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RESUMO 

 

O presente artigo busca expor as marcas textuais do repórter José Hamilton Ribeiro pela 

conjugação entre os métodos da análise da narrativa e análise semiótica. O corpus para 

tal análise é a reportagem “Coronel não morre” reproduzida da revista Realidade (1966-

1976) no livro Realidade Re-vista, organizado por Ribeiro e José Carlos Marão, e 

lançado pela editora Realejo Livros em 2010. O objeto empírico deste trabalho foi 

publicada, originalmente, em 1966. O estudo centra-se na identificação (no marco 

linguístico) e na interpretação (no marco semiótico) das narrativas na reportagem 

selecionada. O artigo encontra-se, academicamente, em complementaridade nos estudos 

já desenvolvidos acerca da revista Realidade, por meio do estudo da produção 

específica de um dos repórteres de maior destaque na publicação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: José Hamilton Ribeiro; marcas textuais; grande reportagem; 

semiótica; Realidade. 

 

 

JOSÉ HAMILTON RIBEIRO EM MARCAS TEXTUAIS: TEORIA E ANÁLISE 

 

O presente trabalho propõe-se a identificar e tornar mais evidentes as marcas textuais, 

isto é, os elementos mais significativos da narrativa de José Hamilton Ribeiro na 

reportagem “Coronel não morre” publicada na revista Realidade (1966-1976). Pretende-

se, assim, entrar no universo da produção do repórter, no curso de construção de sentido 

que tal produção envolvia e elencar os recursos mais recorrentes. É sabido, mediante 

numerosas pesquisas acadêmicas, que os textos de Realidade ancoravam-se em ampla 

liberdade e em perspectiva transgressora e revolucionária, desde o conteúdo até a forma. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 01 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 

realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 

 
2 Recém graduado do Curso de Jornalismo do Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH, email: 

natan.nael@hotmail. 

 
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo do Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH, 

email: mgsj@uol.com.br. 
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No espaço que cabe ao presente estudo, importa, especificamente, o conjunto de textos 

de Ribeiro.  

 

Este trabalho parte de dois aspectos teóricos diferentes, mas com resultados 

apresentados de forma conjunta, para facilitar o entendimento da própria análise e da 

maneira como as duas áreas do conhecimento contribuíram para a pesquisa. Trata-se da 

Linguística e da Semiótica. Neste sentido, o uso dos conceitos e pressupostos de ambos 

os eixos tem este artigo como ambiente de interação e crítica à reportagem assinada por 

Ribeiro. Para isso, delimita, expõe e interpreta, com base nas disciplinas citadas, as 

marcas textuais – isto é: técnicas, estilo, termos técnicos ou informais, expressão de 

sotaques e outros traços da oralidade, entre outros aspectos. 

 

Antes, contudo, faz-se pertinente expor aspectos que dizem respeito à história na qual se 

inscreve o repórter. Ou seja, a história do jornalismo literário
4
 de revista, cujas origens 

remontam ao próprio nascimento da imprensa brasileira. O Correio Braziliense ou 

Armazém Literário (1808-1822) ora é apontado como um jornal, ora como uma revista. 

O que provoca essa dupla identificação é, precisamente, o estilo narrativo, numa fase 

em que o jornalismo ainda não se orientava pelos ideais de acurácia, imparcialidade e 

objetividade, princípios que aportam na imprensa brasileira na virada dos séculos XIX e 

XX, configurando-a até os dias atuais. 

 

Na história do jornalismo brasileiro, a literatura deu o tom das reportagens, do que é 

exemplo Euclides da Cunha, quando da publicação segmentada de um mesmo tema – o 

conflito em Canudos, no Nordeste brasileiro, entre 1896 e 1897 –, num jornal que não 

tinha a literatura como pilar editorial, O Estado de S. Paulo. O jornalista ficou na área 

de guerra por três semanas, envia, ao jornal, relatos, análises e contextualizações dos 

combates, e sobre como as pessoas viviam ante a situação crítica. Euclides da Cunha 

dedicou boa parte de sua carreira jornalística à grande reportagem, mesmo não estando, 

necessariamente, em veículos que dispensassem todo seu espaço editorial a tal gênero. 

 

                                                 
4 O termo “jornalismo literário” não expressa, neste trabalho, caráter científico, no que diz respeito à conceituação do 

gênero. Não sendo a intenção deste artigo debater gêneros literários ou jornalísticos, as menções, tais como nesta 

passagem, referem-se ao modo de escrita fora do padrão tradicional da imprensa à época. 
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Nas décadas de 1960 e 1970, contudo, uma revista se destacaria por edificar-se sobre os 

pilares da grande reportagem, do discurso direto e do jornalismo literário. Realidade não 

foi, como se observa por vezes, a representante do New Journalism no Brasil. Conforme 

pode se perceber, já havia no País, no cerne da imprensa, a literatura. Entretanto, a 

agregação dos valores literários à narrativa jornalística, na linha editorial da revista, e o 

modo como isso se refletiu na produção, fizeram com que a publicação se tornasse um 

marco no jornalismo brasileiro, assim como objeto de estudos da Comunicação. 

 

Do modus operandi de Realidade, revela-se como exemplo José Hamilton Ribeiro. O 

repórter foi convidado, em 1965, a integrar a equipe que se encarregaria de construir a 

revista Realidade, na editora Abril. Esteve à frente do projeto com Paulo Patarra (1934-

2008), Sérgio de Souza (1934-2008), José Carlos Marão, entre outros. Na revista que 

ajudara a fundar, Ribeiro conquistaria mais quatro Prêmios Esso, sendo três individuais 

e um por fazer parte da equipe, um coletivo, em uma reportagem. 

 

No que diz respeito ao marco teórico deste artigo, ou seja, no que diz respeito às teorias 

da narrativa e semióticas, faz-se relevante o que pensa Elton Antunes (2013), acerca do 

primeiro eixo: 

 

As narrativas não são resultados, princípio ou fim de processos 

comunicacionais, em cujas estruturas se faria presente o sentido. Têm 

potência estruturante, aparecem antes como modos de relação que 

articulam textualidades distintas e diversas, o que nos coloca diante do 

problema: onde começam e terminam os textos? Os do jornalismo, 

bem antes e bem depois da notícia. Textos são sempre objetos finitos, 

ou uma trama textual em que bordas e fronteiras de outros textos se 

refazem continuamente [...] por meio daquilo que Leal chama “olhar 

narrativizante” (ANTUNES, 2013, p. 11). 

 

Para Antunes, o texto jornalístico “é” antes de ser, embora necessite ser lido para 

adquirir valor no plano material. Isto é, o texto – com suas estruturas compostas pelas 

mais diversas unidades, recoberto pelas linhas narrativas – não é um sentido, mas, antes, 

um portador de sentido. E este não se faz por si. É, pois, um objeto à espera de quem o 

possa fazer ser percebido, para, então, gerar sentido e significado num mundo real. 

 

A percepção do leitor, tal como discutida por Antunes, também tem espaço nos estudos 

de Tzvetan Todorov (1971). O autor preocupa-se com a interpretação de obras literárias, 
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aplicável a peças textuais como a reportagem em estilo literário, em análise nesta artigo. 

Todorov aponta o risco de o leitor recair sobre a mera descrição da obra, em detrimento 

de seu entendimento de fato.  

 

Descrever uma obra, literária ou não, por ela mesma e em si mesma, 

sem deixá-la um instante que seja, sem a projetar além de si, é tarefa 

impossível, em todos os sentidos. Ou antes: é possível, mas nesse caso 

a descrição não será mais que uma repetição, palavra por palavra, da 

própria obra. Ela acompanha as formas da obra de tão perto que ambas 

se confundem. E, em certo sentido, tôda obra constitui, em si mesma, 

sua melhor descrição (TODOROV, 1971, p. 12). 

 

Ou seja, a interpretação da obra deve buscar referências diversas para que adquira 

consistência, verossimilhança. Consoante ao que o autor explica, descrição não é 

interpretação. Todorov (1971) não se dedica, contudo, apenas a tecer críticas às falhas 

de interpretação. O autor apresenta, neste sentido, a leitura como a forma de 

interpretação mais próxima da “descrição ideal” (TODOROV, 1971, p. 12). Para ele, a 

leitura é já uma manifestação da obra. Entretanto, 

 

[...] o processo de leitura já não é sem consequências: duas leituras de 

um livro não são jamais idênticas. Ao ler, traçamos uma escritura 

passiva; acrescentamos ao texto ou suprimimos nele o que queremos 

ou não queremos nele encontrar; a leitura não é mais imanência desde 

que haja um leitor (TODOROV, 1971, p. 13) 

 

Isto é, a posição do leitor não é gratuita, não surge sem porquês. Todorov também 

afirma que duas leituras de um mesmo livro não são iguais. Ora, está também o escritor 

submisso, ou imerso, a escolhas no processo de escrita, não sendo mais um curso sem 

consequências, bem como no caso de seus interlocutores. Aquele que escreve inscreve-

se no plano de uma espécie de “registrador de experiências”. Seu texto não é, ou, pelo 

menos, não tende a ser, uma obra pura. 

 

Pelo eixo semiótico, depreende-se que os processos de comunicação entre a emissão de 

uma mensagem e sua decodificação pelo interlocutor são repletos de outras mensagens 

– que, intrínsecas, são um “texto a descobrir”. Estas últimas são resultados da vivência 

de cada leitor, de leituras anteriores, de decodificações já constituídas e, até mesmo, de 

releituras de um mesmo objeto, um mesmo texto, evocados pela memória, para que, 

postos em contato, atuem na geração de sentido ou de ressignificação. 
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As categorias semânticas, ou níveis de significação de base, desses processos decorrem 

de convenções, de situações dadas. Assim, há uma espécie de cenário pré-montado na 

relação repórter/leitor, ator/espectador, locutor/ouvinte, entre todo elocutor e 

interlocutor. Relação reforçada, sobretudo, se os agentes falam a mesma língua, posto 

que “a língua é uma instituição social” (FRICKE MATTE; MENDES, 2008, p. 5). Há, 

contudo, diferenciação dos procedimentos mencionados em três diferentes níveis, ou 

camadas. 

 

Para a semiótica, um texto pode ser fatiado em camadas, pelas quais 

se dá o percurso gerativo de sentido, que se estrutura do mais simples 

e abstrato ao mais complexo e concreto. Temos, assim, nessa ordem, o 

nível fundamental (profundo), o narrativo (intermediário) e o 

discursivo (superficial). No nível fundamental, a significação se 

apresenta por uma oposição semântica, ou seja, estruturas 

fundamentais que se opõem (FRICKE MATTE; MENDES, 2008, p. 

5). 

 

Os níveis narrativo e discursivo, também chamados de intermediário e superficiais por 

Fricke Matte e Mendes (2008), não se mostram imprescindíveis, à medida que a 

pesquisa conduzida por tais níveis distanciam-se do tronco linguístico que norteia outros 

itens deste trabalho – tendo, como principais autores, Tzvetan Todorov (1976), Roland 

Barthes (1976) e Ingedore Villaça Koch (2000). As camadas de observação às quais 

esses aspectos se debruçam relacionam-se mais à Semiótica que aos estudos literários e 

comunicacionais – embora os estudos dos signos possam ser aplicados, por excelência, 

a qualquer objeto. 

 

Este estudo, no entanto, limita-se a circunscrever-se ao nível fundamental do percurso 

gerativo de sentido à luz da teoria semiótica francesa, e, desse modo, faz-se pertinente 

apenas o que disser respeito à produção de valor eufórico e valor disfórico. É 

igualmente pertinente a conceituação do que se ser dito de um objeto quanto a seu valor 

de produção de euforia e disforia. 

 

Fricke Matte e Mendes (2008) empreenderam pesquisa acerca da produção dos valores 

supracitados por meio do uso, grosso modo, de variações na entonação da letra “R”, 
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tendo como objeto o programa Mais Você
5
. Os autores partiram da atribuição de 

expressões do “R” a determinados grupos sociais, colocando-os na seguinte oposição 

(para efeito didático): caipirice versus urbanidade. Dessa forma, exemplificaram o uso 

retroflexo, atribuindo-o a grupos rurais do interior de Minas Gerais e de São Paulo, e as 

formas glotal, velar e tepe à neutralidade (quase jornalística) – embora tais formas ainda 

estivessem localizadas, geograficamente, em parte de Minas e São Paulo. 

 

Ainda na geração de sentido em nível fundamental, Paulo Sérgio de Proença (2008) 

desenvolveu análise acerca da produção de valor eufórico e disfórico. Seu objeto foi o 

conto “Adão e Eva”
6
, de Machado de Assis. De forma simplificada, atribuiu valor 

eufórico às passagens nas quais as falas de Deus, por exemplo, geraram, na significação, 

a sensação de aproximação aos habitantes da Terra, Adão e Eva, e classificou como 

positiva tal situação. Por oposição, atribuiu efeito negativo aos momentos nos quais 

Deus falou em tom de castigo ou distanciamento, classificando esses como disfórico. 

 

Proença (2008) concorda, portanto, com Fricke Matte e Mendes (2008) no que tange à 

classificação de ações, a falas, ao uso de termos entre outras possibilidades, quando se 

diz da euforia e da disforia inscrita na semiótica francesa. Como posto em evidência nos 

estudos desses autores, os valores eufóricos tendem a aproximar autor e leitor, quer a 

mensagem seja imagética, falada ou escrita, e os valores disfórico tendem a aparecer 

quando a situação denota distanciamento ou neutralidade na emissão. 

 

Nos três autores, os conceitos de euforia e disforia estão implícitos, por estarem seus 

estudos na esteira da aplicação, mas não com menos valor de elucidação. Cabe, 

portanto, a conceituação primária dos termos. Para tanto, segue-se a classificação de 

Diana Luz Pessoa de Barros
7
: “As categorias fundamentais são determinadas como 

positivas ou eufóricas e negativas ou disfóricas” (BARROS, 2005, p. 11). 

 

                                                 
5Programa destinado ao público feminino, comandado pela apresentadora Ana Maria Braga. É veiculado entre 

segunda e sexta-feira, às 8h, pela Rede Globo, desde julho de 1999. 

 
6Conto de Machado de Assis, publicado originalmente por Laemmert & C. Editores, no Rio de Janeiro, em 1896. 

 
7Professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo. 
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Mas há também, em Barros (2005), exemplificação de outra possibilidade além das que 

até aqui foram apresentadas para a euforia (aproximação, positividade) e para a disforia 

(distanciamento, negatividade). Barros aborda outra forma de alinhamento para os 

termos e cita uma obra, em sua totalidade, como exemplo de aporte de valor eufórico: 

 

Os textos serão, por conseguinte, euforizantes ou disforizantes, 

segundo caminhem para o pólo conforme ou desconforme da 

categoria semântica fundamental. “História de uma gata” é, por 

exemplo, um texto euforizante, pois seu percurso está orientado para a 

liberdade eufórica (BARROS, 2005, p. 75). 

 

O conforme e o desconforme, portanto, são produtores de euforização e disforização 

numa obra. São intrínsecos a isso, no entanto, os mesmos princípios que norteiam os 

trabalhos de análise semiótica em outras instâncias. 

 

As reportagens produzidas por Ribeiro e reproduzidas no livro Realidade Re-vista 

(2010) revelam amplas possibilidades de análises. Para este artigo, no entanto, 

importam as considerações teóricas até aqui embasadas e aplicadas à reportagem 

“Coronel não morre” – publicada na Realidade em 1966, retrata, por meio do exemplo 

de Chico Heráclio, retrata o cotidiano de uma espécie de ícone da cultura do interior do 

país, o “coronel”, e as relações nas quais se inseria. Exemplifica o coronelismo. A 

maneira como uma pessoa de muitas posses controla a esfera pública (prefeitura e 

câmara), a polícia e até a cooperativa da cidade. A limitação a apenas uma das nove 

reportagens reproduzidas no livro supracitado dá-se em função do espaço que aqui 

dispõe-se. 

 

Faz-se imprescindível, a este ponto, apresentar as categorias de análise aplicadas à 

reportagem citada, corpus deste estudo. 

 

Pelo marco lingüístico: o método a ser utilizado para a pesquisa consiste na Análise da 

Narrativa e tem como marco teórico a linguística. Assim, será lançada sobre o objeto a 

luz da análise estrutural da narrativa literária, tal como propõe Tzvetan Todorov (1976). 

Trata-se de um esforço no sentido de desvendar funções, modelos, teorias, categorias e 

de buscar fronteiras ou interfaces. 
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O autor busca, especificamente, elencar, problematizar e exemplificar possíveis 

categorias da narrativa. Para tanto, Todorov apresenta técnicas da narrativa, as quais 

atribui ao legado da poética clássica. Serão duas das técnicas descritas pelo linguista, 

usadas para a análise do objeto, levando-se em consideração suas respectivas formas, a 

saber: 

 

 1ª Técnica – Repetições: 

o Antítese; 

o Gradação. 

 

 2ª Técnica – Paralelismo: 

o Fios da narrativa (trata das grandes unidades da narrativa); 

o Fórmulas verbais (trata das pequenas unidades da narrativa, os detalhes). 

 

Optou-se pelas técnicas de repetição e paralelismo, por serem passíveis de aplicação ao 

corpus. Isso porque configura-se como jornalístico-literário e revela, em certa medida, 

identificação em relação ao objeto analisado por Todorov (1976) na obra de referência – 

um romance epistolar publicado em 1782. Liaisons dangereuses, de Choderlos de 

Laclos, retrata as relações de um grupo de aristocratas, jogo de intrigas, traições e 

sedução. De tal livro, mostra-se relevante o caráter narrativo – não o conteudístico. Isto 

é, lança-se mão do que se pode avaliar com as proposições de Todorov, face aos 

meandros que compõem o enredo. 

 

O corpus também será submetido à análise semiótica. Tal como em Ana Cristina Fricke 

Matte e Conrado Moreira Mendes (2008), o que se pretende levantar é o uso, bem como 

a frequência, de recursos textuais, com a finalidade de produção de valor eufórico ou 

disfórico. Os estudos de Fricke Matte e Mendes acerca da euforia e disforia inscrevem-

se no plano de desenvolvimento da semiótica greimasiana e da linguística, por meio da 

fonologia, da semântica e, sobretudo, da fonética. 

 

Fricke Matte e Mendes aponta que têm valor eufórico as construções – imagéticas, 

vocais ou escritas –, nas quais o repórter, o escritor ou outro emissor busca aproximação 

com o meio do leitor, ou seja, ele “se desveste de uma suposta neutralidade” (FRICKE 

MATTE; MENDES, 2008, p.11). Por oposição, têm valor disfórico as construções que 
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tendem ao distanciamento entre narrativa e o meio do leitor ou do personagem. Fricke 

Matte e Mendes torna esta última categoria de valor ainda mais específica ao afirmar 

que, em certo ponto, a disforia tende ao discurso neutro, um ideal jornalístico. 

 

A análise, portanto, mostra-se qualitativa, embora seja preciso elencar as marcas 

(termos e expressões) nos quais os valores aparecem, o que não se revela proeminente. 

Além disso, não se mostra pertinente a submissão do objeto à discussão e à 

profundidade da análise semiótica nos níveis fundamentais, narrativos e discursivos, tal 

como na semiótica francesa. 

 

A) Em âmbito disfórico, será avaliado o uso de: 

 

 Jargões jornalísticos; 

 Estatísticas de órgãos oficiais ou privados; 

 Impessoalidade textual; 

 Termos e expressões entre parênteses ou aspas. 

 

B) Em âmbito eufórico, será avaliado o uso e/ou a expressão de: 

 

 Sotaques e regionalismos (não serão diferenciados em função de a plataforma 

impressa ser limitada à percepção visual, pela leitura); 

 Travessão, enunciação do discurso direto (diálogos entre o narrador-

personagem/repórter e o personagem/entrevistado); 

 Pessoalidade textual; 

 Diálogo com o leitor. 

 

Compuseram-se, pois, com estudos acerca da narrativa e da Semiótica, as categorias de 

análise acima citadas. Tendo-as explicado, faz-se oportuno ressalvar que a aplicação de 

todas não será, necessariamente, exequível. Isto é, embora todas sejam factíveis de 

aplicação, cada reportagem imprime linhas diferentes, com assuntos distintos e 

finalidades diversas. A uma matéria talvez seja mais factível a aplicação das categorias 

relacionadas à linguística, ao passo que, em outra, a Semiótica possa ser mais 
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amplamente aplicada. Buscou-se, ao selecionar a reportagem “Coronel não morre”, o 

melhor aproveitamento das categorias. A seguir, a análise propriamente dita: 

 

José Hamilton Ribeiro retrata, na reportagem “Coronel não morre”, publicada na revista 

Realidade nº 8, de novembro de 1966, o cotidiano de uma espécie de ícone da cultura 

do interior do país à época. Trata-se, conforme ressalta o título da reportagem, da figura 

do “coronel”
8
. Por meio do exemplo de Chico Heráclio, na cidade de Limoeiro, no 

sertão pernambucano, o jornalista expõe as relações nas quais tal líder se insere e a 

maneira como controla a esfera pública (prefeitura e câmara, além das eleições), a 

cooperativa da cidade e, até mesmo, a polícia. 

 

Na reportagem, a gradação – figura de linguagem que organiza sequências de palavras 

ou frases para intensificar progressivamente determinada ideia, de forma decrescente ou 

crescente – é usada de maneira significante. Ribeiro se vale do recurso de forma 

coerente: sem abusos, confere ritmo ao texto à medida que registra, movimento a 

movimento, os acontecimentos que se desenvolvem no ambiente. São exemplos da 

estruturação em gradação crescente os seguintes trechos: “Entra Maria das Flores, 

acompanhada de duas meninas. Vem para acertar as coisas”; “O coronel levanta-se, vai 

até o homem, passa-lhe umas notas de mil, manda-o caminhar [...]”; e, em gradação 

decrescente: “[...] em quase 11 mil eleitores a oposição não alcançou 5% da votação. 

Em 1952, o candidato a governador adversário só conseguiu 47 votos no município”. 

 

Ribeiro não revela a fonte dos dados por ele usados. Mantém, assim, o valor eufórico, 

como em Ana Cristina Fricke Matte e Conrado Moreira Mendes, na relação com o 

leitor. Ou seja, como numa conversa, mantém-se próximo ao interlocutor, à medida que 

não problematiza nem confere ar oficial às informações. 

 

A gradação, em Ribeiro, revela-se mais lenta quanto à construção, embora linear e 

cronológica. Isso se deve ao fato de o estilo de escrita do autor, o jornalístico-literário, 

admitir que os fios da narrativa – como em Tzvetan Todorov (1976) – sejam mais 

distantes. Por outro lado, esse aspecto faz com que as fórmulas verbais tenham menor 

espaço entre si. Neste último caso, quando Ribeiro procura traçar o perfil do coronel 

                                                 
8 Para o Houaiss: 3 B indivíduo, ger. Proprietário rural, que controla o poder político, social e econômico de uma 

região. 
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Chico Heráclio, as pequenas unidades da narrativa a registrar as linhas da personalidade 

do personagem –, isto é, as fórmulas verbais aplicadas –, são rapidamente reforçadas ou 

contraditas. Para tal, o autor, por vezes, apropria-se de declarações de personagens 

mescladas às suas: 

 

O coronel vai embora, fica a interrogação: será que ele manda 

mesmo? Homem para isso ele tem; coragem também.  

– E eu mandava gente dar tiro nas festas. Mandava nada, é só pantim – 

fala o coronel. 

– Já mandou muitas vezes – diz a oposição – e bem podia mandar 

mais uma. (MARÃO; RIBEIRO, 2010, p. 58). 

 

Todorov (1976) preconiza que uma das funções da gradação é a de evitar monotonia na 

narrativa, podendo, até mesmo, preceder um clímax. O uso de tal recurso retórico, na 

forma citada, pode ser observado no seguinte trecho: 

 

 [...] Manda chamar dona Maria, e começa macio: 

– Então, cumade, a festa vai ser boa, não vai? Vosmicê já feiz muita 

despesa, não foi? 

Dona Maria diz que sim, e cai na armadilha. O coronel destempera, 

junta gente, arma um caso: 

– Quando é pra emprestar dinheiro, ou avalizar letra, é comigo que 

vocês vão, não é? Na hora do aperto, o arrimo é lá em casa, não é? Pra 

depois fazê festa pra cabra safado, prum sujeito que quando entra 

numa casa tira o respeito da família, e faiz todo mundo ficar igual a 

ele, passando ruge e batom na cara, não é? (MARÃO; RIBEIRO, 

2010, p. 58). 

 

Além da gradação, identifica-se, no trecho supracitado, ocorrência significativa do 

discurso direto. Este é atípico em textos jornalísticos. Neste caso, é ainda mais 

incomum, à medida que aparece mesclado ao discurso reportado – como em Márnei 

Consul (2008). Nota-se no trecho acima que Ribeiro separa o discurso citante do 

discurso citado e, ao mesmo tempo, imprime atitudes avaliativas sobre as falas. Isto é, 

marca de forma clara que está expressando o que pensa ante a fala do personagem. A 

avaliação é uma marca textual constante na produção de José Hamilton Ribeiro 

delimitada no corpus do presente estudo. O autor goza de liberdade para tal, mas não o 

faz – como na reportagem analisada – de forma clara em todos os casos. Isso porque a 

liberdade editorial de Realidade também previa impressões latentes por parte dos 

repórteres, aspecto que evidencia para a destreza individual dos profissionais. 
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Por fim, a partir da análise acima, e, ao lidar com a obra de José Hamilton Ribeiro, 

pode-se depreender considerações derivadas de ângulos avaliativos diferentes. O mesmo 

material é composto de substância jornalística, linguística, literária e histórica, tendo em 

todos estes aspectos o valor documental que a obra de um repórter adquiriu com o 

passar do tempo. Valor tal que só se apresenta quando se dedica lugar à sua análise, não 

deixando que a obra seja esquecida. 

 

Faz-se oportuno, primeiramente, dizer do valor jornalístico e literário do texto de José 

Hamilton Ribeiro analisada neste artigo. A reportagem parece expressar o que de mais 

acurado havia no senso de apuração e redação daquele autor, que, à época, tinha entre 

30 e 35 anos, aproximadamente. As técnicas literárias empregadas levam à 

profundidade da informação, de maneira a deixá-los vivaces, perenes.  

 

As marcas textuais impressas por Ribeiro ao longo da reportagem tornam-se 

sinalizações para o leitor. Terrenos que poderiam se apresentar duros e inóspitos 

admitem contornos e ares literários. O texto passa, pois, a cativar o leitor numa relação 

permeada pela descoberta que, paulatinamente, agrega significados e nuances que 

desnudam, deixam menos árido o solo noticioso. Em Coronel não morre, registra-se um 

problema político e social. Não obstante, o texto apresenta dados e fatos de forma leve e 

clara. O autor não abre mão do estilo ao redigir, deixando claras suas percepções 

quando da apuração e da vivência nos ambientes nos quais se passam os 

acontecimentos, sem agir em detrimento do valor noticioso das questões que expõe.  
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