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O texto que me proponho a escrever constitui o relato da pesquisa de dissertação de 

Mestrado, desenvolvida na linha de pesquisa “Produtos Midiáticos: Jornalismo e 

Entretenimento”, do Programa de Mestrado da Faculdade Cásper Líbero, que teve como 

objeto de estudo o ensaio, tanto como gênero de expressão do pensamento quanto como 

método de produção de conhecimento. O que me levou a pesquisar sobre o assunto foi o 

que denomino incômodo. Utilizo uma frase que me fez entender o que eu estava 

fazendo ali, na sala de aula da Cásper Líbero, durante a disciplina de Metodologia 

Científica, ministrada pela Profa. Dra. Simonetta Persichetti. Segundo ela, “para se fazer 

uma pesquisa, é preciso estar incomodado com algo”. Naquele instante, descobri o 

motivo pelo qual escolhera esse caminho. Tornou-se muito claro para mim que me 

incomodo com a forma como, em geral, se trata o jornalismo contemporâneo. Sinto 

falta de perceber nexos no emaranhado de notícias. Quanto mais conexões, menos 

nexos. Menos produção social, orgânica e dinâmica de sentidos. Foi essa pedra no 

sapato que me fez pesquisar, buscar e – por que não dizer? – resgatar, pelo menos para 

mim, um gênero textual mais atual do que nunca, pela forma como pensa e pratica a 

produção e a expressão do conhecimento. Uma alternativa, talvez. Ou, até, uma rota de 

fuga do jornalismo raso, impessoal e homogêneo, praticado nas redações de alguns dos 

maiores veículos nacionais. Durante a pesquisa, percebi que neste mundo de incertezas, 

marcado por avanços tecnológicos, encontramo-nos diante de uma legítima crise de 

velhos paradigmas onde o ensaio ressurge, com toda a sua importância, buscando seu 

espaço no jornalismo, para proporcionar mais liberdade e integração entre campos, 

disciplinas e redes. Para essa conversa foram abraçadas ideias e visões de autores como 

Dimas Künsch (pensamento compreensivo), Edvaldo Pereira Lima (livro-reportagem e 

jornalismo literário), Edgar Morin (pensamento complexo), Josep Català (imagem 

complexa e ensaio), Luiz Carlos Restrepo (o direito à ternura), Michel Eyquem de 

Montaigne (a origem do ensaio) e Theodor W. Adorno (o ensaio como forma). A 

pesquisa apresenta como um de seus resultados uma tentativa de formulação de método 

para a construção de um ensaio jornalístico, destacando suas marcas e características, 

tão necessárias no atual momento para o campo do jornalismo. 
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