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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Solano Nascimento profere palestra para
alunos da Famecos
Autor de ‘Os Novos Escribas’ debaterá o jornalismo investigativo no projeto
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Na próxima terça-feira, 20, Solano Nascimento
profere palestra de lançamento de seu livro Os
Novos Escribas, da Arquipélago Editorial. O
evento, marcado para as 18h, acontece no
auditório do prédio 7 da Famecos. A obra trata
do fenômeno do jornalismo sobre investigações
no Brasil, através da observação do autor nas
coberturas jornalísticas de escândalos políticos
nas principais revistas semanais do país.
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Solano será o primeiro jornalista a participar do
‘Direto da fonte’, novo projeto do departamento
de Jornalismo da Famecos, coordenado pela
professora Cristiane Finger. A ideia é trazer a
cada mês um jornalista ou comunicador para
promover um bate-papo entre os profissionais e
os alunos.
O autor de Os Novos Escribas demonstra que a
transformação do ‘jornalismo investigativo’, no
que ele chama de ‘jornalismo sobre
investigações’, é uma realidade incômoda.
Segundo Nascimento, cada vez mais o jornalista
se torna vulnerável ao risco de ser usado pela
fonte que passa a informação, podendo deixar de
ser um autor para tornar-se escriba, aquele que
se limita a reproduzir a obra dos outros. No livro,
ele revela que os repórteres hoje tendem a fazer
uma investigação independente para publicar
fatos já investigados por órgãos oficiais.
Solano Nascimento nasceu em 1964 e graduou-se em Jornalismo pela Famecos. É pesquisador e
professor do jornal-laboratório da Universidade de Brasília (UnB). Tem especialização em Teorias do
Jornalismo, mestrado em História Ibero-americana e doutorado em Comunicação. Ganhou 15 prêmios
jornalísticos, entre eles o Ayrton Senna, o Esso e o Vladimir Herzog.
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