. Depois disso, a jornalista mostrou os manuscritos das 

biografias de Gil, suas anotações, divisões de capítulos, tudo o que estava no 

computador. Foi muito interessante para a compreensão das informações fornecidas por 

ela anteriormente ver de perto esse work in progress. Fotografar os locais de trabalho 

não era algo que eu intencionava, até porque não sabia como seria a interação com os 

biógrafos, mas Regina concordou com o registro. Fiz isso com Ruy Castro, Alberto 

Dines e Lira Neto, mas só porque senti, por parte dos entrevistados, uma abertura para 

tal movimento. Foram peças iconográficas importantes para a pesquisa.  

A terceira entrevista aconteceu uma semana depois, no final de tarde de uma 

quarta-feira de cinzas, no dia 13 de fevereiro, quando Ruy Castro concordou em 

conversar comigo, em um café, depois de algumas tentativas de agendamento e duas 

condições: sem gravador e anotações. Não tive muita margem de negociação, mas 

aceitei, pois era uma oportunidade de conhecê-lo e tentar, talvez, uma entrevista nas 

minhas condições. Algumas horas depois, Castro ligou dizendo que poderíamos 

conversar no seu apartamento às 19h por umas duas horas, pois tinha um compromisso 

depois.  

No horário marcado encontrei o jornalista no seu apartamento no Leblon. 

Conversamos no segundo andar, onde fica o seu escritório de trabalho e uma sala ampla 

de TV com um enorme acervo de livros e filmes – cerca 5 mil títulos no total. De fundo, 

tocava um jazz dos anos 1920, segundo ele. Apesar da atmosfera amigável, foi um 

início tenso.  O fato de não estar gravando era uma preocupação, pois não queria perder 

nenhuma informação. Levei um caderno de anotações, pequeno, mas utilizei pouco. 

Achei que apurar a escuta era a minha melhor estratégia. E acredito que deu certo. No 
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desenrolar do bate-papo – que já parecia uma entrevista, já que eu estava fazendo várias 

perguntas sobre o seu processo de produção, sem qualquer objeção da sua parte –, 

Castro também se revelou mais à vontade com a minha presença e foi contando detalhes 

da sua produção, o envolvimento com os biografados. O biógrafo falou sobre a forma 

como faz entrevistas. Ele não grava. Faz apenas anotações. Depois, fazendo a escrita de 

toda a nossa conversa, pensei que a condição de gravar poderia ser um teste ou uma 

forma do jornalista de compreender a técnica, que não acreditava em gravadores. 

Conversamos por mais de duas horas, pude ver seu local de trabalho e fotografar. Em 

uma sala no andar debaixo do apartamento, Castro mostrou sua coleção de livros sobre 

o Rio de Janeiro. Conversamos um pouco sobre essa relação com a cidade, e ele me 

contou que por pouco não nasceu no Rio, mais precisamente na Lapa. Seus pais 

mudaram-se para Minas um ano antes do seu nascimento. Falamos mais um pouco 

sobre suas coleções e Ruy, bastante irônico, disse que, como eu cumpri com a minha 

parte em não gravar e anotei muito pouco, mostraria algo que poucos sabiam. 

Anotações com nomes de pessoas que se recusou a biografar, ou porque não era 

momento ou porque não lhe interessavam. Suas escolhas para os biografados são muito 

pessoais. Ao final, me presenteou com uma série de livros seus ou sobre ele, que eu 

ainda não tinha. A entrevista foi uma negociação do início ao fim, das nossas posições 

como pesquisador e jornalista, entrevistador e entrevistado, uma das dimensões das 

dinâmicas identitárias pontuadas por Pereira e Neves (2013, p. 40) que "envolve as 

negociações de ordem estatutária". Para os autores, o pesquisador precisa um duplo 

movimento reflexivo-metodológico sobre o seu processo, refletindo "sobre o modo 

como ele próprio se coloca frente ao jornalista, bem como as possíveis implicações 

disso na condução da entrevista". Mas também, tentar "se antecipar às interpretações 

que o jornalista faz da interação e o estatuto que ele atribui ao pesquisador e à 

pesquisa". Esse foi um movimento contínuo e constante em todas as entrevistas, mesmo 

naqueles em que o entrevistado se mostrou mais receptivo, no caso de Alberto Dines, ou 

mesmo quando já havia uma relação entre pesquisador e jornalista, no caso de Lira 

Neto, meus últimos entrevistados do grupo. Conhecia Neto há quase 10 anos, quando 

trabalhei como pesquisadora para a biografia, Castello
6
 e, depois, fiz a minha 

dissertação
7
 de mestrado sobre o processo de produção da biografia sobre Padre Cícero

8
 

                                                 
6
 NETO, Lira. Castello: a marcha para a ditadura. São Paulo: Contexto, 2004. 

7
 VIEIRA, Karine M. O desafio de narrar uma vida – a Crítica Genética no estudo da biografia com 

gênero jornalístico. Porto Alegre. Fabico/UFRGS, 2011. 
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e, ao longo da produção de Getúlio
9
, nós nos encontramos informalmente em visitas que 

fez à capital gaúcha para pesquisa.  

Na troca de e-mails com Dines para agendar as entrevistas, o jornalista disse que 

adorava discutir biografias e mandou em anexo anotações que estava preparando há 

tempos sobre o tema. No dia da entrevista no sábado, 12 de outubro de 2013, nos 

encontramos no seu escritório na Vila Madalena, à tarde. O envio das anotações e a 

indicação de fontes para entrevistar, não me pareceu uma imposição estatutária 

(PEREIRA e NEVES, 2013) por parte de Dines. Como o mesmo disse em um dos seus 

e-mails, ele adora discutir a biografia. Já publicou vários textos no Observatório da 

Imprensa sobre o tema e tem prazer em falar sobre. Na conversa compreendi que ele é 

um apaixonado pelo tema, como autor e como estudioso, mas se coloca muito receptivo 

à troca, ao diálogo, sobre o assunto. Pereira e Neves (2013) contam as suas experiências 

na pesquisa com situações como essa e problematizam como o pesquisador deve lidar.  

 

[...] observamos, em nossas pesquisas, exemplos de apropriação do vocabulário 

acadêmico pelos jornalistas e um desejo, muitas vezes, de colaborar na 

condução da própria pesquisa. Muitos sugeriram outros possíveis entrevistados. 

[...]Trata-se, obviamente, de uma situação delicada, mas que mostra um outro 

lado de caráter interacional desse tipo de investigação: da mesma forma que o 

pesquisador é corresponsável pelas respostas emitidas durante a entrevista, o 

jornalista eventualmente pode (e deve) participar do trabalho de produção de 

inferência e análise e de construção de um relato da pesquisa. Lidar com esse 

tipo de situação é bem mais complicado do que tentar assumir uma certa 

neutralidade como pesquisador e trabalhar pela eliminação de eventuais vieses. 

Trata-se, na verdade, de levar em consideração o jogo de múltiplas 

participações que interfere na construção da entrevista, adaptar-se a ele e 

integrá-lo, na medida do possível, à interpretação dos dados. (PEREIRA e 

NEVES, 2013, p. 42).  
 

 Para lidar com essa “interferência”, coloquei-me aberta e receptiva, pois 

compreendi que suas colaborações revelavam as suas posições sobre a biografia. Ao 

longo da entrevista, Dines voltou a dar contribuições como a indicação do livro de 

Mariza Guerra sobre o biógrafo Raimundo Magalhães Jr. e a sua convivência com ele, 

em encontros na Biblioteca Nacional.  

Dines: [...] Então isso deu digamos uma, marcou a nova biografia brasileira como uma 

ramificação, ou como uma sublimação do jornalismo, entendeu? Estabeleceu essa coisa que a 

nova geração de biógrafos brasileiros teria que ser jornalistas. Na verdade, quem começou 

                                                                                                                                               
8
 NETO, Lira. Padre Cícero: poder, fé e guerra no Sertão. São Paulo: Companha das Letras, 2009.   

9
 NETO, Lira. Getúlio – dos Anos de Formação à Conquista do Poder (1882-1930). São Paulo: 

Companha das Letras, 2012. 
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isso, e eu agora citei, foi o Raimundo Magalhães Junior, você viu a biografia que saiu dele 

agora? 

Karine: Não, ainda não vi.  

Dines: Da Mariza Guerra se não me engano.  

Karine: Não, eu não vi ainda, porque eu estava vendo que tu estavas falando dele na conversa 

com o Sérgio, e depois agora na entrevista, tu comentaste. Procurei algumas coisas, mas não 

cheguei a ver essa biografia.  

Dines: Eu só preciso achar. Mariza Guerra de Andrade. Eu acho que ela até é relacionada 

remotamente com o Carlos Drummond, era mineira. E então o que aconteceu? Eu ia muito à 
biblioteca nacional e ele era um rato de biblioteca, e tinha feito grandes biografias.  

 O livro mencionado por Alberto Dines é Anel encarnado – Biografia e História 

em Raimundo Magalhães Jr (2013). Algum tempo depois da entrevista, comprei a 

publicação, que contribuiu para compreender a história do biografismo no Brasil. Foram 

quase três horas de conversa. Acredito que sua postura aberta para discutir e falar sobre 

seu ofício como biógrafo abriram novas perspectivas para pesquisa.  

Três dias depois, encontrei com Lira Neto em seu escritório, também na Vila 

Madalena. Neto estava no meio da produção do terceiro volume de Getúlio. No 

ambiente, seus biografados faziam companhia a muitas fotos de Getúlio Vargas e uma 

foto em tamanho natural de Padre Cícero. Por já ter uma relação anterior com o autor, a 

atenção para dinâmica estatutária foi de buscar não a afinidade, mas sim o 

distanciamento. Ao contrário dos outros jornalistas, o que me preocupava era 

justamente essa proximidade e o fato de já saber algumas coisas do seu processo. Neto, 

vez ou outra, lembrou de questões que já tínhamos conversado sobre biografias nesses 

encontros anteriores.  

Neto: Então são pessoas que me ajudam muito, devidamente pautadas por mim, são 

pessoas que, sem as quais os livros não existiriam, simplesmente não existiriam. Você 

fez para minha pesquisa do Castelo, lá no Rio Grande do Colégio Militar, e você sabe 

como aquilo é importante, imagina um conjunto de documentos daqueles que eu vou 

pegando de vários colaboradores e tal, é isso que faz, como a gente não é onisciente, 

nem onipresente, então a gente tem que delegar essas tarefas para essas pessoas. 

Essa relação, porém, permitiu construir o diálogo em um outro patamar, de 

maior reflexão sobre o processo e de aprofundamento de algumas questões.  

Para a construção do relato, voltei às gravações, para aproximar-me novamente 

daquelas vozes. Escutá-las e interpretá-las. Um trabalho de rememoração complexo. 

Pereira e Neves (2013, p. 45-46) problematizam a construção desse relato e propõem 
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formas de construí-lo, a partir de elementos do contexto da entrevista que devem ser 

trabalhados, como “o local onde foi realizada a entrevista; as intervenções feitas pelo 

pesquisador e as reações (verbalizadas ou não) que elas engendraram”.  Na restituição 

dos discursos dos entrevistados, trabalhei a entrevista na intersecção dos campos, das 

ciências sociais e do jornalismo (ARFUCH, 2010), compreendendo a abrangência deste 

instrumento metodológico no trabalho com o imaginário da voz, interesse comum que 

os atravessa. Como sujeito – e autora – dessa pesquisa, também me coloquei na 

intersecção, como entrevistadora, enquanto jornalista e pesquisadora. Assim, o trabalho 

com as entrevistas se desenvolveu no intermeio dessas posições, na vivência dessa 

experiência, da aplicação à significação.  

 

Considerações finais 

Na condução do estudo de tese sobre jornalistas brasileiros autores de biografias, 

utilizei a entrevista na confecção do trabalho e a problematizei na confluência dos 

limites enquanto técnica jornalística e método de pesquisa. Desta forma, busquei fazer 

desse trabalho metodológico um espaço para de reflexão sobre minha função enquanto 

autora/jornalista/pesquisadora e as dinâmicas de identitárias e estatutárias (PEREIRA E 

NEVES, 2013) entre entrevistador e entrevistado. Esse movimento metodológico-

reflexivo impôs-se como um exercício para a compreensão do sentido do que é autoria 

no trabalho com a voz do outro, um exercício de alteridade. Refletir sobre o processo e 

expor as minhas subjetividades, enquanto pesquisadora foi um desafio de deslocamento 

e questionamento sobre as dimensões, possibilidades e limites da minha autoria sobre a 

investigação. O resultado da tese se deu na partilha, no diálogo e na construção a partir 

das vozes desses jornalistas, ao falarem de si e de suas práticas. Dos seus lugares de fala 

construí o meu lugar de fala como pesquisadora, em uma experiência de formação, 

transformação. Um aprendizado sobre a complexidade do ofício da pesquisa. 
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