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Pensar é de seres humanos, e no mundo contemporâneo estamos esquecendo nosso ser, 

por andar de olho só nos instrumentos tecnológicos. Viver o mundo é um ato amoroso. 

Erich Fromm, em El arte de amar (Buenos Aires: Editorial Paidós, 1970, p. 19-51) já 

defendera que “o amor é a resposta ao problema da existência humana”. O ato de 

reconhecer o mundo através do bom jornalismo tem sido muito importante para o 

desenvolvimento do Humano Ser. Contudo, somente através de uma libertação de nossa 

forma de viver e ler o mundo poderemos enxergar sua complexidade e criar um 

jornalismo libertador: que nos revele em nossas múltiplas dimensões. Este é o grande 

desafio: encher-se do mundo pela via da sensibilidade e abandonar as prisões que 

impedem a comunhão com a vida. Visão de mundo é racionalizar, mas também viver e 

sentir, através de todos os sentidos (os doze), que devemos acordar em nós. Esse 

caminho implica superar os preconceitos sobre os “outros” e desentupir os poros da 

pele, para respirar o novo ar da crônica (de chronos: tempo) do mundo que alimenta o 

jornalista-narrador. Este deve viver com atenção um fazer-ver em busca da essência que 

potencialize a sintonia de todas as suas energias, para perceber o que aos outros escapa: 

maneira de reeducar sua intuição e ganhar aquele chamado sexto sentido. A vida se lê e 

todo ato, por insignificante que pareça, merece ser levado em conta, pois faz parte desse 

tecido geral chamado narração, ou seja, a aventura do conhecimento percorrido, em que 

o Humano Ser constrói a consciência de seu mundo. Nesse relacionamento dialético 

(sujeito-objeto-sujeito) fazemos memória para encarnar a maior narrativa do mundo, 

denominada História. Cada reportagem que se escreva com esse novo sentir será mais 

uma pincelada inscrita na narrativa maior de nossos povos. Nesse ato de reportar, 

aparência e essência se conjugam para serem desconstruídas pela senda do detalhe 

revelador, abordado com ferramentas de observação, como a curiosidade pela vida e a 

criatividade em uma reflexão e uma análise próximas. O alvo, o pormenor revelador e 

significativo nos contextos da sociedade, faz perceptível e impregna a narração de 

sentido, pensamento e linguagem. Arte experimental, aberta, expressa os estilos e as 

composições de vida em um retrato construído aos poucos por meio da viagem profunda 
e que explica sua razão de ser e suas convergências com os demais saberes. 

 

Palavras chave: Jornalismo transcultural. Reportagensaio. Compreensão como método. 

Teoría y Epistemologia de la Comprensión. 
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