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jornalismo já foi chamado de "literatura sob pressão". Pressão do tempo e pressão do espaço. Em todo
o mundo, a cada instante, os cultores desse tipo de
literatura lançam palavras sobre o papel, com a preocupação do tempo que passa e do espaço que é limitado. As frases ajustam-se a um tamanho, o pensamento é obrigado a trabalhar depressa. Contudo, por
maior que seja essa pressão, o jornalismo tem, fundamentalmente, as mesmas possibilidades que a literatura, de produzir obras de arte.
Desejo, neste trabalho, destacar os pontos que
fazem, do jornalismo, uma espécie de literatura, assinalar a unidade de meios, de instrumentos, existentes
entre esta e aquele, bem como os possíveis perigos,
para o escritor propriamente dito, de um jornalismo
exercido sem a compreensão dessas semelhanças e diferenças.
A pressão existe sempre, no poema ou no romance, no ensaio ou no conto. A grande diferença está em
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que, no caso do escritor que vive com mais liberdade
o ato de criação, a pressão vem de dentro, é imposta
peia própria necessidade de chegar ele ao fim da obra.
Antes da concreção do pensamento, do sentimento, em
palavras, existe o impulso interior que as provoca,
existe um mundo de sensações pré-vocabulares. E' uma
carga interna de emoção que vai, aos poucos, exercendo uma determinada pressão sobre a atividade de
quem escreve (sobre o escrever), dando-lhe uma certa
pressa de terminar a obra começada, ou apenas entrevista. Além desta pressão interior, existe também a dos
objetos externos, das coisas que, num certo momento,
deflagram o ímpeto de criação ou condicionam ativa
mente o seu transformar-se em realidade. O escritor
nunca está inteiramente possuído de liberdade, nunca
se encontra em posição de dizer a si mesmo: "Se quiser, sento-me agora e escrevo um romance". Ou um
poema. Ou um conto. Uma série de acontecimentos o
acossa, primeiro, e ele vai alimentando, no manuseio
interno de fatos e de coisas, a possibilidade da obra futura. Tudo isto — e mais a necessária e anterior aquisição de uma linguagem pessoal — constitui o conjunto de matérias de que é escravo e que, ao mesmo
tempo, domina e dirige, numa inter-relação de liberdade e pressão que também, é própria do jornalismo,
com a diferença de que este se encontra algo mais comprimido pelas circunstâncias, por acontecimentos estranhos ao homem. Mesmo assim, este "estranho ao homem" não só é alguma coisa que "está aí", no mundo,
mas também só possui esse afastamento, essa "estranheza", se tomarmos o homem no sentido estritamente
individual, de vida cotidiana.
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Vamos super, contudo, que a dupla pressão de
tempo e espaço seja na verdade muito mais forte no
trabalho do jornalista propriamente dito. Como poderá
ele, então, realizar uma obra de arte, cerceado que está
por duas forças muitas vezes incontroláveis ? Lembre mo-nos, antes de tudo, de que a base do que faz o jornalista, a matéria prima de que se utiliza, é a palavra.
O que serve cie caminho para a poesia, transmite também a notícia da morte de uma criança sobre o asfalto.
Entre os dois elementos, não há uma diferença técnica,
a não ser em espécie e intensidade. Espécie e intensidade, no entanto, separam também uma forma literária de outra, um ensaio de um romance. O que acontece
é que o plano do jornalismo é o de uma literatura para
imediato consumo — donde, muitas vezes, o seu caráter efémero —, uma literatura dotada de uma certa
funcionalidade, onde a esquematização é, sob muitos
aspectos, necessária. E' claro que o jornalismo comporta
também literatura de maior alcance, em suplementos literários, onde contos, ensaios e poemas são periodicamente publicados, ou certas crónicas diárias, rnas esta
é uma parte lateral ao jornalismo propriamente dito.
Falo da possibilidade da literatura no jornal como tal,
na informação, na reportagem, na entrevista. Falo da
possibilidade, que o género jornalístico tem, de ser literatura. O importante, de início, é a linguagem. Uma
vez dominada esta, pode o jornalista criar, dar vida a
uma obra, desde que tenha conservado a pureza de
sua emoção, a verdade de seu perceber interno, sua fidelidade ao homem como ser-consciente e ser-responsável. O que pode torturar o jornalista é a permanência. Ligado ao tempo que flui, à notícia, que, um dia de-
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teriza o jornal como papel que é rasgado e jogado fora.
Há uma nítida separação entre o corpo e o espírito de
um jornal. O fato de ser ele impresso da mjaneira por
que o é, surgiu da necessidade de rapidez entre a notícia recebida e a sua divulgação em forma escrita.
O desenvolvimento industrial do mundo, a invenção de
máquinas, linotipos, teletipos, rotativas, tudo isto obedeceu ao desejo de pressa, à necessidade de um ajustamento material entre uma organização que produz
e o objeto por ela produzido. O que está nas palavras
independe do veículo que o divulga e pode ser obra
dotada de permanência. Não é pelo fato de ter um feitio material conservável e guardável que um livro pode
aspirar a essa permanência. Aí também, temos de retroceder ao que a obra tenha de vivo, jovem, forte, humano, pungente, lírico. No caso do jornal, é preciso
que a transitoriedade do corpo não atinja a desejada
solidez do sentido. Eu diria até que o jornal é exatamente uma contínua luta pela fixação de realidades,
uma tentativa de captar, nos acontecimentos cotidianos,
algumas verdades particulares e permanentes da vida
do homem.

pois, é capaz de perder a força, sente-se preso ao imediato, à transitoriedade. E' preciso, contudo, que ele
compreenda o que é notícia. Num plano mais alto, notícia, mensagem, reportagem, é tudo o que, insuflandose nas palavras, busca uma comunicação, desde a declaração de amor de um adolescente até a descrição da
morte de Christmas feita por Faulkner.
O homem tem sempre notícias a transmitir.
De seus amigos, de seus lugares, de si mesmo. Quando
fala, quando escreve uma carta, quando conta, a muita
gente ou a uma só pessoa, o que lhe aconteceu naquele
dia, no anterior, no ano passado, o que sentiu na hora
do desastre, da solidão, do amor — em qualquer desses
momentos, o homem está dando uma notícia. O importante, para o artista, é colocar, na aparente gratuidade
dessas notícias, um sentido capaz de permanência, uma
mensagem que consiga atingir o ponto em que todos
os homens se unem, a essência humana das pessoas,
onde o tempo não tem presença. E o importante, para
o jornalista, é realizar essa tarefa para um dia determinado e, muitas vezes, para um espaço previsto, sem deixar que a pressão, a que se submete, o leve ao caminho da facilidade de estilo, que corresponde, geralmente,
a uma leviandade de sentido.
O jornalismo desperta o preconceito do cotidiano,
do efémero. O que acontece, porém, é que essa transitoriedade se limita à parte material que serve de veículo à notícia. Aquele pedaço de papel, com folhas
soltas, que é substituído, no dia seguinte, por outro
pedaço de papel mais atualizado, faz com que todos
liguem o que está escrito à matéria que o difunde, e
dêem, ao sentido das palavras, a vida breve que carac-

O idioma também é uma espécie de jornalismo.
A linguagem também é uma conquista de cada dia, um
avanço contínuo. Tanto a linguagem falada como a linguagem escrita são formadas, derivadas, ampliadas, toda
vez que um homem procura penetrar em seus contornos materiais, que prendem o pensamento, mas, ao
mesmo tempo, firmam, fixam, determinam, consolidam
— uma ideia, uma vontade, um ato de coragem, uma
exclamação de terror, um desejo de humanidade. A di-
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ferença entre a literatura diária e a literatura de sem
pré está na capacidade de reação do escritor, tanto à facilidade do imediatismo como à sedução da posteridade. E' com humildade que ele deve se aproximar das
palavras, dos ténues fios que o ligarão aos outros homens, para dar, aos sons que, desde a infância, são
seus companheiros de cada hora, a permanência de
uma obra que vença a pressão do tempo e o avanço
da morte.
O grande perigo do jornalismo está em que ele
pode envolver o escritor no que de espiritualmente
inútil tem uma organização. O pensamento do homem
tem o hábito de separar, em fases, determinadas atividades suas. Em muitos casos, este hábito é o que se
costuma chamar de "organização" e existe por exigência de um empreendimento definido. No lidar com as
coisas materiais, corn os objetos que devem ser dispostos a um fim, há necessidade, por parte do homem,
de um firme espírito de esquematização, a fim de que
eles, os objetos, assumam o aspecto adequado ao trabalho que deve ser realizado. Essa organização comum,
feita de fora para dentro, esse esforço de manobrar
os elementos constitutivos das atividades diárias, podem, no entanto, perturbar o trabalho criador do artista. A organização, de que o escritor precisa, situase no campo técnico, mecânico, no unir as palavras,
no encontrar, entre elas, relações e associações. Há
outra espécie de organização, mais profunda, que é a
da preparação interna da capacidade de sentir, a da
perfeita união entre a linguagem e o que de anterior
a ela existia, isto é, aquilo de que ela pretende ser
8

veículo — mas aí o homem está só. Apenas sua fidelidade ao ser humano, ao que este tem de essencial,
penetra nesse recesso íntimo.
A organização externa exerce uma terceira pressão sobre o jornalista. O conjunto de circunstâncias
tais como horário, condições materiais de serviço, diretores de jornal, embora inseparável do jornal como
realidade pode formar uma cadeia de pequenas prisões de que o jornalista comum não consiga escapar.
Se todos esses cerceamentos existissem apenas em relação a pessoas que procurassem exclusivamente o primeiro tipo de organização (a busca da técnica vocabular, a conquista de um estilo, fosse ele qual fosse),
a pressão externa produziria bons resultados. Mas, na
verdade, o movimento criador é absolutamente imprevisível. Não se sujeita às leis externas da organização.
Surge do lastro de humanidade que o artista tenha
acumulado em si, em anos de alegria e de angústia.
Surge de sua necessidade de transmitir alguma coisa
aos seus semelhantes. Precisa de organização, sim, mas
no se preparar para a luta da expressão, no ter sabido
dominar a linguagem, para que esta fosse um veículo
fiel de pensamentos, um ponto intermediário entre o
criador e os que da criação tomassem conhecimento,
um ponto intermediário que, na realidade, se isola e
passa a formar um ser à parte, com significação fechada sobre si mesma e capaz de ter os seus sentidos
ampliados pelo tempo.
Uma atividade que também vive das palavras e,
no entanto, se situa num campo meramente técnico,
não podendo, por isto, aspirar à realização de uma
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obra de arte como tal, é a publicidade. Aí, sim, a organização é indispensável. O "copy", o texto de publicidade, exige uma técnica objetiva, capaz de chamar a
atenção do leitor, prender a atenção do leitor e transmitir-lhe a mensagem de venda ou de prestígio prevista para o anúncio. O "copy-writer" precisa de adquirir um grande domínio sobre as palavras, um domínio em que estas saiam glorificadas de suas mãos
e tenham, ao mesmo tempo, um tamanho exato, um
sentido claro, uma justa adequação às finalidades do
texto particular ou do texto como fazendo parte de
uma campanha de publicidade. Estando dissociada da
literatura, a atividade do "copy-writer" pode ser, para
o escritor, menos perigosa que o jornalismo. Neste, estão contidas as mesmas lutas e as mesmas possibilidades da poesia, do romance, do conto. E é exatamente
por isto que o esforço pelo domínio da técnica de jornal pode transformar-se em trabalho estéril. O espírito
de "organização", que o jornalismo, como trabalho diário, exige do escritor, pode levá-lo à improdutividade
criadora, à aridez interior. Se o jornalista não tiver o
cuidado de manter viva, em si, a consciência de que o
jornalismo é algo mais que uma simples atividade profissional, muitos assuntos que, feitos com maior amplitude de tempo, com mais vagar, seriam obras sólidas de ensaio ou de ficção, ficarão circunscritos a
um limite acanhado, sem possibilidades de expansão.

forma de expressão cotidiana, que possui. A cada instante, ele a está usando, na exteriorização do mais
simples de seus pensamentos. A cada instante, ele está
falando. E falando palavras. Os perigos do jornalismo
só conseguirão esterilizar o escritor, quando este nada
tenha a dizer, quando se sinta depauperado com o esforço diário de juntar vocábulos para um grande público. Há uma nítida separação entre o jornalismp comum e a obra de arte — ou entre o jornalismo comum
e o jornalismo como obra de arte — que o escritor
tem de surpreender, de demarcar, para poder sair incólume do trabalho diário de escrever e dos perigos
da "organização". Porque o artista é o homem que
mantém intacta, em si, a capacidade de sentir sentimentos estranhamente verdadeiros e de transmitir sentimentos estranhamente verdadeiros.

E' preciso, no entanto, que atentemos para o fato
de que essa dificuldade, esse perigo, existem na própria vida do escritor, esteja ele, ou não, ligado ao jornalismo. A palavra escrita para o jornal não é a única
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— 11

bate ou defesa. A vida diária está cheia de necessidades. Ruas mal calçadas, desastres, irresponsabilidades,
corrupções, subornos, desonestidades — ou gestos de
heroísmos, de desprendimento, de simplicidade — tudo
isto faz parte do acontecer de todos os dias e cada um
de nós sente que tem de opiniar, atacar ou defender,
tentar influir no assunto.

II
O PROBLEMA DA OPINIÃO

A

obra de arte parece gratuita. Sem opinião. Per
seu lado, o jornalismo é, para muita gente, um trabalho necessariamente de tese. E aí está o maior preconceito que separa o jornalismo da literatura. Quero,
antes de tudo, chamar a atenção para o fato de que a
obra de arte se nutre do real. Na apresentação de realidades do coração, do pensamento e do destino do homem, a opinião propriamente dita é desnecessária, ou
melhor, a opinião não precisa de ser colocada em palavras de combate ou defesa, porque ela se encontra
na fidelidade da obra a essa realidade humana. Num
romance, num conto, num poema, o clima da criação
parece situar-se acima, ou fora, dos pequenos aconteceres que ferem o homem. Parece apenas, porque esses pequenos aconteceres são a matéria prima que servem de base ao romance, ao conto, ao poema. Por outro lado, o jornalismo é tido, às vezes, como sinónimo
de panfleto. Há muitas ocasiões em que um acontecimento, uma pessoa, uma circunstância, exigem com-

No decorrer de suas atividades cotidianas, o homem sente necessidade de ser combativo. Pessoas,
ideias, diretrizes, dogmas religiosos, sistemas políticos,
empreendimentos, tudo isto atrai sua capacidade de
luta, obrigando-o à defesa ou ataque, em nome de um
princípio que julga ser o certo, em nome da justiça.
Utiliza-se, para tal, dos elementos de comunicação mais
comuns. Utiliza-se principalmente da palavra. O que
serve de base ao poema, ao conto, ao romance, também é usado para o combate violento, para a expressão de um movimento de ódio e de revolta. O perigo
do panfleto está em que ele pode levar o jornalista a
uma inconsciente distorção da realidade. O jornalismo, que impõe uma opinião em desacordo com o fato
objetivo, está fugindo à sua posição. E' um defeito,
muito comum ao homem, o de desprezar aqueles que
não pensam como ele — o de distorcer os acontecimentos para colocá-los dentro da tese que, por um motivo qualquer, julga ser a justa. O pior, no caso, é que
a distorção surge, muitas vezes, da ignorância do jornalista, do fato de não ter sabido examinar devidamente os acontecimentos, de não lhes ter surpreendido
o verdadeiro significado. Acaba sendo, portanto, uma
distorção desnecessária. A justiça de uma campanha
— 13
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de jornal, o acerto de uma defesa ou de um ataque,
não justificam a utilização de armas desleais, de meios
errados. O emprego de um instrumento falso'acaba ferindo a própria mão que o usa e afastando o trabalho
da finalidade anteriormente desejada. E' muito difícil
a manutenção do equilíbrio dentro da luta. E' preciso,
para isto, que o jornalista possua, em grau elevado, espírito de justiça. Mas como distinguir o justo do injusto ? Sem me fixar em princípios religiosos ou morais e falando, portanto, apenas como ser social, eu diria que justiça é o que está de acordo com a natureza
humana como tal, com a liberdade essencial do indivíduo, com a responsabilidade de um para com todos
e de todos para com um, e é, principalmente, o que
está de acordo com o princípio do respeito à palavra
dada. Voltando ao jornalismo forçadamente opinativo,
posso dizer que há muito mais força no que eu chamaria de "descrição opinativa", descrição que mostra, em
espírito de verdade, uma série de realidades, do que na
opinião imposta, à força, aos acontecimentos. Diante de
uma descrição assim, o homem que lê pode sentir, nas
palavras, o caminho da opinião. Ela existe, está ali.
Não é acrescentada por quem a expôs, porque a coisa
externa tem o poder de impor a sua presença. Na fidelidade ao objeto, o jornalista formula a mais poderosa das opiniões. Como o romancista. Como o poeta.
O artista que universaliza um pedaço da realidade,
que o aceita, que se deixa dominar por ele, dominando-o, no entanto, para poder transformá-lo em palavras, está fincando um marco no pensamento de todos
os que entram em contacto com a sua obra.
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E' natural que o homem queira transformar a
obra de arte em arma de combate. A luta leva-o, muitas vezes, a um tal estado de emoção que tudo o que
não estiver diretamfente ligado aos motivos, às consequências ou às faces dessa luta deixa de ter, para ele,
o menor valor. Surge, então, no mais íntimo de seu
pensamento, o ódio e a incompreensão pelo que lhe parece alheio aos movimentos que lhe sacodem a vontade. Contudo, quando deseja que uma obra seja um
trabalho de panfleto, um instrumento voluntário e consciente de combate, está eliminando grande parte da
possibilidade de ser ela uma obra de arte. Deverá ser,
então, esta, despojada de sentido, ou melhor, de utilidade ? Não. O poema, o conto, o romance, possuem
uma aparente gratuidade de propósitos, que não se enquadra na obra conscientemente dirigida, orientada.
Contudo, essa gratuidade, que existe no ato mesmo da
criação, exige uma íntima ligação do escritor com a
vida, porque é no modo puro com que se aproxima
das coisas que ele se capacita a fazer descobertas, a
extrair, da realidade, meios que possibilitem o aprofundamento do homem em si mesmo, que revelem
certos mistérios do destino humano sobre a terra. Aí,
deixa o poema ou o conto de ser gratuito, porque, uma
vez conquistado esse terreno universal, o homem, com
seus problemas e preocupações, reconhece, na obra,
um espelho seu, uma expressão de muita coisa que lhe
sacudia o pensamento e a que não conseguia dar expressão.
O problema da opinião é, no caso, mais estatístico. O jornalismo tem, às vezes, tendências para o
— 15

panfleto. E a literatura parece seguir o caminho do
não-compromisso. O importante é que se compreenda
o fenómeno da criação que, inicialmente, é o mesmo
em qualquer arte e, principalmente, em qualquer arte
que tenha por base a palavra. O que, no jornalismo,
passa por grande obra, com enorme sucesso junto ao
público, é, muitas vezes, coisa efémera, levada a um
nível mais alto por uma circunstância passageira. Acon-.
tece o mesmo na literatura. O mistério do "best-seller"
tem muita relação com essa espécie de jornalismo temporário .
Quando um poeta fixa, em palavras, um momento
de emoção, não tem necessidade de encobrir o que
sente com uma opinião. Porque ele não pode enganar,
não pode mentir. A emoção é única, não se mistura,
não aceita acréscimo, é refratária a qualquer distorção. Tem, a pureza de substantivo que suporta adjetivos somente para a caracterização de pormenores, de
apensos acidentais. O importante é sempre o que existe. No jornalismo como na literatura. E o homem que
pega de uma frase e joga-a contra seus semelhantes,
inoculando-lhe alguma substância inteiramente diversa
daquilo que a frase representa, está matando as possibilidades de ter, o seu conjunto de palavras, um sentido válido para todos os homens. Porque supera os limites da simples opinião subjetiva. O que eles fazem
é um trabalho de reconhecimento da realidade, eliminando os enfeites que lhes impedem a visão, conquistando um estado de pureza interior que os coloque em
contacto direto com a vida.
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O jornal é um grande instrumento de combate
e de defesa. Muito preso ao particular, às preocupações de cada dia, reflete, por força, o que faz uma comunidade, o que deseja, o que busca, o que espera ela.
E, nessa procura do melhor, do mais perfeito, do mais
agradável, há discordâncias e, naturalmente, luta. O
jornal tem, por isto, de possuir esse lado combativo,
panfletário, ao lado do informativo, do descritivo. E o
jornalismo como obra de arte pode estar nos dois lados, desde que tenha havido, no espírito de quem o
fez, uma identidade da coisa, da notícia, do objeto expresso em palavras, com a tranquilidade da emoção
interna. Sim, o combate também pode ser obra de
arte, mas não do modo como é normalmente concebido. Há umia espécie de combate, que é a do próprio
homem dentro da vida. E' uma luta geral que se particulariza, em determinado momento, neste ou naquele
movimento. O importante é que o escritor de jornal
mantenha, na hora da luta, sua fidelidade ao homem
como ser, como indivíduo, como capaz de compreensão, capaz de superar o tempo. O fato de tal atitude
ser difícil não invalida a estrutura da ideia, porque o
jornalismo é uma transplantação, para o papel, das
necessidades diárias que o homem sempre teve: de
amor, de conforto, de alimento, de aplauso, de justiça.
E a obra de arte sai desse mesmo bojo informe em que
se plasmam os ódios, as vitórias, as alegrias, os êxtases,
os fracassos.
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III
O SENTIDO DA REPORTAGEM

A

realidade está diante de nós. Não apenas no
sentido do "diante dos olhos", do "ser-no-mundo", de
Heidegger, mas num conhecimento direto que temos
das coisas, e dos movimentos (no espaço) e acontecimentos (no tempo) a que elas estão sujeitas, bem
como de realidades internas — de razão, de vontade
e de sentimento — que fecundam ou perturbam o nosso
encontro com o mundo externo. O que distingue o repórter é o seu íntimo contacto com, a realidade, com o
que está diante dos olhos, com o que concorre no momento de pousar do conhecimento sobre as coisas. Sua
missão, função, ou profissão, é transmitir essa realidade a um grupo de pessoas, dando-lhes conta do que
viu, do que ouviu, do que sentiu. No ponto intermediário do trabalho, o repórter precisa de já ter adquirido a sua linguagem. Não existe, no jornalismo concebido em termos mais avançados, o estilo de um jornal.
Existe, sim, o estilo de um jornalista. O que se costuma
chamar de estilo dç jornal tal ou qual é um aglomerado
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de determinados lugares comuns que, sem dúvida alguma, facilitam o trabalho do profissional comum, isto
é, daquele que exerce por acaso o jornalismo, que nele
está porque um acontecimento fortuito o levou a essa
profissão, como poderia ser profissional de outra especialidade, se as circunstâncias tivessem sido diferentes. O jornalista, que tem a vocação do jornal, é um
escritor, no sentido exato desta palavra. Aperfeiçoa a
sua linguagem e, tendo de fazer uma reportagem, coloca nela o melhor de seu talento e de seus esforços.
E' no contar o que viu, o que ouviu, o que sentiu,
é no informar, aos leitores, algo sobre uma pessoa, um
lugar, uma situação, é, enfim, no fazer a reportagem
— que o jornalista exerce sua função específica dentro
do jornal. Crónicas, artigos, editoriais, tudo isto faz
parte do jornal, mas não é essencialmente jornalismo.
O repórter de rua faz muito mais jornalismo do que o
autor de um seguríssimo artigo de fundo. Nos tempos
românticos, costumávamos dizer que o jornal era uma
tribuna para o amplo debate das ideias, mas a verdade
é que podemos fazer, do jornal, uma tribuna apenas no
sentido de que o mesmo elemento, que colhe pedaços
da realidade para oferecê-los a um grande público, está
em posição de — como consequência natural desse coii
tacto com o real cotidiano de uma cidade, de um país,
do mundo — chegar a certas conclusões sobre o certo
e o errado neles contido. Como base do jornalismo,
como base da opinião difundida dessa tribuna escrita,
está sempre a informação sobre fatos, pessoas e lugares, está sempre a reportagem.
Homero é o primeiro repórter de que temos norícia. As descrições dos combates de Aquiles e de Hei— 19

tor, das atitudes indecisas de Paris, têm a força de
acontecimentos sempre presentes. Quando Homero
fala nas entranhas que saltam, após o golpe de espada
do inimigo, e caem, presas nas mãos do homem atingido, cria uma cena em que as imagens parecem vistas, sentidas, com mais veemência do que se as tivéssemos diante dos olhos. Aí, entre o fato não percebido
imediatamente e a sua percepção posterior, está o elemento comunicação, que transforma a realidade longínqua em matéria sensível e inteligível. A diferença
entre a reportagem de um artista e a de um jornal comum está em que esta vive mais do imediato, do cotidiano. Mas Xenofontes, contando os sacrifícios dos
homens que participaram da retirada dos dez mil, ou
Hemingway, escrevendo, para um jornal norte-americano, sobre um soldado ferido no hospital de Madri,
durante a revolução espanhola de 1936, estão ambos
transformando um fato particular em acontecimento
válido para todos os homens.
Premido pela rapidez com que as notícias têm, em
geral, de ser publicadas, o jornalismo é mais facilmente atingido pelo lugar comum, pela forma convencional. O serviço diário obriga o homem de jornal a se
utilizar de uma linguagem mais fácil, mas o que acontece é que, no caso, o fácil acaba sendo linguagem
morta, que imobiliza a notícia em palavras sem repercussão nos que as lêem. Por outro lado, no entanto, a
literatura propriamente dita, que não está sujeita a
essa pressão do tempo, corre o mesmo perigo. Aí, também, a facilidade pode encher uma obra de recursos
literários que o tempo matará facilmente. O lugar co20

mum vence todo e qualquer esforço feito pelo escritor
ainda não realizado, afastando-o da possibilidade de
uma obra origina!. E' sempre necessário que o homem
se purifique interiormente de todos os elementos mortos do pensamento, para pegar da palavra em espírito
de virgindade e poder sentir suas possibilidades como
meio de expressão. O fato de, no jornalismp como profissão, existir um grande número de pessoas que prezam apenas o que ele tem de não-criador, é oriundo
daquela necessidade de esquematização capaz de ocultar a parte viva de uma reportagem. Sobre o valor da
rotina (que ele também existe) em jornal, falarei mais
longamente em capítulo posterior.
No tempo em que não havia jornal, os cronistas
de uma época, de um fato, faziam jornalismo, isto é,
registavam o que, num determinado tempo e lugar, agitara o espírito de uma comunidade. O ato de fixar uma
realidade já é jornalismo. Os pontos de diferença entre uma obra histórica particular, o relato de ficção e
jornalismo dos tempos modernos, são frágeis e acidentais. Dissipam-se ao primeiro exame. O que, muitas
vezes, perturba esse exame é a continuidade do jornal
e sua aparente fragilidade diante do tempo. O jornalismo possui, é claro, uma parte negativa. E' seu demasiado apego ao detalhe, ao não-importante, ao que
está na moda, E. é curioso que esse lado negativo da reportagem tenha chegado a atingir até a poesia, que é
a menos jornalística das artes literárias. O poema-reportagem tem sido uma constante deste século, em que
mesmo poetas de envergadura têrn sucumbido à tentação da palavra vazia de certezas e de angústias. Essa
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tendência para o demasiadamente temporal, no sentido do que não é permanente no destino do homem,
já existia, contudo, nos poetas menos vigorosos de todos os tempos e só foi acentuada, em nossos dias, *por
causa da contínua presença do jornal.
Premido pela necessidade de contar o que vê, o
escritor prefere, muitas vezes, a narrativa direta, a
aproximação com a realidade que, no jornalismo de
hoje, se chama reportagem. Há séculos que o livro de
viagens é considerado uma obrigação do romancista,
poeta ou ensaísta que percorre lugares estranhos. Quando o jornal ainda não tinha entrado nos hábitos diários do homem, o livro de viagens substituía a reportagem, porque havia, nele, a descrição que leva o homem comum a satisfazer sua curiosidade em relação
ao desconhecido e saciar seu permanente desejo de
aventuras não vividas.
A literatura deste século tem apresentado muitas
obras de reportagem. Às vezes, o livro é a simples compilação de trabalhos já publicados em jornal, mas já
se tornou comum também o trabalho feito para livro,
mas concebido e realizado em termos jornalísticos.
Apesar do intempestivo aparecimento de Curzio Malaparte na literatura de nosso tempo, com o sempre comentado "Kaputt" (aparecimento, porque suas obras
anteriores não tiveram a força deste), Pierre Van Paassen foi o escritor que mais se aproximou do jornal,
conseguindo, ao mesmo tempo, manter uma dose de
compreensão que não existe no falso "objetivo"', no
provocado afastamento entre o escritor e a realidade
que tem sido o engano de grande parte de nosso pe22 —

riodismo atual. O livro tipo reportagem — que corresponde, no cinema, ao filme documentário — possui
uma acentuada tendência para a tese, mas Van Paassen conservou, dentro da tese, um sentido de humanidade, uma tentativa de restauração dos valores individuais atingidos pelos acontecimentos, chegando, assim, a um plano mais próximo de cada um de nós que
o da inútil violência da tese desumanizada, tão comum
em certos livros de reportagens.
Os livros de memórias, as narrativas ou relatos
de movimentos políticos e revolucionários, também podem estar enquadrados na classe do jornalismo em
forma literária. "Dez dias que abalaram o mundo", de
REED, "Minha vida", de TROTZKY, "Memórias", de
GANDHI, "Chamaram-me Cassandra", de TABOUIS, "Do
fundo da noite", de VALTIN, são todos livros de reportagem, podendo haver, entre eles, uma diferença de
mensagem, mas a mesma concepção de estrutura, por
muito diversas sejam as técnicas usadas.
O livro de reportagem é também (e, às vezes, até,
com mais facilidade) atingido pelo fenómeno do "bestseller". O próprio jornal exige assuntos "best-sellers"
diários, que possibilitem as manchetes. E' por isto que
a grande parte das obras do género não passa de exploração de assuntos em voga, de temas que, no momento, constituem motivos de preocupação ou de curiosidade de uma grande maioria das pessoas.
"Kaputt", de MALAPARTE, foi uma patética mistura de realidade e fantasia, mas o mundo que ele focalizou surgia com um angustiado tom de verdade,
apesar de todos os exageros. "La pelle", que MALAPAR— 23

TE escreveu depois de enorme sucesso da odisseia de
uma guerra moderna contada por um repórter, foi ainda
um libelo, embora lhe faltasse a densidade de "Kaputt".
Há muita "italianidade" em MALAPARTE, muito do espírito exteriorizado de um povo acostumado a não
guardar consigo as imagens e pensamentos que lhe
passam pelos caminhos diários, o que dá, ao seu jornalismo, um tom de demasiado exibicionismo.
A literatura jornalística de John Gunther está inteiramente ligada ao "best-seller". Há muita superficialidade em suas descrições, nos estudos que faz, nas
tentativas de aproximação do homem, que observa,
com a realidade observada. Com todos os seus "insides", Gunther fica na capa, emaranha-se nas aparências, sem atingir o cerne dos problemas de que se aproxima.
Quando John Hersey foi a Hiroshima fazer uma
reportagem sobre as consequências da bomba atómica,
estava cumprindo um dever profissional, obedecendo
a ordens de seus patrões, e poderia ter-se limitado a
uma narrativa incolor sobre o que visse na cidade japonesa. Mas a realidade o tocou e o que escreveu, para
a revista "New Yorker", foi o livro "Hiroshima", que,
sendo ótima reportagem, no sentido jornalístico da palavra, teve uma força desusada na maioria das obras
de jornalismo. Aí surge, no entanto, o fato de que, em
casos assim, o assunto focalizado influi na categoria do
livro (tal como em "Dez dias que abalaram o mundo").
O que Hersey tinha diante dos olhos era de tal maneira impensável, ou, pelo menos, impensado, que suas
palavras saíram dos fatos com a compreensiva e exata
violência dos objetos físicos, imóveis na paisagem.
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O livro de reportagem, tal como o temos hoje, é
típico de nossa época. Exigia a existência do jornal e
de homens cada vez mais ligados aos problemas de
cada dia. Como literatura, no entanto, só chegarão a
um futuro mais longínquo as reportagens que superarem o aspecto imediatista do jornalismo e plasmarem
os acontecimentos com o golpe de verdade própr'0 das
coisas universais.
Dentro dessa visão universal dos fatos, o jornalismo percorre os caminhos do particular, penetra nos
problemas de uma cidade ou de um bairro, segue os
passos do repórter de rua. As ruas das cidades, grandes
ou pequenas, exercem enorme fascínio sobre o homem.
As ladeiras estreitas da velha Estocolmo, as vielas desiguais das proximidades de Leicester Square, em Londres, as ruelas de Monímartre e do Quartier Latin, as
subidas de pedra de Ouro Preto, as ruas de montanha
do Rio ou de San Francisco, as sacadas antigas de Nova
Orleans, possuem todas um encanto especial, que parece feito de passado, de um resquício de muito gesto
feito na sombra, de muita palavra pronunciada na hora
do desespero ou na hora do amor. E as ruas novas e
claras, de pedra recente, de paredes jovens, têm a palpitação que lhes confere a presença do homem. Andar
pelas ruas sem outra intenção que não a de ver, de
mergulhar os olhos em cada coisa, em cada figura, em
cada fachada de casa, no calçamento interrompido, no
capim que rompe a prisão da pedra, no gato que corre
para um muro, andar assim é como redescobrir o rnundo, encontrar sentidos ocultos em tudo o que existe.
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O repórter de rua, o jornalista que sai ao encontro
do acontecimento, vê os lugares, que às vezes lhe são
familiares, sob um aspecto dramático. A rua, que ele
conhece tão bem, pode estar alvoroçada por uma tragédia ou pode estar rindo, inteira, diante de um fato
curioso. Nesse contacto direto com as pessoas envolvidas ern acontecimentos, nesse penetrar nos dramas
de uma cidade, nesse ouvir pessoas dos mais diferentes tipos falarem de seus desejos, de suas culpas, de
seus sonhos desfeitos ou reerguidos, o repórter de rua
atinge um plano de vida que o homem comum desconhece. No buscar notícias para encher as páginas de
um jornal, ele esbarra, a cada instante, com histórias
reais capazes de se transformarem em obras de arte de
jornalismo. O importante, nesse contacto, é que ele
mantenha, intactas, suas reservas de emoção para o ato
de escrever.

Essa atitude é uma defesa natural do homem que
não quer ser atingido pelos sofrimentos alheios. Para
extrair, no entanto, dos fatos de que toma profissionalmente conhecimento, o mundo inesperado de emoção
de que precisa a obra de arte, jornalística ou não, o
repórter tem de manter em si a capacidade de espanto
que origina o poema ou o artigo, o conto ou o relato.
E' a virgindade mental de quem contempla o mais conhecido dos espetáculos — como os de sofrer ou amar,
sorrir ou lutar — com uma receptividade tão humana
que saiba, depois, transformá-los em linguagem, em
palavras de uso diário.

Pode acontecer — e acontece muito comumente
— que o repórter perca a capacidade de espanto. Pode
ficar frio, alheio às dores, estranho a tudo. De tanto
contemplar os pormenores dos acontecimentos, pode
erguer uma muralha entre si e a vida, chegando a considerar inexistente tudo o venha a surgir no momento
em que ele está entregue ao trabalho, à profissão. E' o
espírito excessivamente profissional, ou melhor, falsamente profissional, que elimina a emoção. Neste caso,
de nada lhe servirão as experiências de cada dia. Tudo
o que lhe penetrar no pensamento, ficará afastado da
realidade, como algo que ouvisse dizer, que lhe chegasse por intermediários.
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IV

JORNALISMO E FICÇÃO
_/ XISTE a realidade em ato e a realidade em poE
tência, a atual e a potencial. A ficção pode haurir seu
material tanto de uma como de outra. Sua configuração geral, no entanto, é mais de real possível que de
real atual, enquanto que o jornalismo se situa quase
que exclusivamente no real atual. A identidade entre
as duas fontes é completa, porque, na transformação
por que passam, digamos assim, as duas realidades,
para assumir uma forma literária, ambas se sujeitam
às leis de descrição e narrativa, a que não pode fugir
a reportagem (real atual) nem tampouco a ficção (real
atual ou possível), por mais intimista ou contraponteada que esta seja. Assim é que, tal como no caso da reportagem, a obra de arte tem sempre por base a realidade, constituindo-se, a ficção, numa associação de
possíveis realidades que palpitam no mundo externo,
grávido de acontecimentos. O artista mergulha as mãos
nessa camada indecisa, em que as realidades se forjam, e surpreende algo de importante, faz uma des-

coberta. O que dela nos conta — e o medo como o faz
— determinam a validez de sua mensagem.
A descrição está ligada ao espaço. A narrativa decorre no tempo. O estilo de quem descreve procura situar os objetos, as pessoas, os acontecimentos, num determinado lugar. O estilo de quem narra constrói sequências de fatos, que se desenvolvem dentro de um
período de tempo. As duas condições, que cercam o
homem e tudo o que ele faz, se interpenetram e formam, às vezes, uma só condição. E, tanto na vida real,
nos gestos de cada instante, como no que escreve, o
ser humano está dentro das limitações do tempo e do
espaço, que são a sua angústia e a sua grandeza. A
pura descrição tem, em geral, um tom de alheiamente,
uma espécie de neutralidade, muito comum em certas
reportagens de jornal. Há sempre, da parte de todos,
uma grande curiosidade em relação a lugares, a pormenores de cidades, de ruas, de cómodos, de casas, porque, nesses ambientes, andam pessoas, vivem pessoas.
O jornalista que descreve, procura colocar o leitor em
posição visual de compreender o acontecimento, a narrativa, como localizados num determinado espaço. Há,
em geral, necessidade de serem reerguidas, pedaço por
pedaço, as paisagens que circundam os fatos e têm,
às vezes, com eles, íntima relação. E' um trabalho de
verdadeiro arquiteto literário, preocupado em construir,
ou em reconstituir, os interiores e exteriores em que
as cenas se passam, de um modo quase cinematográfico, modo que o século XX tornou m,ais comum no
romance universal, como decorrência mesma do cinema. O retângulo da tela mostra lugares, objetos, tem
aquela "objetividade" que MAUPASSANT preconizava
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para a ficção poucos anos antes da invenção do cinema.
O próprio aparelho, que focaliza, que enquadra as cenas, tem o nome de "objetiva" e isto acabou determinando a linha de narração com pormenores no espaço,
tanto para a reportagem como para uma certa classe
de romance. E' o que se poderia chamar de "objetivação especial de uma história".
A informação jornalística precisa de apresentar alguns elementos básicos de que o leitor tem necessidade
para a total compreensão da notícia. Que coisa aconteceu ? Quem provocou a coisa acontecida ? Onde foi ?
Por que ? Para que ? Estas perguntas têm de ser respondidas e a narrativa, o relato, vai, por isto, dando os
pormenores de lugar, de tempo, bem como a autoria e
as consequências da ação a que se refere. A obra literária de ficção — o romance, o conto — pode prescindir de alguns desses elementos, porque seu plano
(mais real possível do que real atual) é o de surpreender alguns dos mistérios do homem como ser, o que
pode ser feito pelo escritor tanto numa história chamada de "enredo" como numa pesquisa psicológica,
numa apresentação de personagens em luta com os seus
próprios demónios interiores. Há romancistas que não
se lembram, em absoluto, de visualizar suas histórias,
parecendo fazer questão de que elas tenham o aspecto
de ubiqúidade, a maleabilidade de se situarem em qualquer lugar. Isto não quer dizer que lhes falte espaço,
que não exista um ambiente de família, de aldeia, de
cidade, de país, circundando os acontecimentos relatados, mas apenas que o autor, sem deixar de ser fiel ao
solo de onde brotam suas palavras, está procurando
captar o fio interno que liga todos os homlens em sua
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luta contra o tempo. Faulkner, por exemplo, que é dos
mais antijornalísticos dos romancistas modernos, se interessa de preferência pelos personagens, pelas suas
reações e atitudes. Mesmo nas histórias passadas no
Mississipi, que o membro da Academia Sueca de Letras, HOLLMSTROM, classificou d,e "regionais", em seu
discurso de saudação a Faulkner nas festividades do
cinquentenário do Prémio Nobel, mesmo aí o "regional" é apenas uma necessidade de as coisas acontecerem em algum lugar.
Como o jornal vive muito de descrição e narrativa, está mais ligado ao romance e ao conto do que
à poesia, ao menos em sua parte material, de estilo, de
ritmo de linguagem. O fato de muitos jornalistas estarem atualmente escrevendo romances, é uma decorrência dessa união do homem de jornal com o fato, com
aquilo que acontece a seres humanos, com os dramas,
as comédias e os desesperos da vida cotidiana. E o jornal se transformou numa preparação para o romance,
ou num repouso- de romancistas já realizados, que desejam manter contacto permanente com a palavra, com
a habilidade de descrição e a técnica da narrativa.
O fato particular pode conter em si a força de
uma série de acontecimentos. O suceder tem sua acentuação tónica, seu ponto alto, sua essência, que o artista identifica, seleciona, para fixar, depois, em palavras. O conto sempre foi esse trabalho de seleção, esse
foco de uma atenção sobre um pedaço do tempo. E a
reportagem também. Há uma secreta e íntima ligação
entre o conto concebido literariamente e a reportagem
comum de jornal. Em ambos, existe um corte no tempo. Esse corte é, na verdade, do mesmo tipo do que o
— 31

romance apresenta, mas o tamanho material do conto
aproxima-o ainda mais da reportagem, porque, em qualquer obra literária, o "tamanho" não é arbitrário. Pertence, pelo contrário, ao escopo interno da obra.
Maupassant usou uma técnica de narrativa direta,
sem longas explicações de circunstâncias, procurando
extrair, do "enredo", o que nele houvesse de importante para que a história tivesse um interesse humano.
A reportagem é exatamente isto. Ela também divide,
seleciona, separa. Procura o objetivo, o importante, o
significativo, o que de válido possa existir num fato.
Toda reportagem é, de início, um conto, um conto que
o jornalista escreve baseado em coisas presentes, atuais.
O que interessa a qualquer leitor de jornal, é o que
de novidade possa o escritor ier descoberto no mundo.
O dilema, perigoso e sutil, que o jornalista tem de enfrentar, é o da atualidade e da permanência. Nem sempre estão as duas separadas, mas é comum não saber
ele descobrir, no acontecimento que tem em mãos, a
beleza latente, a verdade que o leitor precisa de saber,
através das palavras.
Anton Tchekov também fez reportagem Grande
número de contos seus, ern que os personagens narram
uma história, ouvida ou vivida, revela o escritor que se
reporta ao que a vida lhe mostrou, e que deseja transmitir, a outros, o que então sentiu. ,Mesmo suas descrições têm uma objetividade que é a do jornalista de
hoje. E que repórter marítimo houve neste século que
fosse superior a Conrad ? Aí, encontramos novamente
a técnica de colocar os personagens contando a história. Toda a paisagem das ilhas do Pacífico, do Índico,
os tipos curiosos e trágicos, que vivem nos cais, nos na32 —

vios, nas plantações, nas florestas, tudo que um repórter genial poderia descobrir em suas viagens, Conrad
o fez, com paciência, compreensão e amor. "O negro do
"Narcyssus" é das melhores reportagens publicadas nos
últimos sessenta anos. E' das melhores até sob o aspecto jornalístico convencional.
Os contos líricos, intimistas, pessoais, colocam-se
em plano diferente do da reportagem, embora, no caso,
esta não chegue geralmente a tais características mais
por causa da mediocridade dos jornais do que por uma
impotência constitucional. A verdade é que uma reportagem pode ter qualquer tom. O importante é que
o repórter conquiste uma linguagem pessoal e consiga
libertar-se da imitação, porque a obra de arte — seja
conto, romance ou reportagem — tem ae ser uma mensagem individual, extraída de uma realidade comum
a todos.
Muitos romancistas deste século saíram, do jornal.
Começaram a manejar a palavra em notícias, reportagens e entrevistas de órgãos diários. Isto aconteceu principalmente nos Estados Unidos, onde a indústria jornalística teve um grande desenvolvimento, possibilitando, ao homem de imprensa, compensações materiais
que a arte da palavra ainda não dera, a escritor algum,
em tempo algum. Jack London foi o iniciador da série.
Sua própria constituição espiritual, inquieta, resoluta,
levava-o ao jornalismo. Na guerra de 1904, entre a
Rússia e o Japão, London foi à Coreia, de onde enviou
reportagens diferentes, vivas, em que os acontecimentos assumiam aspectos de fantasia, mas estavam presos a um sentido de realidade que foi, depois, a característica de seus romances. Viajando pelo Alasca, bus— 33

cando ouro, tendo aventuras de todos os tipos, Jack
London criou um mundo de experiências, do qual muito se valeu para a contextura de suas histórias. Já famoso, o autor de "O grito das selvas" foi procurado,
certa vez, por um jovem repórter, que o desejava entrevistar. O nome desse repórter era Sinclair Lewis.
E surge, então, o segundo tipo de romancista vindo
do jornal. Lewis manteve o tom sarcástico de seus artigos, criou tipos exagerados, mas com a verdade da
caricatura. Foi o crítico de uma sociedade que adquiria
importância no mundo, uma sociedade cujo behaviourismo afastava da humana simplicidade das coisas. Babbit pode ser exagerado, Dodsworth pode parecer fora
da realidade, Arrowsmith pode ser um simples pretexto
para desmascarar os "sepulcros caiados", mas, com todas as arestas que pudessem ter, esses tipos de Lewis
tinham uma sinceridade de caracterização, revelavam
uma revolta tão viva contra as convenções que o tom
de caricatura perdia os seus exageros.
Os tipos representativos do romancista-jornalista
são Budd Schulberg e Horace McCoy. Quando aquele,
depois de fazer quase tudo em jornal, escreveu o primeiro romance, "What makes Sammy run ?", apresentava um estilo rápido, vibrante, humanamente sofrido,
de que o género tinha poucos exemplos. Acompanhando a carreira de Sammy, o jovem que vivia correndo
atrás da fama, do dinheiro, que tinha o talento de "parecer", sem "ser", Schulberg conseguiu unir a linguagem do jornal à do romance de modo tão exato que os
limites, que existiam entre as duas, desapareceram. Em
"The harder they fali", foi ainda além. Relatou a história de um lutador de box com a violência e a pun34 —

gência de uma tragédia moderna. Algumas páginas do
romance pareciam objetos físicos, tal a contundência
com que agrediam o leitor. Em obra posterior, "Disenchanted", BUDD SCHULBERG conquistou um estilo mais
equilibrado, mais coeso, sem perder as características
de vivacidade com que o jornalismo o dotara.
HORACE McCov foi repórter esportivo. Tentou o
cinema. Depois, escreveu o romance "They shoot horses, don't they?" ("Mas não se mata cavalo?"), onde
empregava uma técnica que vários críticos franceses
receberam com muitos louvores. Sua obra mais completa, no entanto, foi "No pockets in a shrouder" —
literalmente, "Mortalha não tem bolso" — que era a
história de um repórter preocupado em só dizer a verdade. HORACE McCov não tem grande alcance em suas
arremetidas. A demasiada minúcia jornalística prende
seus esforços de criação e os acontecimentos de seus
livros, embora habilmente entrelaçados, ficam num plano muito superficial de realização.
ERNEST HEMINGWAY pertence a outro tipo de jornalista e de romancista. Conseguiu equilibrar o que de
bom havia nos dois estilos. O fato de ter sido representante de jornais norte-americanos na Europa, num
período psicologicamente agitado como o dos anos que
se seguiram a 1920, talvez tenha ajudado HEMINGWAY
a aceitar as correntes de tradição do Velho Mundo,
sem perder a vivacidade de estilo a que o jornalismo
o obrigava. Conseguiu captar a nostalgia nervosa daquele após-guerra cheio de encanto para um escritor.
Diante da revolução espanhola, no decorrer da qual
escreveu reportagens para jornal, HEMINGWAY aban— 35

donou os meios-tons de "Adeus às armas" e "The sun
also rises", para escrever um tipo de romance que, parecendo estar feito apenas de acontecimentos externos,
de enredo, mostrava aquela determinada revolução sob
uma luz diferente e conseguia, ao mesmo tempo, surpreender alguns pedaços do medo, da coragem, da paixão, da pusilanimidade, que os seres humanos têm dentro da vida. Em "The old man and the sea", a luta do
velho contra o peixe incansável é narrada com
absoluta minúcia e a força do escritor aparece em cada
fase do combate solitário sobre o mar deserto. O jornalismo deu, a Hemingway, uma concisão no criar um
ambiente, externo ou psicológico, e uma vivacidade vocabular fora do comum. O perigo da minúcia literariamente não-importante, humanamente não-importante, é
o que mais ameaça o escritor obrigado a fazer jornalismo. Ernest Hemingway passou incólume pelo jornal, porque nunca deixou de nele ver uma forma literária capaz de permanência, nunca deixou, ao escrever para jornal, de procurar fazer boa literatura.
Entrando em contacto com acontecimentos isolados, pode o jornalista perder a perspectiva das razões
que os provocaram e ficar no particular. Mas pode
também, na luta pela própria recuperação, pela reconquista da perdida perspectiva, descobrir uma linguagem sua, encontrar algumas razões pelas quais o
homem vive a vida. Conseguindo vencer o impacto da
realidade sobre o pensamento, coloca-se em posição de
escrever páginas que o futuro poderá guardar como documentos importantes de uma época.
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O POETA DIANTE DO JORNAL

O

poeta sente uma instintiva oposição ao jornalismo e à tentativa de aproximação com os fatos particulares, marcada pelo estilo direto de quem escreve
em jornal. Falta, ao jornalista, mesmo excepcional, que
seja puramente jornalista, aquele senso de descobrir
relações que o "objetivo", em sentido restrito, não possui e que constitui a força do poeta. O fenómeno da
poesia é inteiramente à parte, mesmo dentro da arte
da palavra, porque o ritmo, o espírito interno,, que anima o poema, só por necessidade de expressão se encontra preso aos vocábulos de cada dia. A palavra,
usada na prosa comum, nada tem a ver com a mesma
palavra, glorificada pelo poeta. Este penetra na matéria da palavra, nos sons, na direção que o sentido da
palavra toma — e vai mais além, vai até as raízes dos
sons e dos sentidos, dentro do pensamento, dentro de
uma vida. Toda uma cadeia de secretas correspondências une o poeta aos acontecimentos, colocando-o em
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posição de os perceber por dentro, de lhes sentir a essência, a verdade.
Na hora da poesia, no momento da criação, o poeta
está de tal maneira absorvido pelos movimentos da
formação de um novo mundo que o jornalismo nada
lhe significa. Há, no entanto, um contacto tão íntimo
entre o poeta e a realidade que esta, sendo também
a matéria prima do jornal, pode provocar a identidade
de ligeiros aspectos do jornalismo com ligeiros aspectos da poesia. O que acontece, no caso, é que aquele
fica no registo, ou no estudo, ou na explanação, ou na
descrição, enquanto que esta, a poesia, se apossa da
realidade inteira, sugando-lhe perspectivas invisíveis
para olhos de pouco alcance.
O poeta, enquanto tal, nada tem a ganhar literariamente com a prática do jornalismo. A sua linguagem independe de qualquer espécie de facilidade de
manejo vocabular que o jornal lhe possa proporcionar.
Dentro do poema, cada palavra tem sua força particular, e não apenas a que representar um objeto existente, um substantivo, ou uma ação que o anime ou
uma luz que o ilumine, um verbo ou um adjetivo, mas
também todo e qualquer sinal relativo, conjuntivo, interjetivo, porque o ritmo da obra poética, vindo de
dentro, insufla num conjunto de palavras uma coesão
externa que é a própria condição da poesia. A prosa
possui uma elasticidade material que, na realidade, provoca uma prisão de sentidos, uma não-fixacão de conteúdos. A poesia está sujeita a uma prisão material que,
na realidade, vem de Uma amplitude maior de sentidos,
de uma fixação de conteúdos. O poeta viciado pelo jor38 —

nalismo, que não souber reservar-se para uma pesquisa
à parte de linguagem, poderá empobrecer tanto a sua
percepção das coisas como a sua capacidade de as exprimir poeticamente. A vantagem do jornal, para o
poeta, está na possibilidade de entrar ele num conhecimento material de algumas faces da vida capazes de
sacudir o seu marasmo interior. Pode o poeta encontrar, no jornalismo, um campo propício para a compreensão de alguns recessos do homem, de que sua
emoção e sua fidelidade a valores ultratemporais da
vida humana sejam capazes de extrair um rasgo de
verdade.
GARCIA LORCA encontrou poesia nos jornais, utilizou-se da matéria prima que o jornal lhe dava, para
escrever poemas, para compor poemas.
A palavra
"compor" aplicada a uma atividade específica do poeta,
revela um lado verdadeiro do poema. Este é algo composto com os elementos da realidade. E', mais do que
qualquer outra forma de arte, alguma coisa "juntada",
é a reunião de pedaços que estavam dispersos no mundo, mas entre os quais havia uma ligação precisa, e que
o poeta, num momento de iluminação, conseguiu "juntar". O jornal possui muitos pedaços assim, muitos fatos, muitas alegrias e exaltações — muito sofrimento
consumido no silêncio de uma vida e que, de repente,
encontra uma pálida, ou ampla, divulgação nas páginas
do jornal.
WALT WHITMAN esteve tão ligado a esse jornalismo
poético, que alguns de seus poemas assumiram um tom
panfletário, numa espécie de artigos colocados em versos, o que constitui, sem dúvida, uma condenável con— 39

cessão do poeta, mas revela a base de realidade cotidiana da poesia. Manuel Bandeira tem poemas compostos propositadamente em estilo de jornal e há um
grande sentido poético na tragédia que brota do simples concatenar de palavras, da descrição rígida, neutra, concisa, de um suicídio ou de um crime.
Não é apenas a realidade conhecida diretamente,
por experiência, que entra na constituição do poema.
Existe outra realidade, a que é contada, a que é ouvida,
e que pode despertar um mundo de reações no pensamento do poeta, levando-o à criação. E há, em muitas
notas de jornal, uma carga de poesia, que exige apenas
a compreensão do poeta e o seu esforço de transmutação, para se transformar em poema. E' por isto que,
apesar da nítida separação entre o jornal e o criador
de poemas, há, entre eles, uma afinidade interna: a
que liga o mundo dos elementos, que se podem relacionar, com o homem que os sente e que os relaciona,
num momento de compreensão, de alegria, de amor.
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VI

ALGUNS ESCRITORES E O JORNALISMO
ANDRÉ GIDE
IDE manteve uma posição peculiar em relação ao
G
jornalismo. Tentou excluí-lo da literatura e, de modo
como o fez, teve alguma razão. Afirmou a independência entre os dois — jornalismo e literatura — negando àquele o caráter de obra de arte. A interpretação de Gide vinha de um preconceito e de uma interpretação unilateral do assunto. Para ele, jornalismo
era exataniente o contrário da permanência: era a
morte da palavra. No dia 19 de janeiro de 1948, escreveu em seu "Journal": "Tento descobrir por que
traço de semelhança, Valéry, Proust, Claudel e eu, tão
diferentes que somos um do outro, seremos reconhecidos como pertencentes à mesma época, diria quase, à
mesma equipe, e creio que o que nos une é o grande
desprezo, que todos temos, pela atualidade". Talvez
a melhor tradução de "actualité", no caso, seja "atualismo", "imediatismo". O desprezo, que Gide atribui
a si e à sua geração, é pelo imediato, pelo que morre
— 41

nas pontas dos dedos, pelo que não fica, não se perpetua, pelo que não tem importância np desenvolvimento
geral de uma arte. Sob este aspecto, Gide tem razão.
Esta é a parte negativa do jornal, o lado estéril da imprensa cotidiana. Na mesma página, afirma ele que até
"Fargue, que, nestes últimos tempos, escreve em jornais, para ganhar a vida, e faz com o sentimento muito
nítido de que a arte opera no eterno e se avilta quando busca servir ainda que às mais nobres causas".
O que Gide chama de jornalismo é apenas a parte
material, externa, morta, de que constitui a essência
da aproximação com a realidade. E' sua, esta definição,
que faz logo depois de ter mencionado o caso de Fargue: "Chamo jornalismo tudo o que interessará menos
amanhã do que hoje". E' arbitrário o conceito da nãoimportància e da morte gradativa de todo e qualquer
cotidiano colocado em jornal. Jornalismo é uma penetração no dia a dia, em busca do que possa ele ter
de significativo, de permanente. Poucos são também
os poetas, os romancistas, os artistas da palavra, que
conseguem atravessar a cortina de sons e ferir o cerne
da criação. A paucidade dos que vencem o mistério é,
ao contrário, uma garantia da autenticidade deste e da
legitimidade do meio de pesquisa. O próprio "Journal"
de GIDE está, muito mais do que ele o imaginou, ligado
a esse jornalismo capaz de eternidade. Por muito que
tentasse abandonar os acontecimentos cotidianos e fazer, de seu diário, um método de aperfeiçoamento puramente individual (aperfeiçoamento estético, de requinte de vida), Gide era atingido pelo mundo externo,
como qualquer corpo no espaço, como qualquer pensamento aberto às imagens.
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Na tentativa de caracterizar a sua geração, Gide
fala da geração que surge. E diz: "E é bem nisto que
diferem de nós os líderes da nova geração, que julgam
uma obra de arte de acordo com a sua eficácia imediata. E' exatamente um sucesso imediato, o que eles
pretendem, enquanto que nós achávamos muito natural
que permanecêssemos desconhecidos, desapreciados e
desdenhados, até depois dos 45 anos. Insistíamos na
duração, preocupados tão somente em formar uma obra
durável, como aquelas que admirávamos, sobre as quais
o tempo tivera pouco efeito e que aspiram a ser tão emocionantes e atuais amanhã como hoje."
Estas palavras de Gide revelam uma incompreensão do fenómeno geração. Ficou ele demasiadamente
impressionado com a quantidade e falou da nova geração, tornando-lhe os exemplos que pudessem provar
esse anseio de sucesso imediato, e classificou a sua, de
acordo com o destaque de alguns nomes que, depois de
passado muito tempo, podiam ser colocados como realidades duráveis. Quando a geração de Gide era a nova,
tivera ele também, ao redor de si, muitos jovens escritores interessados exclusivamente no sucesso imediato e o fato não fora originado do jornalismo. Em 48,
os que restavam de seu tempo eram portadores de obras
já curtidas pelo tempo, de contornos definidos e com
a permanência garantida. Criticar uma abstraía nova
geração, por causa de uma pretendida, ou real, ânsia de
sucesso imediato da parte de alguns de seus membros,
foi prova do mesmo unilateralismo que Gide usou para
julgar o jornalismo.
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Em todas as épocas, há, entre os escritores, aqueles aos quais podemos dar o nome de "carreiristas". O
carreirista é o poeta, o romancista, o contista, que deseja apenas fazer carreira. Publica um ou dois livros,
ou mais, e passa a querer ser apontado como "o poeta",
"o romancista", "o intelectual". Frequenta os ambientes sociais, faz relações políticas, elogia os que pertencem ao seu círculo literário, gosta de ser fotografado
em festas. O carreirista, sim, quer o sucesso imediato.
Faz questão de vencer, e vence realmente, mas apenas
no campo em que seus esforços são feitos, na parte
social. Sua obra fica, em geral, muito apegada a pormenores, ao particular, ao requinte, e perde o contacto
com as correntes vivas da poesia, do romance, do conto.
Gide está certo em condenar aqueles que trabalham
para o momento, mas erra em confundir toda uma geração com alguns escritores que são a regra geral de
qualquer geração, como também erra em condenar, indistintamente, o jornalismo, negando-lhe as possibilidades de duração inerente à obra feita em espírito de
verdade.
Gide fazia questão de ficar acima das pessoas e
dos acontecimentos, num plano de puras ideias, de
auío-exame. Contudo, o mundo exterior exigia, de vez
em quando, dele, um pronunciamento, um "testemunho". E ele não deixava de sentir que o artista não pode
manter-se afastado dos movimentos de seu tempo, não
pode, sob pena de inutilizar suas fontes criadoras, fechar os olhos a acontecimentos que são, na realidade,
os fundamentos de suas obras. Em anotação de 19 de
fevereiro de 1948, em seu "Journal", depois de falar

que "nada me parece mais absurdo, mas, ao mesmo
tempo, mais justificado do que a reprimenda, que hoje
me fazem, de nunca ter sabido comprometer-me", Gide
afirma a necessidade do "testemunho". Fazia ele uma
distinção entre "compromisso" e "testemunho". Havia
fatos, sofrimentos, angústias, que Gide testemunhava
e diante dos quais não podia ficar impassível. Dava,
então, o seu testemunho daquilo que lhe feria o senso
de justiça, mas tal atitude não implicava num compromisso, fosse de que espécie fosse, com as vítimas
nem com qualquer das partes antagónicas do movimento.
Não deixa de haver autenticidade nessa maneira
de se colocar diante da vida, mas o perigo está em que
o artista, que prefere o testemunho ao compromisso,
pode eliminar aquele por medo deste. E' muito difícil,
a um homem, evitar inteiramente sua participação emocional e intelectual no cotidiano, quando este desperta
a revolta e o ódio. Mais tarde, quando o acontecimento
tiver provocado uma sequência, então, sim, ser-lhe-á
possível ter o equilíbrio de julgamento que dá força
ao "testemunho". Na hora, não. Na hora, homem e fato
se confundem e o compromisso é inevitável. A neutralidade do artista seria, no caso, uma traição a si mesmo,
à sua obra. Gide não conseguiu ser apenas testemunha,
apesar de ter defendido, até o fim, a sua disponibilidade. Assumiu vários compromissos, de que se desligava logo depois, compromissos que eram uma decorrência natural do testemunho. E a tentativa desesperada de ser disponível, de não se comprometer com o
cotidiano, redundou mais num sofrimento para o pró45
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prio Gide do que numa influência perniciosa para aqueles que o lêem. O ideal de Nathanael não chegou a se
erigir em símbolo para o século e André Gide ficou
sendo o único corporificador da ideia.
Colocando sua arte em nível separado das preocupações normais do homem comum, era natural que
Gide não considerasse como "literatura" suas obras de
"jornalismo". Diz: "Quando houve necessidade de testemunhar, nunca tive medo de me comprometer". Mas
acrescenta, logo depois, que seus livros "Souvenirs de
Cour d'Assises" e "Volta da U.R.S.S.", bem como sua
campanha contra as grandes companhias concessionárias
do Congo, "não têm quase que a menor relação com
a literatura". E, quando reuniu em volume alguns artigos publicados em jornais, Gide teve a coerência de
lhe dar o título de "Literature engagée". Se quisermos
colocar limites determinados à obra literária, só classificando de literatura o que refletir problemas e desesperos puramente individuais, Gide tem razão. Mas
acontece que, mesmo sendo toda e qualquer criação artística produto de um indivíduo, feito no mais profundo de sua solidão, está ela intimamente ligada a uma
série de acontecimentos internos, que, por sua vez, decorre, por caminhos inesperados e diversos em cada
um, de uma série de acontecimentos externos. E a fidelidade do indivíduo ao teor de humanidade do acontecimento externo, dentro de uma linguagem pessoal,
pode transformar o caso particular, a campanha aí levada a efeito, num reflexo do homem eterno.
A mesma ênfase, que Gide pôs na disponibilidade,
existia nos ataques feitos ao imediato, à atualidade. E
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o fato de ter lutado tão sofridarnente por um, e ter
combatido tão determinadamente o outro, colocou-o
numa "tôrre-de-marfim", que, embora não o afastasse
inteiramente do tempo, encheu de vícios e preconceitos muitos de seus julgamentos.
Gide se preocupava com a "inoportunidade" de
suas obras, apontadas por muitos críticos. Procurava
manter-se numa difícil posição de equilíbrio, fugindo
à "atualidade" do jornalismo e da reportagem, mas reconhecendo o valor de obras desse género, quando as
achava boas. Foi o que fez em relação a Koestler. Em
página de 26 de novembro de 1946 de seu "Journal",
GIDE escreve: "Lê lie de Ia terre" me parece a melhor
ilustração possível do sartrismo (talvez mesmo do existencialismo). A incoerência e o absurdo. Leio este livro com um interesse dos mais vivos. Creio ter lido
quase todos os livros de Koestler". Gide demonstrava
gostar de Koestler e do modo como este se aproximava dos fatos, para os narrar. Acrescenta, um pouco
adiante: "O iogue e o comissário" é de uma extraordinária força de persuasão, pela simples exposição dos
fatos, com uma honestidade perfeita".
O jornalismo se caracteriza, de um modo geral,
precisamente por aquilo que Gide aprecia em Koestler. O bom estilo de reportagem, a concatenação, aparentemente fria, dos fatos, a descrição de pormenores
importantes na explicação de um acontecimento, tudo
isto o espírito jornalístico de Koestler coloca em seus
romances. Gide não deseja esse estilo para si. Seu plano é muito outro. Faz, no entanto, questão de revelar
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sua admiração por aqueles que o possuem. Talvez haja
mesmo uma nota de tolerância nas palavras de Gide.
Tolerância de quem se julga pertencente a um nível
superior, por aqueles que labutam lá em baixo, próximos da terra. Não soube ele compreender, com precisão, essa intimidade do escritor com o cotidiano, essa
familiaridade capaz de produzir obras de alcance incalculável.
Mesmo assim, dá alguma razão aos ataques que
Koestler lhe faz. Falando ainda sobre "O iogue e o comissário", exclama: "Que me importam os seus ataques
(de KOESTLER) no começo desse livro! Estou disposto a lhe dar razão, embora possa arguir com circunstâncias atenuantes (tanto em relação à virulência de seus ataques e à disposição de espírito no mom,ento em que os formulou, como em relação àquilo
que os motivou, isto é, a aparente inoporíunidade de
meus escritos)".
Essa "inoportunidade" é, sem a menor dúvida,
aparente, porque, de um modo ou de outro, Gide é um
homem de seu tempo. Entretanto, o que condeno em
sua atitude não é o fato de ele "não ser" um homem
de seu tempo (porque, repito, ele o é), mas o de ele
"não querer ser" esse homem. Gide insiste em se manter afastado. Essa simples insistência o leva a gestos
•ambíguos, à preocupação de não formular determinados problemas, que possam parecer uma concessão
de seu pensamento aos sofrimentos de uma época
(quando se mostra tão corajoso na formulação de seus
próprios problemas sexuais, por exemplo). Por isto,
não soube ele responder à carta de um admirador an43 —

gustiado, que não conseguia encontrar um caminho
próprio, no meio de tantas diretrizes que lhe solicitavam a presença.
A reportagem tinha, para Gide, um sentido bem
delimitado. Ainda comentando "Lê lie de Ia terra",
escreve, a 27 de novembro: "Terminei o livro de
Koestler. Os últimos capítulos não me parecem tão bons.
O autor decai, desde que deixa a reportagem, onde é
excelente. Tudo o que diz me parece justo, mas as metáforas que usa para ilustrar seus argumentos, são pavorosas". Gide tinha razão em não gostar desse lado
do estilo de Koestler, porque este só domina, realmente, as palavras, quando estão em forma comum de reportagem. Mas o que Gide afirma pode dar a impressão de que o estilo-reportagem não alcança planos mais
altos. A observação de Gide se aplica ao caso particular de Koestler, mas não atinge a "coisidade" da reportagem. Revela um defeito do autor comentado e
não um defeito do género. O género é sempre independente do artista e está apenas à espera de alguém dotado de mais envergadura, para dele arrancar o mundo
insuspeitado de sentidos e de realização ali contido.
FAULKNER E JOYCE
Todo escritor precisa de uma base de realidade
que é a mesma do jornalismo, mas tem também necessidade de se libertar das partes mortas dessa realidade,
se deseja dar permanência à sua obra. A visão do homem como ser e como vida ansiosa de alegria e de
eternidade, só é conseguida pelo artista que talha obras
em sentido vertical. O jornalismo, quando se torna um
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vício, deixa mesmo de ser jornalismo, no bom sentido
da palavra, para se transformar em rotina, em repetição de palavras sem aplicação válida no mundo da realidade viva. Essa espécie de jornalismo apega-se ao detalhe, deleita-se com o que passa e não deixa vestígios.
Os grandes livros deste século fogem aos males
do jornalismo. William Faulkner, que não ataca género
algum, é muito mais fundamentalmente antijornalístico do que Gide. Sem criar teorias, sem esteticismos,
sem preocupações apresentadas em linguagem metafísica, FAULKNER escreve sobre as coisas que, segundo
suas próprias palavras, valem "a agonia e o suor" de
quem escreve: essas coisas são "o medo", "e amor, e
honra, e piedade, e orgulho, e compaixão, e sacrifício".
Sartre classificou os romances de Faulkner como sendo
a glorificação dos gestos cotidianos. Tudo o que fazemos, e que nos parece simples, sem densidade, adquire,
nas palavras do autor de "Luz de agosto", um tom de
ritual, de liturgia. E Faulkner parte sempre do particular, do individual, da parcela mínima de um acontecimento, para criar mundos que existem dentro de
nós. Detenho-me um instante para afirmar que o grande artista é justamente aquele que cria o que existe.
Criar o que existe é despojar os objetos, as pessoas e
os acontecimentos de todos os seus entraves, daquilo
que os faz passarem desapercebidos da maioria. Criar
o que existe é manter-se ligado ao que o homem tem
de mais humano, daí arrancando o sentido dos gestos,
das palavras e da ações, o sentido que tem um conjunto de coisas, em que, às vezes, pouco reparamos. Faulkner penetra neste mundo que ê nosso, com a sofrida
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emoção do escritor que vê além das formas externas.
Seus livros constituem exatamente o oposto do jornalismo comum, porque são, não uma distorção da realidade, mas um elevar os acontecimentos a um plano
de tal pungência que o menor dos fatos adquira a sua
exata importância no esquema geral de uma vida, de
um movimento para a frente.
James Joyce está também em oposição ao jornalismo convencional, como o está, aliás, a tudo o que é
convencional. Em Joyce, o senso de organização tomista recebe o impulso de um pensamento preocupado
com a criação. Como exprimir, com as palavras de cada
dia, o que ninguém tivera ainda a coragem de dizer ?
Sentiu necessidade de violentar os meios normais de
expressão, porque eles tinham perdido sua força original. As palavras também morrem. Deixam de ser prenhes de sentido, tornam-se meros sons vazios, fofos,
sem fixação no pensamento. Para Joyce, mesmo o instrumento de comunicação diária estava tocado de decadência. Então quebrou os vidros que o envolviam, e
através dos quais só via fiapos de movimentos vagos
na paisagem, e criou um mundo à imagem e semelhança de sua angústia. Tanto em "Ulisses" como em "Finnegan's wake", Joyce buscou recapturar a pureza primitiva da palavra, para focalizar a vida que flui.
Se Joyce e Faulkner são o antijornalismo. devemos entender esta expressão em seu sentido pejorativo,
em seu significado mais comum, no da superficialidade
de grande parte dos jornais no considerar as coisas humanas. E entender também que o modo mediocremente
prático e leve, ou leviano, com que os jornais são fei— 51

tos, nos obriga a uma constatação de um abuso de instrumento da parte daqueles que dele. se encarregam
comercialmente, impedindo um número maior de obras
de jornalismo que sejam também uma forma de literatura,
i
GRAHAM GREENE
O romance foi sacudido, neste século, por algumas transformações, mas as linhas mestras de sua estrutura não sofreram os mesmos abalos que modificaram a poesia, a pintura, a música. Apesar de James
Joyce, Virgínia Woolf, John dos Passos, o romance se
fixou na narrativa flagrante de acontecimentos, sem
preocupações de formas novas. Dentre os romancistas
que mais têm reforçado esse senso de narrativa viva,
destaca-se Graham Greene, cuja orientação católica lhe
deu uma capacidade enorme de ver, por entre as angústias, o sentimento da precariedade dos gestos humianos.
Alguns dos romances de Greene têm o subtítulo
de -"entertainment", como se o autor quisesse, com isto,
tirar-lhes o caráter de obra séria e chamar a atenção
para o lado "recreativo" da obra. Uma delas, "A gun
for sale". é a história de um terrorista, um homem que
mata uma importante figura do mundo político, a quem
outros atribuem a responsabilidade pela não-deflagração
de uma guerra. O terrorista é de uma feiura física espantosa e sua fisionomia é inesquecível. Graham Greene
relata o crime e, depois, a fuga do assassino para uma
cidade do interior, em busca do mandante do ato, que
lhe pagara em dinheiro roubado. Há urna jovem, en52

volta involuntariamente nas histórias de Greene, como
vítima do acontecimento. O modo, como ele relata,
quase que em filigranas, os encontros e desencontros
do criminoso com a jovem e com homens da cidade do
interior, dá a exata impressão de uma reportagem, de
um jornalista de talento excepcional contando o desenrolar de um inquérito.
Em "Stamboul train", há também um político que
volta a um país da Europa Central, depois de ter vivido muito tempo incógnito em Londres, e que se sente
como, durante sua ausência, o povo de sua terra se
esqueceu de seu nome e de sua fisionomia. A jovem
surge aí também. E' uma bailarina, que se dirige a Istambul, para cun>prir um contrato com uma companhia de variedades e que é presa juntamente com o
político. Graham Greene descreve muitos passageiros
do trem internacional, apresentando-os em suas características de bons ou maus, com um passado, com desejos e aspiraçõetf "Stamboul train" foi igualmente enquadrado na classificação de "entertainment", embora
sua feitura seja bem mais forte do que a de "A gun
for sale". Além de possuir, neste romance, um estilo
de romancista, Greene mostra, no meio dos incidentes
da história, uma jornalista pervertida, que é uma de
suas grandes pequenas criações.
Em "The Brighton rock", que, para alguns críticos, é a sua obra prima, GREENE evitou o subtítulo recreativo. Todas as qualidades do estilo jornalístico aparecem, neste livro, com uma força de tragédia. E' a
história de um jovem assassino, a quem os comparsas
chamam de "Boy", um criminoso que é, ao mesmo
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tempo, católico e sente, por isto, a angústia do pecado
penetrando em cada um de seus atos. O personagem
tem alguma semelhança com o FRANK do romance "La
neige était sale", de Georges Simenon — ou melhor,
é este que se assemelha àquele, porque o livro de
'Greene lhe é anterior. Perseguido por si mesmo, pelo
seu medo ao inferno e pela sua fé religiosa, "Boy" faz
questão de ser um assassino temido e de impor respeito
lio mundo do crime. Graham Greene trata esse personagem com um carinho todo especial — o especial
tipo de carinho que só os romancistas sabem ter —
mostrando-o sob todos os aspectos de maldade e de
ainda não destruída infantilidade.
Em "The Ministry of Fear" e "England made me",
GRAHAM GREENE procurou também o lado recreativo
dos enredos, colocando, porém, na aparente leviandade
dos pormenores dessas histórias o sentimento de alegria ou de prisão do indivíduo diante da coletividade.
"O poder e a glória" e "O coração da matéria" foram
precedidos por livros de viagens sobre o México e a
África, lugares em que se desenrolam os dramas do
padre pecador e de Scobie. Na descrição do que viu
nessas terras, o católico Graham Greene colocou sempre o drama espiritual dos homens acima das perturbações sociais (dele, disse Fnançois Mauriac: "Se há
um cristão a quem a derrubada da Igreja visível não
perturbaria, é realmente esse Graham Greene"), numa
fidelidade aos valores humanos que deveria ser a norma do jornalista que escreve sobre países estranhos.
Sob os bombardeios que destruíam Londres, GREENE
colocou, em "The end of the affair", a luta de uma
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adúltera que procura Deus e a recusa ciumenta de um
homem em seguir o mesmo caminho. Depois da publicação deste livro, Greene realizou uma viagem pelo
Extremo Oriente, de onde enviou vários artigos sobre
a situação na Indochina, situando-se no ponto de encontro entre o jornalista, que supera o jornalismo mediocremente particularista, e o romancista que se curva sobre as turbações de seu tempo, para lhes assinalar as origens e possíveis direções.
G. K. CHESTERTON
Gilbert Keith Chesterton sentia necessidade de esgrimir. Gostava da luta. E lutava de um modo sadio,
sorridente, lutava como quem sentisse o prazer do golpe rebatido e do movimento medido com precisão. Era
católico, de um catolicismo combativo, polémico. Parecia estar sempre em vias de provar, a um incrédulo, os
fundamentos de sua certeza. Brincava, às vezes, com
as ideias e com as palavras, porque lhes via o fio íntimo de coerência, sobre o qual fixava toda a sua argumentação. Eis uma coisa que Shaw não tolerava: a
argumentação de Chesterton. Achava impossível discutir com um homem que dava, às palavras, o sentido,
a força e o alcance que bem entendesse. Chesterton foi
o maior polemista da primeira metade deste século:
conseguiu unir literariamente duas coisas que vivem,
em geral, separadas: a tese e a obra de arte. Para isto,
utilizou-se do jornal. Escrevia artigos, mantinha de
bates, respondia a críticas, atacava escritores e poetas.
Muitos livros seus eram prolongamentos de assuntos
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debatidos em jornais, ou ampliação de ideias que lançara, no ardor da luta, à transitoriedade do jornalismo.
A reação de alguns jornais da época aos trabalhos
de Chesterton, era, algumas vezes, extremamente curio^
sã. Como exemplo, quero fazer alusão às palavras do
suplemento literário do "The Times" de Londres, numa
edição de 1908, em que o livro de Chesterton, "Ortodoxia", foi "vítima" de uma apreciação que, estando
sem assinatura, dá a impressão de ter sido a opinião
do jornal ou, pelo menos, a da direção do suplemento
literário.
"Ortodoxia" foi o livro em que Chesterton explicou as razões que o tinham levado a se tornar católico.
O comentarista do "The Times" mostra-se, do começo
ao fim do artigo, encantado com os dons de estilista
de Chesterton. Isto, porém, sem atentar no que a obra
dizia. Preocupado em destacar a finura, a ironia, o espírito, a linguagem do escritor, esqueceu-se de que, sob
aquela brilhante capa, Chesterton transmitia uma mensagem que não deixava de ser muito significativa pelo
simples fato de estar colocada num estilo de grande
precisão técnica. A adequação existente entre o sentido
e a linguagem está num nível que poucos escritores
atingem. E a conquista feita por Chesterton é de tal
ordem que os literatos profissionais não conseguem distinguir, nas suas palavras, a presença de um pensamento.
O comentarista chega a dizer, depois de citar determinado trecho de Chesterton:
"Será que ele acredita no que escreveu? O fato
é que o Sr. Chesterton pode acreditar ou não acre56

ditar em coisa alguma, porque o seu órgão de. crença
foi substituído pe'lo órgão da preferência. Ele sabe do
que gosta, mas não sabe absolutamente em que acredita. E é isto que lhe dá tanta liberdade para escrever
sobre a sua religião ou a sua filosofia."
Estas palavras revelam completa incompreensão
do comentarista em relação, não só a Chesterton, mas
também a qualquer obra que pretenda, dentro do bom
senso, registar a sábia confiança de uma fé que se encontra, usando, para isto, uma linguagem de extraordinária feitura. O crítico de "The Times" ficou na parte
externa do livro, preso aos admiráveis meandros verbais de "Ortodoxia", sem suspeitar sequer de que a
obra pudesse ir além. A estranha maneira de usar falsas contradições, de brandir o paradoxo como arma
contra os que tinham o pensamento ligado a fórmulas,
tornava a mensagem de Chesterton sem efeito imediato sobre os profissionais da palavra, principalmente
quando este recebiam o impacto de um livro para o
qual não havia ponto de referência no círculo fechado
de suas lembranças literárias.
O estilo de Chesterton é ágil, brilhante, bem ritmado e, ao mesmo tempo, dotado de uma firmeza de
estrutura que revela a ligação interna entre a linguagem, que usava, e a pré-linguagem, o pensamento que
orientava o que, depois, caía no papel. Mesmo quando
apresentava provas ontológicas de uma afirmação,
Chesterton mantinha a leveza de estilo. Em "O homem
eterno", em que sua tese se desenvolve com maiores
minúcias de lógica — talvez seja, fora da ficção, o seu
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melhor livro — mesmo aí, Chesterton faz uma ampla
exibição de suas qualidades de polemista.
Todo jornalista deve ler Chesterton. Para compreender como se pode unir o mais violento dos ataques com a mais precisa e leve das linguagens. Para
compreender, principalmente, que essa possibilidade
de união está na felicidade de quem escreve as verdades
da natureza humana, verdades de inteligência e de coração, E ler, não apenas seus livros de exegese e de
combate, mas também seus romances e seus contos,
onde as ideias, que defende, são apresentadas de modo
sutilmente claro. "O homem que era quinta-feira", por
exemplo, é um livro que parece saltar na frente de
quem o lê. Contudo, o que Chesterton quer dizer, com
a história de uma sociedade terrorista composta por
sete membros — um para cada dia da semana — vai
muito além do simples desenrolar do enredo. Todo um
mundo de sutilezas aparentemente contraditórias se
insinua por entre as circunstâncias dos acontecimentos
do livro, e por entre as palavras que os personagens dizem. Cada "fala" desses personagens é uma obra prima
de jornalismo, como defesa e como ataque.
A combatividade de Chesterton é um exemplo do
jornalismo compreendido em sua verdadeira função de
descrever, contar, provar, convencer, atacar, defender,
mas tudo isto colocado numa linguagem sem arestas,
numa linguagem substantiva em que a coisa e o fato
superam a palavra, formando, no entanto, com ela, um
todo inconsútil.
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EUCLIDES DA CUNHA
Aquele que é considerado o maior livro da literatura brasileira tem todas as características da reportagem no sentido autêntico da palavra. A crónica de uma
viagem, de uma aventura, de um acontecimento, teve
um início consciente na Grécia, onde, para o homem
dos tempos modernos, começaram todas as artes. Durante a Idade Média, a crónica foi o método usual de
alguém contar, às gerações mais próximas, os pormenores de um empreendimento, de uma comunidade. Os
monges escreviam sobre os acontecimentos que envolviam a vida dos conventos, com pormenores curiosos,
edificantes ou trágicos, todos contados numa linguagem mais ou menos desapaixonada, numa linguagem
que, aperfeiçoada, é a do jornalismo moderno.
A carta de Pêro Vaz de Caminha foi a primeira
reportagem escrita sobre o Brasil. A melhor de todas
viria muito mais tarde. Viria com Euclides da Cunha.
Sob todos os seus aspectos, "Os Sertões" é uma obra
de jornalismo. A guerra de Canudos era assunto dos
jornais da época. O imediatismo da imprensa comum
não dava, porém, ao fato, a devida perspectiva. Os motivos da luta eram desconhecidos, o ambiente que cercava António Conselheiro, a própria figura do fanático, tudo isto estava cercado de mistério ou,
o que era pior, de informações falsas ou truncadas. O modo como Euclides da Cunha se aproximou do fenómeno Canudos foi o de um jornalista de génio. Observou a terra, estudou a terra. Penetrou no homem da terra, no fanático comum, tomado
individualmente, e no fanático como parte de uma
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multidão. E fixou o chefe, o ídolo, em páginas de extraordinário vigor. Não julgou suficiente, no entanto,
o estudo isolado de Canudos. A comunidade fanática
existia num meio, num país, tinha seus antecedentes
históricos, suas determinações geográficas. Deslocou-se,
então, do ponto central dos acontecimentos, não para
o esquecer nem para tentar um dispersivo movimento
de efeito externo, mas para situá-lo com mais precisão
e explicar a existência do quisto religioso naquele pedaço de terra.
O grande repórter, que foi Euclides da Cunha,
eternizou a campanha de Canudos. O que constitui
exatamente a principal fraqueza do jornal — a transitoriedade — ganhou permanência numa obra de jornalismo, porque, naquele acontecimento que para muitos não tinha importância maior do que a de uma insurreição de fanáticos, Euclides da Cunha viu uma
constante da natureza humana, ávida de sobrenatural.
Atentemos para o fato de que obra de jornalismo não
é exclusivamente aquela que é escrita para jornal. Jornalismo é uma condição interior da obra, urrua tentativa de descrição, um relato, um exame, uma aproximação direta com uma realidade. Euclides da Cunha publicou capítulos de "Os Sertões" em jornal, porque
eram reportagens. Mas poderia não o ter feito e a obra
continuaria sendo intrinsecamente jornalismo. O pedaço de papel que, todos os dias, temos nas mãos e que
lemos com um pouco de pressa, com o único desejo
de tomar conhecimento do que possa estar acontecendo no mundo, tem uma vida curta, mas nele palpita
uma constante possibilidade de superação, de eternida-

de. O que Euclides da Cunha viu em Canudos — e
mesmo o que não viu, mas soube sentir, com exata
compreensão do homem que vivia de realidade — é
hoje um documento de extraordinária importância, uma
crónica de qualidade superior que poderá ser lida daqui a centenas de anos.
O que havia de jornalista em Euclides da Cunha
não está apenas em "Os Sertões". "Contrastes e confrontos" é também jornalismo, e do melhor. O que escreveu sobre a Amazónia ainda não foi superado. E ficamos imaginando que livro não teria ele feito, se tivesse penetrado no Amazonas do mesmo modo exclusivo com que o fizera em Canudos. Se tivesse vencido o mistério natural do mundo verde da mesma
forma poderosamente absorvente com que ultrapassara os limites ressequidos dos domínios de António Conselheiro.
O ROMANCE POLICIAL

Todos os dias, o homem luta com o homem, na
difícil tentativa de adaptação de um a outro. Em determinados momentos, uma solidão se sente atingida,
um desejo frustrado, uma certeza destruída — e, no inv
peto da emoção, o homem reage. Essa reação pode ser
uma quebra de equilíbrio na ordem em que as coisas
sociais se enquadram e surge, então, a tragédia do indivíduo que atentou contra um princípio, contra um
direito de outro indivíduo. O jornal trata diariamente
de tragédias dessa espécie. Os crimes fazem parte do
jornalismo, como decorrentes da necessidade, que todo
leitor sente, de conhecer os dramas que atingem os
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seus companheiros de tempo. E o romance policial,
criado, sob o aspecto em que o temos, no século passado, se tornou um prolongamento do jornal, uma aplicação mais completa dessa exigência de todos.
Uma das características do romance policial é sua
subserviência aos fatos e aos personagens. Há um
acontecimento a ser narrado, uma tragédia a ser contada, um crime a ser explicado, uma situação a ser examinada, uma solução a ser apresentada. O mesmo
"funcionalismo" (ou à mesma "funcionalidade"), que
o jornalismo comum possui, existe na história policial,em que as cenas se sucedem com a precisão de pedras
que caem. Nossa época se tomou de amores pelo romance policial, porque ele constitui uma continuação
do romance de aventuras antigo, das histórias que são
uma permanente na preferência humana. Porque ele é,
de certo modo, o cotidiano, atual ou possível, colocado
em termos de fantasia.
As descrições de Põe, em contos policiais, tinham,
às vezes, um tom seco de processo judiciário, o tom
do jornalista que não deseja ser dominado pela emoção e faz questão de manter uma linha uniforme de
narrativa. Já Conan Doyle foi meticuloso, da meticulosidade do jornalf A notícia do crime precisa de ser determinada. Onde aconteceu o fato ? Quando ? Com
quem ? o próprio leitor de jornal sente falta de uma
dessas circunstâncias. A notícia, que relata um desastre
ou um assassínio, e não diz que tal coisa se deu em
tal lugar, em tal rua, com tais pessoas, não satisfaz inteiramente o leitor\Êle quer saber de tudojConan Doy-

lê tinha esse senso jornalístico das circunstâncias de
tempo, lugar, modo e quaisquer outras que pudessem
esclarecer ainda mais o fato.
O século XX viu o género policial ampliar enormemente os seus domínios. O número de romances de
Agatha Christie, Van Bine, Dashiell Hammet, Simenon, vendidos cada ano, é espantoso. E, com todas as
suas características particulares de estilo, esses romances são o que os jornais têm querido ser, nos últimos
anos. Porque o crime exerce uma grande atração sobre
o homem. No fundo, sente ele que ali está a falta máxima, o maior dos erros, o pecado contra a vida.
De todos os romancistas policiais de hoje, os que
atingem um plano mais amplo e, ao mesmo tempo,
mais profundo, são Simenon e Dashiell Hammet Quando alguém fala em "romancista policial", dá, em geral, a ideia de estar mencionando uma arte específica. Entretanto, o "policial" continua sendo apenas
adjetivo. O que interessa, sempre, é que o escritor
seja um "romancista", possua essa qualidade de nartador, esse dom de criar um tempo dentro do tempo,
de seccionar os acontecimentos da vida através de fatos arrancados de seu bojo de lembranças vivas. Georges Simenon é um romancista de qualidades excepcionais. Vai ao fundo dos acontecimentos, tem um tom pungentemente humano ao neles penetrar, para os jogar
contra a face do mundo, como que num calmo e constante desafio. Hammet tem o poder de ir ao exótico através do cotidiano, de dar aparências irreais a uma realidade.
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O romance policial e o jornal mantêm, entre si, uma
íntima ligação. Estão, ambos, manuseando fatos, neles
buscando o fio dos desencontros humanos, em nome de
um espírito de justiça, sem o qual não há comunidade
que possa sobreviver.

VII

A LINGUAGEM

A
palavra é maleável, assume aspectos inesperados,
ganha sentidos impensados, segue o caminho que seu criador eventual determina. Possui, contudo, uma tendência a se cristalizar, a se fixar no tempo, formando um
quisto estático e morto. Essa tendência é da palavra
em si, tomada individualmente, sem pertencer, em es
pécie, a este ou àquele setor da linguagem. O que acontece é que todo setor busca modos próprios de estratificação, de rotina. O teatro, o romance, o conto, o ensaio, a reportagem, a poesia, cada um tem sua forma
específica de morte, antes de um movimento de renovação. O terreno conquistado tem de ser medido, geo •
metrizado, colocado em esquemas, em fórmulas, e aí
surge a rotina, a imitação, o desejo de ficar por ali mesmo descansando, sem os padecimentos de um novo
avanço.
O artista da palavra sente a atração de sua própria familiaridade com a palavra e gosta de repetir o
que foi elemento seu de criação. O jornal, como coisa
64
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diária, como conjunto de palavras armado todos os
dias para o consumo de um grande público, está, mais
do que qualquer outro departamento da palavra, sujeito à rotina. Foi inventado um estilo jornalístico, um
estilo que, na realidade, nada diz e nem tampouco chega a ser o que constitui a essência do jornalismo. Esse
estilo, feito apenas para facilitar o trabalho, corresponde a algo que existe em qualquer arte da palavra.
A poesia tem também seus modos de "facilidade", suas
regras de "como compor um poema", "como fazer um
soneto". No jornalismo, a busca da facilidade, da palavra-cliché, do lugar comum, é justificada pela necessidade, que tem o jornal, de abarcar todos os assuntos, sendo, por isto obrigado a formar corpos de redatores e repórteres para o uso da rotina. O fato de o
jornal ser matéria diária dá, a muitos, a falsa ideia do
que essa rotina é jornalismo. A verdade, no entanto,
é que o jornalismo como obra de arte é sempre um
salto além da rotina. E' um trabalho de criação, com
os mesmos sofrimentos dos da poesia e com a mesma
possibilidade de conquistar o patético, o trágico, o pungente, que os acontecimentos trazem consigo.
Coloquemo-nos, agora, do ponto de vista da rotina
e vejamos o seu valor. Sim, por estranho que pareça, a
rotina é indispensável, porque constitui o ponto de partida para o avanço, para a conquista do desconhecido.
Quando o poeta descobre uma realidade (de fundo ou
de expressão), até então oculta, grande número de
poetas medíocres constróem ali as suas tendas e passam a viver da fonte recém-descoberta. O jornalista de
talento também penetra em terrenos desconhecidos, cria
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novos estilos, dá, à palavra usada como material de
jornal, uma densidade alheia à rotina. Outros tomam
posse do novo estilo (ou do novo modo de aproximação com a realidade), mas só lhe vêem as partes constitutivas materiais, sem lhe penetrar no fundo. Essa tomada de posse, mesmo sendo puramente externa, estabiliza, de algum modo, a conquista, possibilitando a
vinda de um novo jornalista que, com a perspectiva
histórica do avanço anterior, faz com que a linguagem
de jornal dê outro passo avante.
Este é o processo pelo qual a palavra é conquistada — no poema, no romance e na reportagem. O jornalista de talento, que tenha algo a dizer e que seja
capaz de criar um estilo, de formar um mundo diferente feito de palavras comuns, é tão raro como o poeta
de talento. Porque jornalismo é ato de criação, é contínuo bater do pensamento sobre a massa informe da
linguagem, no esforço de lhe dar a essência de humanidade necessária à sua perpetuação.
Tenho insistido muito no aspecto cambiante da linguagem, na morte e renascimento das palavras, porque aí se encontra a parte fundamental do instrumento de que se utiliza o escritor. A coisa existe antes da
palavra. Esta nasce para ser uma representação vocabular daquela. Por "coisa" quero dizer tudo o que existe, não apenas o objeto perceptível pelos sentidos. O
pensamento de quem escreve penetra no sentido das
coisas, naquilo que elas tem de permanente e no que
assumem, em determinados momentos, dentro de uma
série de circunstâncias. A linguagem interna, isto é, o
ímpeto de exprimir movimentos, ações, sentimentos, re-
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lacionados com o que existe na realidade, essa linguagem é inagarrável, exige um aperfeiçoamento contínuo,
um domínio sempre renovado de seus elementos. A outra, não. A linguagem externa, embora determinada por
um impulso interior, é feita de letras, de sinais, de sons,
de palavras. E' feita, enfim, de matéria.
A matéria nasce, a matéria passa por várias etapas de desenvolvimento. A matéria também morre.
Nessa luta pela conquista de uma linguagem própria,
o homem tem de seguir a evolução de sua linguagem
comum, tem de manter, para com ela, estranhas e sutis
relações de dominador e dominado. Há, no entanto, um
movimento geral de linguagem, que escapa ao seu domínio imediato. E' a que um povo cria, na vida diária,
no encontro com acontecimentos e pessoas, na necessidade de inventar palavras novas para exprimir uma
nova relação. Às vezes, é uma palavra antiga, morte,
mumificada, que volta ao uso, com sentido modificado. Outras, é um prolongamento de significado, uma
expansão de sentidos que incorpora um determinado
conjunto de sons ao seu mundo de expressões. O manuseio coletivo da linguagem exige a invenção de termos mais vigorosos, capazes de maior atualidade e
maior atuação no entendimento diário. E' a gíria que
chega, irrequieta ou imprópria de início, para acabar
fazendo parte da linguagem viva de todos os dias.
O escritor tem necessidade de estar em contacto
direto com esse renascimento e com essa invenção (a
palavra "criação" não se aplica bem a um caso coletivo) de vocábulos provocados pelo momento. E' verdade que muitos têm vida curta. Morrem antes do de
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saparecimento da geração que os viu nasceu. Os que ficam, r.o entftnto, formam uma estrutura vigorosa de
expressão, a que o escritor não pode ficar alheio.
O jornal é o primeiro a tomar conhecimento dessa
linguagem nova, da gíria sintáiica ou vocabular. Antes
que algum livro a divulgue, antes que um poeta descubra, nela, possibilidades de criação, o jornal, que está
em contacto mais direto com o homem comum que a
inventou, procura dar-lhe uma forma literária, primitivamente literária, é claro. Desde esse momento, porém, o que era som passa também a ser grafia e o homem tem muita confiança naquilo que vê. Acredita
mais na palavra escrita do que na palavra falada. Quan
do seus olhos apalpam as letras, com um determinado
tamanho, com sinais sobre um papel, com linhas curvas
e retas, a palavra inventada recebe urn selo, uma confirmação, corno se o homem dissesse, então: "Isto
existe".
O jornalista, o repórter, o escritor que usa da palavra para manter esse contacto com a vida cotidiana,
compreende o valor da linguagem que está, a cada instante, nascendo ao seu alcance. Vai fazendo com a gíria, em pouco tempo, o que antigamente era trabalho
de várias gerações. Provoca a transmutação das palavras vivas do povo em elementos dramáticos, trágicos,
líricos, capazes de se incorporarem a um poema, a um
conto, a um romance. No uso do homem da rua, a palavra nova já continha a possibilidade de drama ou de
lirismo e era, muitas vezes, expressão de drama
ou de lirismo. O jornal colhe a palavra, para,
muitas vezes, inconscientemente, avaliar suas pos— 69

sibilidades de comunicação numa obra de arte.
Esta segunda fase da tomada de consciência já é um
ato de criação, um processo individual de descoberta.
Aí, o escritor está sozinho, tem de estar sozinho. Se
continuar ligado à fonte da linguagem, ficará subjugado pela matéria, nãc conseguirá dar força às palavras
que deseja façam parte de sua mensagem. O ato de libertar a palavra de sua fonte, realizado pelo artista,
não elimina a base fundamental dessa renovação vocabular. Aumenta, pelo contrário, o valor do jornalismo que deu o primeiro sopro de vida literária à linguagem nova. Porque, nesse contínuo aperfeiçoamento
de nosso principal instrumento de comunicação, o jornal vai diariamente realizando uma tarefa difícil e de
grande valor para os que se servem da palavra: a ratificação de uma linguagem.

VIII
A DIFÍCIL ESCOLHA

O homem gosta que as circunstâncias escolham por
ele. O gesto preciso de avanço, o silêncio mantido a
custo, tudo o que constitui um esforço da vontade sobre o desejo, tudo o que deixa aberta uma necessidade
de opção, tem aspectos de tortura para o frágil ser humano. Contudo, é preciso escolher.
O artista da notícia, o jornalista que sente a obra
de arte possível na notícia cotidiana, encontra, a cada
instante, vários caminhos diante de si. E tem de realizar o ato da escolha. Há sempre uma posição certa
diante de qualquer situação. O jornalista, como homem,
pode ter uma religião, um partido político, uma concepção do mundo e das coisas, que deseje defender
no exercício de sua missão de informar. Com exceção
da fé religiosa, em que a união de esforços, no campo
puramente religioso, entre pessoas de crença diferente,
«e torna geralmente impossível, em todos os outros pode
o espírito de justiça prevalecer sobre as divisões partidárias. Mesmo na religião, há um ponto comum a todos
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sobre que o jornalista tem de repousar: é no sentimento e na certeza da existência de Deus (já não falo
na sua responsabilidade pessoal para com esse sentimento e para com essa certeza). No plano da comunidade, é preciso que a escolha seja sempre a favor da honestidade e contra a corrupção, a favor da pureza e
contra a depravação, a favor do bom senso e contra a
desordem" Como o jornalismo penetra no mundo em
que ocorrem os crimes, em que os políticos roubam,
em que a irresponsabilidade provoca mortes, tem de
assumir uma posição diante desses fatos.\ Volto, porém,
aqui, a insistir em que essa posição não está necessariamente no panfleto, mas, e com mais força, na honesta e simples exposição de uma realidade, na luta,
muitas vezes sem o barulho panfletário, pelo aperfeiçoamento de sua comunidade, de seu país, de seu mundo. Quando o jornalista não tenha uma ideia geral sobre as coisas — uma religião, uma filosofia, uma diretriz — o que dele se exige é uma fidelidade a uma
realidade particular, uma honestidade de propósitos e
de ação naquilo que escreve, um senso de responsabilidade para com o fato que regista e para com o leitor
que dele vai tomar conhecimento. Dessa responsabilidade particular, poderá chegar à outra, à consciente
tomada de posição diante da vida.
Além da escolha de posição, que é fundamental,
tem o jornalista de fazer outra: é a que está no cuidado
com os elementos de sua linguagem, no saber conservar o espírito de luta por uma forma cada vez mais
apurada e por um pensamento cada vez mais claro.^
Como tudo o que tende para a rotina, o jornalismo vicia. Apesar da contínua renovação da notícia, há,

no centro desta, uma parte repetida, uma essência de
mesmice que, depois de algum tempo, acaba atacando
o escritor, transformando-o num manipulador de matéria morta. O pensamento começa a cair no cansaço, as
palavras ficam no manuseio fácil do lugar comum. O
jornalismo viciado leva o escritor a um ponto morto
de criação.
O contacto com a realidade, de tão repetido, transforma-se num afastamento da realidade. Surge, então,
entre o escritor e a vida, uma cortina de idealismo, no
sentido filosófico da palavra. Tudo o que contempla,
o que sabe existir, chega-lhe através de um canal estreito, que aplasta as coisas, mostrando-as sob aspectos
irreais. Começa a lhe faltar a emoção. Diante da confusão de imagens e da sucessão de acontecimentos, elas
e eles se baralham em seu pensamento, e a nitidez, a
clareza necessária à compreensão de um prisma qualquer da realidade, se torna em coisa sem limites definidos, sem contornos.
Neste caso, a capacidade de escolha, de qualquer
escolha, desaparece. O jornalista perde o poder de captar a vida onde ela é mais flagrante e vai se aquietando
no estilismo sem originalidade. Para evitar que tal
aconteça, é preciso que, a cada novo trabalho, consiga
manter, das experiências passadas, apenas o que de vivo
lá havia. Tem necessidade de conservar, intacta, sua
emoção interna, sua capacidade de sentir interiormente
movido pelo acontecimento de que se aproxima. Essa
aproximação do homem com o exterior tem de se processar, em todos, sob circunstâncias aparentemente
idênticas, mas há um ponto de diferenciação no modo
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como a vida apresenta cada coisa que acontece, e o
jornalista, que deseja criar, e fazer, do jornalismo, uma
obra de arte, precisa de ir ao fundo dessa diferenciação,
para lhe sentir o bojo pejado de acontecimentos.

tranquilidade, transformar em linguagem. Quando a
obra adquire forma, ganha matéria, esta já estava, de
algum modo, predeterminada pelo homem que a faz,
pelo que de denso conseguira reunir na memória.

Toda obra escrita é um ato de comunicação. E'
uma experiência de vida transmitida a outros homens,
capaz de criar impulsos, traçar direções novas, sacudir
o pensamento. O homem que assume a posição de vanguarda do jornalismo, tem de ser fiel a si mesmo, sem
repudiar aqueles aos quais se destinam as suas criações. Penetrar no mais íntimo de um indivíduo, arrancar-lhe emoções, protestos ou êxtases, dar-lhe a capacidade de morte, ensinar-lhe a difícil arte de passar pelo
tempo sem que a sombra o atinja — eis algumas das
consequências da obra escritaj Um homem, feito de
carne e de pensamento, lança algumas palavras sobre
a face das coisas, palavras que se vieram formando em
camadas de tempo, em, paisagens vistas e perdidas, em
renúncias nunca esquecidas, em noites de silêncio ou
de amor. Outro homem, no meio da paz ou da angústia de sua vida, sente, de repente, o impacto daquelas
palavras e sai enriquecido por uma experiência que só
a arte transmite.

Parece instável, o mundo das palavras. O homem,
que nele vive, sente faltar-lhe, a cada passo, o solo, como
se os sons estivessem sempre em fuga, tentando afastar-se do pensamento. O jornal malbarata palavras com
espantosa prodigalidade. Joga-as ao vento, ao uso de
todos os leitores, transforma-as em ruídos e sinais às
vezes sem significação. O jornalista tem, em seu poder, essa grandeza e essa miséria. E a afirmação desse
contraste não é a permanência de uma atitude romântica em. relação à linguagem. EJ a caracterização de um
dilema, de um sentimento de luta.

O homem que escreve é responsável por tudo o que
sua obra venha a provocar no pensamento dos homens.
Daí, a necessidade de ter consciência do que faz, daí,
os cuidados que devem cercar o próprio campo em que
as experiências têm início. A consciência de uma coisa
é muito anterior à obra que a exprime. Quando esta
aparece, surge de um acúmulo de emoções, que o homem fechara em si mesmo, para depois, no plano da
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E' sempre agradável, a qualquer escritor, a certeza
de que suas palavras serão, quase que imediatamente,
lidas por muita gente. Mas essa certeza pode transtornar-lhe o pensamento, levando-o a dizer o que não diria se estivesse apenas preocupado eq^se manter fiel
ao objeto do que escreve,' ao assunto. Não é apenas a
pressão do tempo que pode afastá-lo do caminho exato.
Nem a pressão do espaço. E', também, a pressão do
público. A presença de pessoas como à espera de uma
explicação para um acontecimento, incentiva a vaidade
do jornalista, que passa a querer criar para o público.
Na realidade, isto é o que ele deve fazer, mas, antes
de pensar em que vai escrever "para", é preciso haver,
muito nitidamente, em seu cérebro, a ideia de que vai
escrever "alguma coisa", ou melhor ainda, "uma coisa",
uma determinada coisa., O verbo "escrever" tem um
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objeto direto e é nele que o pensamento de quem escreve deve concentrar-se. Mantendo-se fiel ao assunto,
à no1|Cia, o jornalista está sendo fiel a um público
que dele aguarda uma palavra.
Essa posição oferece muitos perigos. E' difícil desligar, o ato, daquele ou daqueles a quem o ato se dirige.
E essa ligação — ou a aceitação da ligação — só se
torna perfeifa, quando o homem domina o ato, quando
sabe, no caso do jornalista, tudo sobre o assunto que
_vai ser o motivo de suas palavras. Vou fazer uma comparação estranha, mas capaz de caracterizar essa liga'* cão. Suponhamos que alguém mire, com um arco e uma
flecha, um determinado ponto. O que lhe interessa, naturalmente, é atingir esse ponto. Mas a identificação
com o alvo só poderá ser perfeita, só lhe será facultada
quando o arco e a flecha não mais tiverem segredos
a concentração do pensamento no ponto a ser atingido,
para ele. Dominados estes, o alvo surgirá como o mais
importante.
Essa é uma tragédia diária. Depois de algum tempo, no entanto, o que era trágico se torna rotineiro, porque até a tragédia pode cair na rotina. E o jornalista
deixa de lutar. Perdendo o domínio sobre a notícia, sobre- o assunto, e, depois, sobre a linguagem, acaba perdendo também de vista o objetivo, o fim, o público. Precisa, para que tal não aconteça, de manter uma permanente vigilância sobre si mesmo, sobre o modo como se
aproxima da realidade, sobre o seu senso de valores,
bem como sobre sua mistura de resistência e adaptação
à pressão do tempo, do espaço e do público.
Caratinga, 15 de maio de 1954.
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