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NARRATIVAS DE PERFIL COMO ELEMENTO DE CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE 

 

1. RESUMO 

Este artigo estuda a importância de se retratar, por meio de reportagens de perfil e 

profundidade, as histórias de personagens não-olimpianas. Para isso, são analisados 

o campo teórico da reportagem, com foco em perfis jornalísticos, e reportagens de 

profundidade pautadas em personagens anônimas do cotidiano. O estudo conclui que 

as personagens retratadas, a partir do momento em que se veem significantes para 

os veículos, passam a reconhecer-se parte de um grupo, demonstrando a importância 

da representatividade midiática para pessoas pertencentes a grupos sociais 

historicamente apagados das narrativas.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Demissões de equipes e fechamentos de redações completas induzem um número 

cada vez maior de jornalistas a buscar outros espaços para a disseminação de 

conteúdo. Uma das alternativas buscadas é a literatura, que se configura como uma 

possível rota de escape para reportagens longas, que se tornam cada vez mais 

escassas dado o modo industrial de produção adotado pelas redações, conforme 

coloca Kotscho (1995, p. 71): 

A chamada grande reportagem está desaparecendo dos nossos 

jornais. Além de custarem muito caro na fase de produção, estas 

matérias ocupam muito espaço, um espaço redacional cada vez 

mais rarefeito em todos os grandes jornais. 

O aumento no número jornalistas-autores implica também na expansão do leque de 

temas a serem retratados. Sem precisar obedecer aos prazos, temas e editorias pré-

definidos, os profissionais têm, diante de si, todo um universo de assuntos e 

personagens não explorados pela dinâmica do hardnews. 

A expansão do acesso à internet fez com que pessoas comuns, antes resignadas em 

seus mundos particulares, hoje tenham acesso a um universo mais amplo através de 

redes sociais virtuais. Inseridas em uma realidade em que ser visto torna-se um 
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requisito necessário para ser alguém, passam a enxergar na mídia, com o acesso 

facilitado aos meios de comunicação, um instrumento para se fazer ouvir, ver e ser. 

Sodré e Ferrari (1986, p.9) classificam a reportagem como o lugar “onde se contam, 

se narram as peripécias da atualidade” e, mais adiante, como “o lugar por excelência 

da narração jornalística. E é mesmo, a justo título, uma narrativa – com personagens, 

ação dramática e descrições de ambiente”, que se distingue da literatura por seu 

compromisso com a objetividade informativa. 

Para tanto, é impossível a concepção de uma reportagem sem um “quem” e um “o 

que” pois, segundo os autores, “a reportagem é o conto jornalístico – um modo 

especial de propiciar a personalização da informação”, e para que seu objetivo seja 

dado por completo, é essencial que estes dois fatores despertem interesse humano 

para que sustentem a problemática da narrativa. 

Quanto a sua prática, Lima (2009, p. XIV) define o reportar como “a arte de você partir 

a campo para o mundo, vivenciar uma situação, testemunhar acontecimentos, 

interagir com pessoas imersas nas suas circunstâncias particulares de vida e de seu 

momento histórico”, expressando isto num texto de forma que dê significado à 

realidade. 

Partindo destas definições primárias, podemos então estreitar o campo de estudo 

dentro deste gênero jornalístico. Ainda conforme Lima, a reportagem ganha o título de 

grande-reportagem “quando o aprofundamento é extensivo e intensivo, na busca do 

entendimento mais amplo possível da questão em exame”, ou seja, quando propicia 

ao leitor elementos que o possibilite compreender o tema alocado numa dada 

conjuntura (compreensão horizontal) e com profundidade de informações 

(compreensão vertical). 

O mesmo autor sugere que este subgênero nasce da necessidade de ampliação do 

relato simples, alcançada através de “um mergulho de fôlego nos fatos e em seu 

contexto”, que oferece ao jornalista-autor embasamento e liberdade para escapar às 

fórmulas tradicionais de tratamento da notícia. 

Na primeira metade do século 20, revistas dos Estados Unidos como a The New 

Yorker investiram com firmeza na produção de conteúdo deste gênero, propiciando a 
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concepção de reportagens que, ainda hoje, são tidas como as melhores da história1. 

No Brasil, revistas como a Realidade e O Cruzeiro também apostaram na grande 

reportagem como produtos de destaque de seus conteúdos. 

A partir de experiências bem-sucedidas em publicações periódicas, as grandes 

reportagens despertaram também a atenção de editoras, que passam a considerar 

tais produtos interessantes para a publicação em formato livro, originando o conceito 

de livro-reportagem. 

A princípio compostos pela compilação de reportagens publicadas em série e, 

posteriormente, com o sucesso da primeira modalidade, por textos pensados e 

desenvolvidos exclusivamente para o tal formato, o livro-reportagem sagrou-se como 

meio de publicação ideal para as grandes reportagens. 

Lima, analisando os preceitos a partir da Teoria Geral dos Sistemas, propõe então 

que o livro-reportagem é um subsistema do sistema jornalismo, e cujo catalisador (ou 

disparador) é a grande-reportagem. Assim, reconhece o livro-reportagem como 

produto legitimamente jornalístico cuja função é “informar e orientar em profundidade 

sobre ocorrências sociais, episódios factuais, acontecimentos duradouros, situações, 

ideias e figuras humanas, de modo que ofereça ao leitor um quadro da 

contemporaneidade capaz de situá-lo diante de suas múltiplas realidades”. 

Lima propõe ainda uma série de classificações (2009, p. 51 a 53) para as publicações 

categorizadas como livros-reportagens, dentre as quais destacam-se para esta 

pesquisa: 

Livro-reportagem perfil 

Trata-se da obra que procura evidenciar o lado humano de uma personalidade 

pública ou de uma personagem anônima que, por algum motivo, torna-se de 

interesse. No primeiro caso, trata-se, em geral, de uma figura olimpiana. No 

segundo, a personagem geralmente representa, por suas características e 

circunstâncias de vida, um determinado grupo social, passando como que a 

personalizar a realidade de um grupo em questão 

                                                
1 Hiroshima, de John Hersey, A Sangue Frio, de Truman Capote, e O Segredo de Joe Gould, de Joseph Mitchell, 

são exemplos desta época extremamente valiosa para as grandes reportagens. 
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e também, pouco adiante: 

Livro-reportagem-retrato 

Exerce papel parecido, em princípio, ao do livro-perfil. Mas, ao contrário deste, 

não focaliza uma figura humana, mas sim uma região geográfica, um setor da 

sociedade, um segmento da atividade econômica, procurando traçar o retrato 

do objeto em questão. 

O autor afirma ainda que é possível enquadrar alguns títulos simultaneamente em 

mais de uma classificação. 

Estreitando ainda mais nosso olhar sobre as definições acima, seguimos com Lima 

ao assumir que “o perfil humanizado é o livro-reportagem que concede à entrevista a 

máxima possibilidade de alcançar dimensão superior ao que raramente seria aceitável 

nos veículos periódicos”, pois “não estando atrelado ao ritmo compulsivo de produção 

das redações, o livro-reportagem pode fugir do estreito círculo das fontes legitimadas 

e abrir o leque para um coral de vozes variadas”. 

Partindo dos conceitos acima expostos, analisemos então as obras selecionadas para 

a composição desta pesquisa – o livro “A Resposta”, de Kathryn Stockett, que apesar 

de ficcional, é embasado em entrevistas e narrativas reais de empregadas 

domésticas; e o livro “Meu Cabelo Não é Ruim! – afirmação e identidade de jovens 

negras”, apresentado como produto do trabalho de conclusão de curso de Jéssica da 

Costa Gomes ao curso de jornalismo da FIAM (Faculdades Integradas Alcântara 

Machado).  

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Identificar o impacto do registro jornalístico de histórias de vida de pessoas comuns 

na autoimagem e autoidentificação desses indivíduos. 

Objetivos específicos:  

- Analisar traços em comum de produções literárias, tanto de ficção quanto 

jornalísticas, sobre histórias de vida de pessoas comuns 
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- Identificar a relevância dos personagens cotidianos para o exercício do 

jornalismo 

- Explorar o desenvolvimento de pautas externas que fogem à abordagem 

tradicional como alternativa de trabalho para jornalistas 

Este artigo pretende oferecer contribuições ao campo das ciências sociais aplicadas 

ao investigar como o registro de histórias comuns pelo jornalismo influencia a 

realidade de personagens não-olimpianos por meio da representatividade midiática. 

As elucidações aqui apresentadas partem do estudo teórico dos estilos de reportagem 

e métodos de entrevista e da avaliação de produções literárias tangentes ao tema 

central desta pesquisa. 

Com isso, objetiva-se explorar vias alternativas às adotadas pelos veículos de 

comunicação tradicionais para a prática jornalística, que conforme rege o código de 

ética da profissão, deve contribuir para a promoção das garantias de grupos sociais 

minoritários – os quais abrangem as personagens não-olimpianas cujas histórias 

foram estudadas. 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa se edifica sobre duas linhas: a análise do campo teórico da reportagem, 

com enfoque no formato livro-reportagem, por meio do estudo das obras dos principais 

teóricos do jornalismo literário, e a leitura e avaliação de perfis jornalísticos e 

reportagens de profundidade redigidas em linguagem literária, considerando a análise 

qualitativa destes produtos. 

O livro-reportagem foi o formato selecionado para esta análise, pois é o veículo que 

vem acolhendo com mais potencialidade as narrativas longas no jornalismo, cada vez 

mais segregadas dos impressos cotidianos, como reforça Lima: “o livro-reportagem 

[...] é muitas vezes fruto da inquietude do jornalista que tem algo a dizer, com 

profundidade, e não encontra espaço para fazê-lo no seu âmbito regular de trabalho, 

na imprensa cotidiana” (2009, p.33). 

Para reforçar a hipótese aqui proposta (de que o registro jornalístico das histórias de 

personagens não-olimpianos pertencentes a grupos sociais que não figuram a lista de 
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protagonistas do cenário social integra o processo de construção de uma identidade 

coletiva de tal segmento da sociedade), foi também realizada uma entrevista de 

imersão e observação participante que resultou na produção do perfil jornalístico de 

uma personagem que atende ao perfil aqui explorado: Neusa Rosa de Jesus, uma 

baiana de 62 anos que por ter sido fruto de um relacionamento ilegítimo, foi renegada 

pelo pai e também pelo avô, que expurgou ela e sua mãe da família. 

Posteriormente renegada também pelo marido, foi separada dos quatro filhos e 

enviada para viver em São Paulo, onde passou parte da vida trabalhando como 

empregada doméstica. Como forma de superar as agruras que viveu e expor as faces 

de sua realidade, o maior desejo de Neusa é saber que sua sina, que carrega as de 

muitas outras Neusas, terá lugar numa página qualquer. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros prevê que é dever do profissional 

contribuir “para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as das 

crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros e das minorias” 

(FENAJ). Porém, no cotidiano das publicações jornalísticas, é comum que assuntos 

de interesse de tais grupos sejam preteridos em relação a pautas oficiais, relacionadas 

a grupos de poder (seja ele político, econômico, científico ou cultural). 

Para Medina (2001, p.35), isso se deve a um processo denominado “autoritarismo 

institucional”, que segundo a autora acentuou a limitação de vozes no circuito da 

comunicação coletiva. 

Por conta deste processo, a autora atesta a ocorrência de uma centralização extrema 

das fontes, o que provoca a unilateralidade da informação, suprimindo a possibilidade 

de um diálogo democrático por intermédio dos meios de comunicação periódicos. 

O livro-reportagem, talvez por não estar atrelado ao ritmo compulsivo de produção 

das redações ou por prescindir da vontade do repórter de romper com estas normas 

e deixar fluir sua criatividade, “pode fugir do estreito círculo das fontes legitimadas e 

abrir o leque para um coral de vozes variadas” (LIMA, 2009, p.35). 

Desde os primórdios desse formato, textos e autores que escapam da abordagem 

hegemônica conquistam destaque entre as publicações. Segundo Salles, era isso que 
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conferia aos textos de Joseph Mitchell, um dos maiores repórteres da The New Yorker, 

um caráter especial: “Em seus escritos não passeiam vedetes, nem políticos, nem 

assassinos, nem capitães da indústria. Ninguém vence, morre, fica rico ou se supera. 

O que não significa que não sejam todos personagens extraordinários” (MITCHELL, 

2003, p.139-157). 

O sucesso deste e de outros autores que se arriscam a escrever sob uma ótica 

diferenciada atesta que há interesse e demanda por este tipo de conteúdo, ou como 

afirma Kotscho, “se o leitor fosse mais ouvido, tenho certeza que a noção do que é 

importante mudaria um pouco nos nossos jornais” (1995, p. 18). 

Por outro lado, em Meu Cabelo Não é Ruim! (GOMES, 2014), é possível perceber 

também a importância da representatividade midiática para grupos sociais 

historicamente apagados dos registros jornalísticos, ou retratados segundo vozes 

externas, muito raramente assumindo o controle da própria narrativa. No livro, Gomes 

coloca-se também entre suas entrevistadas e revela a importância histórica, 

psicológica e identitária de registrar, por meio do jornalismo, o processo de admissão 

da forma natural de seu cabelo afro.  

O livro congrega as histórias de quatro mulheres negras que por um período de suas 

vidas utilizaram tratamentos químicos para alisar os cabelos, em busca de 

adequarem-se ao padrão de beleza eurocêntrico propagado pela mídia e altamente 

reproduzido pela sociedade.  

Segundo a autora, a falta de representatividade midiática e a escassez de pessoas 

negras adultas com reconhecimento social estão entre as principais causas da 

negação dos cabelos crespos. E é somente durante ou após a adolescência (época 

cuja principal marca é a construção da identidade, segundo Erikson (apud LEPRE)) 

que estas mulheres conseguem se libertar da “escravidão da química”, geralmente 

após entrar em contato com outras mulheres que utilizam seus cabelos naturais. 

Com base nos relatos, é possível perceber a importância do reconhecimento do eu no 

outro para a própria autoidentificação. E quando não é possível encontrar este eu em 

uma representação massiva, surge um conflito interno que pode resultar no que 

Erikson denomina “crise de identidade”.  
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Em A Resposta (2010), Kathryn Stockett inspira-se em sua própria infância para criar 

a trama sobre empregadas domésticas negras, ambientada na década de 1960 – em 

que eclodiram os movimentos negros por direitos civis nos Estados Unidos. Através 

de entrevistas com personagens reais, Stockett cria 12 empregadas ficcionais, entre 

elas, Aibileen e Minny - que conduzem grande parte da narrativa.  

Em um ambiente dominado pelo preconceito e segregação racial, as duas 

personagens decidem por rebelar-se contra suas condições através do que julgavam 

ser a maneira mais segura (pois, na época, as torturas e assassinatos promovidos 

pela Ku Klux Klan eram recorrentes) e eficaz: o registro escrito de suas histórias, 

reportadas à uma jornalista. 

Relatando casos de discriminação, violência e intolerância, mas também momentos 

de integração e afetuosidade, o livro que dentro da ficção tem como título “The Help” 

(A Ajuda, em tradução literal) consegue inquietar negros e brancos da pequena cidade 

de Jackson. Contadas de maneira sensível, humanizando e individualizando os 

conflitos das personagens, as narrativas conseguem gerar curiosidade, interesse e 

compreensão (de parte) da população branca pelo grupo minoritário que, por sua vez, 

ganha força para persistir lutando a partir do momento em que vê suas narrativas 

oficialmente registradas e reconhecidas. 

Tomando como fato a afirmação de Lima em que o livro-reportagem “só consegue 

atrair à medida que propõe ao leitor uma viagem aos valores, às realidades de outros 

seres e de outras circunstâncias, de modo que encontre, naqueles, traços eu são 

universais à humanidade como espécie” (2009, p.143), reconhecemos também a 

importância das narrativas para a compreensão dos grupos minoritários pela maioria 

social. 

O perfil, entre os gêneros jornalísticos, pode ser considerado como “o lado da 

humanização da reportagem, já que o jornalismo se diferencia também por ser uma 

forma de comunicação que se volta para o homem, em última instância, como seu 

foco central e como tal visa emocionar, ao lado da elucidação racional, para transmitir 

um retrato completo dos temas que aborda” (op. cit.), entende-se este como o formato 

ideal para produzir um resultado de compreensão mútua através da humanização de 

personagens que, pelas narrativas convencionais, seriam resumidas a estatísticas. 
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Outro diferencial do perfil publicado em livro-reportagem é o amplo espaço concedido 

à entrevista, que neste gênero chega a ser profunda o suficiente para mergulhar no 

outro e compreender seus conceitos, valores, comportamentos, histórico de vida 

(MEDINA, 2001, p.18), buscando humanizar aquela realidade também através da 

mais humana das perspectivas: 

A magia de qualquer estória transposta para uma peça 

jornalística ressalta a emoção. (...) E é preciso resgatar essa 

energia que vem do próprio ser humano tomado como fonte de 

informação para uma entrevista (op. cit.). 

 

6. RESULTADOS 

Apesar da tão famigerada crise do jornalismo, a importância social deste segmento é 

notória quando avaliado o peso das narrativas oficiais ao reconhecerem e registrarem 

a existência de personagens do cotidiano que não costumam ver-se representados 

nas narrativas midiáticas tradicionais.  

Por meio das análises feitas, é possível concluir que mesmo que essas histórias não 

costumem figurar nas páginas dos grandes veículos de comunicação do país, elas 

despertam o interesse do público, indicando que há demanda para estas produções. 

Nota-se também que, ainda que não encontrem espaço nos jornais impressos 

tradicionais por não atenderem aos critérios de noticiabilidade empregados, os 

jornalistas que se empenham em produzir narrativas deste perfil podem dar vazão às 

suas aspirações em meios eletrônicos, já que estes não limitam a extensão do 

conteúdo, mas principalmente em livros-reportagem, pois tal suporte permite que 

sejam respeitados o tempo de apuração e a profundidade que cada texto demanda. 

Com isso, pode-se afirmar que as narrativas de perfil de personagens não-olimpianos 

são importantes não só para aqueles cuja identidade é reafirmada por meio delas, 

mas também para que o jornalismo (e os jornalistas) cumpram sua função social e 

contribuam para o registro de uma parcela do cotidiano que não costuma ter lugar nos 

registros oficiais.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Essa pesquisa nasceu por uma vontade de seu próprio objeto de estudo: o desejo de 

Neusa Rosa de Jesus de ter sua história registrada. Durante os dez dias em que 

autora e personagem conviveram para a realização da observação participante, 

Neusa fez questão de dizer a todos que, finalmente, teria seu lugar na escrita.  

Analfabeta, fala com tanto orgulho das palavras que sequer poderá ler que instigaria 

qualquer um a tentar desvendar o motivo de tamanha importância. Por meio da leitura 

de outras histórias que se assemelham à de Neusa pelo rompimento com os discursos 

e abordagem hegemônicos, é possível perceber o sentimento de redenção que o 

registro das histórias proporciona aos retratados. 

O brilho nos olhos de Neusa ao anunciar para o mundo que finalmente se tornaria 

protagonista de sua própria narrativa reforça a teoria que a história escrita é um forte 

instrumento no sentido de contribuir para que personagens não-olimpianos se 

reconheçam não só como parte de um todo, mas principalmente, como pessoas. 
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