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“Com o jornalismo online acabou o furo”
Apresentadora e blogueira, Mona Dorf partiu para o meio digital quando a internet ainda engatinhava, depois 
de passar por emissoras como Globo e Cultura. Atualmente, no comando do programa Letras & Leituras da Rádio 
Eldorado, a jornalista critica o imediatismo na apuração das notícias online e comenta as polêmicas que envolvem 
os prêmios literários
marcos bonfim

Meio & Mensagem – Após Leite Derramado, 
de Chico Buarque, ganhar o Prêmio Jabuti 
como o Livro do Ano de Ficção em 2010, sur-
giram declarações polêmicas do presidente 
do Grupo Editorial Record, Sérgio Machado, 
e sugestões de mudanças das regras da 
premiação. O que acha desta discussão que 
envolve, inclusive, a proposta de revisão do 
formato do prêmio?
Mona Dorf – Olha, eu acho que não é legal 
um presidente de uma editora grande, 
como a Record, que todo ano tem livro 
premiado – inclusive o do meu colega 
Edney Silvestre (Se Eu Fechar os Olhos 
Agora) que venceu o Prêmio São Paulo 
de Literatura e também o Jabuti, na cate-
goria Romance –, reivindicar que deveria 
ter sido premiado. Quer dizer, não seria 
legal se fosse o cara da Companhia das 
Letras nem nenhum presidente de edi-
tora. Isso não pode ser feito. No grande 
prêmio do Ano do Jabuti vota o mercado 
inteiro, então, de certa forma, foi de-
liberado. São as regras. Eu posso não 
concordar que o Chico tenha ganhado. 
Sinceramente, eu li Leite Derramado 
e não acho o melhor romance do Chico, 
mas isso é outra questão. Por que ele não 
questionou nos anos em que ele ganhou?

M&M – O seu programa na Eldorado, o Le-
tras & Leituras, coloca em questão a falta 
de leitura no País, que apresenta índices 
baixos comparados aos de outros países. 
Quais os caminhos para que o Brasil avance 
significativamente nesta área?
Mona – Eu acho que o preço do livro ain-
da precisa cair muito no Brasil. Eventos 
literários que levam autores para perto 
do público são muito estimulantes e in-
centivadores da leitura. Por exemplo, a 
Secretaria da Cultura de São Paulo tem 
um programa chamado Viagem Literária, 
que levou os dez finalistas do Prêmio 
São Paulo de Literatura para cidades do 
interior. Aproximar o escritor do públi-
co é sempre uma forma de incentivar a 
leitura, porque as pessoas ficam muito 
curiosas e vão dar um jeito de ler. 

M&M – Há uma percepção, até corroborada 
pela estrutura do vestibular, de que a lite-
ratura brasileira gira em torno de Machado 
de Assis e Guimarães Rosa e que os autores 
novos e contemporâneos acabam por não 
serem conhecidos pelo grande público. O 

que causa este distanciamento?
Mona – Por isso que eu quis fazer o pro-
grama e o livro (a jornalista lançou 
recentemente Autores e Ideias, obra 
com as melhores entrevistas do pro-
grama da Eldorado). São 35 entrevistas 
com escritores de diferentes gerações, 
dos jovens aos de outra categoria bem 
mais velha. Concordo com você: existe 
conservadorismo nas escolas e acho que 
vai levar algumas gerações para que os 
professores conheçam e para que o go-
verno compre livros de autores jovens. 
Tem uma geração nova que escreve muito 
bem. O que mais se ouve nestas feiras 
literárias é “me mandaram ler Machado 
de Assis na escola e eu não gostava”. De 
repente, você vai ler um Mario Prata, 
um Reinaldo Moraes – que escreve com 
a linguagem do jovem –, e fica com mais 
vontade de ler. Você fala: “Este cara fala 
com o meu coração, fala comigo.” Falta 
jogar os holofotes em cima destas novas 
gerações de escritores.
 
M&M – Você está no jornalismo online desde 
o começo da plataforma no Brasil. Gostaria 
que você comentasse a evolução do meio e 
sua relação com as novas mídias.
Mona – Eu sou fã das mídias sociais. Há 
uns três anos, quando estava começando 
o Letras & Leituras, senti a necessidade 
de ter um site para o programa, para as 
pessoas recuperarem a informação e 
as dicas de leitura dos entrevistados. O 
filho do (Paulo) Markun, o Pedro Ma-
rkun, disse que o negócio que ia pegar 
eram as redes sociais. Eu nem sabia o 
que era. Aí, ele explicou, mas eu não 
imaginava direito como era. Hoje, eu 
tenho blog e adoro a interação que a 
internet proporciona.

M&M – Na questão do jornalismo online, o 
que mudou e o que deve mudar?
Mona – Eu acho que ainda estamos vi-
vendo o momento da experimentação. 
Com o jornalismo online acabou o furo 
e, às vezes, dá “barriga” – como naquele 
caso da moça brasileira na Suíça que 
disse ter sido vítima de neonazistas (o 
ataque foi forjado). Eu mesma, naquela 
época, tralhava no Canal Ideal e tinha 
um blog lá e escrevi: “que absurdo!” É 
o problema do jornalismo online – tudo 
muito rápido, não dá tempo de apurar, 

as pessoas não checam. De alguma 
forma, a coisa se espalha, às vezes, de 
uma maneira perigosa. Mas acho que, 
como estamos vivendo o processo, talvez 
melhore com o tempo e tenha regras. 
Eu costumava dizer que jornalista não 
fecha porteira. E com jornalismo online 
não só acabou o furo, como acabou mais 
ainda a sua liberdade, porque você tem 
de estar o tempo todo atualizado. Ao 
mesmo tempo, existe esta coisa fasci-
nante de você não saber para onde vai. 
Quando eu propus para o IG fazer um 
blog multimídia (colunistas.ig.com.br/
monadorf/) era dentro disso, de apontar 
tendências. 

M&M – Quais seriam os espaços para a pu-
blicidade dentro do jornalismo online? No 
período de expansão dos blogs no mercado 
nacional muito se discutia sobre a sobrevi-
vência dos jornalistas neste ambiente. Hoje 
já é possível?
Mona – Eu acho que sim. Quando os blogs 
surgiram, só tinha os banners e a internet 
ainda estava se firmando como mídia. 
Hoje, tem a possibilidade de link patro-
cinado – que é algo muito mais barato 
do que o banner ou o pop-up –; o próprio 
público de internet cresceu tanto que as 
empresas perceberam que é uma grande 
audiência, que é mensurável também. 
Tudo isso conta a favor. Na Inglaterra, 
a publicidade na internet já superou as 
outras mídias.

M&M – Qual a sua relação com publicidade?
Mona – Eu sempre gostei de publicida-
de, mas, nos últimos tempos, eu tenho 
assistido cada vez menos à televisão. A 
nossa TV está tão lixo, que não assisto. 
Sou uma consumidora voraz de cultu-
ra, então eu saio muito. É mais fácil, 
por incrível que pareça, eu ver uma 
propaganda impressa em revista ou 
na internet do que na TV. E no cinema 
também, é a hora em que em presto 
atenção. É um grande veículo, porque 
você está esperando para ver o filme, 
então, toda a sua atenção está lá. Eu 
sou mais curiosa com mídia na porta 
de banheiro, ônibus e táxi envelopados, 
cadeira de eventos com anúncio atrás, 
logo de eventos. Tudo isso me chama 
muito mais atenção do que o comercial, 
o filme, aquilo que antigamente eu cur-
tia muito, como aquelas propagandas de 
cigarros Hollywood daqueles tempos 
heroicos.

M&M – Você já foi convidada para fazer 
campanhas?
Mona – Eu fui convidada várias vezes 
quando estava na televisão para fazer 
campanha de bancos, coisa que eu não 
podia fazer mesmo, então recusei. Aliás, 
se tivesse de falar de algumas ações que 
têm me chamado a atenção são as de 
bancos. Elas me chamam a atenção pela 
música ou pela questão da sustentabili-
dade – um tema que me pega muito.

Mona Dorf: “Na Inglaterra, a publicidade na internet já superou as outras mídias.”
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