
 

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

 

 1 

 
 

Narradoras da Alteridade: possibilidades de acesso  

ao Outro no Jornalismo1 

 
Gean Oliveira GONÇALVES2 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 

 

 

Resumo 

 

O presente texto sintetiza parte das reflexões desenvolvidas na dissertação de mestrado 

do autor-pesquisador. O objetivo do artigo é, por meio de um viés comparativo, apresentar 

as estratégias adotadas por três autoras de livros-reportagem na construção de narrativas 

sobre pessoas LGBT. Procuro, em primeiro lugar, estabelecer a noção de que jornalistas 

se valem de diferentes estratégias para criar uma relação de plenitude com o Outro mesmo 

dentro do espectro das narrativas aprofundadas (também conhecido como Jornalismo de 

Autor ou Jornalismo Literário), aqueles que não se furtam de assumir uma intensidade na 

reportagem pouco comum aos veículos jornalísticos. Encontro, assim, instâncias 

reveladoras dos caminhos da narrativa e das possibilidades e limites da alteridade.    
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Introdução: a prática jornalística da autoria 

A saga de uma ex-agricultora pelo direito de ser mulher em virtude de uma trajetória de 

transexualidade, a história de brasileiras que batalham pela visibilidade da 

homossexualidade feminina e os percalços e dilemas de gays em igrejas cristãs. Três 

exemplos de histórias que foram escritas a partir do caldeirão de experiências, relatos e 

vivências que as pessoas LGBT têm no contexto brasileiro. Estas foram três narrativas 

pensadas e arquitetadas por jornalistas na forma de reportagens – o estilo nobre do 

jornalismo – e que de alguma forma apontam para as conexões entre jornalistas e pessoas 

LGBT (o Outro, o protagonista social tão caro para as histórias). 

Em O Nascimento de Joicy, Entre a cruz e o arco-íris e Muito Prazer – vozes da 

diversidade, os livros-reportagem onde se encontram essas histórias, para além da 

                                                 
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 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes (ECA-

USP), com orientação da Professora Dra. Cremilda Medina, e-mail do discente: geangoncalves@usp.br. 
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semelhança temática, há três obras fruto de mulheres jornalistas em um trabalho 

minucioso de pesquisa e de diálogo com seus interlocutores.  

Nesta empreitada jornalística, elas optaram e ambicionaram uma escrita de respeito, 

sensibilidade e complexidade sobre vidas que desviam dos códigos de gênero e 

sexualidade apontados culturalmente como hegemônicos.  

Se há muitas formas de contar histórias, Fabiana Moraes, Karla Lima e Marília de 

Camargo César escolheram, a sua maneira, um caminho que as levassem ao devido 

cuidado com a complexidade de cada encontro, de cada fala, de cada ideia, de cada 

premissa ou de cada hipótese que emergiu na produção desses livros.     

Esta postura ética e de senso jornalístico, foi me apontada tanto nas leituras, logo nas 

primeiras páginas, quanto nas conversas com essas jornalistas-autoras. De forma que 

desbravar suas reportagens é um manuseio que requer o devido respeito a essa empreitada 

por elas elaborada, assim como exige de mim sensibilidade crítica e indagações com 

encantamento sobre narrativas, jornalismo, alteridade e representação. 

Antes de tudo, é necessário pensar o que significa o produto jornalístico elaborado por 

tais autoras. No livro Jornalismo Literário: tradição e inovação (2016), Monica 

Martinez, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da 

Universidade de Sorocaba, aponta um importante panorama do fenômeno das narrativas 

aprofundadas; que para além das disputas em torno de nomenclaturas como jornalismo 

literário, jornalismo de autor, jornalismo em profundidade, jornalismo narrativo, 

literatura criativa de não ficção; remonta a uma solida tradição de jornalistas-escritores, 

no diálogo entre Jornalismo e Literatura, que se permitiram a fruição narrativa em 

contraposição a um jornalismo diário, que apoia-se no conteúdo noticioso, mas repleto de 

sentidos rasos dos comportamentos humanos. 

Segundo Martinez (2016, p. 405), a partir de uma releitura de Edvaldo Pereira Lima, trata-

se de uma modalidade de prática jornalística na qual o autor “mergulha na realidade 

contemporânea para tentar compreender seus mistérios, nexos e sentidos e relatá-los, com 

seus acertos, suas idiossincrasias, seus paradoxos e suas possibilidades”. Ela acrescenta 

que essa produção de sentidos se conjuga com a aplicação de técnicas de estilo literário 
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com o objetivo de criar um relato envolvente e que permite a compreensão de um tema 

ou contexto não-ficcional. 

Estamos falando da experimentação de um jornalismo que opera na descoberta de 

pessoas, um desejo solidário de compreender o Outro, seu contexto, seus modos de ser 

no cotidiano e de perceber seu lugar no mundo. Uma prática jornalística que se apoia em 

uma apuração criteriosa, na escuta e articulação de vozes, em outras possibilidades e 

técnicas narrativas, na imersão da observação-experiência, na identificação de 

comportamentos individuais e coletivos, e por fim, na noção de uma marca autoral.   

Como obras narrativas, os livros-reportagem, portanto, estão para além do mero 

discursivo informativo ou de difusão, são o suporte no qual se emprega, por excelência, 

novas técnicas e estratégicas não experimentadas na tradição profissional do jornalista. 

Dito de outra forma, é o suporte por meio do qual se concretiza uma abertura a outras 

capacidades que fogem à tradição profissional, à gramática jornalística moderna e 

tecnológica. 

Edvaldo Pereira Lima (2009) esclarece que o livro-reportagem pertence ao mundo do 

jornalismo, mas que transcende as práticas jornalísticas das redações dos veículos 

periódicos. Para Lima, trata-se de um meio multidisciplinar de comunicação capaz de 

incorporar elementos do jornalismo, da literatura, da antropologia, da sociologia, da 

história e da psicologia. No entanto, é, sobretudo, um meio de narrar histórias e registrar 

marcos desafiadores de nosso tempo específico já que se lança a uma dimensão contextual 

ao ampliar fatos, situações e ideias de relevância social. 

[...] O livro-reportagem cumpre um relevante papel, preenchendo vazios deixados 

pelo jornal, pela revista, pelas emissoras de rádio, pelos noticiários da televisão, 

até mesmo pela internet quando utilizada jornalisticamente nos mesmos moldes 

das normas vigentes na prática impressa convencional. Mais do que isso, avança 

para o aprofundamento do conhecimento do nosso tempo, eliminando 

parcialmente que seja, o aspecto efêmero da mensagem da atualidade praticada 

pelos canais cotidianos da informação jornalística. (LIMA, 2009, p. 4).     

Sobre a autoria, em A Arte de Tecer o Presente (2003), Cremilda Medina expõe o livro-

reportagem como o espaço narrativo no qual se pode revelar a linguagem autoral. Fora 

das práticas atrofiadoras, do ritmo alucinante, o jornalista pode resgatar uma autoria que 

descobre vozes, movimentos e mistérios da relação com o Outro e fundir tais elementos 

em uma narrativa sedutora. Pode-se ir do jornalismo de difusão ao jornalismo da relação.  
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Aos olhos de Medina, não se trata de uma prerrogativa do livro-reportagem, mas uma 

postura de humanização jornalística que pode invadir o jornalismo diário e que encontra 

forte esboços nas práticas da reportagem no Brasil. Na primeira elaboração de A arte de 

tecer o presente (1973), escrita ao lado de Paulo Roberto Leandro, ambos agruparam um 

quadro de tendências interpretativas da reportagem: o aprofundamento do contexto, a 

humanização do fato jornalístico (protagonismo), as raízes históricas do acontecimento e 

os diagnósticos e prognósticos de fontes especializadas. 

Mais recentemente, Jaqueline Lemos Martins (2016) desbrava, por meio da tese O autor 

e o narrador nas tessituras da reportagem, outra noção fundamental para a elaboração 

da reportagem: a potencialidade do narrador, a possibilidade do jornalista, enquanto autor, 

compor narradores em suas reportagens, os sujeitos da história que conduzem e alinham 

os acontecimentos. 

Para Martins, distintos sujeitos podem ser mobilizados na narrativa de uma reportagem. 

Contudo, a experimentação do foco narrativo é muitas vezes podada pela perspectiva 

hegemônica do narrar com distanciamento, neutralidade e objetividade. Tradição tão 

difundida e ancorada na primazia das técnicas profissionais e que impede uma 

democratização da narrativa.  

[...] o ethos hegemônico que sustenta a prática jornalística tradicionalmente cria 

barreiras para que seja possível identificar efetivamente a existência da separação 

que existe entre autor e narrador. Na literatura, no campo das artes, o autor ciente 

da sua episteme sabe claramente que ele elabora um sujeito outro para narrar suas 

histórias. No jornalismo, ainda tateamos a compreensão dessa questão 

(MARTINS, 2016, p. 103)  

Dessa forma, a noção de narrador coopera para a compreensão de que a narrativa realinha 

a realidade. Tal reelaboração do real pode ser resultante de estratégias clássicas ou mais 

criativas arquitetadas de modo a articular vozes, visões e experiências de mundo, e que 

por fim, caminham rumo ao diálogo com o outro – o exercício social da alteridade. 

As imbricações entre narrativa aprofundada, a estrutura do livro-reportagem, o papel do 

autor e a criação do narrador, coloca-nos a par do terreno no qual a produção das 

jornalistas aqui estudadas se ancora. Ajuda-nos a ensaiar uma investigação sobre a ação 

humana que organiza e dá sentido aos modos de ser e se expressar do outro [a definição 
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de narrativa para Cremilda Medina, (2003, p. 47).], a arte humana de elaborar uma 

narrativa possível entre tantas outras narrativas possíveis. 

 

 

1. Narrativas possíveis: a ação humana que organiza e dá sentido 

Apesar do desejo de subjetividade, complexidade e profundidade narrativa, Fabiana, 

Karla e Marília elaboraram seu lugar como jornalista (e a fidelidade a esta posição) de 

forma bem divergente nas suas reportagens. Nas reportagens aqui apontadas, as 

jornalistas se configuraram como uma antropologista, uma documentarista e uma 

investigadora, respectivamente. Usaremos dessas essências profissionais como forma 

lúdica de compreender a posição adotada por cada jornalista, ou seja, seus perfis e estilos 

profissionais como estratégias ativadas no momento de pensar, coletar e articular todos 

os elementos que armam a estrutura da reportagem.   

A posição dos sujeitos jornalistas pode ser descrita dessa maneira em virtude de como se 

dá o encontro com o Outro e quais estratégias foram concebidas para que a prática 

jornalística fosse mais afeita à alteridade, ao encontro, escuta e reconhecimento do 

protagonista anônimo. 

1.1. A antropologista 

A primeira delas aposta em uma prática de imersão relacional. Fabiana Moraes é 

socióloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ela trabalhou 

como repórter especial do Jornal do Commercio e, atualmente, é professora no curso de 

Comunicação Social da UFPE. Nos momentos de aproximação com a cabelereira Joicy, 

a quem Fabiana acompanhou por quatro meses, ela estava elaborando seu trabalho de 

doutoramento e conciliava a universidade com o ofício diário de repórter. 

A narrativa composta por Moraes é sustentada por uma linguagem de mergulho na 

perspectiva do outro. A jornalista emprega diálogos e a construção de cenas, neste caso, 

os leitores experimentam a ação e a vida da transexual. Reconhecemos os mais vastos 

âmbitos da vida de Joicy de modo em que ela se configure em alguém muito próximo e 

caro ao leitor da reportagem. 
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A reportagem foi vencedora do Prêmio Esso de 2011 em virtude do senso crítico, da 

escrita subjetiva e da exposição das dificuldades do mundo de Joicy. A experiência da 

academia e do jornalismo são experiências pertinentes que fundamentaram o método 

sensível empregado por Moraes na apuração e na narrativa nesta e em outras reportagens. 

Antes de escrever sobre a vida de Joicy, Fabiana foi responsável pelos livros Os Sertões 

(2010), Nabuco em pretos e brancos (2012) e No país do racismo institucional (2013).  

O tom subjetivo e de diálogo. O desejo de representar o Outro. Portanto, são marcas da 

jornalista pernambucana que enfatiza o emprego da proximidade como estratégia entre 

jornalista e protagonista, ainda que não seja uma prática referendada em manuais de 

jornalismo ou no cotidiano da redação pelos colegas de imprensa. Os conflitos e a 

intimidade recheiam o livro-reportagem de Fabiana, que faz questão de apresentar cada 

pensamento e cada desconforto que a levam aos próprios limites éticos e profissionais, 

algo similar ao documentarista Eduardo Coutinho3, cuja preocupação maior em cada obra 

é posicionar as várias verdades e experiências vividas juntas a uma história. 

O livro é dividido em três partes. Na primeira consta a série de reportagens conforme 

veiculação no periódico. A segunda parte traz as consequências da matéria, as reações de 

quem foi retratado e a repercussão da história, também é possível conferir os bastidores 

da reportagem. Na terceira, discute-se a proposta da autora de um jornalismo de 

sensibilidade, bem como se discute os limites e potencialidades da relação jornalista-

personagem. 

A observação-participante sentida e praticada por Moraes é semelhante aos ensinamentos 

antropológicos, ao método da pesquisa em Antropologia. Contemplar e incorporar o outro 

e possibilitar o registro de si. Essa é a dimensão dada pela reportagem e pela jornalista 

enquanto alguém que é capaz de ser contaminado e confrontado pelo outro. 

 

                                                 
3 Antes da morte, em entrevista à jornalista Mariana Simões, publicada pela Agência Pública, em 2014, 

Eduardo Coutinho, ainda em 2011, declarou que tudo o que faz é contra o jornalismo. “Nada que é genérico 

me interessa. Quero saber das pessoas que eu filmo, só”. Ele enfatizou que nas obras jornalística há um alto 

nível de pesquisa e de intervenção na entrevista. De modo que sua prática passa pela não intervenção, pelo 

não julgamento do Outro. “Eu não estou lá para mudar as pessoas, eu estou lá para ver o estado do mundo 

através das pessoas. A partir da relação que eu vou ter com a pessoa, que é o essencial, na qual tudo pode 

acontecer, pode haver conflitos ou não conflitos”. A entrevista com Eduardo Coutinho pode ser lida aqui: 

<apublica.org/2014/02/tudo-eu-faco-e-contra-jornalismo>. 
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1.2. A documentarista 

A segunda prática em Muito Prazer é a de um jornalismo que se apega profundamente à 

representação dos envolvidos. De um narrador que paira sobre os entrevistados no sentido 

de ouvir suas histórias, que cultiva uma curiosidade e interesse pelo outro, mas que 

mantém o objetivo de tecer histórias de vida, de revelar quem o outro é. Trata-se de um 

modelo intermediário no jornalismo, não é o texto tradicional que preza pela objetividade 

do fato narrado, mas também não é o mergulho da convivência. 

O autor se engaja na pintura da condição humana, emprega recursos literários e 

artimanhas como o cruzamento de informação, impressões individuais e o diálogo com o 

entrevistado. Contudo, não é a imersão sem reservas e não é uma crítica da realidade 

social. 

A jornalista Karla Lima foi publicitária e professora. Atua como redatora autônoma e 

como escritora de obras encomendadas. Desde que se graduou como jornalista publicou 

Armário Sem Portas, Armário Sem Portas 2, ambos em conjunto com a esposa Pya Pêra; 

Minha Vida de Brinquedo e o livro-reportagem Descobrindo o Islã no Brasil. 

A escritora alinha técnicas literárias à prática jornalística para produzir textos com 

especial atenção à oralidade e ao momento de diálogo com o perfilado. Na leitura dos 

relatos de vida, para adentrar a realidade da sexualidade feminina, a narrativa produz um 

efeito de escuta por meio de uma fresta na vida alheia, somos uma presença discreta que 

é convidada a ouvir um retrato de vida. 

Karla Lima abertamente se inspira no Novo Jornalismo, corrente jornalística que teve alta 

proeminência nos Estados Unidos desde a década de 1960. Escritores como Truman 

Capote, Gay Talese e Tom Wolfe são expoentes de introdução, reflexão e construção das 

técnicas do Jornalismo Literário, assim como a revista norte-americana Esquire e The 

New Yorker. O Novo Jornalismo, ou New Journalism, possui como prática a intenção de 

oferecer ao leitor uma reportagem com marcas de envolvimento e emoção como as tramas 

dos romances. A corrente foi e é debatida em virtude da presença e integração da ficção 

às narrativas factuais. 
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1.3. A investigadora 

Por fim, o trabalho de Marília de Camargo César possui uma aproximação maior com a 

perspectiva jornalística comum que é calcada no paradigma da investigação objetiva, 

imparcial e que articula vozes em pró-contra. Isto é, o tom jornalístico da profissional é o 

de trazer à tona fatos e informações a partir de uma pesquisa sólida que privilegia 

especialistas e argumentos coletados em leituras, pesquisas e dados sobre o tema 

investigado. 

Enquanto escrevia Entre a cruz e o arco-íris, Marília trabalhou como editora-assistente 

no jornal Valor Econômico. O trabalho de reportagem foi conduzido durante dois anos, 

foi iniciada em janeiro de 2011 e concluído no início de 2013. Na busca de uma atuação 

com imparcialidade, ela se propõe debater pré-julgamentos que existem quando se 

articula homossexualidade, relações de gênero e religiosidade.  

Nesta empreitada, César encontra múltiplas histórias de pessoas vitimizadas, mas também 

mostra o que as escrituras sagradas dizem sobre o tema, procura confrontar discursos e a 

postura que os cristãos adotam em suas comunidades quando há homossexuais cristãos 

na igreja. Trata-se de um quadro dramático que investiga ainda métodos de cura e terapia 

da homossexualidade propagados por psicólogos cristãos e o surgimento de 

denominações “inclusivas” no Brasil, um fenômeno recente que chama atenção pela 

tentativa de compatibilizar as homossexualidades com a fé cristã (majoritariamente 

evangélica). 

A ideia de investigar o tema do livro surgiu quando inflamaram os constantes embates 

entre militantes LGBT e evangélicos na mídia. A jornalista confessa que o desejo de 

compreender as dinâmicas dessa complexa relação se deu antes do surgimento de figuras 

na política institucional com discurso de oposição à população LGBT. Em 2010, no 

momento da corrida presidencial, o tema também impactou Marília quando a ex-senadora 

Marina Silva era então candidata e não soube se posicionar com clareza sobre o direito 

ao casamento igualitário. Para Marina, o casamento é uma instituição religiosa entre 

pessoas de sexos diferentes. 
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Na época da campanha, Marília acompanhava a candidata para escrever o livro 

biográfico. O resultado foi que o assunto polêmico se tornou uma grande reportagem. 

Nesta fase, a jornalista estava impregnada de perguntas como: como alguém que é 

homossexual pode expressar sua fé publicamente? Será que existem muitos evangélicos 

gays ou esta é uma contradição em termos? Por que, afinal, as pessoas são gays? Elas 

nascem assim ou são assim socialmente construídas? A homossexualidade é um pecado 

sem perdão? Existe cura? Como as igrejas tratam os gays que estão em seus rebanhos? 

A reportagem foi concretizada por meio de um mosaico de interpretações, curiosidades, 

pesquisas e opiniões, muitas delas guiadas pelo farol do bom evangelho e do desejo de 

desenvolver uma maturidade sobre a experiência da homossexualidade. Tudo fruto de um 

árduo trabalho de leitura sobre o assunto que desembocou, na opinião da autora, nas vozes 

relevantes que precisavam ser ouvidas. Dezenas de pessoas são consultadas por Marília, 

algumas com resistência, porém, a jornalista efetua um recorte que privilegia as histórias 

mais impactantes e com diferença entre si.  

Um elemento importante da reportagem é que o livro foi elaborado para uma editora 

confessional, que depois o rejeitou, portanto, é marcada na obra a perspectiva de que o 

interlocutor de Marília pertence a alguma denominação religiosa ou se envolve com 

assuntos da fé. Há um diálogo da autora com pessoas semelhantes a ela. Ocorre que, há 

um tom condescendente com as pessoas LGBT, e pouca dimensão de diálogo sobre o que 

significa politizar o gênero e a sexualidade. Mesmo assim, o resultado é uma discussão 

que permite arejar as certezas definitivas de muitos membros das religiões cristãs 

brasileiras.  

Considerações finais: estratégias possíveis de acesso ao Outro 

Os arquétipos ilustrados até aqui contribuem para pensar que diferentes técnicas e 

características são encontradas dentro da atividade jornalística que se calca em 

procedimentos e efeitos divergentes dos praticados por uma suposta produção 

padronizada do jornalismo diário em veículos de mídia majoritários. 

É comum pensar que o Jornalismo de Autor (ou Literário) compartilha de recursos típicos 

como técnicas imersivas, visão de mundo humanizante, sensibilidade apurada, pesquisa 

aprofundada, recursos literários e estilísticos. Contudo, cada autor aplicará tais recursos 
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a seu modo. Neste sentido, apesar da proposta comum aos livro-reportagem sondados 

nesta pesquisa, diferentes estratégias são aplicadas como possibilidades de alteridade. 

A especificidade de cada narrativa expõe que há diferentes linguagens autorais, algumas 

com mais ou menos sucesso na empreitada complexa de estabelecer um mundo comum, 

um encontro com o Outro. O desafio maior parece estar no mistério da recepção, nos 

modos pelos quais serão reconhecidos os sentidos de cumplicidade com o Outro, assim 

como na percepção de quais autorias se valem de estratégias autoritárias, ideológicas e 

reducionistas para compreender o Outro.    

Mesmo que se não se encontre uma receita ou manual para a alteridade. Ainda que o 

jornalismo adote estratégias mais usuais também não é simplesmente a noção autoral que 

criará pontes de alteridade. É tateável que somente as estratégias que confluem para a 

inquietação que o Outro provoca e que operam pelo diálogo-relação de igualdade e 

respeito é que se pode começar a tecer uma narrativa de alteridade. 
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