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Resumo 

A literatura e o jornalismo com frequência se cruzam nos mais diversos tipos de 
texto, cada um contribuindo de maneira distinta para a construção de narrativas. 
Mas de que forma essa confluência ocorre nas produções jornalísticas do Brasil 
atualmente? A fim de responder a esse questionamento, este artigo propõe 
observar os recursos do jornalismo literário encontrados em reportagens culturais 
da revista Piauí, apresentando as principais constatações teóricas acerca do gênero 
e compreendendo a função dos elementos textuais que o caracterizam. Ao final, 
foi possível observar a relevância da utilização de características literárias na 
construção de narrativas jornalísticas, bem como perceber que tal prática afasta-se 
da concepção de uma estrutura textual padrão. 
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Introdução 

 Segundo Felipe Pena (2013), é a partir da demanda de uma reformulação 

que o jornalismo literário ganha força em meio ao jornalismo diário. O autor 

explica que a convergência entre o jornal e as letras não se resume apenas a fugir 

da rotina das redações ou exercitar a veia literária em um livro-reportagem, mas 

trata-se de um conceito mais amplo. “Significa potencializar os recursos do 

Jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos cotidianos, proporcionar 

visões mais amplas da realidade[...]. No dia seguinte, o texto deve servir para algo 

mais do que simplesmente embrulhar o peixe na feira (PENA, 2013, p. 13). 
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 Na produção de textos de jornalismo literário e cultural, as revistas têm 

se colocado ao longo do tempo como um espaço significativo de divulgação (PIZA, 

2013). No Brasil, a revista Piauí, lançada em outubro de 2006, destacou-se por 

veicular, de forma inovadora, justamente este tipo de produção. A revista, mensal, 

de dimensões maiores do que as habituais (26,5 cm x 34,8 cm), tornou-se um 

modelo de veículo que produz jornalismo literário no Brasil. Piauí esquiva-se do 

modelo tradicional em diversos aspectos, entre eles no fato de não seguir uma 

temática específica ou apresentar manchetes de capa, vinculadas 

necesssariamente a notícias factuais, por exemplo. Além dessas características, 

percebe-se que os repórteres são autorais em seus textos, nem sempre seguindo a 

obrigação tradicional da pirâmide invertida e do lide, por exemplo.  

 Tendo a revista Piauí diversas características que vão ao encontro do que 

se entende por jornalismo literário, propõem-se aqui analisar textos veiculados 

pela revista para então entender como se configuram os recursos linguísticos nas 

representações dessa modalidade jornalísticas no cenário atual. Posto isso, 

questiona-se: como se configuram as características do jornalismo literário nos 

textos de cunho cultural da revista Piauí? Este artigo, portanto, procura entender 

como se aplicam os recursos do jornalismo literário nas reportagens culturais da 

revista Piauí, analisando publicações entre os anos de 2011 e 20133.  

 Optou-se por adotar metodologia de pesquisa com vertente qualitativa e 

de caráter descritivo. Diante disso, avaliou-se como adequado para responder aos 

questionamentos levantados na pesquisa o método documental e, em um segundo 

momento, uma análise dos textos da revista Piauí. 

 

Jornalismo Literário: um novo gênero? 

 Entender se o que se conhece por jornalismo literário comporta a 

classificação de um gênero jornalístico é fundamental para distinguir – ou associar – 

esse tipo de narrativas a outras já classificadas. Portanto, é pertinente que se 

discuta o conceito de jornalismo literário, problematizando o que os teóricos 

consideram característico das reportagens identificadas com essa denominação. 

                                         
3Optou-se por realizar esse recorte, categorizando os textos segundos sua temática, uma vez que a 
revista Piauí não possui uma sessão específica para assuntos culturais. A escolha da data das 
publicações baseou-se no critério de atualidade.   
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Tais constatações são importantes inicialmente, para que se possa conhecer esse 

tipo de texto e, em outro momento, compreender com mais clareza os recursos do 

jornalismo literário e suas funcionalidades.   

 Não há consenso no âmbito acadêmico ou profissional acerca da 

classificação das narrativas jornalísticas em diferentes gêneros. Segundo Pena 

(2013), isso se dá pelo fato de a separação em gêneros ser uma missão difícil 

devido aos diversos critérios de caracterização possíveis. Pena (2013) cita o 

exemplo da tentativa de classificação no jornalismo feita pelo editor inglês Samuel 

Buckeley. O autor explica que a divisão proposta por Buckeley demorou quase 

duzentos anos para ser efetivamente aplicada pelos jornalistas e, até hoje, provoca 

argumentos divergentes. Mesmo assim, Pena (2013) defende a importância de essa 

classificação ser pensada por considerar a forma mais eficiente de aprofundamento 

em qualquer assunto.  

 Literatura e jornalismo podem compactuar uma mesma narrativa, cada 

um influenciando o texto de uma maneira diferente. Contudo, entender se esse 

compartilhamento condiciona um gênero depende, também, de outras condições. 

Baseando-se nos critérios de classificação de Melo (2012) – os quais são definidos 

por finalidade do texto, estilo, modo de escrita, natureza do tema e articulações 

interculturais – pode-se apresentar uma reflexão nessa discussão. Com isso, afirmar 

que o jornalismo literário compreende os aspectos necessários para condicionar um 

gênero independente significa encontrar, em cada um desses elementos 

classificatórios, características que diferenciam as narrativas jornalístico-literárias 

de outros gêneros já existentes.  

 Referindo-se, então, ao critério de finalidade do texto, há um aspecto, 

sob influência da literatura, importante a ser considerado na discussão de gênero.  

Como esse tipo texto apropria-se de recursos literários válidos a partir da 

linguagem, o objetivo comunicacional deixa de ser o principal. Nessas produções, 

haverá uma dedicação à construção da linguagem como fim capaz de tornar um 

relato jornalístico único, não apenas por seu conteúdo, mas pela maneira em que é 

apresentado. Assim, a linguagem passa a ser tão importante quanto o conteúdo, 

considerando que “todo texto literário cria um novo mundo, o mundo da linguagem 

que ele produz [...] pois as palavras não estão aí para transmitir um acontecimento 

nem para abstrair a realidade em conceitos" (BULHÕES, 2007, p. 14).   
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 A partir dessa constatação, dois dos critérios elencados por Melo (2012) 

também diferenciam as narrativas do jornalismo literário das demais. Quando se 

trata de estilo e modo de escrita, pelos mesmos motivos apresentados 

anteriormente, essas narrativas se destacam do que é padrão à rotina nas 

redações. Conforme aponta Fortes: “No texto jornalístico não cabem adjetivos, 

circunlóquios, perífrases, metáforas, eufemismos e outras figuras nobiliárquicas do 

idioma. É um texto simples, claro, objetivo e, se possível, breve” (FORTES, 2008, 

p. 8).  

 É interessante notar que o autor também cita uma possível preocupação 

com a linguagem do texto aliada ao que chama de “dureza da notícia”. Percebe-se, 

contudo, nesse ponto, que a preocupação formal do texto jornalístico é diferente 

dessa mesma preocupação sob a ótica literária. Ao apontar adjetivação e uso de 

figuras de linguagem como incabíveis ao texto jornalístico, o autor desvincula a 

ideia de beleza para o texto jornalístico da ideia de beleza para o texto o literário.  

Esses recursos citados por Fortes (2008) representam, justamente, o tipo de 

recurso utilizado pela literatura ao preocupar-se com os aspectos formais do texto, 

com a maneira com que esse é apresentado.  

 Muito próximo a essa questão, está o critério apontado por Melo (2012) 

como estilo. Nesse sentido, cabe analisar a organização dos textos, tendo em vista 

que o texto jornalístico tradicional costuma apresentar estruturas padronizadas 

desenvolvidas com o fim de trazer eficácia à rotina nas redações, que caracterizam 

seu estilo. Sobre esse item, cabe também observar as considerações de Fortes 

(2008). “Dessa forma, deve-se construir o texto a partir do lead, o primeiro 

parágrafo, logo, a base invertida da pirâmide com todas as informações relevantes 

da notícia. A intenção é dar opção ao leitor de ler apenas o primeiro período do 

texto”  (FORTES, 2008, p. 92). Nesse trecho, o autor faz diversos apontamentos a 

fim de ensinar o leitor sobre a estrutura do texto jornalístico. Apesar de não ser 

exatamente uma regra, como o próprio autor ressalta, é uma estrutura bastante 

utilizada nas redações.  

 No mesmo sentido, Pena (2013) define como parte das características 

essenciais de toda produção do jornalismo literário a libertação de rituais 

burocráticos da redação como o próprio lead e a preferência por definidores 

primários, por exemplo. No texto jornalístico-literário, o autor é livre para 
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estruturar o texto da maneira que julgar adequado. Como acontece na literatura, 

não necessariamente o narrador explica as diretrizes da história no primeiro 

parágrafo, na realidade, o leitor geralmente é incitado a prosseguir com a leitura 

pela ação inversa.  

 Ao referir-se ao critério de natureza do tema, também é possível 

encontrar peculiaridades em relação às produções jornalístico-literárias. Sabe-se 

que a influência principal do estilo está na forma de reportar os fatos, bem como 

que se trata de um modelo bastante flexível, capaz de articular-se nos mais 

diferentes temas. Ao mesmo tempo, entretanto, o jornalismo que se apropria de 

recursos literários, em alguns momentos, é utilizado somente em função da 

natureza do tema que se deseja abordar. Isso acontece quando o tema abordado 

exige maior sensibilidade e empatia do repórter ao relatar um acontecimento, a 

exemplo do que acontece na cobertura jornalística de grandes tragédias, quando a 

frieza do modelo jornalístico tradicional não sustenta uma narrativa que, 

inevitavelmente, lida com sensações e emoções humanas.  
 

Toda boa narrativa do real só se justifica se nela encontramos 
protagonistas e personagens humanos tratados com o devido cuidado [...]. 
Precisamos lançar um olhar de identificação e projeção humana a nossa 
própria condição nos nossos semelhantes (LIMA, 2009, p. 359).  
 

 Quadro semelhante acontece com temas que exigem a perspectiva do 

repórter na reportagem por se tratar de eventos que relacionam sentidos não 

inclusos na experiência de leitura. Condição que ocorre, com frequência, em 

relatos acerca de objetos culturais, em que o profissional precisa munir-se de 

recursos linguísticos como metáforas, comparações e adjetivações, pautado em sua 

experiência pessoal, para ser capaz de imergir o leitor na realidade reportada. 

“Por mais sensível, atento e perspicaz o autor, nem sempre será possível ou 

desejável narrar uma situação apenas com os dados factuais. Todo acontecimento 

é carregado de significados sutis, subjetivos” (LIMA, 2009, p. 378).  

 Segundo Lima (2009), textos narrativos contêm mais do que meras 

palavras utilizadas como meio de comunicação, contêm cores, sabores, impressões, 

pensamentos e emoções porque o mundo real é exatamente assim: “um oceano de 

dados informações, estímulos – visuais, sonoros, táteis, movimentos – e nós, 

autores, temos a incumbência de retratar esse real com o máximo de fidelidade 

possível” (LIMA, 2009, p. 384).  
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 Dessa forma, na intensa busca por levar o leitor a enxergar com 

profundiade o que é reportado, é atribuído a esse tipo de produção a qualidade de 

universal. Por isso o autor indica a criatividade como pilar do jornalismo literário, 

por essa mesma estar diretamente relacionada a “ensaiar novas maneiras de 

compreensão dos fatos conhecidos ou de situações desconhecidas que podem ser 

combinadas a conteúdos familiares ao leitor. Para comunicar propósito universal 

vital de todo autor” (LIMA, 2009, P. 384).  

 Uma maneira de olhar para esse quadro é pensar que, enquanto essas 

dissemelhanças preservarem a essência noticiosa do jornalismo, a narrativa 

jornalístico-literária estará exercendo o papel de uma alternativa sustentável ao 

jornalismo moderno – que está muitas vezes condicionado a uma série de vícios em 

função de tempo e espaço serem priorizados frente ao conteúdo. Como indica 

Fortes (2008) sobre “limites físicos e temporais. [...] Desse modo, entre duas 

palavras, escolha a mais simples. Entre duas palavras simples, escolha a mais curta 

[...]. Despreze longas descrições e relate o fato com o menor número possível de 

palavras (FORTES, 2008, p. 89- 90). A vantagem em apostar no modelo literário, 

portanto, mesmo no jornalismo diário, é fornecer um espaço de fôlego a um 

jornalismo que sobrevive sujeito a tais condições.  

 

O jornalismo literário e a Revista Piauí 

 Piza (2013), ao discorrer sobre a história do jornalismo cultural, ressalta 

a importância da relação entre o leitor e o jornal na produção dessas produções. O 

autor explica que sempre houve uma grande preferência do público pelos cadernos 

culturais. Tal argumento vai ao encontro do que defende Pena (2013) ao apontar a 

diferença da relação do público com o texto literário e com o texto jornalístico. 

Para o autor, a linguagem do texto literário é capaz de trazer uma aproximação do 

leitor muito maior do que a linguagem jornalística. Em contrapartida, ao observar a 

imprensa, Piza (2013) observa que houve uma mudança nesse aspecto, como 

consequência das exigências dentro das redações, que diminuíram a produção 

dessas modalidades. Frente a essas questões, o autor ainda sustenta que o 

jornalismo cultural enfrentou frequentes crises de identidade, principalmente com 

o surgimento dos meios de comunicação de massa. “Revistas culturais já não têm a 

mesma relevância que tinham antes; críticos cada vez menos determinam o sucesso 
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de alguma obra ou evento; na grande imprensa, um forte domínio de assuntos 

como celebridades” (PIZA, 2013, p. 31). Quem sempre continuou a desempenhar 

papel fundamental no jornalismo cultural, entretanto, foram as revistas.  

 As revistas, como a maioria dos produtos culturais, estão, segundo 

Caniçali (2013), “em sintonia com o ambiente em que se expressam e tendem a 

desenvolver ao longo do tempo características próprias e distintivas”. Dessa forma, 

assim como um gênero textual, enquanto se desenvolve, cria características que a 

diferencia, a um certo momento. Veículos que outrora se inspiraram em 

determinado modelo de jornalismo passam, então, a se distinguir, criando suas 

próprias bases, tornando-se também fonte de inspiração. Esse, pois, é o fenômeno 

que se observa tanto no jornalismo literário como modelo de produção 

concretizado, quanto na consolidação da revista Piauí como referência em um 

estilo fora do padrão mercadológico.  

 A revista Piauí foi lançada em outubro de 2006, inspirada em revistas 

como a norte-americana The New Yorker e a brasileira Realidade. “Existem no 

universo das revistas algumas ideias originais que deram tão certo, fizeram tanto 

sucesso, que viraram modelo e por isso estão rodando o mundo e sendo repetidas 

há muito tempo” (SCALZO, 2004). 

               Piauí foi idealizada pelo documentarista João Moreira Salles e é afiliada 

do Instituto Verificador de Circulação (IVC) e do ANER, sendo editada pela Editora 

Alvinegra, impressa pela editora Abril e distribuída pela Dinap, também do grupo 

Abril. Apesar de o idealizador da revista não a caracterizar como um meio de 

veiculação do jornalismo literário (SALLES, 2007), o repertório de publicações que 

inspiraram o nascimento da revista já revela muito sobre suas veiculações.  

 Já sobre o estilo das reportagens veiculadas na revista, Salles (2007) 

relata sua preferência por não utilizar o termo “jornalismo literário”, mas 

“jornalismo narrativo”. Isso porque, para ele, o termo imprime a ideia de um 

jornalismo que tenta se apropriar da eternidade da literatura e a percepção que o 

termo carrega. Por isso, nesse sentido, Salles (2007) coloca como mais adequado 

falar sobre um jornalismo narrativo, por se tratar de uma diferença que está 

presente essencialmente da forma dos textos e não em seu conteúdo, em sua 

natureza. “Você pode fazer uma reportagem sobre Nelson Freire ou você Pode 

fazer um documentário sobre Nelson Freire. Não são coisas iguais, são coisas 
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diferentes. E a diferença está sempre na forma, não no tema, mas na maneira de 

tratar o tema, de abordar o tema” (SALLES, 2007).  

                No caso da Piauí, o documentarista relata ser essencialmente isto: um 

jornalismo que tem um cuidado muito grande com a qualidade da prosa. Salles 

(2007) garante que as matérias veiculadas não são muito diferentes do que se 

encontra no que ele chama de “imprensa estabelecida”, entretanto a maneira com 

que os temas são tratados certamente é diferente. “Não tem aquelas coisas de 

lead e sublead. Quer dizer, tem uma tensão narrativa. É uma história contada de 

maneira que você mergulhe nela como se estivesse mergulhando numa narrativa 

ficcional” (SALLES, 2007). Mesmo preferindo classificar como jornalismo narrativo, 

Salles (2007) admite que utilizar o termo jornalismo literário para explicar essa 

relação de empregar recursos da literatura ou da ficção em produções jornalísticas 

é legítimo, porque de certa forma esse é o processo que ocorre na prática.   

 

Análise: a narratividade nos textos culturais da Revista Piauí  

 Para esta seção de análise, serão avaliados os seguintes critérios: (i) 

lead, (ii) narrador, (iii) figuras de linguagem, (iv) elementos de descrição e (v) 

autonomia estilística do autor. A escolha de tais critérios baseou-se nas 

características das produções de jornalismo literário já apresentadas, a fim de 

aplicar a teoria aos aspectos observados na prática. Considerando que não apenas 

jornalistas contribuem com as produções publicadas no periódico, é pertinente, em 

cada análise, atentar para quem é o autor das publicações, levando em conta de 

que maneira essa característica pode influenciar o texto. Pretende-se, então, a 

partir disso, compreender como se aplicam, nos três textos selecionados, as 

características do jornalismo literário. 

 

- Nem só de Bode vive o Cariri: Estrelas brilham na Roliúde Nordestina 

 Os seguintes trechos recolhidos para análise dizem respeito a fragmentos 

da narrativa publicada na edição de número 53 da revista Piauí, em 2011. A 

matéria veiculada na seção “esquina” foi escrita pelo repórter da Piauí Renato 

Terra. Em um primeiro momento, já é possível identificar o que Pena (2013) 

chamou de romper com as correntes burocráticas do lead. Em vez de o autor iniciar 

o texto respondendo aos questionamentos básicos quem, o quê, como, onde, 
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quando e por que, as primeiras palavras narram descritivamente uma cena 

observada pelo autor do texto (i). 
 

Mesmo com o sol a pino queimando os mortais como um implacável 
maçarico cenográfico, o pedreiro José Alceu era um dos poucos viventes 
que conseguia caminhar serenamente pelo centro de Cabaceiras, na 
Paraíba. Apenas os cactos, mandacarus e o som de suas sandálias no chão 
de terra batida o distraíam (REVISTA PIAUÍ, 53. ed, p. 9).  

 

 Em um segundo momento, no mesmo trecho, nota-se a utilização de uma 

figura de linguagem, recurso utilizado pelo autor do texto para ilustrar a situação 

climática da cena reportada. Em (ii) pode-se avaliar que a escolha do repórter foi a 

utilização de um narrador observador, já que fala de um personagem em terceira 

pessoa. Contudo, nota-se que não se trata de um narrador onisciente, mas 

essencialmente observador de uma realidade, dando a impressão de que o autor 

assiste ao que está reportando. Em relação a (iii), encontra-se em “queimando os 

mortais como um implacável maçarico cenográfico” a utilização de uma hipérbole 

em “queimando os mortais”, seguida de uma comparação “como um implacável 

maçarico cenográfico’. É interessante observar ainda que o autor do texto escolhe 

para a narrativa um personagem ordinário, como apontado por Bulhões (2007), essa 

é uma característica fundamental às produções de jornalismo literário. Pena (2013) 

também discorre sobre tal característica, ressaltando que o jornalismo literário, 

normalmente, não se vale de fontes previsíveis ou previamente definidas. Tal fato, 

segundo o autor, é capaz de trazer um olhar diferente sobre o que é relatado, 

fugindo da abordagem metodicamente utilizada nas redações.  
 

Poderoso Bode também confirma Wills Leal como uma ponta de lança da 
cultura autóctone. Foi ele o idealizador do Memorial Cinematográfico de 
Cabaceiras, fundado em 5 de maio de 2007 e instalado perto da igreja. Ali 
se tem acesso a inúmeros recortes de jornais com reportagens que 
destacam Cabaceiras. As paredes estão tomadas por cartazes de filmes e 
fotografias de atores que passaram pela cidade. Há, por exemplo, uma 
foto de Zé da Cila vestido de padre, pronto para atuar como dublê de 
Rogério Cardoso (REVISTA PIAUÍ, 53. ed, p. 9). 

 

 No trecho apresentado, é possível observar um dos momentos 

essencialmente descritivos da narrativa em análise. É interessante notar que a 

descrição, ainda que repleta de juízos de quem escreve, ainda privilegia a 

informação ao levantar uma série fatos e dados históricos ao descrever o local. 

Como apontado por Felipe Pena (2013), apropriar-se de recursos literários para 
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fazer um relato não exclui os valores do jornalismo tradicionalmente conhecidos. 

As informações adquiridas por meio de técnicas de apuração rigorosas são recursos 

que não podem faltar a qualquer produção de jornalismo literário. Os autores 

atentam para esse fato, pois se sabe que toda narrativa de não-ficção, que exige 

uma descrição minuciosa, também exige uma visão ampla do fato reportado. Em 

ambos os trechos, a narratividade é uma característica presente. Com a descrição 

detalhada de uma cena observada pelo narrador, a aproximação do leitor ao fato 

relatado é inevitável, ao ser possível imergir no ambiente sobre o qual se reporta.  

 Em relação à (iv), é possível observar que o autor mescla informações 

objetivas a descrições subjetivas acerca do que é reportado. Não há recursos 

estilísticos muito evidentes no que diz respeito à estrutura do texto, desde a 

utilização da pontuação, à organização dos parágrafos e cronologia. Entretanto, a 

utilização de outros critérios, como a escolha dos adjetivos e das figuras de 

linguagem, já marcam, de certa forma, traços da autoria de quem reporta (v), ou, 

ao menos, demonstram a possibilidade do mesmo de exercê-la no texto.  

 

- Minha Cerimônia Do Adeus 

 Os próximos trechos apresentados dizem respeito à narrativa publicada 

na edição de número 67 da revista Piauí, em 2012, em que a atriz Fernanda Torres 

comenta sobre o filme Kuarup, na seção “memórias cinematográficas”. No primeiro 

trecho extraído da reportagem, já é possível identificar um modelo de lead (i) fora 

do convencional. A autora não começa, de forma sucinta, a mencionar o que será 

trabalhado no texto, mas a descrever uma situação para o leitor, que, até o fim do 

parágrafo, não consegue identificar exatamente do que se tratará a narrativa.   
 

As filmagens de Kuarup são mais fiéis ao espírito do livro de Antônio 
Callado do que o próprio filme. Às vezes isso acontece. Publicado em 1967, 
Quarup narra a saga de padre Nando, homem que sofre na alma e na pele 
as transformações vividas pelo Brasil, do suicídio de Getúlio até a ditadura 
militar. O núcleo da narrativa traça a aventura de um grupo de brasileiros 
que se enfurna nos cafundós do Planalto Central para demarcar o centro 
geográfico do país. Os personagens, cada um à sua maneira, se juntam à 
expedição por razões idealistas, românticas, éticas e científicas, mas 
acabam fazendo uma viagem para dentro de si mesmos. O marco 
geográfico se revela um lugar hostil, habitado por um gigantesco 
formigueiro de saúvas agressivas. Nós, atores, produtores, técnicos e o 
diretor, éramos como os heróis da literatura, submetidos a pressões físicas 
e culturais semelhantes. Esse era o choque que o filme desejava captar em 
celuloide (REVISTA PIAUÍ, 67. ed., online). 
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 Em outro trecho, é possível identificar que se trata de uma narradora-

personagem (ii). Nesse sentido, é interessante salientar que a autora da matéria, 

que descreve os bastidores do longa-metragem Kuarup, é uma das atrizes que 

participou do filme, a atriz e escritora Fernanda Torres. 
 

Um projeto grande como aquele, no meio do nada, com duração prevista 
de três meses, contava com mais de uma centena de almas inquietas: de 
peões goianos a intelectuais sensíveis, de suculentas cozinheiras cariocas a 
técnicos japoneses alérgicos a mosquitos, de atrizes burguesas, como eu, a 
lendas vivas do cinema brasileiro (REVISTA PIAUÍ, 67. ed., online). 

  

 Ainda no trecho anterior, também pode-se notar a presença de figuras 

de linguagem (ii). Em “suculentas cozinheiras cariocas” tem-se sinestesia, já que 

“suculentas” é um termo ligado ao paladar. No trecho “Já o nosso rancho, em 

trinta dias apresentaria sinais claros de deterioração, como ocorre em áreas de 

refugiados”, encontra-se uma comparação com um elemento externo à realidade 

sobre a qual se narra.  

 Já em relação aos momentos de descrição (iv), observa-se, como no 

trecho “Seu Norival, o cozinheiro, enfrentava com Dalva, ajudante sensual e dona 

de uma bunda indescritível o setor mais difícil de toda a legião”, a utilização de 

adjetivos que exprimem a perspectiva do próprio autor ao descrever um 

personagem. Tal evento dificilmente ocorreria no modelo de jornalismo 

convencional. Por fim, no que diz respeito a elementos que demonstram autoria e 

estilo (v) por parte do repórter, encontra-se a utilização do seguinte recurso na 

estrutura da narrativa: curtas e de efeito ao terminar a abordagem de um assunto – 

assim como é expresso nos seguintes recortes.“O espírito do índio está espalhado 

por todo o interior do Brasil, ele é a raiz do caipira, do jagunço, do mineiro, dos 

heróis de Grande Sertão: Veredas. Os índios somos nós. Nem tanto.” (REVISTA 

PIAUÍ, 67. ed., online).“Na frente, se estendia um jardim com flores cultivadas, 

delimitado por uma cerca baixa com um caminho que levava até o ninho do amor. 

Lá, ele devolvia a ela os cuidados com a casa. Sabia tudo, o Moa.”  (REVISTA PIAUÍ, 

67. ed., online).“Ruy conta que esperava os dois alemães do Valhala se xingarem 

de tudo, e muitas vezes chegarem aos pontapés, enquanto cozinhava no calor da 

armadura metálica do século XVI. Agora o leme da grande jangada nacional estaria 

na mão dele.” (REVISTA PIAUÍ, 67. ed., online).  
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 No texto analisado, também cabe destacar a construção de uma 

linguagem que reflete em si própria aspectos do contexto reportado.Trata-se de 

mais um elemento que pode estreitar a relação entre leitor e autor. Essa 

caraterística, não muito comum no jornalismo tradicional, é capaz de promover 

mais intensa imersão na reportagem por ser mais uma forma de conduzir o 

imaginário do interlocutor ao cenário reportado. 

 

- Grafite da discórdia: Um piauiense virou persona non grata entre os artistas de 

rua baianos  

 Os trechos apresentados a seguir foram retirados da edição de número 

78 da revista Piauí, no ano de 2013. A matéria publicada na seção “esquina” é um 

texto de autoria de Luiza Miguez, repórter e checadora de apuração na redação do 

periódico (PIAUÍ, 2017). O primeiro parágrafo do texto, no qual tradicionalmente se 

encontrariam respostas sobre quem, como, quando, onde e por que do que é 

reportado (i), traz a descrição de uma cena vivida por um personagem, até então 

desconhecido ao leitor. Cabe destacar, nesse ponto, novamente a colocação de 

Pena (2013) acerca da alusão a personagens comuns e fontes não-óbvias nas 

produções do jornalismo literário.  
 

Willyams Martins escalou com agilidade a lateral de um prédio residencial 
no bairro de Campo Grande, em Salvador. Eram três da tarde de um dia 
útil de fevereiro, e ele temia chamar atenção. Caso fosse pego tirando um 
pedaço da superfície do muro, a resposta já estava ensaiada: “Se 
perguntarem, invento uma desculpa, digo que é um trabalho para a 
faculdade, ou que faz parte dos preparativos para o Carnaval.” A 
prefeitura instalava perto dali os camarotes do trajeto por onde passariam 
os trios. Willyams sacou da mochila um retângulo de tecido transparente e 
encaixou na parede, em cima do cartaz de um candidato a vereador. 
Usando um pincel, lambuzou uma grossa camada de resina por cima e 
marcou a hora com o celular. (REVISTA PIAUÍ, 78. ed., online).  

 

 Ainda nesse recorte, na maneira com que a cena é descrita e no uso dos 

verbos na terceira pessoa do singular, é possível identificar as caraterísticas que 

comprovam o emprego de um narrador observador (ii), porém com a impressão de 

onisciente, já que o mesmo demonstra ter conhecimento inclusive sobre os 

pensamentos do personagem – como acontece em “e ele temia chamar atenção”. 

Já em relação ao uso de figuras de linguagem (iii), é possível destacar ao longo do 

texto uma série de comparações como observa-se em  “Quando a cola seca, o 

artista retira cirurgicamente o voile da parede e deixa para trás o muro exposto em 
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concreto, como uma ferida aberta, sem casca” (REVISTA PIAUÍ, 78. ed., online). 

Ainda que de maneira discreta e mais comum o autor tenha utilizado essa figura de 

linguagem, o elemento com o qual compara a atuação do arista é o que ganha 

destaque por agregar à descrição um sentimento a mais quando remete ao leitor a 

ideia de uma ferida aberta.  

 Nos mesmos trechos, também é possível identificar (iv), já que, ao 

redigir o texto, o autor escolhe preencher com riqueza de detalhes a reprodução 

de algumas cenas – assim como em “a resina de poliéster que ele aplica sobre o 

lençol de voile permite remover a camada superficial do muro e pregá-la no 

tecido” (REVISTA PIAUÍ, 78. ed., online). Na frase, é possível enxergar, com 

clareza, o que Salles (2007) defende sobre o estilo dos textos na revista ao afirmar 

que trazem, na realidade, “uma tensão narrativa. É uma história contada de 

maneira que você mergulhe nela” (SALLES, 2007).  

 Por fim, no que diz respeito aos elementos que demonstram (v), não há 

um padrão ou um indício claro no que tange os aspectos estéticos e estruturais do 

texto, como uma marca, ou assinatura da autora ao longo do relato. Entretanto, 

chama atenção, e traz tom de autoria, a maneira com que a repórter mescla uma 

descrição detalhada e sensível de algumas cenas em que se enxerga o personagem 

com alguns parágrafos mais rígidos e objetivos, mais semelhantes aos que vemos 

normalmente em produções jornalísticas diariamente.   

 Como observado nos três textos analisados, é possível aplicar as 

características do jornalismo literário destacadas ao longo deste artigo, aos textos 

de cunho cultural da revista Piauí. Nos textos lidos durante o período de curadoria 

das publicações e com base naqueles analisados, foi possível observar, também, 

que a revista Piauí não possui um modelo padrão de linguagem e estrutura dos 

textos de cunho cultural. Tal afirmação justifica-se ao perceber que as estruturas 

dos textos apresentam características específicas, diferentes entre os autores. Essa 

afirmação repete-se na análise de cada um dos critérios estabelecidos, já que foi 

possível notar a presença de textos com lead semelhante ao modelo tradicional, 

bem como de outros cujo o primeiro parágrafo possuía abordagem completamente 

livre. Da mesma forma, também observou-se a presença de textos com narradores 

em primeira e em terceira pessoa, apenas observadores ou, também, oniscientes. A 

utilização de figuras de linguagem é outro aspecto que parece estar a critério dos 
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autores, assim como a disposição dos elementos utilizados para a descrição. Por 

fim, pode-se presumir a autonomia dos repórteres na produção de tais narrativas, 

já que os estilos de linguagem e apresentação do texto também mostram-se 

bastante diversificados. 

  Assim, compreendendo as principais características que definem o estilo 

de texto em questão e observando como são aplicadas na prática, consegue-se, 

mais claramente, distinguir o jornalismo literário dos demais já classificados no 

jornalismo, assim como compreender a função dos recursos utilizados nessas 

produções textuais. Junto a isso, analisar se essas conclusões teóricas aplicam-se à 

prática consolidam os conceitos já apresentados, auxiliando, também, na 

compreensão de como se configura um dos modelos mais representativos de 

produção do jornalismo literário no Brasil atualmente.  

 

Conclusão 

 Este artigo procurou entender como se configuram os recursos do 

jornalismo literário nas reportagens culturais da revista Piauí. Para tal, optou-se 

por destacar apontamentos de diferentes autores a fim de discutir a ideia de 

jornalismo literário enquanto gênero jornalístico. Posteriormente, contextualizou-

se a Revista Piauí no cenário atual e, com base nos capítulos teóricos, estabeleceu-

se critérios para analisar as características de textos culturais da revista, 

verificando de que forma os mesmos se relacionam com as características 

destacadas inicialmente.  

 Acerca do que se conhece por jornalismo literário comportando a 

classificação de um gênero jornalístico, ao basear-se nos critérios de Melo (2012), 

entendeu-se que é possível classificar o jornalismo literário como um novo gênero, 

já que sua expressão articula-se de formas distintas em cada um dos aspectos 

levantados pelo autor. Entretanto, ao mesmo tempo, não se pode esquecer da 

coexistência de uma série de outros elementos que naturalmente se distanciam das 

ideias contemporâneas sobre a escrita jornalística.  

               Conclui-se, portanto, que o jornalismo literário diferencia-se, em 

diversos aspectos, das narrativas jornalísticas classificadas por Melo (2012). Da 

mesma forma, também foi possível perceber que, fundamentado em suas premissas 

essenciais, o jornalismo literário cumpre a tentativa de imprimir de forma 
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diferente do tradicional o que é reportado, conseguindo estabelecer uma relação 

entre o leitor e o objeto de reportagem com maior proximidade ao valer-se de 

imagens e sentimentos comuns a todos os interlocutores do texto.  

 Uma vez discutidas características do jornalismo literário aplicadas às 

reportagens culturais da revista Piauí, foi possível encontrar diversas 

características do jornalismo literário nos textos selecionados. Um dos pontos a 

destacar sobre as análises apresentadas neste artigo diz respeito à percepção de 

que a revista Piauí não possui um modelo padrão de linguagem e estrutura dos 

textos de cunho cultural. Tal afirmação justificou-se na observação de que a 

estrutura dos textos parece ser pensada conforme critérios dos próprios autores ou 

editores, já que cada um apresentou características específicas.  
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