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RESUMO 
 
Esse artigo realizou um estudo bibliográfico através das obras dos autores Felipe Pena, 
Nilson Lage, Ricardo Kotscho e Eduardo Belo acerca de livro-reportagem. O objetivo do 
trabalho é definir o que é livro-reportagem, também contar sua história através de 
exemplos regionais, nacionais e internacionais. Divulgar o árduo trabalho que é para 
produzi-lo. E principalmente mostrar como esse ramo do jornalismo, apesar de pouco 
comum nas redações, cresce cada vez mais no meio dos jornalistas. 
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ABSTRACT: 
This paper conducted a literature study through the works of authors Felipe Pena, 
Nilson Lage, Ricardo Kotscho and Eduardo Belo about book-entry. The objective of 
this study is to define what is book-entry, also tell her story through examples regional, 
national and international. Disseminate the hard work that is to produce it. And most 
importantly show how this branch of journalism, although unusual in newsrooms, grows 
increasingly among the journalists. 
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Introdução 

 

A produção desse artigo científico surgiu para a composição de um livro-reportagem 

sobre o rock paraense, que foi resultado do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

apresentado em dezembro de 2010, nominado: “Do Stress ao Madame Saatan: uma 

trajetória do rock paraense entre 1970 ao novo milênio”. A história do rock paraense faz 

parte do circuito nacional, já que a primeira banda de heavy metal a ter um registro 

fonográfico foi Banda Stress de Belém-Pa em 1982. Um número pequeno de pessoas 

sabem desse fato, já que se tem poucos registros. Devido essa escassez surgiu a 

oportunidade de fazer um estudo detalhado dobre o rock paraense e publicá-lo em forma 

de livro-reportagem. 

 Neste trabalho, faremos a apresentação de como se formou a idéia do que é o termo 

livro-reportagem; em teorias, conceitos, histórias e abordagens. Do nascimento até o 

presente momento, com exemplos e citações. Teremos a idéia de como se manifestou 

esse formato de leitura, diferindo da condição de periódicos, revistas e livros de leitura 

informais e educativos. 

A forma adotada para construir esse tema inicia-se pelo conceito, em sequência o seu 

surgimento que foi nos Estados Unidos e a sua chegada ao Brasil. Consideramos de 

importância situar sua condição em nosso Estado, e por fim destacar como exemplo um 

tema em particular que foi a cultura do Rock.   

 

Livro reportagem 

 

O físico Benjamin Franklin (1706-1790) publicou no século XVIII a frase que 

atualmente move o cotidiano das pessoas em todo o mundo: “Tempo é dinheiro”. 

Franklin chegou a essa conclusão após ler obras do filósofo grego Teofrasto (372-288 

a.C) que afirmava que “tempo custa muito caro”.  

Vivemos em uma época que as pessoas procuram economizar tempo. Quanto maior a 

praticidade no dia-a-dia, melhor ele fica. Principalmente se tratando de informação. As 

pessoas não têm mais tempo de pegar o jornal do dia, parar uma ou duas horas para ler 
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os acontecimentos. O que querem é um número maior de informações em um curto 

prazo. 

Com a disseminação cada vez maior da internet, essa necessidade da agilidade da 

informação vem crescendo. Pois um fato que acontece agora, em minutos já vira notícia 

na rede de computadores. Dessa forma, as grandes reportagens dos jornais vão dando 

lugar as reportagens curtas.  

Comumente nas redações são produzidas reportagens breves que tratam 

superficialmente de um assunto. Uma grande reportagem ocupa um espaço amplo no 

jornal, onde várias reportagens curtas ocupariam. E também implica em fazer um bom 

investimento, tanto para o repórter que precisa se dedicar ao trabalho, quanto em termos 

financeiros para a empresa. Lage confirma isso em:  

 

O jornalista é um sujeito que trabalha obedecendo às pautas e prazos; onde a 
pesquisa exige tempo e tem resultados incertos. Empresas jornalísticas 
freqüentemente resistem à idéia de deslocar um profissional do trabalho 
rotineiro para um processo de investigação. Preocupação inicial de quem se 
lança a uma pesquisa mais extensa é, sem dúvida, como financiá-la. (Lage, 
2004, p. 135/136) 
 
 

O interesse pela novidade é comum ao ser humano.  Ele sempre procura estar 

atualizado, sabendo dos acontecimentos diários. Por mais que essa necessidade seja 

atrelada ao fato de saber resumidamente o que acontece ao seu redor, as pessoas se 

interessam pelo desenrolar dos fatos.  

Eis que a somatória dos detalhes de um acontecimento, mais as curtas matérias 

produzidas, junto com uma extensa pesquisa, dão o surgimento do livro reportagem. 

Belo define livro-reportagem como:  

 

“(...) apenas uma reportagem, passível de empregar exatamente o mesmo padrão 
técnico e de conduta, como se fosse publicada em qualquer outro meio de 
informação. Em uma definição quase acadêmica, é possível dizer que livro-
reportagem é um instrumento aperiódico de difusão de informações de caráter 
jornalístico” (Belo, 2006, p. 41).  
 
 

Lima citado por Moraes (2004, p. 9) completa afirmando que a principal virtude do 

livro-reportagem “é a sua capacidade para preencher as lacunas deixadas habitualmente 

pela cobertura jornalística na sua abordagem do real.”  
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Lage (2004) afirma que a política das redações é reunir um volume de informação maior 

do que aquele que será publicado. Já o ideal de um livro-reportagem, como se trata de 

apenas um assunto é a qualidade das informações relatadas, por isso a produção é 

bastante intensa.  

A produção de um livro-reportagem é bastante árdua. Belo (2006, p. 63) afirma que 

costuma consumir muito tempo e muito trabalho, às vezes anos de apuração. Além de 

algumas dezenas de entrevistas e a leitura de centenas de edições de periódicos, 

documentos e livros. E que: 

 

O livro-reportagem não substitui o jornal e a revista, pode perfeitamente ocupar 
os espaços deixados pelas deficiências da cobertura cotidiana – 
complementando-a ou fazendo o que outros meios não fazem. (Belo, 2004, p. 
55/56)  
 
 

No último capítulo de sua obra: “A prática da reportagem”, KOTSCHO reconhece os 

problemas enfrentados pelos escritores de livros-repotagens, e incentiva a produção, 

pois:  

 

(...) isso não deve desanimar ninguém. Ao contrário: por ser difícil, vale mais a 
pena lutar para fazer. Enquanto houver repórteres dispostos a levar seu ofício 
até as últimas conseqüências, a reportagem sobreviverá – grande ou pequena, 
não importa. O importante é continuar contando o que acontece por aí. 
(Kotscho, 2004, p. 80)  

 

 

New Journalism3  

 

Em 1973 o escritor Tom Wolfe surgiu com uma nova maneira de fazer jornalismo, o 

New Journalism. Os jornalistas estavam cansados da masmorra e passaram a apurar 

mais a fundo os detalhes dos acontecimentos. Passaram a contá-los com ferramentas de 

ficção. De acordo com o professor Carlos Rogé, citado por Pena (2006) Wolfe não foi o 

precursor do Novo Jornalismo, já que esse termo apareceu pela primeira vez em 1887.  

Ainda antes de Wolfe, já haviam escritores que antecipavam esse gênero, podemos 

citar: Ernest Hemingway ao escrever “Por quem os sinos dobram” em 1940. O jornalista 

John Hersey, que segundo Pena (2006), foi o autor mais significativo. John produziu 

                                                 
3 Tradução: novo jornalismo. Ele é um gênero jornalístico com a principal característica é misturar a 
narrativa jornalística com a literária 
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“Hiroshima” em 1946, que relata uma tragédia atômica por contada do ponto de vista de 

seis personagens. Também entrou para história como precursor dessa nova forma de 

fazer jornalismo, Truman Capote, que foi considerado uns dos pioneiros do New 

Journalism ao escrever em 1959 o livro “A Sangue Frio”.  O livro conta a história de 

dois bandidos que assassinaram uma família em uma zona rural do Kansas, nos Estados 

Unidos. 

O Novo Jornalismo passou a ter um grande sucesso e para Pena (2006)  

 

o que vai proporcionar o advento do Novo jornalismo contemporâneo na década 
de 1960, nos Estados Unidos, é a insatisfação de muitos profissionais da 
imprensa com as regras de objetividade do texto jornalístico, expressas na 
famosa figura do lead, uma prisão narrativa que recomenda começar a matéria 
respondendo às perguntas básicas do leitor. (Pena, 2006, p. 53) 
 
 

No Brasil o incentivo a produção de livro-reportagem começou dez anos mais tarde do 

que nos Estados Unidos, foi a partir da década de 70, segundo Moraes (2004). Após o 

fim da ditadura militar, grandes jornalistas também fizeram relatos fieis daquilo que 

presenciaram nos anos anteriores.  

Devido à falta de uma cobertura mais ampla em determinados assuntos nos jornais, é 

que as edições de livros-reportagem vêm crescendo no Brasil. O que para Belo (2006) 

põem abaixo a idéia fomentada por alguns jornais, de que o leitor não quer textos longos 

e profundos. O que o público decididamente não quer são textos chatos ou sem 

conteúdos.  

Wolf citado por Pena (2006) aponta quatro recursos básicos do Novo Jornalismo, para 

que o texto não seja enjoativos:  “Reconstruir a história cena a cena; Registrar diálogos 

completos; Apresentar as cenas pelos pontos de vista de diferentes personagens; e, 

Registrar hábitos, roupas, gestos e outras características simbólicas do personagem.” . 

(Pena, 2006, p. 54)    

 

 

Brasil 

 

  Temos obras clássicas e bastante populares. Alguns dos nomes mais conhecidos na 

produção de livro-reportagem são: Ruy Castro, Zuenir Ventura, Fernando Moraes, Caco 

Barcellos e Ricardo Kotscho.  
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As obras mais comentadas que Ruy Castro escreveu foram: “Chega de Saudade: A 

História e as Histórias da Bossa Nova”, em 1990, que reconstitui a vida boêmia e 

cultural carioca dos tempos da Bossa Nova. Dois anos depois o “O Anjo Pornográfico: 

A Vida de Nelson Rodrigues”, que através de entrevistas com 125 pessoas, relata a vida 

do escritor Nelson Rodrigues.  Em 1995 conta a história do jogador Garrincha em 

“Estrela Solitária: Um Brasileiro Chamado Garrincha”, para escrever esse livro, Ruy fez 

mais de 500 entrevistas com 170 pessoas. Dez anos depois “Carmen: Uma Biografia”. é 

o livro da história da brasileira mais famosa do século XX, Carmen Miranda.  

José Hamilton Ribeiro é autor de 15 livros-reportagens, o primeiro foi “O Gosto da 

Guerra” em 1969, neste livro, ele narra o que viveu e sentiu no Vietnã. E faz um relato 

inédito e emocionado sobre a sua volta ao Vietnã 30 anos depois. Também é autor de 

“Senhor Jequitibá” publicado em 1979, uma homenagem a uma árvore da espécie   

jequitibá de dois mil anos que decorava o paço municipal da cidade de Campinas-SP e 

que caiu em janeiro de 1999. “Vingança do Índio Cavaleiro” de 1997 é uma mistura de 

relatos verdadeiros com ficção através da vida de um jovem índio da tribo dos cadiuéus, 

adotado por um casal de brancos.  

Caco Barcellos também escreveu livros-reportagens, dentre os mais conhecidos e 

polêmicos estão “Rota 66 - A História da Polícia que Mata” de 1992, este livro trata de 

histórias de violência policial na grande São Paulo. E “Abusado: o dono do morro Dona 

Marta, de Caco Barcellos” de 2003, ele mostra os bastidores da formação de uma 

quadrilha e suas histórias de guerra, morte, prisões, fugas e traições no morro Dona 

Marta.  

Exemplo de livro-reportagem feito pelo escritor Zuenir Ventura são: “1968: O Ano Que 

Não Terminou” lançado em 1988, é o relato dos acontecimentos de 1968, mostra as 

histórias dos jovens que queriam mudar o mundo. “Cidade partida” foi publicado em 

1994, Zuenir acompanha apresenta duas realidades do Rio de Janeiro:  a vida do tráfico 

no morro Vigário Geral, e a mobilização da sociedade pedindo pela paz na campanha 

Viva Rio.  

Fernando Moraes escreveu em 1985 “Olga” e o reeditou em 1994. Anos depois Moraes 

cedeu a Globo Filmes o direito de filmagem, e em 2004 foi lançado o filme “Olga”. 

Fernando conta a história de Olga Benário, judia e comunista, que foi companheira de 

Luis Carlos Prestes e acabou assassinada nos campos nazistas. Também escreveu 

“Chatô, o Rei do Brasil” em 1994, que relata a vida de Assis Chateubriand, fundador 

dos Diários Associados e um dos homens mais poderosos e polêmicos do Brasil neste 
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século. Anos mais tarde o livro “Montenegro, as aventuras do Marechal que fez uma 

revolução nos céus do Brasil” em 2006. Um relato da hisória de Montenegro, que em 

1950 enfrentou o presidente da República, ministros e até companheiros de farda para 

realizar sua grande obra: o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), um dos maiores 

centros mundiais de produção de conhecimento. 

As obras populares de Ricardo Kotscho são: “Explode um novo Brasil - Diário da 

campanha das Diretas” em 1984, um relato curioso escrito enquanto estava no jornal 

Folha de São Paulo sobre as campanhas das Diretas Já. Relacionado a Amazônia, 

escreveu “O massacre dos posseiros (Conflitos de terras no Araguaia-Tocantins)” em 

1981, uma coletânea das reportagens sobre o conflito de terras no Araguaia-Tocantins, 

com que o autor ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Imprensa - 1981. “Serra Pelada: 

uma ferida aberta na selva” em 1984, ganhador do Prêmio Ibram Jornalismo 1984, o 

livro faz um relato do que foi o conflito da Serra Pelada. De um lado estava o Governo 

Federal, o Ministério da Energia e os defensores da mecanização do garimpo, já do 

outro, homens de armas na mão que reivindicavam a extração manual.  

 

 

Amazônia 

 

O jornalista paraense Luiz Maklouf Carvalho é autor de cinco livros-reportagens, entre 

eles: “Mulheres que foram à luta armada” de 1998, vencedor do Prêmio Jabuti de 

Reportagem de 1999, este livro trata do cotidiano dos militantes das guerrilheiras nos 

anos 60 e 70. Com temáticas amazônicas, escreveu “Contido a bala - A vida e a morte 

de Paulo Fonteles, advogado de posseiros no sul do Pará” em 1994, Maklouf fez neste 

livro uma profunda investigação sobre a vida de um dos mais importantes líderes 

políticos do Pará e advogado defensor dos posseiros: Paulo Fonteles.   

Também escreveu “O coronel rompe o silêncio” publicado em 2004, que apresenta um 

relato depois de 30 anos de absoluto silêncio do Lício Augusto Ribeiro Maciel que foi 

major-adjunto do Centro de Informações do Exército, quando atuou na linha de frente 

do combate à guerrilha do Araguaia. Quando se fala em Amazônia, pouco se produz 

quanto a livro-reportagem. Mas devido sua importância quanto à fauna e flora, 

dinâmicas sociais, políticas e econômicas pautadas sempre na mídia, ela se torna tema 

constante de produções literárias. 
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O livro-reportagem “Operação Araguaia - Arquivos Secretos da Guerrilha” de 2006 

escrito por Taís Morais e Eumano Silva, foi o ganhador do Prêmio Jabuti de melhor 

livro-reportagem no mesmo ano. A obra relata uma parte delicada da nossa história. 

Ligada a defesa dos direitos humanos, possui um caráter de denúncia. O jornalista 

santareno4 Manuel Dutra lançou em 1998 o livro reportagem "Ramal dos Doidos - O 

interior da Amazônia visto por um repórter". Resultado de anos de trabalho, com 55 

textos mostrando o interior da Amazônia e sua ligação com a realidade do povo que 

aqui habita.  

Outro livro-reportagem é “O Massacre - Eldorado dos Carajás: uma história de 

impunidade” de 2005, do escritor Eric Nepomuceno. Em sua obra, há uma investigação 

da morte de 19 agricultores no Pará.   

Feito por Zuenir Ventura, o livro-reportagem “Chico Mendes, crime e castigo” edição 

de 2003 demorou 15 anos para ser concluído. Depois do assassinato de Chico Mendes 

em 1988, Zuenir começou a escrever sobre o crime. Em 1990 cobriu o julgamento dos 

criminosos e em 2003 verificou as repercussões depois de quinze anos da morte de 

quem mais lutou para salvar a floresta amazônica.  

O jornalista Sérgio Adeodato, ganhador do prêmio Ethos de Jornalismo Ambiental 

2005, escreveu o livro-reportagem “Amazônia, a floresta assassinada: falta muito pouco 

para matá-la de vez” em 2006. Esta obra além de informar de maneira minuciosa sobre 

questões do desmatamento e aponta soluções para acabar com a barbárie, como maior 

presença do poder público, mobilização social e valorização econômica da floresta 

enquanto ela ainda está em pé.  E o jornalista estadunidense David Grann, lançou em 

2009 o livro-reportagem: “Z, a cidade perdida” que narra a história da vida e das 

expedições na Amazônia do famoso explorador britânico Percy Fawcett.  

Historicamente, Lage (2004) recorda que as reportagens eram direcionadas aos 

intelectuais. No século XIX surgiram as reportagens com a ampliação do público leitor 

depois da Revolução Industrial. O jornalismo dessa época passou a ser educador e 

sensacionalista, direcionado para as massas. Ele ensinava às pessoas o que ver, o que 

ler, como se vestir, como se portar. Ainda segundo Lage: 

 
 
 
(...) para cumprir a função sociabilizadora, educativa, devia-se atingir o público, envolvê-lo para 

                                                 
4 Pessoa que nasce no município de Santarém no Pará localizado na microrregião do Médio Amazonas, na 
confluência dos rios Amazonas e Tapajós 
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que lesse até o fim e se emocionasse. Precisavam-se abordar temas que o empolgassem. O 
paradigma para isso era a literatura novelesca: o sentimentalismo, para as moças; a aventura, 
para os jovens; o exótico e o incomum, para toda gente. A realidade deveria ser tão fascinante 
quanto à ficção e, se não fosse, era preciso fazê-la ser. (Lage, 2004, p.15) 
 
 
Essa realidade ainda perdura até hoje. Vemos nos jornais matérias policiais cheias de 

sensacionalismo. Assim como de comportamento que mostra a melhor dieta para seguir, 

os alimentos com seus benefícios e malefícios. A diversidade de temas continua em alta 

séculos depois. 

Apesar da realidade nos jornais diários ser a produção de matérias curtas, no Brasil 

ainda se produz bons livros-reportagem, como os exemplos anteriormente citados. No 

caso regional, do Pará, a dificuldade é maior. Pois o nosso jornalismo ainda não dá a 

atenção merecida aos fatos de grande repercussão que podem gerar bons frutos.   

 

 

Rock 

 

Ao falarmos de rock em jornais diários, pouco se produz. Pois mostra-se nos jornais 

apenas a agenda cultural da cidade. Poucas boas matérias são escritas. E quando são, 

geralmente falam de gêneros musicais da moda, como atualmente é o forró e o pagode. 

Talvez pelo preconceito ou a falta de anunciantes, faz com que o cenário rock fique em 

segundo plano. 

Nacionalmente existem boas produções como exemplo: “Almanaque Do Rock” escrito 

por Kid Vinil em 2008, mais de 50 anos de história do bom e velho rock and roll são 

apresentados nesse livro. “Rock Brasil: o livro” por Roberto Maia em 2003, que 

apresenta as dificuldades e empecilhos que surgem na carreira de uma banda iniciante 

antes de ela estourar nas rádios. “BRock: o rock brasileiro dos anos 80” de Arthur 

Dapieve em 1995, ele foi baterista de bandas punks amadoras, em seu livro fala de 50 

anos da trajeitoria do rock brasileiro desde Cely Campelo. “Fala Rock, as Maximas e 

Minimas do Roquenrol” por Carmem Cacciacarro em 2005 neste livro mostra tudo 

sobre o rock com altas doses de humor a obscenidade.  

Se compararmos o número de  livros com a quantidade de eventos, de bandas que 

existiu e existem, poderiamos ter uma quantia maior de relatos publicados. 

Ao analisarmos o cenário paraense, dificulta ainda mais a produção. Pois o estado do 

Pará culturalmente gira em torno de manifestações locais como ritmos regionais, a 
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exemplo do brega, calypso, lundum, carimbó ou siriá. São mais de uma dezena de 

gêneros musicais que acabam roubando de vez da cena rock. 

Em Belém apenas uma obra foi produzida sobre a história do rock paraense. O livro do 

jornalista Ismael Machado, “Decibéis sob Mangueiras” lançado em 2004. Machado 

escreveu seu livro baseado em suas próprias histórias, já que foi vocalista de uma banda 

de rock na época vivendo intensamente esse movimento cultura, e de relatos de 

experiências de amigos.   

Machado retrata em seu livro um pouco da trajetória do rock paraense a partir da década 

de 80. Aponta mais de 15 bandas que foram sucesso, algumas ainda “vivas” hoje em 

dia. Destaca programas de rádio e festivais. Assim como pessoas que viraram 

personalidades do rock e atualmente ajudam a construir a memória desse gênero que 

nunca parou de mover as noites paraenses.   

 

 

Considerações finais 

 

Com esse artigo podemos perceber que o surgimento do livro-reportagem se deu há 

séculos, porém a partir de 1970 com Tom Wolfe que esse gênero ficou popular. Apesar 

do crescente numero de obras o livro-reportagem ainda é considerado uma prática 

pouco comum, que a cada dia vêm tomando gosto do público.  

 Ainda existe um longo caminho a percorrer para que a história do livro-

reportagem ganhe contornos mais fortes principalmente no Brasil, porém notamos que 

já estão ganhando espaço e destaque nas livrarias. Ao verificarmos nos estandes nos 

diversos pontos de vendas, percebemos inúmeros títulos de livros-reportagem. O 

número de leitores, tanto quanto de escritores vem aumentando cada vez mais. 

O Brasil tem bastante escritores com histórias pra contar como Ruy Castro, Zuenir 

Ventura, Fernando Moraes, Caco Barcellos e Ricardo Kotscho. Esses autores já 

produziram grandes obras citadas nesse artigo.  

O livro-reportagem é o jornalismo que interpreta, que investiga, que acorda os olhos 

para uma nova realidade, para um diferente ângulo de visão. Um jornalismo ciente de 

sua história, de seu valor e de seu compromisso em formar cidadãos críticos e 

responsáveis. 

Ao escrever o autor precisa deixar seu texto de uma forma que não sejam chatos ou sem 

conteúdos. Para isso precisa anotar os diálogos completos, reconstruir cena por cena, 
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mostrar diversos pontos de vistas e apresentar todos os detalhes possíveis para que seu 

leitor possa sentir-se transportado para aquela história. 
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