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Resumo 

O jornalismo literário trata-se da confluência entre as técnicas da literatura e o 

preceito fundamental do jornalismo de retratar fielmente a realidade. Embora haja 

diversos sinônimos para a atividade, como o próprio termo “reportagem”, a 

definição de suas origens não é exata. O mesmo vale para as técnicas possíveis 

para a construção desse tipo de narrativa, que variam de tempos em tempos e de 

caso em caso. Estudando a bibliografia em torno do assunto e levando em conta as 

controvérsias e as diferentes formas de praticar o jornalismo literário, o objetivo 

deste artigo é introduzir o leitor aos conceitos fundamentais do tema.  
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Introdução 

 Traçar o início do uso de técnicas da literatura no jornalismo pode ser 

tão incerto quanto definir a origem da própria imprensa. Ao longo dos séculos, os 

jornalistas recorreram à literatura de diferentes maneiras e com objetivos que nem 

sempre foram os mesmos. É por isso que a definição do que seria o jornalismo 

literário é tão abrangente quanto o número de gerações que se valeram dessa 

união de gêneros. Bruno Aragão, jornalista e pesquisador, remonta aos primórdios 

da profissão para explicar essa discussão: 

 

A reportagem literária é um gênero cercado por controvérsias no âmbito das 

teorias do jornalismo. O que ocorre é que a definição de “jornalismo 
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literário” oferecida pela doutrina jornalística tradicional costuma 

considerar a modalidade como uma forma de discurso que corresponde à 

“pré-história” da imprensa, própria de uma época em que o jornalismo 

ainda não havia alcançado as características que, mais tarde, lhe 

forneceriam contornos delimitados. (ARAGÃO, 2005, online) 

 

 De acordo com Aragão, muitos autores consideram o uso de artifícios da 

literatura no máximo como uma forma de embelezar matérias e reportagens; 

ademais, as técnicas empregadas no jornalismo literário não seriam o suficiente 

para distingui-lo dos demais gêneros jornalísticos, como o informativo, o utilitário 

e etc. Mas, se fossemos traçar momentos históricos marcados por essa atividade, o 

jornalismo literário pode ser inicialmente designado para “o tipo de jornalismo 

opinativo e engajado que, no período das revoluções burguesas [do século XVIII], 

tomou o lugar da mera publicação de avisos que dominava os periódicos até então” 

(id. , 2005, online). 

 A época referida é a mesma de quando escritores tomaram consciência 

de que os jornais seriam um bom meio de ganhar dinheiro com aquilo que mais lhes 

satisfazia: escrever. Perante a dificuldade que era sobreviver do exercício da 

literatura, eles encontraram nas redações uma forma de subsistência e de 

divulgação de seus trabalhos como romancistas, ora por meio da notícia e da 

informação, ora por meio de críticas literárias e histórias de ficção que chegavam 

ao leitor na forma de folhetins.  

 Para Nilson Lage, com a Revolução Industrial, iniciada em 1789, o 

público leitor havia aumentado consideravelmente, e o contexto histórico com a 

“incorporação dos novos contingentes populacionais à sociedade industrial 

implicava mudanças radicais de comportamentos e das relações humanas” (2012, 

p.14). O estilo das matérias passou a mudar progressivamente para um viés 

sensacionalista e educador. Educador, pois eram os críticos de literatura, de 

teatro, de moda e de costumes que ensinavam às pessoas o que ver, o que ler, 

como se vestir e como se comportar. E sensacionalista justamente para cumprir sua 

função educativa: era preciso envolver o novo público de forma que este lesse até 

o fim e se emocionasse, aprendesse algo. E “o paradigma para isso era a literatura 

novelesca: o sentimentalismo, para as moças; a aventura, para os jovens; o exótico 



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

3 

e o incomum, para toda a gente. A realidade deveria ser tão fascinante quanto a 

ficção e, se não fosse, era preciso fazê-la ser (id., p.15).  

 É perante essa perspectiva que autores como Marques de Melo (2009, 

p.23) – importante estudioso dos gêneros da comunicação no Brasil - usam o termo 

jornalismo literário para se referirem também aos textos que tratam sobre 

literatura ou ao espaço dedicado dentro dos jornais para a ficção – como nos 

folhetins de antigamente. 

 No entanto, distante dessas interpretações feitas a partir de uma análise 

histórica, há debates gerados por concepções mais atuais e que oferecem visões 

mais abrangentes do tema, como aqueles que vêem o jornalismo literário como o 

preceito fundamental do gênero diversional que, por sua vez, foi bastante marcado 

pelo desenvolvimento do new journalism americano (ou novo jornalismo, na forma 

abrasileirada). 

 Na interpretação do professor Francisco de Assis, em Fundamentos para 

a compreensão dos gêneros jornalísticos:  

 

O gênero diversional corresponde, em resumo, a conteúdos destinados à 

distração do leitor, mas que, ao mesmo tempo, em nada deixam a desejar 

em termos de verossimilhança das informações e de seu conteúdo. Trata-se 

de um tipo de texto voltado à apreciação do público que tem a possibilidade 

de ocupar seu tempo livre com a leitura de tais relatos (geralmente 

extensos). (2010, p.27) 

 

 Francisco ressalta que não se pode negar o “diversional” como o 

exercício de um jornalismo que busca envolver seu leitor por meio das técnicas de 

narração utilizadas na literatura (2010, p.27). Em seu artigo, ele cita Mário 

Erbolato, que comenta sobre a renovação que o gênero diversional sofreu a partir 

do new journalism, que foi um momento no qual a imprensa dos Estados Unidos 

“passou a oferecer textos de muito agrado, abordando assuntos que até a época, 

eram sempre apresentados com aridez ou através de construções estereotipadas e 

formais, despidas de interesse” (ERBOLATO, 2006, p.44). O período referido se deu 

nos anos 60, quando “os Estados Unidos viviam um efervescente processo de 

transformação social” marcado pela contracultura e o movimento hippie, quando a 

juventude questionava os valores estabelecidos tanto no campo político quanto no 
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cultural, e isso se refletiu no jornalismo por meio das experimentações narrativas 

(LIMA, 1995, p.95). 

 Uma das reportagens mais famosas desse período de experimentações 

narrativas foi Frank Sinatra está resfriado, escrito por Gay Talese e publicado 

originalmente em 1965 na revista Esquire, mas que hoje pode ser lida na coletânea 

do autor, Fama & Anonimato (2004). A grande sacada desse perfil emblemático foi 

o modo como ele foi feito sem que houvesse qualquer entrevista entre o jornalista 

e seu personagem principal, o cantor Frank Sinatra, eternizado pelo público como 

“The Voice” (“A voz”). Aconteceu que, após chegar em Los Angeles já com a 

entrevista marcada, Talese recebeu um telefonema do escritório de Frank negando 

a possibilidade de qualquer conversa com o astro que, naquela semana, estava 

pouco disposto por conta dos boatos de sua ligação com a máfia, acrescido de um 

resfriado que atingia proporções maiores quando o enfermo se tratava de 

Sinatra…mas é Talese quem melhor explica a razão disso em sua reportagem sobre 

Frank: 

 

Sinatra resfriado é Picasso sem pintura, Ferrari sem combustível - só que 

pior. Porque um resfriado comum despoja Sinatra de uma jóia que não dá 

para pôr no seguro - a voz dele -, mina as bases de sua confiança e […] 

parece provocar também uma espécie de contaminação psicossomática que 

alcança dezenas de pessoas que trabalham para ele, bebem com ele, 

gostam dele, pessoas cujo bem-estar e cuja estabilidade dependem dele. 

Um Sinatra resfriado pode, em pequena escala, emitir vibrações que 

interferem na indústria de entretenimento e mais além, da mesma forma 

que a súbita doença de um presidente dos Estados Unidos pode abalar a 

economia de um país. (TALESE, 2004, p.258) 

 

 Embora tenha tido algumas oportunidades de observá-lo de longe; de 

fato, durante o pouco mais de um mês que ficou em Los Angeles, Talese não trocou 

qualquer palavra com o cantor, mas aproveitou seu tempo na cidade para fazer o 

melhor que pôde, como ele mesmo conta em Como não entrevistar Frank Sinatra, 

sobre os bastidores de Frank Sinatra está resfriado:  

 

[…]depois de informar Harold Hayes, o editor da Esquire, sobre a situação, 

procurei entrevistar alguns atores e músicos, executivos de estúdios e 

produtores musicais, donos de restaurantes e mulheres que, de um modo ou 



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

5 

de outro, tinham mantido contato com Sinatra ao longo dos anos. Consegui 

tirar alguma coisa da maioria dessas pessoas: um fiapo de informação aqui, 

uma pequena nuance ali, pecinhas de um vasto mosaico que, esperava eu, 

iam dar uma imagem do homem que esteve sob os refletores da fama 

durante décadas, deixando a sua marca na constante indústria do 

entretenimento e na consciência americana. (TALESE, 2004, p.511) 

   

 E foi assim, seguido pelo antigo provérbio bíblico do “me diga com quem 

andas que te direi quem és”, que Gay Talese provou que a falta de um diálogo com 

o personagem a ser perfilado poderia deixar de ser um percalço para os jornalistas 

(o que não significaria menos trabalho), uma vez que estes poderiam usar um 

amplo leque de técnicas e oportunidades para desvendar diferentes nuances de 

uma mesma pessoa a partir da convivência com seu ciclo social. É isso que, para o 

repórter brasileiro Humberto Werneck, faz de Frank Sinatra está resfriado “um 

perfil antológico, ainda hoje destrinchado não só por estudantes de jornalismo 

como por profissionais já rodados, na esperança de aprender uns truques, e 

saboreado também por leitores que nada têm a ver com o ofício” (WERNECK, 2004, 

p.532). 

 Já em Radical chique e o Novo Jornalismo (2005), de Tom Wolfe, que é 

considerado por muitos como o principal porta-voz daquela geração de “novos 

jornalistas”, o autor explica que ele e seus colegas viram naquele momento uma 

possibilidade de promover algo inovador, diferente e audacioso daquilo que era 

feito no jornalismo de então (p.28). Além dele e de Talese, Truman Capote, 

Norman Mailler, Joseph Mitchell e outros tantos foram nomes marcantes do 

período, assim como os jornais Herald Tribune, Daily News e The New York Times, 

e revistas independentes como The New Yorker e Esquire. 

 No entanto, mesmo que esse jeito de praticar o jornalismo não fosse tão 

novo assim, já que a linguagem da literatura pode ser percebida desde os 

primórdios da atividade jornalística, o new journalism notabilizou-se ao trazer duas 

inovações. Enquanto Tom Wolfe adaptou à narrativa jornalística a técnica do fluxo 

de consciência – que fora explorada na literatura de ficção por James Joyce no 

romance Ulisses -, Norman Mailler recriava o método do ponto de vista 

autobiográfico em terceira pessoa (LIMA, 2003, online), que é quando “o autor 

refere-se a si mesmo como se fora outro” (ALBERTI, 1991, online). Já para 
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entender o fluxo de consciência, serve de exemplo um artigo publicado no Guia de 

Produção Textual do site da PUC – RS: 

 

Escrever em/um fluxo de consciência é como instalar uma câmera na 

cabeça da personagem, retratando fielmente sua imaginação, seus 

pensamentos. Como o pensamento, a consciência não é ordenada, o texto-

fluxo-de-consciência também não o é. Presente e passado, realidade e 

desejos, anseios e reminiscências, falas e ações se misturam na narrativa 

num jorro desarticulado, descontínuo, numa sintaxe caótica, apresentando 

as reações íntimas da personagem fluindo diretamente da consciência, 

livres e espontâneas. (PUC-RS, online) 

 

 Para Wolfe, usar essas técnicas exigia uma profunda submersão do 

repórter na realidade. Em The new journalism (1973), ele expôs a “observação 

participante” que aquela geração de novos jornalistas se sujeitava:  

 

Aqui estava uma safra de jornalistas que tinha a cara-de-pau de se meter 

em qualquer recinto, até nas sociedades fechadas, e agarrar-se como 

desesperados à vida. Um maravilhoso maníaco chamado John Sack 

convenceu o Exército a deixá-lo integrar uma companhia de infantaria em 

Fort Dix, a Companhia M, da 1ºBrigada de Treinamento de Infantaria 

Avançada – não como recruta, mas como repórter – e passar por todo o 

treinamento com eles e depois ir para o Vietnã, e para a batalha. O 

resultado foi um livro chamado M (que apareceu primeiro em Esquire), um 

Catch-22 de não-ficção, e, no meu entender, o melhor livro de qualquer 

gênero publicado sobre guerra. George Plimpton foi treinar com um time de 

futebol americano profissional, o Detroit Lions, no papel de um repórter que 

jogava na posição de quarto-zagueiro, morava com os jogadores, treinava 

com eles e finalmente disputou de fato uma partida para eles – tudo para 

escrever Paper Lion. Assim como o livro de Capote, Paper Lion foi lido por 

todo tipo de gente e talvez tenha sido o maior impacto literário de qualquer 

escrito sobre esportes desde os contos de Ring Lardner. Mas o prêmio mais 

cobiçado dos escritores freelancers daquele ano foi para um obscuro 

jornalista da Califórnia chamado Hunter Thompson, que ‘se enturmou’ com 

os Anjos do Inferno por dezoito meses – como repórter, não como 

integrante, o que teria sido mais seguro – a fim de escrever Hell’s Angels: 

the strange and terrible saga of the outlaw motorcycle gang. Os Anjos 

fizeram o último capítulo por ele, ao deixarem-no meio morto de pancada 
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numa estalagem a cinqüenta milhas de Santa Rosa. Por todo o livro, 

Thompson buscara o insight psicológico que resumisse tudo o que ele havia 

visto, o realce único e dourado; e enquanto jazia no chão cuspindo sangue e 

dentes, o que procurava há muito veio-lhe num brilhante instantâneo do 

coração das trevas: ‘Exterminem os brutos!’. (p.26-27) 

 

 Mesmo após sofrer diversas críticas em seu meio, com o passar do tempo 

o new journalism instalou-se na imprensa de maneira legítima como uma forma de 

se fazer jornalismo e como produto de sucesso - fato que ficaria marcado após as 

vendas bem sucedida de livros-reportagem como A Sangue Frio, de Truman Capote, 

um dos autores expoentes do new journalism. Lançado inicialmente em 1965 como 

reportagem dividida em quatro edições da revista The New Yorker, com venda 

total dos exemplares, Truman Capote esmiuçava os detalhes do brutal assassinato 

da família Clutter, ocorrido nos Estados Unidos naquela mesma década. Em meio 

ao sucesso e a demanda percebida pelo mercado editorial, a reportagem foi 

lançada em forma de livro quatro meses depois, com mais de 100 mil cópias 

vendidas e permanecendo 32 semanas entre os dez livros mais vendidos dos EUA. 

Surgia, a partir de então, o reconhecimento de um novo cenário que evidenciava o 

potencial do jornalismo através da literatura – reconhecimento este que não ficaria 

restrito na sociedade e na imprensa norte-americana, ditando novos rumos e 

influenciando o mercado das publicações em todo o mundo.  

 

Autonomia e opções do jornalismo literário 

 Retornando para as questões de classificação e ampliando o repertório 

em cima das possibilidades do jornalismo literário, o pesquisador Pedro Celso de 

Campos ressalta que, nesse tipo de produção, é necessário romper com o excessivo 

formalismo do lide, fugir dos “bitolamentos tradicionais da objetividade”, realizar 

a apuração sem pressa, ter uma pauta aberta entre editor e jornalista, e agir de 

forma despreocupada com os manuais de redação que teimam em inibir a 

criatividade ao  homogeneizarem a produção (2009, online). O autor revela que 

isso só é possível com a proposta daquilo que ele chama de “Jornalismo Literário 

Avançado”, que 
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[…] valoriza a capacidade de observar a realidade com outros olhos, 

literalmente “os olhos da mente”, abrindo espaço para o lado direito do 

cérebro que é mais abrangente e subjetivo. Com este método o jornalista 

poderá ver a floresta além da árvore, ou atingirá a percepção diferencial de 

não ver apenas o dedo quando lhe apontam as estrelas. Aquela pauta que 

renderá uma simples entrevista para o jornalista convencional lógico, 

poderá significar um saboroso perfil para outro menos apressado, porque 

toda pessoa humana tem uma história e, para o professor Edvaldo, “não 

existe história ruim, o que existe é história mal contada”. Isto também vale 

para as instituições, as cidades, os lugares. Nada nem ninguém está isolado 

ou perdido no mundo. Buscar esses elos de interconexão do ser, 

aparentemente individual, no Ser cósmico, revelar a plenitude da vida, sua 

jornada, suas transformações, seus pontos de virada, sua trajetória, seus 

altos e baixos, suas glórias e misérias... é isto que o Jornalismo Literário 

Avançado faz. Contar boas histórias. Contá-las bem. Com emoção. Este é o 

grande diferencial para a narrativa jornalística dos ‘novos tempos. (2009, 

online) 

  

 Felipe Pena, outro pesquisador que acompanha essa linha de raciocínio, 

vê o jornalismo literário como um gênero genuíno. Na concepção dele, atualmente, 

o jornalismo literário representa  uma narrativa rica e diferenciada das demais por 

unir as técnicas literárias à prática jornalística independentemente do assunto 

tratado. Ele cita os preceitos que norteiam esse tipo de produção: 

 

Não se trata apenas de fugir das amarras da redação ou de exercitar a veia 

literária [...] O conceito é muito mais amplo. Significa potencializar os 

recursos do Jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos 

cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, exercer plenamente a 

cidadania, romper as correntes burocráticas do lead, evitar os definidores 

primários e, principalmente, garantir perenidade e profundidade aos 

relatos. No dia seguinte, o texto deve servir para algo mais do que 

simplesmente embrulhar o peixe na feira. (PENA, 2011) 

 

 Em seguida, justifica sua escolha do jornalismo literário como gênero: 

 

Ao juntar os elementos presentes em dois gêneros diferentes [a literatura e 

o jornalismo], transforma-os permanentemente em seus domínios 

específicos, além de formar um terceiro gênero, que também segue pelo 
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inevitável caminho da infinita metamorfose. Não se trata de uma dicotomia 

ficção ou verdade, mas sim de uma verossimilhança possível. Não se trata 

da oposição entre informar e entreter, mas sim de uma atitude narrativa em 

que ambos estão misturados. (PENA, 2011) 

 

 Pena também faz uma divisão de subgêneros do jornalismo literário que 

compreendem as diversas visões apresentadas anteriormente por outros 

pesquisadores, como a crítica literária, o new journalism, o jornalismo gonzo, a 

biografia, o romance-reportagem e a ficção jornalística. Se, na opinião da 

premiada jornalista Eliane Brum, o jornalismo literário possa ser aplicado a 

qualquer tipo de matéria (CARDARELLI, 2013, online), os subgêneros propostos por 

Pena servem de guia para a análise das diversas formas pelas quais os jornalistas 

podem atuar por meio dessa linguagem. Assim ele os descreve (PENA, 2011, p.37-

117):  

 

•Crítica literária. Dividida em três componentes básicos (análise, 

interpretação e julgamento), a crítica literária é comumente escrita por 

acadêmicos de Letras e por jornalistas. Na medida em que articula 

conceitos e sensibilidades, o crítico literário produz um discurso 

artístico. Ele trabalha tanto com a racionalidade quanto com a intuição. 

Seu principal objetivo é buscar a razão de ser da obra estudada.  

•New journalism. Ao mesmo tempo em que trata a realidade, o texto 

escrito sob os preceitos do new journalism devem ter valor estético, 

valendo-se sempre de técnicas literárias. Os quatro recursos básicos 

desse tipo de narrativa são a reconstrução da história cena a cena, o 

registro de diálogos completos, a apresentação do ponto de vista de 

diferentes personagens e, por último, o registro de hábitos, roupas, 

gestos e outras características simbólicas.  

•Jornalismo Gonzo. Vertente criada e popularizada por Hunter S. 

Thompson, “um excêntrico e brilhante repórter da revista Rolling Stone, 

que se suicidou em fevereiro de 2005”. Caracterizado pelo envolvimento 

pessoal do repórter com a ação, Hunter não media “as conseqüências, 

por mais perigosas que fossem”. O jornalismo gonzo implica no 

“envolvimento profundo e pessoal do autor no processo de elaboração da 
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matéria. Não se procura um personagem para a história; o autor é o 

próprio personagem. Tudo que for narrado é a partir da visão do 

jornalista”. Narrador em primeira pessoa, irreverência, gírias, palavrões, 

sarcasmo, exageros e opinião são marcas do gonzo.  

•Biografia. Também conhecida como “perfil”, a biografia trata da 

narrativa sobre um determinado personagem. “É uma mistura de 

Jornalismo, Literatura e História”. Abordando diversos aspectos e 

momentos marcantes da vida de uma pessoa, a biografia requer intenso 

envolvimento do jornalista com o personagem.  

•Romance-reportagem. Busca a representação fiel da realidade por meio 

da contextualização e interpretação dos acontecimentos. A preocupação 

não é apenas a de informar, mas a de explicar, orientar e opinar sobre a 

realidade, como fez o autor de Rota 66, o repórter brasileiro Caco 

Barcellos.  

•Ficção jornalística. A ficção jornalística não tem um compromisso tão 

forte com a realidade quanto no romance-reportagem, “apenas a 

explora como suporte para a sua narrativa”. Uma nova realidade é 

revelada e construída pela linguagem, pela cultura e pelas forças 

políticas e sociais analisadas pelo jornalista e então é projetada pela 

palavra de forma teatral. Como o próprio nome diz, é o formato do 

jornalismo literário que mais se aproxima da ficção, pois ele 

“’ficcionaliza’ as informações jornalísticas, acrescentando dados e 

situações”. Aqui, esse tipo de jornalismo literário se aplica às crônicas 

que são praticadas originalmente pela imprensa brasileira e de forma 

mais corriqueira a partir de João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, 

jornalista brasileiro da virada do século 19 para o século 20.  

 

Considerações finais  

 Como pôde-se notar anteriormente, muitas das reportagens que fizeram 

sucesso nas páginas de jornais e revistas periódicas foram assimiladas - após essa 

primeira experiência - pelo mercado editorial de livros. A passagem de uma mídia 

mais temporal para outra mais duradoura - afinal, as pessoas acumulam mais livros 

do que revistas e jornais - sinalizou a qualidade artística que poderia ser alcançada 
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pelas reportagens narrativas, tanto que após certo tempo as editoras passaram a 

encomendar suas próprias grandes reportagens para que fossem publicadas 

especialmente em forma de livros e, por isso, com extensão e abordagem 

certamente diferentes daquelas proporcionadas pela imprensa periódica: 

 

Entendendo a reportagem como a ampliação da notícia, a horizontalização 

do relato – no sentido da abordagem extensiva em termos de detalhes – e 

também sua verticalização – no sentido de aprofundamento da questão em 

foco, em busca de suas raízes, suas implicações, seus desdobramentos 

possíveis -, o livro-reportagem é o veículo de comunicação impressa não-

periódico que apresenta reportagens em grau de amplitude superior ao 

tratamento costumeiro nos meios de comunicação jornalística periódicos. 

Esse “grau de amplitude superior” pode ser entendido no sentido de maior 

ênfase de tratamento ao tema focalizado – quando comparado ao jornal, à 

revista ou aos meios eletrônicos -, quer no aspecto extensivo, de 

horizontalização do relato, quer no aspecto intensivo, de aprofundamento, 

seja quanto à combinação desses dois fatores (1995, p.28-29) 

 

 Ainda de acordo com Lima, lembrando que ele usa o termo reportagem 

como equivalente ao jornalismo literário, no livro-reportagem pode-se perceber um 

lugar onde a “narrativa jornalística de melhor qualidade beira a arte” (1995, 

p.106). Isso se deve, pois: 

 

Ao articular um livro-reportagem, o autor inicia um jogo implícito com seu 

leitor. O jogo consiste em captar o leitor, atraí-lo do seu mundo mental e 

emocional, cativá-lo para abstrair-se – no momento da leitura ou nos 

momentos dos diversos segmentos que constituem a leitura de uma obra 

escrita – desse mundo, em alguma medida, para um mergulho no universo 

particular contido, representativamente, no livro. Esse universo possui 

componentes que reverberam pelos planos intelectual, emocional [...] 

Desse mundo representado emanam elementos que devem tocar o leitor, 

sensibilizá-lo, estimulá-lo, movê-lo para que a comunicação se dê. (1995, 

p.110) 

 

 No entanto, compreendida desde a sua concepção histórica - passando 

por momentos bem definidos na Europa e Estados Unidos - até chegar ao “nível 

superior” do livro-reportagem, fato é que não só no Brasil como na América Latina 
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o jornalismo literário desenvolveu-se por caminhos estreitos. Tanto que o jornalista 

colombiano e vencedor do Nobel de Literatura de 1982, Gabriel  García Márquez, já 

apontava em 1996, na Assembleia Geral da Sociedad Interamericana de Prensa, 

para muitos dos problemas que vivemos atualmente na grande imprensa (e, 

portanto, a que cobre o maior número de leitores) quanto ao conteúdo raso de suas 

matérias despidas da magia e do interesse despertados pela literatura.  

 Abrindo aquele evento cerca de vinte anos atrás, García Márquez 

discursou o ensaio A melhor profissão do mundo, onde contava sobre o início de 

sua carreira e o aprendizado valioso que obtivera dos jornalistas mais velhos. Ele 

relembra que, antes das novas tecnologias da passagem do século XX para o XXI 

dominarem a operação dos veículos de comunicação, ser repórter era realmente a 

melhor profissão para aqueles que gostam de viver e contar histórias. Porém, 

infelizmente, com o passar do tempo e do uso que se fez dessas novas tecnologias, 

tanto as universidades quanto as empresas mudaram de perfil e deixaram 

gradualmente de viverem a notícia e, portanto, contá-la com maestria.  

 

Os jovens que saem desiludidos das escolas, com a vida pela frente, 

parecem desvinculados da realidade e de seus problemas vitais, e um afã de 

protagonismo prima sobre a vocação e aptidões naturais. E em especial 

sobre as duas condições mais importantes: a criatividade e a prática. Em 

sua maioria, os formados chegam [no mercado de trabalho] com 

deficiências flagrantes, têm graves problemas de gramática e ortografia, e 

dificuldades para uma compreensão reflexiva dos textos. Alguns se gabam 

de poder ler de trás para frente um documento secreto no gabinete de um 

ministro, de gravar diálogos fortuitos sem prevenir o interlocutor, ou de 

usar como notícia uma conversa que de antemão se combinara confidencial. 

(GÁRCIA MÁRQUEZ, 1996, online) 

 

 Somado a essas falhas de ética, o mercado “sacralizou” a notícia 

veiculada com rapidez e em primeiro mão - o “furo a qualquer preço e acima de 

tudo” (id., 1996). A velocidade com que as notícias passaram a circular fez com 

que os leitores e até mesmo os próprios jornalistas enfraquecessem seu olhar 

analítico da realidade, pois o espaço para as reportagens diminuíra em detrimento 

das matérias de meia página que no dia seguinte já se dão por ultrapassadas.  
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Observando tais desvios que vão contra as bases que deram origem e credibilidade 

para a profissão, Gabo (nome carinhoso dado pelo povo ao escritor colombiano) 

fala sobre a necessidade dos jornalistas voltarem às raízes, mas sem deixar de lado 

os aparatos tecnológicos que devem auxiliar o jornalista ao invés de dominá-lo 

como ferramentas únicas.  

 

O gravador é culpado pela glorificação viciosa da entrevista. O rádio e a 

televisão, por sua própria natureza, converteram-na em gênero supremo, 

mas também a imprensa escrita parece compartilhar a idéia equivocada de 

que a voz da verdade não é tanto a do jornalista que viu como a do 

entrevistado que declarou. Para muitos redatores de jornais, a transcrição é 

a prova de fogo: confundem o som das palavras, tropeçam na semântica, 

naufragam na ortografia e morrem de enfarte com a sintaxe. Talvez a 

solução seja voltar ao velho bloco de anotações, para que o jornalista vá 

editando com sua inteligência à medida que escuta, e restitua o gravador a 

sua categoria verdadeira, que é a de testemunho inquestionável. De todo 

modo, é um consolo supor que muitas das transgressões da ética, e outras 

tantas que aviltam e envergonham o jornalismo de hoje, nem sempre se 

devem à imoralidade, mas igualmente à falta de domínio do ofício. (id., 

1996) 

 

 Foi com esse pensamento que que Gabo proferiu uma frase a qual muitos 

jornalistas ainda recorrem para lembrar a importância da reportagem feita com os 

devidos cuidados literários: “ A melhor notícia nem sempre é a que se dá primeiro, 

mas muitas vezes a que se dá melhor” (1996, online). 

 Mas, afinal, como se produz uma “notícia melhor”? Será este o tema 

para um próximo artigo a respeito dos caminhos ultimamente trilhados pelo nosso 

jornalismo literário brasileiro e os parâmetros e indicadores de qualidade a seu 

respeito.   
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