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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo verificar as peculiaridades da versão nacional do 

Jornalismo Gonzo, por meio de análise das reportagens produzidas pelo jornalista da 

revista Trip Arthur Veríssimo, considerado o principal representante do gênero no país. 

A intenção é identificar as adaptações do Jornalismo Gonzo norte-americano, vertente 

do Novo Jornalismo que nasceu na década de 1970, tendo como ícone o jornalista 

Hunter S. Thompson, ao ser incorporado pelo jornalismo brasileiro.  

 

Palavras-chave: jornalismo gonzo; revista Trip; Arthur Veríssimo. 

 

 

1. Introdução 

 

Criado na década de 1960, nos Estados Unidos, o New Journalism trouxe 

subjetividade e maior liberdade estilística ao texto jornalístico, antes preso às regras de 

redação. Apoiado em técnicas literárias e em um aprofundamento na apuração, 

desdobrou-se, na década de 1970, em uma versão mais radical, difundida pelo        

norte-americano Hunter S. Thompson, denominada Gonzo Journalism. 

Várias foram as controvérsias em relação ao Jornalismo Gonzo, principalmente 

pelo fato do jornalista gonzo ser um personagem ativo da reportagem, envolvendo-se 

profundamente e pessoalmente na elaboração da matéria. Contudo, o estilo ganhou 

adeptos além da América do Norte. 

No Brasil, o Jornalismo Gonzo tem como representante, nos dias atuais, o 

jornalista Arthur Veríssimo, que atua na revista Trip – uma publicação em circulação 

desde 1986, com uma linha editorial mais irreverente e voltada ao público jovem.  

 O objetivo desse trabalho é verificar as características deste Jornalismo Gonzo 

produzido no país, buscando identificar o que este conserva dos preceitos originais e as 

adaptações made in Brasil que foram a ele incorporadas. Nesse intuito, foram analisadas 

as reportagens elaboradas por Arthur Veríssimo, veiculadas nas edições da revista Trip 
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de fevereiro a agosto de 2012, uma vez que tanto o referido jornalista quanto a 

publicação são referências do gênero no país. 

 

2. Novos formatos jornalísticos 

 

Pode-se dizer que se houve um período decisivo para a cultura e para as artes, 

sem dúvida foram os anos de 1960. Os movimentos Hippie
4
 e da Contracultura

5
 vieram 

contestar o sistema político e social vigente na época, criando conceitos de 

autoconhecimento humano e libertação de regras impostas pela sociedade. Houve a 

eclosão de novos estilos, baseados em um espírito mais libertário, que buscava outros 

espaços e canais de expressão para o indivíduo.  

No jornalismo, a influência de toda aquela efervescência contracultural resultou 

no surgimento, nos Estados Unidos, de uma modalidade inusitada de registrar o 

cotidiano: o New Journalism ou Novo Jornalismo. O Novo Jornalismo tem como traço 

marcante o estreitamento dos laços entre jornalismo e literatura, no intuito de promover 

mudanças drásticas no fazer jornalístico. De acordo com Pena (2006, p.53), a motivação 

para tais mudanças veio da “insatisfação de muitos profissionais da imprensa com as regras 

de objetividade do texto jornalístico, expressas na famosa figura do lead”, parágrafo inicial de 

uma matéria que responde às perguntas básicas do leitor.  

Tom Wolfe, Trumam Capote, Gay Talese e Normam Mailer são os precursores e 

principais autores do gênero, e publicavam seus textos em revistas como Esquire, New 

Yorker, Rolling Stone e no suplemento dominical da Herald Tribune, New York. 

Segundo Wolfe (apud CZARBONAI, 2003), a ideia básica do Novo Jornalismo era que 

os jornalistas seguissem o caminho inverso da imprensa objetiva, elaborando textos 

mais subjetivos, valendo-se sempre de técnicas literárias, podendo usar (e abusar) das 

interjeições, itálicos e sucessão de pontuações.  

A princípio, a intenção nunca foi de, de acordo com Wolfe (apud CAVACA, 

2009), criar um novo padrão de jornalismo, ou até mesmo um jornalismo superior ao 

praticado à época. O objetivo era, através das reportagens especiais, dar mais liberdade 

aos jornalistas, tanto na forma de escrever o texto, quanto no tempo de apuração. 

                                                 
4 Movimento nascido na década de 1960. Adotavam um modo de vida comunitário, tendendo a uma espécie de 

socialismo-libertário ou estilo de vida nômade e à vida em comunhão com a natureza. Eram contra o nacionalismo e a 

Guerra do Vietnã.  
5 Contracultura é um movimento que teve seu auge na década de 1960, quando teve lugar um estilo de mobilização e 

contestação social e utilizando novos meios de comunicação em massa. A contracultura pode ser definida como um 

ideário altercador que questiona valores centrais vigentes e instituídos na cultura ocidental. 
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Conforme Wolfe (apud CAVACA, 2009), o compromisso com a verdade nunca foi 

abandonado. O diferencial do Novo Jornalismo estava no seu mérito literário, ou seja, 

na sua capacidade de instigar a imaginação do leitor por meio de textos bem escritos. 

Para Lima (2009), a chance que o jornalismo poderia ter para se igualar, em 

qualidade narrativa, à literatura, seria aperfeiçoando meios sem jamais perder sua 

especificidade. Isto é, teria de sofisticar seu instrumental de expressão, de um lado, 

elevar seu potencial de captação do real, de outro. Esse caminho chegou a bom termo 

com o New Journalism. 

Segundo Cavaca (2009), quatro características básicas definem o Novo 

Jornalismo: a (re)construção cena a cena, os diálogos completos, o foco narrativo em 

terceira pessoa e o registro de características simbólicas do personagem.  

Para Lacerda (2009), o New Journalism promoveu uma renovação única, na qual 

todos os limites do jornalismo estavam sendo ultrapassados de todas as maneiras, desde 

a técnica, até a forma de coletar material. Um bom exemplo dessa transgressão foi o 

Jornalismo Gonzo. 

 

3. O auge da experimentação 

 

O Gonzo Journalism ou Jornalismo Gonzo pode ser considerado uma vertente 

do Novo Jornalismo. Nascido na década de 1960 foi considerado por alguns uma versão 

mais radical do New Journalism e, por outros, o filho bastardo do mesmo. Conforme 

Czarnobai (2003), o estilo gonzo era também chamado de jornalismo fora da lei, 

jornalismo alternativo e cubismo literário, isso por ter sua força baseada na 

desobediência de padrões e no desrespeito de normas estabelecidas, além da insistência 

de quatro grandes temas: sexo, drogas, esporte e política. 

 Criado por Hunter Stockton Thompson, e com forte influência da Geração Beat, 

o gonzo propunha uma nova forma de ser fazer reportagem, desde a captação dos dados 

até a sua redação. A ideia era fazer um jornalismo mais ousado.  

 

Só para ter uma ideia, Hunter defendia a noção de que era preciso 

provocar o entrevistado para que a reportagem rendesse. [...] Não 

importava a ofensa, e sim a reação, que deveria ser a mais exacerbada 

possível. Fez isso com os motoqueiros do Hell's Angels, com quem 

conviveu por um ano e meio, e tomou uma surra antológica. Mas a 

matéria ficou excepcional. Aliás, virou tema de um dos melhores 

livros dele. Não importa que o cara tenha parado no hospital. (PENA, 

2008, p. 57).  
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3.1 Vida e obra: faces de uma mesma moeda 

 

O Jornalismo Gonzo reflete o próprio modo de vida de seu criador. Hunter S. 

Thompson nasceu em 18 de julho de 1939, no estado norte-americano de Kentucky. Foi 

uma criança hiperativa e tinha a tendência de empregar sua energia para fins violentos e 

destrutivos. Era conhecido pelos vizinhos pelo hábito de atirar pedras e disparar armas 

de pressão, sendo a reprodução de batalhas da Guerra Civil norte-americana uma de 

suas brincadeiras favoritas na infância. (CZARNOBAI, 2003).  

Em 1965 Thompson foi convidado pela revista Nation para escrever um artigo 

sobre a gangue de motociclistas Hell’s Angels. A reputação da gangue havia se alastrado 

pelo país após um relatório feito pelo então Secretário de Segurança da Califórnia, 

batizado como Lynch Report, que considerava os Hell’s Angels como uma grande 

ameaça. O relatório trazia denúncias de estupro, vandalismo e brigas, todas bastante 

questionáveis. Durantes os meses com os motoqueiros, Thompson participou de todas 

as atividades ilegais às quais eles estavam ligados, entre elas o consumo de drogas. 

(CZARNOBAI, 2003).  

Em 1967, depois da grande repercussão da reportagem, diversas editoras se 

propuseram a editá-la em livro, o que acabou sendo feito pela Random House. O livro, 

sob o título de Hell’s Angels: The Strange and Terrible Saga of the California 

Motocycle Gang 
6
, foi reeditado 35 vezes. Porém, apesar das técnicas de captação de 

informação e da imersão terem sido mais ousadas do que as usadas pelo New 

Journalism, a obra não foi considerada um exemplo do Gonzo Journalism, por conta da 

ausência de algumas características fundamentais do estilo.             (CZARNOBAI, 

2003).  

Somente em 1970, na edição de junho da revista de esportes Scanlan’s Monthly 

que Thompson publicou seu primeiro texto gonzo. Sob o título de The Kentucky Derby 

is Decadent and Depraved
7
, o que deveria ser um artigo sobre o evento esportivo da 

cidade de Louisville, transformou-se “numa grande e ácida crítica ao modo de vida da 

população local”. (CZARNOBAI, 2003, p. 31).  

O termo gonzo foi inventado por Thompson em 1971. Convidado pela Sports 

Illustrated para cobrir a Mint 400, uma corrida de motos no deserto de Nevada, Hunter, 

que estava sempre entrando em roubadas, adotou o pseudônimo de Raoul Duke e 

                                                 
6 Hell’s Angels: A estranha e terrível saga da gangue de motociclistas da Califórnia 
7 O Kentucky Derby é decadente e debravado 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Bauru - SP – 03 a 05/07/2013 

 5 

convidou um advogado (e amigo) para acompanhá-lo na viagem, apelidando-o de 

Doutor Gonzo. (PENA, 2008). 

 Thompson esqueceu a corrida e concentrou-se em uma profunda análise 

sociológica dos viciados em jogos e drogas e todo o tipo de pessoa que se reunia em 

volta dos cassinos de Las Vegas. O artigo foi recusado pela revista, mas ganhou 

destaque em duas edições da Rolling Stone, em 1971, e mais tarde foi editado como 

livro sob o título de Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Hear of 

American Dream (1972)
8
. (CZARNOBAI, 2003). Em 1998, o livro ganhou uma versão 

para o cinema, com o título Medo e delírio em Las Vegas. 

A partir desta obra Thompson tornou-se ícone da Contracultura norte-americana 

e teve o seu Gonzo Journalism publicado em várias revistas como Playboy, Rolling 

Stone, San Francisco Chronicle, Esquire, Vanity Fair. (PENA, 2008). Além disso, 

publicou mais nove livros (CZARNOBAI, 2003), sendo que The rum diary
9
(1999) 

também foi transformado em filme, em 2011, sob o nome de O diário de um jornalista 

bêbado. 

Hunter S. Thompson suicidou-se com um tiro na cabeça em 20 de março de 

2005, em sua propriedade, Owl Farm, em Woody Creek, no estado do Colorado.  

 

3.2 O jeito gonzo de fazer jornalismo 

 

O Gonzo Journalism tem como principais características a forte subjetividade, 

parcialidade, foco narrativo em primeira pessoa, imersão extrema no ambiente relatado, 

permissividade quanto ao uso da ficção, sendo este um recurso utilizado para ilustrar 

situações que de fato aconteceram, textos sarcásticos e irônicos e o uso de álcool e 

drogas, sendo essa última característica não obrigatória para a classificação de um texto 

como gonzo.  

Diferentemente do New Journalism, no Gonzo Journalism o repórter não é 

apenas um observador, uma testemunha. No gonzo, o jornalista é personagem, participa 

ativamente da ação, expondo o seu ponto de vista e a sua versão daquilo que ele está 

descrevendo. Ou seja, vive as reportagens para poder relatá-las. (PENA, 2008). 

 

                                                 
8
 Medo e Delírio em Las Vegas: uma jornada selvagem ao coração do Sonho Americano 

9
 O diário do Rum  
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Thompson costumava dizer que o bom Gonzo Jornalista deveria ter o 

talento de um grande jornalista, o olho de um fotógrafo, e os culhões 

de um ator, ou seja, viver a ação e reportá-la enquanto - e como - 

estivesse se desenrolando. (CZARNOBAI, 2003, p. 34). 

 

Dessa forma, de acordo com Czarnobai (2003), pode-se observar quatro 

características essenciais ao gênero Gonzo: captação participativa, isto é, o jornalista 

não se contenta em recolher depoimentos de pessoas que vivenciaram determinadas 

experiências, ele próprio precisar viver a experiência; dificuldade de discernir a ficção 

da realidade, ou seja, é permitido ao jornalista gonzo utilizar personagens e situações 

que nunca existiram, se isso contribuísse para dar dramaticidade à cena ou facilitasse o 

entendimento do leitor; consumo de drogas, embora fosse uma postura recorrente a 

Thompson, essa não seja uma exigência do Jornalismo Gonzo; uso do narrador na 

primeira pessoa, a fim de imprimir legitimidade nas histórias contadas. 

Othitis (apud CZARNOBAI, 2003) enumera outras sete características sempre 

presentes nas obras de Thompson. São elas: abordagem de assuntos relacionados ao 

sexo, violência, drogas, esportes e políticas; uso de citações de gente famosa e outros 

escritores – às vezes dele mesmo, como epígrafe; referências a figuras públicas como 

jornalistas, atores, músicos e políticos; tendência de se distanciar dos assuntos principais 

– ou do assunto por onde o texto começou; uso de sarcasmo e/ou vulgaridade como 

forma de humor; tendência das palavras fluírem e um uso extremamente criativo do 

inglês; descrição extrema das situações. 

Segundo Czarnobai (2003, p. 45), o Gonzo Journalism encontra dificuldades em 

ser definido com precisão por ser personalizado de acordo com as demandas e 

expectativas do escritor. A anarquia e a libertinagem que o gênero permite, fazem do 

gonzo “uma mistura de fato e ficção, escrito em um estilo instintivo e cativante”. 

Verificar como esse gênero foi adaptado ao estilo nacional será o desafio desse estudo. 

 

4. Gonzo verde e amarelo 

 

 A década de 1960 significou uma inovação no modo de fazer jornalismo, 

promovendo uma contraposição entre modos de produção tradicionais e alternativos. 

Muitas das diretrizes no Novo Jornalismo foram implementadas nas reportagens 

desenvolvidas a partir daquele momento. Para Lima (2009, p. 191), o New Journalism 
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resgataria, para a última metade do século XX, a tradição do jornalismo literário e 

“conduzi-lo-ia a uma cirurgia plástica renovadora sem precedentes”.  

No Brasil, é possível conjeturar que o Novo Jornalismo americano tenha 

influenciado dois veículos lançados em 1966, que se notabilizariam exatamente por uma 

proposta inovadora: a revista Realidade, considerada a grande escola da reportagem 

moderna, e o Jornal da Tarde. (LIMA, 2009). 

 De acordo com Lima (2009, p.192), a crescente divisão dentro das redações 

entre os jornalistas que cobriam o dia a dia, produzindo matérias quentes e os que se 

dedicavam ao feature
10

, escrevendo matérias frias, engendraram a nova linha de 

produção de reportagem naquela época: 

 

As primeiras tinham espaço nobre dos jornais, eram razão de ser da 

competição entre os veículos – e entre os profissionais de diferentes 

veículos. [...] 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. 

Em compensação, os jornalistas que produziam feature tinham um 

certo espaço livre para experimentar com o jornalismo literário.  

 

 Conforme Alvares (2004), além da revista Realidade e do Jornal da Tarde, a 

revista O Cruzeiro também contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento de 

novos estilos de reportagem nas décadas de 1960 e 1970.  

Alvares (2004, p. 39) afirma que a revista Realidade entrou para a história do 

jornalismo brasileiro porque soube retratar a partir de uma linguagem apropriada a 

dinâmica do país que mudava. Com suas grandes reportagens, foi a precursora de um 

jornalismo investigativo, inventivo e exaustivo que lhe rendeu muitos seguidores até os 

dias de hoje. “Em uma época de censura e hipocrisia, a revista não teve medo de expor 

temas considerados tabus nos anos 60, fossem a guerra entre estudantes e a polícia, o 

casamento de padres ou a situação da mulher brasileira”.  

 Já a revista O Cruzeiro se destacou por não seguir padrões rígidos e se apoiar na 

boa qualidade de seu corpo de repórteres e fotógrafos. Enquanto o Jornal da Tarde 

conseguiu destaque junto aos leitores daquela época por dar ênfase ao lado humano, isto 

é, procurava enfocar mais os homens e as mulheres responsáveis por um determinado 

acontecimento do que o fato propriamente dito. Na busca pelo o humano, cometeu, 

inclusive, alguns pecados graves de informação. (ALVARES, 2004).   

                                                 
10

 Matérias especiais, fora do padrão do jornal, construídas a partir para abordar situações mais abrangentes 
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Apesar da experimentação excessiva, no que se refere ao Jornalismo Gonzo não 

foi encontrado nenhum nome que se destacasse como expoente do estilo. Isso só 

aconteceria na década de 1980, com o despontar de Arthur Veríssimo, em 1986, na 

revista Trip. Com o título dado pela revista de “repórter excepcional”, Veríssimo faz 

reportagens com temas pouco convencionais e curiosos. 

 

4.1 Trip: território gonzo no Brasil 

 

Lançada em 1986, a Trip tem como principal objetivo buscar o novo, através de 

histórias que refletem e traduzem os seus leitores e o mundo. Segundo informações do 

release institucional da editora Trip (2012), disponibilizado por e-mail a essa 

pesquisadora, o leitor da Trip tem a mente aberta, é contra preconceitos e aberto a 

diversidade. De acordo com Trip (2012), o público alvo da publicação é em sua maioria 

do sexo masculino (77%), da classe A (35%) e com faixa etária entre os 25 e 39 anos 

(49%), totalizando 270 mil leitores. 

Com uma tiragem de 50 mil exemplares e com periodicidade mensal, a revista 

segue uma linha editorial baseada na inovação e na diversidade. Por isso, coleciona 

prêmios nacionais e internacionais como medalhas do New York Art Directors Club e o 

Prêmio Esso, o mais importante prêmio do jornalismo brasileiro, conquistado por dois 

anos consecutivos (2010 e 2011) na categoria de Criação Gráfica em Revista. Em 2010 

a publicação foi lançada na Alemanha, Áustria e Suíça.  

Atualmente, a Trip pode ser considerada o principal veículo de divulgação de 

reportagens gonzo do país, em função do estilo adotado, em especial, pelo jornalista 

Arthur Veríssimo e pela regularidade com que aparecem na publicação.  

 

4.2 Arthur Veríssimo e o gonzo brasuca 

 

 No intuito de verificar as especificidades apresentadas pelas reportagens gonzo 

produzidas no Brasil, por Arthur Veríssimo, foi feito um acompanhamento das edições 

da revista Trip de fevereiro a agosto de 2012. No entanto, como só havia textos do 

jornalista publicados nas edições de março, maio, junho e julho, estes serão o objeto de 

estudo dessa pesquisa. As reportagens serão analisadas a seguir em ordem cronológica 

de publicação. 
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4.2.1 Cabra cego 

 

A edição 208 da Trip teve “Luz” como tema especial. As abordagens trataram de 

revolução espiritual, de músicas religiosas e da visão de espiritualidade em diferentes 

religiões. Na matéria “Cabra cego”, a editoração brinca com o contraste das cores. As 

primeiras páginas são negras, ao contrário da capa e de quase todas as demais páginas 

da revista, que abusa do branco. Veríssimo foi desafiado a passar um dia como cego. De 

olhos vendados, praticou yoga, brincou em uma montanha-russa, passeou pela Avenida 

Paulista, saboreou um almoço em um buffet vegetariano e, para terminar o dia, visitou o 

Museu da Imagem e do Som (MIS). 

Toda a narrativa de Arthur Veríssimo foi feita em primeira pessoa e ele é, 

claramente, personagem da ação que está sendo descrita. Com uma narrativa 

profundamente subjetiva e expressando bastante a sua opinião, Veríssimo relata com 

detalhes como se sente e como enxerga o mundo ao seu redor estando cego. Há uma 

imersão extrema no universo da deficiência visual. Na montanha-russa, por exemplo, a 

experiência é registrada da seguinte forma: “Vejo com os ouvidos e ouço com a pele”. 

(VERÍSSIMO, 2012a, p. 98). 

Além disso, a linguagem usada na narrativa é informal e é possível perceber o 

uso de gírias: 

 

[...] Na primeira subida respiro fundo e reflito sobre a roubada de estar 

lacrado e preso ao assento sem poder ver nadinha. Mergulho no 

abismo e caio em um precipício sem cores ou luzes. Loopings, curvas, 

quedas, subidas e finalmente a velocidade diminuiu. Fiquei travadinho 

no meio das engrenagens onde me colocaram. (VERÍSSIMO, 2012a, 

p. 98). 

 

Na visita ao MIS, ao final da reportagem, como forma de reflexão, Arthur 

Veríssimo faz uma crítica à cegueira das pessoas:  

 

No interior do museu sou informado sobre as exposições que 

acontecem no local, como a do desenhista polaco Piotr Kunc. 

Impossibilitado de fazer qualquer avaliação visual, deixo as reflexões 

invadirem minha mente. Compreendo que a maioria das pessoas vive 

em uma cegueira absoluta, em seus estreitos mundinhos, comandadas 

pelo olhar dos outros. Pessoas cegas pelo ódio, a cobiça, a inveja, o 

amor, a fé, o dinheiro, o poder e a mentira. (VERÍSSIMO, 2012a,      

p. 99). 
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O texto de Veríssimo apresenta a dificuldade do deficiente visual em terras 

brasileiras, principalmente em um grande centro como São Paulo. A matéria é 

construída com base na experiência do jornalista imerso no ambiente em questão. A 

partir de uma situação objetiva, a deficiência visual, Veríssimo subjetiva a discussão 

sobre a cegueira, promovendo reflexões e críticas sobre a cegueira humana.     Pode-se 

afirmar que a reportagem atende às seis exigências obrigatórias de um texto gonzo, 

podendo, então, ser classificado como tal. 

 

4.2.2 Famoso quem 

 

Seguindo a linha de edições temáticas da Trip, a edição 210 trouxe o anonimato 

como tema principal, indagando qual o valor da privacidade e da discrição em tempos 

de fama e superexposição. Para isso, o “repórter excepcional” da revista, Arthur 

Veríssimo, foi ao calçadão da Rua Antônio Agu, na cidade de Osasco, na grande São 

Paulo, para testar a sua popularidade. Com uma faixa escrita “Tire uma foto com o 

grande Arthur Veríssimo”, a ideia era testar quantas pessoas iriam reconhecê-lo e 

quantas iriam cair na brincadeira de ele ser, realmente, alguém conhecido, sem nem ao 

menos saberem ao certo quem era Arthur Veríssimo.  

O texto foi escrito em primeira pessoa e Veríssimo descreveu todas as sensações 

de ser reconhecido (ou pseudo-reconhecido) pelas pessoas na rua. Usando e abusando 

do exagero, definiu a situação de forma irreverente: 

 

[...] E lá estava este escriba provocando a curiosidade da multidão, 

sendo julgado, acariciado e bombardeado por palavras, afagos e 

perdigotos. No calçadão de lojas, produtos e serviços, o corpo 

estranho era nossa tenda de tecidos, estátuas e almofadas made in 

Índia. No meio disso, eu era apenas uma picanha maturada, uma 

chuleta nesse açougue da curiosidade. (VERÍSSIMO, 2012b, p. 116). 

 

É possível notar no trecho citado acima que, além do exagero, o jornalista usa de 

ironia ao se comparar com peças de carne em um açougue. Além disso, outra 

característica forte do gonzo aparece em seu texto alguns parágrafos adiante, a crítica: 

 

[...] Na minha humilde conclusão, deduzi que o anônimo é o típico 

sujeito que atua para si próprio, pois não se comunica e não troca – e 

quem não se comunica se trumbica. O anonimato é uma forma de ser 

apenas mais um, como se nunca fizesse muita diferença se posicionar, 

opinar individualmente. Uma situação bem diferente da que vivi no 

calçadão de Osasco. (VERÍSSIMO, 2012b, p. 116). 
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Sempre expondo o seu ponto de vista e sua opinião, Arthur Veríssimo é um 

personagem ativo da ação e com todas as características citadas acima fazem da 

reportagem dele mais um belo exemplar do Gonzo Journalism.  

Em uma cultura onde se faz tudo pela fama e que existem milhares de famosos e 

pseudo-famosos, Veríssimo mostra que não importa quem as pessoas são, interessa 

apenas se têm fama. No calçadão em Osasco, muitos não sabiam quem ele era, mas já 

que havia uma faixa que dizia que ele era famoso, que mal teria tirar uma foto com ele?  

 

4.2.3 O tuk-tuk é coisa nossa 

 

Na edição 211 da Trip, a publicação teve como proposta analisar a relação das 

pessoas com os automóveis, desde o desejo de possuir um carro, passando pela 

tecnologia e chegando aos problemas atuais de poluição e imobilidade urbana. Arthur 

Veríssimo apresenta ao leitor o tuk-tuk, um interessante meio de transporte de três rodas 

e muito popular na Ásia e em alguns países da América Latina, como o Peru. 

No primeiro parágrafo da reportagem, Veríssimo concentra-se em apresentar o 

veículo, descrevendo suas características físicas e a versatilidade de nomes que o tuk-tuk 

tem pelo mundo. Não foi a primeira experiência de Veríssimo com o tal veículo. 

Anteriormente ele já havia passeado de tuk-tuk pelo Vietnã, na Guatemala, no Peru e na 

Índia. Em companhia do editor de arte Alex Singh, Arthur Veríssimo saiu pelas ruas de 

São Paulo para testar o tal meio de transporte.  

Com o texto sempre em primeira pessoa, nesse caso no plural, Veríssimo 

começou, segundo ele, sua saga pelas ladeiras do bairro Pacaembu, pontuando a 

reclamação de Alex Singh sobre as marchas. Os tuk-tuks brasileiros são diferentes dos 

usados na Ásia. Seguem o padrão dos veículos utilizados no Peru, que não estão 

preparados para o trânsito intenso das grandes cidades. Surge assim a primeira crítica 

exposta na reportagem.  

O texto continua com a descrição sobre como o tuk-tuk chamava a atenção das 

pessoas. Para isso, foram usados termos debochados, tais como: “a aparência exótica do 

tuk-tuk exalava curiosidade”. (VERÍSSIMO, 2012c, p. 92). Quando Arthur, Alex e o 

veículo exótico chegaram à Avenida Paulista, Veríssimo detalhou a reação das pessoas: 

“Seguíamos conduzidos por um fluxo contínuo de buzinadas, acenos, beijinhos e 

pedestres fotografando com celulares”. (VERÍSSIMO, 2012c, p. 95). Por mais que o 
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tuk-tuk tenha despertado o interesse das pessoas, é possível notar um “quê” de exagero 

na descrição da reação das mesmas.  

Personagem ativo de todo o passeio por São Paulo com o tuk-tuk, Veríssimo 

termina a reportagem criticando a vida ilegal que o veículo tem no país: 

 

Mesmo mostrando-se uma coqueluche em nosso giro, por aqui o 

veículo vive na clandestinidade, as montadoras não demonstram 

interesse. Não dá para concorrer com os automóveis, mas poderia ser 

um bom transporte para áreas de difícil acesso nas periferias das 

grandes cidades ou em localidades sem transporte público. 

(VERÍSSIMO, 2012c, p. 95). 

 

Defendendo abertamente o meio de transporte, Arthur Veríssimo constrói seu 

texto através de características gonzo como a imersão, o jornalista como personagem 

ativo da ação, o exagero levemente marcado em algumas passagens do texto, a 

linguagem informal e a forte opinião sobre o assunto.  

Veríssimo se utiliza do divertido passeio de tuk-tuk para abordar questões 

polêmicas sobre o trânsito em médios e grandes centros no Brasil, como, por exemplo, o 

intenso fluxo de veículos e crescente “imobilidade” urbana. Veríssimo critica a 

ilegalidade do tuk-tuk e defende sua utilização como um meio alternativo de transporte 

em determinadas regiões. 

 

4.2.4 Minha monga, meu amor 

 

Ao iniciar a reportagem, Arthur Veríssimo fez um breve retorno ao seu passado, 

à sua infância, ao lembrar as visitas ao Parque Guanabara, em Belo Horizonte e, 

principalmente da Monga, atração onde uma mulher se transformava em macaca e que 

despertava nele, e nas outras crianças, medo, atração e repulsa.  

Acompanhado pela cineasta (“e maior expert em Monga no mundo!”), Cris 

Siqueira, Veríssimo retornou ao parque, 37 anos depois, para reencontrar e reviver a 

experiência. O parque de BH é um dos últimos do país que ainda abriga a atração. 

(VERÍSSIMO, 2012d, p. 64). 

Com total imersão, Veríssimo adentra à casa da Monga junto com várias outras 

pessoas, em sua maioria crianças sedentas de curiosidade. Nesse trecho é possível 

perceber exageros no texto. 
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Como um enxame de abelhas, uma multidão de crianças e seus 

respectivos pais entram na fila. Uma simbiose de curiosidade sacode 

os enfileirados. Abre-se a boca do gorila e todos se lançam para o 

bizarro reduto da Monga. Na diminuta estrutura, a plateia se espreme. 

(VERÍSSIMO, 2012d, p. 66). 

 

Além disso, Veríssimo é personagem ativo de toda a sua narrativa. Relata desde 

sua participação na plateia, onde compartilha o mesmo sentimento de todos os outros 

espectadores, até sua transformação em Monga, quando realiza um de seus sonhos. 

Nesse trecho, pode-se notar o exagero, nessa reportagem mais acentuada do que nas 

demais analisadas e, também, a permissividade quanto ao uso da ficção:  

 

O espetáculo é rapidinho, mas os efeitos colaterais permanecem. Nos 

bastidores, não resisto e imploro ao organizador para realizar o sonho 

de me transformar em macaco. Recebo sinal verde. Tiro da mochila 

minha bata de Fred Flinstone e vou para o cubículo. Uma energia das 

entranhas da natureza me domina. Parece brincadeira, mas entro em 

transe da Monga e sofro mutação genética. Virou a macaca. Não 

mordo ninguém e volto ao meu estado relaxado de repórter 

excepcional. (VERÍSSIMO, 2012d, p. 67).  

 

Com imersão, texto em primeira pessoa, exagero, subjetividade e uma pitada de 

ironia e ficção, Arthur Veríssimo novamente nos presenteia com um texto gonzo. 

Apesar de existir em vários lugares do mundo, a mulher que se transforma em 

macaca é uma marca dos parques de diversão do Brasil. Buscando lembranças de 

infância, Veríssimo busca novamente essa atração que era tão recorrente em parques da 

década de 1970 para a construção de seu texto. É interessante notar que ele enfatiza que 

são raros os parques que ainda mantêm a Monga em suas atrações.  

 

5. Conclusão 

 

Quando Hunter S. Thompson criou o Gonzo Journalism em 1971, as críticas 

eram voltadas para a economia, a política e o modo de vida do norte-americano. Em um 

contexto de guerra, mudanças políticas e o final da geração Hippie, Thompson usou da 

imersão, da ironia, da opinião, do uso de álcool e drogas e da sua natural acidez para 

apresentar, através do seu ponto de vista, problemas e críticas à sociedade da época nos 

EUA.  

 O jornalista brasileiro Arthur Veríssimo bebe, claramente, da fonte de 

Thompson. Com todas as características principais do gonzo como a subjetividade, a 
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parcialidade, o foco narrativo em primeira pessoa, a imersão extrema no ambiente 

fazendo do autor um personagem, a presença de ironia e sarcasmo no texto e a 

permissividade quanto ao uso da ficção, Veríssimo uso do estilo para imprimir sua 

opinião acerca de assuntos relacionados ao cotidiano dos leitores. Sempre fazendo uma 

ponte com o tema central da edição, Arthur Veríssimo faz com que a revista Trip seja a 

principal, e talvez a única, publicação nacional a produzir reportagens no estilo gonzo. 

No entanto, gonzo com jeitinho brasileiro.  

É possível concluir com as análises realizadas neste trabalho que Veríssimo 

aborda assuntos que afetam ou estão presentes na vida do brasileiro, sejam eles de 

curiosidades culturais, como no caso de “Minha monga, meu amor”; de adaptação às 

necessidades de portadores de deficiências físicas como em “Cabra Cego”; de 

fenômenos midiáticos e comportamentais como em “Famoso quem”; e de problemas 

atuais de trânsito e mobilidade urbana em “O tuk-tuk é coisa nossa”.  

A partir daí, Veríssimo conecta-se com o leitor da Trip e apresenta suas críticas e 

opiniões, construídas através da imersão extrema do jornalista participativo da ação e 

com foco narrativo em primeira pessoa. É interessante notar também que, ao contrário 

do texto de Hunter S. Thompson, que é pesado, ácido e, às vezes, confuso, Arthur 

Veríssimo faz textos leves, mesmo quando a problemática exige muita seriedade. Em 

sua maioria, ele faz uso tanto de cenas comuns quanto de situações improváveis para 

falar de problemas sociais verdadeiros e graves. Faz um gonzo com a cara do país. O 

jeitinho gonzo brasileiro tem a leveza, o humor satírico e a problemática nacional.  

Vale ressaltar que as reportagens gonzo nacionais são mais curtas e ilustradas 

que as norte-americanas. Isso em decorrência das transformações vivenciadas pelo 

jornalismo contemporâneo, que vem assumindo como tendência o uso de textos mais 

concisos e com grande apelo visual.  

É importante destacar que por ser um gênero jornalístico bastante subjetivo, o 

gonzo é construído a partir do estilo de cada autor. Arthur Veríssimo, ao contrário do 

polêmico Hunter S. Thompson, é excêntrico e abusa do inusitado para produzir o seu 

gonzo.  

Dessa forma, a revista Trip, através de Arthur Veríssimo, produz um gonzo com 

made in Brasil. Essa brasilidade se dá, em especial, em função da temática abordada, 

que enfatiza os problemas e particularidades culturais do povo brasileiro, bem como 

pelo perfil nacionalista do jornalista, que independente de falar bem ou de falar mal, 

sempre fala do Brasil.  
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