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RESUMO 

  

Este artigo visa traçar um perfil do Jornalismo Literário apresentando os elementos que o 

caracterizam, bem como sua aplicação e finalidade, a fim de mostrar que o gênero é uma 

opção ao jornalismo convencional que se encontra cada vez mais limitado pelo ritmo 

industrial das editorias. A intenção do presente trabalho é também mostrar que o gênero 

pode ser encontrado não apenas no ramo impresso do jornalismo, mas também na televisão, 

mais especificamente em programas esportivos. Para ilustrar tal afirmação, foi feita uma 

análise de quatro reportagens veiculadas pelo programa Esporte Espetacular, transmitido 

pela Rede Globo. 
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A confluência entre jornalismo e literatura: O Jornalismo Literário 

 

O jornalismo tem a função de manter as pessoas informadas para que possam lidar 

com o cotidiano e entender o contexto que as rodeia. Para isso, uma série de regras foi 

criada a fim de padronizar o texto jornalístico, de modo que todos os profissionais da área 
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se submetem à essa cartilha, com a meta de atingir a tão almejada, porém sabidamente 

inalcançável, objetividade, aliada à clareza. 

A literatura por sua vez, está presa ao subjetivo, mas não se difere do jornalismo ao 

informar o leitor através dos seus textos. A única diferença, talvez, seja o modo de noticiar, 

enquanto o jornalismo está preso ao que chamamos de texto claro e objetivo, a literatura 

busca artifícios capazes de personalizar o texto, tornando-o meramente emotivo, sem o 

comprometimento de apenas passar a informação. Essa diferença entre os gêneros é 

colocada por Arnt (2005) da seguinte forma: 

 

Todo o texto escrito é da ordem da comunicação; o que difere essas 

escrituras híbridas é o aspecto intencional de divulgação do 

acontecimento – o sentido comunicacional pretendido. (ARNT, 

2005) 

 

Por não haver uma delimitação entre os campos, há o que chamamos de jornalismo 

literário, uma ramificação do jornalismo, capaz de associar recursos literários ao texto 

considerado “claro e objetivo”, a fim de tornar o produto final atrativo ao leitor e cheio de 

informações.  

 Técnicas como o lead, fizeram com que muitos jornalistas estivessem presos por 

anos a fio ao texto informativo. Ao utilizá-las, em alguns casos, o jornalista restringia a sua 

capacidade criativa, tendo como resultado uma matéria repetitiva, sem atrativo algum para 

o leitor. Desta forma, muitos profissionais encontraram no jornalismo literário um ponto de 

fuga, onde podiam exercer livremente um jornalismo mais descompromissado com 

deadlines e com pirâmides invertidas.  

 Essa forma de escrever é conhecida por diversos nomes. Jornalismo literário, New 

Journalism, Romance-reportagem, Romance de não-ficção, servem como exemplo de 

denominações para essa forma híbrida de relatar um fato. O jornalismo literário ainda 

levanta muitas questões, tudo porque se utiliza de recursos da literatura, porém sem se 

desprender das amarras da objetividade. Este tipo de jornalismo surge com uma nova 

proposta, como explica Luís Paulo Maia (2008, p. 4) em seu artigo “A grande reportagem 

como criação literária”: 

 

O New Journalism procurou afastar o jornalismo das técnicas 

tradicionais de cobertura, que se mostravam presas a fórmulas de 
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escrita como a técnica do lead e da pirâmide invertida. O New 

Journalism propunha um afastamento desse modelo e pregava um 

mergulho profundo do repórter no tema a ser abordado, com a 

utilização de recursos literários para enriquecer a construção 

textual. (MAIA, 2008, p. 4) 

 

Felipe Pena, em seu livro Jornalismo Literário conta como Tom Wolfe, um dos 

precursores do Novo Jornalismo, via o papel do repórter neste novo contexto,  

Os repórteres devem seguir o caminho inverso e serem mais 

subjetivos, não precisam ter a personalidade apagada e assumir a 

encarnação de um chato de pensamento prosaico e escravo do 

manual de redação. O texto deve ter valor estético, valendo-se 

sempre de técnicas literárias. (PENA, 2008, p.54) 

 

A mesma ideia é defendida por Edvaldo Pereira Lima, o autor afirma que os cursos de 

jornalismo condicionam seus alunos a encontrar sempre a ação principal de um 

acontecimento através das perguntas que usualmente compõem o lead, dessa maneira o 

jornalista atrofia sua capacidade criativa e diferenciada e assim, com um olhar pouco 

adestrado à imaginação, acaba enxergando o mundo de uma maneira limitada e superficial e 

isso vai refletir em sua matéria.  

E é justamente para isso que as técnicas literárias são a chave para um texto 

jornalístico de qualidade, que permita ao leitor uma visão mais abrangente e profunda da 

realidade. “Um texto de Jornalismo Literário deve empregar uma variedade de recursos, 

para expressar a realidade sob perspectivas variadas, de um lado, e para manter a 

reportagem interessante, para o leitor, de outro”. (LIMA, 2005) 

Um desses recursos é a descrição, capaz de recriar um ambiente no qual o leitor não 

esteve presente, mas que poderia ajudar na compreensão do fato retratado. 

 

A descrição é como um corte na dinâmica narrativa. Em lugar de 

focar a ação, interrompe-a momentaneamente para ilustrar 

características físicas e particulares de pessoas, ambientes e 

objetos. Serve ao propósito de iluminar os personagens de um 

acontecimento, o lugar onde se dá, os artefatos ali presentes. 

Como o nome sugere, é um lançar de luzes que amplia a nossa 

percepção, emoldurando melhor o acontecimento do qual trata a 

matéria (LIMA, 2005) 

 

Quem também defende a descrição como um ponto importante na hora de escrever 

uma reportagem é Tom Wolfe, ele foi responsável por produzir um manifesto sobre o Novo 
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Jornalismo em 1973 e registrou quatro recursos básicos do movimento, são eles: 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 dos personagens (PENA, 2008, p.54). Tudo isso irá conferir à matéria uma 

profundidade difícil de ser encontrada no jornalismo diário convencional. 

Um dos fatores que diferenciam o Jornalismo Literário do convencional é a forma de 

retratar a realidade. Um mesmo fato pode ser retratado de diversas maneiras, várias são as 

nuances que podem ser captadas, tudo vai depender da experiência do repórter, ou até da 

linha editorial do veículo. Isso acontece por que a realidade é dotada de múltiplas 

possibilidades e um jornal diário, embasado nas técnicas tradicionais do lead, dificilmente 

seria capaz de abranger todas essas possibilidades. 

O jornalismo convencional pode relatar fatos isolados do cotidiano, mas apenas o 

jornalismo literário tem o cuidado e dedicação necessários para abordar a realidade 

multifacetada que nos cerca. É verdade que nenhum jornalismo pode ser capaz de refletir a 

realidade plenamente, porém esse tipo de jornalismo é capaz de ir mais fundo, de investigar, 

e trazer uma gama de possibilidades muito maior de interpretação, a partir do momento em 

que leva em consideração, não apenas o fato cru, mas também o contexto que o cerca, assim 

como características do ambiente e das pessoas que nele atuam. Dessa forma é possível se 

aproximar mais do real: 

 
Quanto maior a necessidade de o autor efetuar um corte 

verticalizado, mais terá de expandir a sua lente narrativa, 

enriquecendo-as com as realidades de um mesmo fato que estão 

imanentes ao acontecimento nuclear, pois é desse modo que o 

abarca numa dimensão superior, enquadra seu significado (LIMA, 

2008, p.113) 

 

Esse modo de noticiar é caracterizado pela capacidade de relacionar a objetividade 

jornalística à subjetividade da literatura, criando assim uma forma de narrar peculiar que é 

raramente encontrada nos jornais diários, como explica Rildo Cosson (2001, p.13), em seu 

livro Romance-reportagem 

 

O Romance-reportagem pode ser compreendido em dois sentidos, 

o primeiro é como uma forma específica de narrar, o qual poderia 

ser considerado uma „reportagem romanceada‟, O segundo sentido 

considera o romance-reportagem como decorrente da expansão do 
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jornalismo em direção à ficção ou da invasão da literatura pelos 

repórteres. (COSSON, 2001, p.13) 

 

A pirâmide invertida, recurso obrigatório no jornalismo tradicional, acaba cedendo 

espaço para outras técnicas que não estão habituadas à redação de um jornal, isso não quer 

dizer, porém, que os preceitos principais do jornalismo serão esquecidos, o compromisso 

com a verdade, por exemplo, continua sendo uma vertente que deve guiar o repórter, como 

defende o jornalista Felipe Pena (2006, p.7) ao declarar que “O jornalista literário não 

ignora o que aprendeu no jornalismo diário. Nem joga suas técnicas narrativas no lixo. O 

que ele faz é desenvolvê-las de tal maneira que acaba constituindo novas estratégias 

profissionais”. 

Apesar dos artifícios romanescos, toda obra, fruto do jornalismo literário, tem como 

base uma fato tirado da realidade que nos cerca. Segundo, Rildon Cosson (2001, p.36), o 

jornalismo literário é “construído, na maioria das vezes, sobre os fatos retirados das 

manchetes de primeira página de jornal, a verdade, que o marca semanticamente, é também 

factual”. 

E é através desses fatos reais, associado à técnicas aperfeiçoadas, que o Jornalismo 

Literário conta uma história para o receptor, e ao mesmo tempo também é capaz de 

registrar fatos através de reportagens mais elaboradas, amplas e detalhistas, por isso não se 

contenta em ser factualmente verdadeiro, sendo necessário também ser verossímil.  Tal 

afirmação pode ser comprovada por Rildo Consson (2001, p.47), no momento em que diz 

que as reportagens do jornalismo literário passam por processos narrativos realistas. 

Ancorado por esses processos, o romance de não-ficção, descreve uma realidade que 

condiz com fatos facilmente constatados em seu contexto histórico, bastando para isso 

verificar as páginas de jornais da época. Segundo Rildo Cosson, esses processos narrativos 

realistas consistem em uma das marcas de gênero do romance reportagem. “Na verdade, 

eles substituem, discursivamente, as técnicas de controle da subjetividade e garantem a 

perfeita adequação entre o discurso ficcional e a diegese factual do romance-reportagem” 

(COSSON, 2001, p.47). 

Para o jornalismo literário, tempo e descrição são elementos fundamentais na hora de 

compor uma grande reportagem, já não basta apenas contar o fato de forma seca e direta, a 

notícia acaba sendo um pretexto para criação de algo mais elaborado. É por isso, que a 
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maioria dos casos de aplicação do gênero é encontrada em páginas de revistas e livros-

reportagem, onde, segundo Vitor Necchi (2009) se pratica o “jornalismo da permanência e 

da profundidade, sem a volatilidade e a pressa das edições paridas por rotativas a cada 24 

horas e com mais prazo de elaboração do que as revistas”. 

Prova disso é que o assassinato de uma família, que virou notícia devido a sua 

brutalidade, foi o ponto de partida para Truman Capote escrever A sangue frio. A história 

foi publicada durante o ano de 1965, em quatro partes, na Revista The New Yorker e depois 

deu origem ao livro. 

O termo Jornalismo Literário, porém, ainda é comumente confundido com Novo 

Jornalismo. É importante, no entanto, destacar que não se tratam da mesma coisa. O Novo 

Jornalismo foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos por volta dos anos de 1960. O 

país vivia uma época de efervescência cultural e social e uma série de mudanças e 

acontecimentos não encontraram espaço suficiente nas páginas de jornais diários, 

acorrentados pela técnicas do jornalismo tradicional, que restringia e limitava a 

representação dos fatos. Dessa forma os jornalistas optaram por uma maneira alternativa de 

narrar, o que deu início há uma produção de notícias inovadora que, como relata Faro 

(1999, p.55), seria capaz de abarcar essa nova realidade: 

Essa produção correspondia à inquietação ética de uma era de 

transgressão, como foram os meados dos anos 60. Tom Wolfe 

acredita que a literatura tradicional, a novela inclusive, foi 

negligente em relação às potencialidades da época e não foi capaz 

de apreender o sentido das mudanças profundas que ocorriam à sua 

volta. Os cronistas desse período foram os escritores-repórteres que 

se aventuraram pelo novo jornalismo, buscando a totalidade do real 

além da aparência dele próprio. (FARO, 1999, p.55) 

 

Essa nova forma de escrever, porém, não encontrou lugar apenas nos EUA e podia ser 

vista inclusive no Brasil, que apesar de não ter sido palco de um movimento com o New 

Journalism, teve precursores do gênero. É o caso de Euclides da Cunha, que escreveu o 

livro Os Sertões. O que era pra ser apenas uma série de reportagens sobre a guerra de 

canudos, virou um livro renomado que representa o Jornalismo Literário do Brasil, quem 

também foi pioneiro do gênero no país foi Graciliano Ramos, um expoente do realismo 

social na literatura brasileira. (LIMA, 2003) 

Atualmente, o Jornalismo Literário ainda tem seu espaço, mesmo que às vezes 

restrito, em editorias de vários jornais impressos, mas o jornalismo não se restringe mais ao 
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impresso. No atual mundo globalizado e cheio de tecnologias, o jornalismo encontrou 

outras vias para se manifestar, TV, Rádio, Internet, várias são as formas, e o gênero em 

discussão (Jornalismo Literário) acompanhou esse avanço, mesmo que de forma tímida.  

 

Elementos do Jornalismo Literário no Programa Esporte Espetacular 

O Jornalismo Literário não é uma exclusividade dos veículos impressos, podendo ser 

aplicado inclusive no telejornalismo. Um dos segmentos da programação televisiva onde é 

possível encontrar elementos do gênero é o correspondente a programas esportivos. A 

maioria das emissoras reserva um espaço em seus jornais para falar de esportes, em alguns 

casos, há programas inteiros dedicados ao assunto.  

Ao analisar as matérias veiculadas pelo programa Esporte Espetacular, é possível 

identificar alguns elementos do Jornalismo Literário, isso reflete uma nova forma de 

noticiar, que busca não se limitar a placares de partidas, mas que vai muito além, 

explorando mais a vida de jogadores e torcedores, na busca de personagens e histórias que 

prendam os telespectadores. Como explica o jornalista esportivo da TV Liberal - Afiliada 

da TV Globo no Pará -, Danilo Pires: 

O Jornalismo Esportivo é um dos ramos mais "jovens" da 

imprensa brasileira, mas em compensação é o que já passou por 

mais transformações desde o seu surgimento. Acredito que a 

principal mudança é a fuga daquele texto em forma de "ata", que 

passa pura e simplesmente o resultado de uma partida de qualquer 

esporte que seja, com os seus lances. O objetivo é cada vez mais 

humanizar a coisa, mostrando que um atleta, um ídolo, também é 

feito de carne e osso. (PIRES, 2012) 

Como exemplo, temos a matéria
4
 transmitida no Esporte Espetacular do dia 10 de 

junho de 2012. Ela pode ser assistida na íntegra, através do Portal Globo, sob o título de 

“Atendente participa de maratona para esquecer paixão não correspondida” e subtítulo 

“Corredor amador transforma o caminho de casa para o trabalho em treino, mostra como se 

alimentar bem e esquecer paixões”. 

                                                 
4
 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/06/padeiro-participa-de-

maratona-para-esquecer-paixao-nao-correspondida.html>   

http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/06/padeiro-participa-de-maratona-para-esquecer-paixao-nao-correspondida.html
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/06/padeiro-participa-de-maratona-para-esquecer-paixao-nao-correspondida.html
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A reportagem conta a história de um atendente da lanchonete da TV Globo de São 

Paulo que percorre o trajeto da sua casa até o trabalho correndo, a fim de treinar para a 

Maratona. Segundo o atendente, essa foi uma forma que ele encontrou de esquecer uma 

desilusão amorosa. Isso mostra que o jornalismo esportivo praticado no programa não se 

restringe a dar resultados de jogos. No caso desta matéria, ao invés de se falar 

especificamente sobre a Maratona, optou-se por encontrar um personagem que humanizasse 

o assunto.  

A matéria inicia com a imagem da lua, a intenção era mostrar que ainda era cedo e 

que o sol ainda não havia nascido, o repórter então vai ao encontro do personagem em sua 

casa, e a partir daí acompanha sua rotina, desde o momento em que ele sai para trabalhar. A 

referência à rotina e à história de um corredor amador serve de gancho para falar sobre a 

Maratona, só assim o repórter cita dados como número de inscritos e o percurso, desde a 

largada à chegada, usando para isso, recursos visuais. 

Outro dado fornecido foi a trilha sonora que acompanha o atendente durante a corrida, 

o que o revela como um fã da dupla sertaneja Victor e Léo. Ao final da matéria, a equipe de 

reportagem faz uma surpresa ao corredor mostrando a ele uma mensagem que a dupla 

gravou especialmente para ele, neste momento a câmera foca nas lágrimas que saem dos 

olhos do corredor, o que confere um caráter mais humano à matéria, uma das principais 

características do gênero Jornalismo Literário.  

É justamente essa busca por histórias que humanizem o jornalismo esportivo, que o 

jornalista Ismael Machado defendeu, durante entrevista, ao declarar que fatos que ressaltam 

“o heroísmo, o mito, a tragédia da partida” deveriam ganhar mais espaços nos jornais, pois 

hoje se tem acesso à muitas informações de forma instantânea, portanto “saber que o time 

ganhou, que o técnico foi demitido do time, na maioria das vezes já se sabe disso porque a 

velocidade da informação está cada vez mais rápida. O jornal precisa buscar histórias”. 

O jornalista e assessor da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará, Bernardo 

Tommaso, também acredita que houve uma mudança na linguagem adotada pelo jornalismo 

esportivo. Para ele a mudança aconteceu “a partir do momento em que o esporte virou mais 

do que um simples evento, virou um espetáculo”, desse modo, a notícia deve transmitir toda 

a emoção existente durante esse espetáculo, para alcançar esse objetivo, nada mais 
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adequado do que se apropriar de recursos literários, em especial às figuras de linguagem, 

que são capazes de transmitir sensações que são vividas não apenas pelos espectadores 

presentes, mais também por aqueles que acompanham a transmissão de tal espetáculo. 

Tommaso afirma ainda que a linguagem utilizada para noticiar eventos esportivos se 

“tornou cada vez mais informal com o passar do tempo, tratando com mais leveza e sem 

deixar a seriedade de lado”, ou seja, mesmo que o texto seja repleto de metáforas, 

comparações, personificações e outros recursos facilmente encontrados na literatura, o 

mesmo jamais deixará de lado o comprometimento com a informação. 

Para demonstrar que a tendência do jornalismo esportivo é utilizar essa nova 

linguagem para atrair e informar o seu público alvo, temos como exemplo a primeira 

matéria
5
 da série de reportagens “Brasileirinhos”, veiculada no programa Esporte 

Espetacular da Rede Globo, no dia 20 de maio de 2012. A matéria tem como principal 

objetivo contar a história do jogador santista Paulo Henrique Ganso que, aos 22 anos, é tido 

como um dos atuais ídolos do futebol brasileiro. 

 Durante sua elaboração, o repórter Thiago Asmar reúne vários depoimentos de 

familiares, amigos, vizinhos, do primeiro treinador do atleta e até mesmo de moradores da 

cidade de Ananindeua, a terra natal de Ganso.  Como forma de regionalizar a matéria, que 

começa com imagens da cidade e do local onde o jogador morava, a edição optou por usar 

um BG da Banca Calypso para caracterizar o Pará. Tal recurso pode ser visto como uma 

característica do jornalismo literário, pois ele personifica a matéria, fazendo com que ela 

adquira forma própria e se diferencie do padrão tido como instrumento de informação. 

No decorrer da reportagem, o ídolo é caracterizado como um ser humano comum, que 

enfrentou dificuldades e trabalhou duro para se tornar um jogador profissional. Para 

demonstrar as barreiras enfrentadas pelo atleta, o texto do repórter se utiliza de adjetivos, 

distribuídos de forma abundante, que reforçam a ideia de que o atleta é mais do que um 

ídolo, é uma pessoa normal, assim como qualquer jovem que um dia sonhou em se tornar 

um jogador profissional, ou seja, o famoso Ganso é, acima de tudo, um ser humano com 

defeitos e qualidades. 

                                                 
5
 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/05/ganso-quer-revanche-

contra-messi-em-2014-apos-derrota-no-mundial.html 
 

http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/05/ganso-quer-revanche-contra-messi-em-2014-apos-derrota-no-mundial.html
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/05/ganso-quer-revanche-contra-messi-em-2014-apos-derrota-no-mundial.html
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Como forma de prender a atenção do leitor até o final da reportagem, que tem a 

duração de aproximadamente 20 minutos, o repórter utiliza vários recursos relacionados à 

vida pessoal de Ganso, como animações, infográficos e uma trilha sonora. Enquanto o 

repórter e a própria mãe do atleta explicavam como funcionava o treinamento de Ganso, a 

reportagem adicionou uma animação que conseguia retratar exatamente o que era descrito, 

com um pequeno tom de brincadeira. Mesmo com a utilização de todos esses recursos, a 

linguagem utilizada na reportagem é clara, contudo não se limita aos padrões da 

objetividade. 

Outra matéria
6
 que reflete características literárias é a que aborda os restos do 

Maracanã. A reportagem foi ao ar no dia 05 de março de 2012, também veiculada no 

programa Esporte Espetacular da TV Globo. Tendo como foco as obras de revitalização do 

estádio para a copa do mundo de 2014, a matéria aborda o destino de alguns aterros e 

objetos que serão substituídos por outros, a exemplo das cadeiras e das balizas do campo. 

Para demonstrar que o campo ainda carrega um valor simbólico para os vários 

torcedores de diferentes épocas, o repórter Tino Marcos reuniu depoimentos e informações 

que o levaram até uma fábrica de telhas e tijolos, à uma loja de churrasqueiras, á uma 

plantação de hortaliças e também à estádios de vários clubes pequenos, inclusive para o 

Botafogo. Todos esses locais são mostrados na reportagem como alternativas para a 

utilização do aterro produzido por causa das obras, assim como as cadeiras e balizas velhas 

que, de alguma forma, caracterizam o estádio histórico. 

Para demonstrar a ideia de que tudo está sendo reaproveitado, o repórter se utiliza de 

uma figura de linguagem tipicamente literária, que é a personificação ou prosopopeia
7
, ao 

usar construções como “O maracanã já ensinou, nem tudo que é torto é errado, nem toda a 

ferida é acidental”/  “Cadeiras. Se elas falassem teriam um maracanã de histórias pra contar. 

O futebol continua a acontecer diante delas”/ “Estejam onde estiveres, os maracanãs 

vivem!‟ e  „se o estádio de futebol tem alma, não sei, mas o maracanã tem”. 

Outra figura bastante utilizada é a metáfora e a comparação, pois através de frases 

como “É como canudo no milk-shake, é a mangueira sugando lama”; “Pequenas piscinas 

                                                 
6
 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/03/restos-do-velho-

maracana-vao-parar-nos-mais-inusitados-e-variados-locais.html> 
7
 Figura de linguagem que consiste em atribuir vida e sentimentos humanos às coisas inanimadas e fazer falar a ausentes e 

mortos. 

http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/03/restos-do-velho-maracana-vao-parar-nos-mais-inusitados-e-variados-locais.html
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/03/restos-do-velho-maracana-vao-parar-nos-mais-inusitados-e-variados-locais.html


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

 

11 

 

com a aparência de doce de leite”; o repórter nos remete à interpretações amplas, que fogem 

do objetivo, e por sua vez, enriquecem o texto, deixando-o com aspecto vivo. 

Na reportagem há um grande uso de adjetivos para caracterizar e enfatizar a 

importância do estádio não só pra o futebol, como também para os torcedores. Passagens 

como “O tempo parece mesmo acabado, contando o dia pra o renascimento glorioso”; 

“Aquele velho Maracá, ainda vive e surpreende”, confirmam tal afirmação. 

 Outro ponto a ser abordado é a leve referência a um ditado popular para contar que o 

Maracanã está adotando medidas para conseguir a certificação ambiental. Ao declarar que 

“De tijolo em tijolo o maracanã sai em busca de uma certificação ambiental”, o repórter nos 

remete à famosa frase “De grão em grão, a galinha enche o papo”.  

Outra matéria
8
 analisada foi a veiculada no programa Esporte Espetacular, no dia 20 

de maio de 2012. Ela fala sobre a paixão que uma família nutre pelo paraquedismo, e como 

o esporte se tornou um grande aliado na hora de mantê-los unidos.  

Para abordar os riscos que o esporte pode oferecer, a repórter optou por utilizar um 

personagem na matéria, ou seja, ao contar a história de tal personagem, o fato foi mais uma 

vez “humanizado” e não apenas transmitido de forma objetiva ou direta. 

 A presença de adjetivos é também significativa, pois para expressar a afinidade da 

família com o esporte, a repórter constrói frases como “é a historia de uma família 

apaixonada por um esporte radical”; “A culpa da paixão precoce é justamente o pai”, “O 

susto não tirou da Carla vontade de continuar saltando”; “o que parece coisa de rebele 

radical é na verdade o jeito que a família encontrou de se manter unida na terra e no céu”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como estas reportagens, é possível perceber que o jornalismo literário não só 

encontra espaço no Brasil como também está presente em várias editorias e especialidades 

do jornalismo, inclusive no esportivo, onde é usado para dar um colorido especial às 

reportagens. 

                                                 
8
 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/05/susto-nas-alturas-

reforca-paixao-de-familia-paraquedista-em-sao-paulo.html>  

 

http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/05/susto-nas-alturas-reforca-paixao-de-familia-paraquedista-em-sao-paulo.html
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/05/susto-nas-alturas-reforca-paixao-de-familia-paraquedista-em-sao-paulo.html
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 Desta forma, sua aplicação se dá em todos os sentidos e meios comunicacionais e 

pode, inclusive, ser utilizado como um recurso para tentar garantir a atenção tanto do 

telespectador quanto do leitor. No caso do esporte, sua utilização se faz necessária não 

apenas para transmitir o fato, e sim para fazer com que o destinatário possa compreender e 

perceber o verdadeiro sentido do acontecimento.  
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