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Resumo 
 

No recém completado um ano e meio de trabalho, o grupo de pesquisa “Jornalismo e 
Literatura: Narrativas Complexificadas” pretende, com este artigo, sistematizar a trajetória 
empreendida até então. Nossa ênfase é sobre a metodologia e as quatro teorias que serviram 
de base para a tentativa de compreensão das narrativas de Fernando Morais, com análise já 
concluída, e de Eliane Brum, iniciada recentemente. Por meio de ferramentas 
reconfiguradas, buscamos identificar camadas de significações nas obras a seguir descritas. 
 
Palavras-chave: narrativa; metodologia; gêneros. 
 
 
Metodologias reconfiguradas 
 

Este artigo busca, de um lado, sistematizar o caminho de pesquisa do grupo 

Jornalismo e literatura: narrativas reconfiguradas, com ênfase particular no que ele tem de 

metodológico, enquanto que, de outro observar como a questão dos gêneros jornalísticos foi 

trabalhada nesse percurso. Iniciaremos com o relato do que foi feito até esse momento, 

tendo como marco referencial os congressos que o grupo integrou, seguiremos com uma 

contextualização teórica para, finalmente, projetar os próximos passos a serem tomados 
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pela pesquisa. O trabalho do grupo Jornalismo e literatura: narrativas reconfiguradas, 

ligado, de um lado, ao Curso de Comunicação Social, enquanto que, de outro, ao Programa 

de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), 

iniciou-se em março de 2013. 

O primeiro movimento identificado, e que resultou no trabalho apresentado no 

encontro da Intercom em Manaus – O que dizem os gêneros nas narrativas jornalísticas 

não-biográficas de Fernando Morais – buscou, como o nome sugere, observar a riqueza 

narrativa na obra não-biográfica de Fernando Morais tendo como foco analítico as 

categorias e gêneros que formam a mesma. Pretendia-se, com isso, compreender o lugar 

ocupado pela narrativa de Fernando Morais no sistema midiático-comunicacional. A 

hipótese que norteava a pesquisa, à época, é que tanto as categorias como gêneros 

jornalísticos representavam indexadores de zonas mais profundas de significação, e que 

compreendê-las permitiria acesso a essas camadas (SOSTER e tal, 2013). 

Do ponto de vista metodológico, a opção recaiu, como dissemos, sobre a obra não-

biográfica de Fernando Morais, ou seja, os livros-reportagem Transamazônica (Brasiliense, 

1970), A Ilha (Alfa-ômega, 1984), Corações sujos (Companhia das Letras, 2011), Os 

últimos soldados da Guerra Fria (Companhia das Letras, 2011), e, finalmente, Cem quilos 

de ouro (Companhia das Letras, 2003). O grupo optou pela leitura das obras não-

biográficas de Fernando Morais, recorte que considera a definição de livro-reportagem com 

base em Pereira Lima (2009), segundo a qual estamos falando de um “(...) veículo de 

comunicação impressa não-periódico que apresenta reportagens em grau de amplitude 

superior ao tratamento costumeiro nos meios jornalísticos periódicos” (LIMA, 2009, p. 26). 

Quanto às biografias de natureza jornalística, Lima (2009) sustenta serem, ao lado do livro-

reportagem perfil, “(...) uma variante dessa modalidade (...)”, ou seja, um modelo que se 

estabelece “(...) quando um jornalista centra suas baterias mais em torno da vida, do 

passado, da carreira (...) normalmente dando mais destaque ao presente” (LIMA, 2009, 

p.45) de alguém. 

Foi desenvolvida, para isso, tabela contendo as cinco categorias de classificação dos 

textos jornalísticos propostas por José Marques de Melo (2010) – informativo, opinativo, 

interpretativo, diversional e utilitário. O objetivo foi permitir a identificação, nos capítulos 

de cada obra, dos excertos que caracterizam a diversidade de categorias e gêneros utilizados 

na análise. Na linha horizontal superior, localizam-se os indicativos de categoria, a 
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incidência (ou não) de textos, o gênero e o espaço destinado ao excerto a ser analisado, 

como se observa no exemplo abaixo. 

Tabela 1 – Modelo gráfico-analítico 

Categoria Incidência Gênero Excerto 

Informativo    

Opinativo    

Interpretativo    

Diversional    

Utilitário    

 

Por este viés, a incidência de determinada categoria, nomeada na primeira coluna, 

seria indicada com um “X” na segunda. Na segunda, o gênero/formato deveria ser 

mencionado, com o objetivo de melhor caracterizar a categoria. A quarta coluna foi 

dedicada aos excertos que ilustrariam a análise. A quantidade de trechos selecionados 

variaria a cada análise, sem prejuízo à exemplificação. Importante salientar que, apesar de 

os pesquisadores utilizarem a mesma tabela, as aplicações foram feitas de forma distinta, 

considerando as peculiaridades editoriais de cada livro.  

Quanto aos resultados, para além dos já nominados, podemos destacar, em setembro 

de 2013, a produção e debate de artigo intitulado Apropriações jornalísticas no campo 

literário: reconfigurações narrativas identificadas na obra não-biográfica de Fernando 

Morais. Ele foi apresentado durante o VI Colóquio Nacional Leitura e Cognição e a XIV 

Semana Acadêmica de Letras, que ocorreram de 23 a 28 de setembro de 2013, na Unisc 

(Santa Cruz do Sul – RS), e posteriormente transformado em capítulo de e-book. 

Esta etapa da pesquisa se encerrou em maio de 2014, quando, no Intercom Sul de 

Palhoça, Santa Catarina, os integrantes deste grupo de pesquisa apresentaram, no Intercom 

Junior, o artigo Além da diversidade de gêneros: o que emerge da complexidade narrativa 

nos livros-reportagem de Fernando Morais. No mesmo, além de se utilizarem da tabela 

anterior para identificar os gêneros jornalísticos, buscaram atingir camadas mais profundas 

de significação.  
Foi necessário, para isso, considerar que as categorias, os gêneros e 
as estruturas existentes em determinados modelos de narrativas, 
caso dos livros-reportagem, eram camadas superpostas de 
significação. Compreendê-las implica observar, também, os jogos 
de poder existentes entre os narradores envolvidos nos mais 
diversos processos de enunciação por meio de suas vozes 
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narrativas. Isso tudo se coloca como lastro para o desafio que já se 
encontra em processo neste momento: analisar o que emerge da 
disputa entre as vozes narrativas nas biografias de caráter 
jornalístico de Fernando Morais, próxima etapa da pesquisa. (Soster 
e tal, 2014, p. 11)  
 

Equivale a dizer que passagem de nível analítico exigiu, uma vez mais, esforço 

metodológico-conceitual específico, haja vista que não se tratava, mais, de apenas 

identificar categorias e gêneros jornalísticos, e sim de compreender a essência narrativa dos 

mesmos. Isso exigiria, entre outros, a) a compreensão estrutural de que os relatos eram 

realizados por narradores, como elementos constitutivos da narrativa, e b) que estes 

mesmos narradores emitiam vozes narrativas, por meio das quais estabeleciam suas 

disputas de poder. 

Com base em Luiz Gonzaga Motta (2013), que, por sua vez, partiu de Genette 

(1988) para desenvolver seu ponto de vista, para compreender como estas disputas se 

estabelecem, buscamos, como estratégia de abordagem, observar esse jogo de poder a partir 

da presença de pelo menos três narradores, assim constituídos: 

Primeiro narrador: extradiegético, fora da história. É o veículo e a organização 

que estão por trás dele. Opera preliminarmente para atrair a audiência, “vender” o conteúdo. 

Segundo narrador: intradiegético, de dentro da história. É o jornalista, o sujeito 

que narra a história. Sua função é tecer o fio da história, de acordo com sua interpretação 

dos papéis e da posição dos personagens em conflito. 

E, finalmente, 

Terceiro narrador: intradiegético. Está dentro da história. É o personagem, ou a 

fonte. 

Observe-se que o poder se estabelece, no esquema acima, a partir do primeiro 

narrador em direção ao terceiro, ou seja, na seguinte maneira: primeiro narrador > segundo 

narrador > terceiro narrador. Sobretudo, que o esquema analítico proposto por Motta (2013) 

é mais afeito a gêneros como informativo e opinativo, por exemplo, haja vista que diz 

respeito, antes, a jornais e a revistas de informação que a livros-reportagem, onde 

predominam as categorias interpretativo e diversional e onde a temporalidade é 

diferenciada.  

Neste sentido, o primeiro-narrador, visto como a organização que está por trás do 

dispositivo, interfere com mais intensidade sobre o segundo e terceiro narradores, 

provocando constrangimentos operacionais os mais diversos. O segundo narrador 
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(jornalista) age a partir das determinações e vontades desse, fazendo o mesmo em relação 

ao terceiro narrador (fonte/personagem). 

É preciso salientar, no entanto, e ainda que este não seja o escopo da análise, que as 

interferências são mútuas, ou seja, que os narradores, ao afetar, também são afetados, ainda 

que isso não mude substancialmente o grau de influência de um sobre outro. 

(...) Esse poder não é uniforme, porém. Ele flui hierarquicamente de 
fora para dentro da história relatada, conforme uma subordinação 
de vozes. (...) Os atores negociam ininterruptamente um sutil poder 
de voz e cada qual faz prevalecer, na medida em que cada situação 
de comunicação permite, o seu próprio ponto de vista. (MOTTA, 
2013, p. 233). 

 

O gráfico permite observar como essa processualidade se dá. 
 

Gráfico 1: hierarquia na emissão de vozes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração dos autores 

 

Mas o que dizer, por exemplo, de um livro-reportagem, ou uma biografia de 

natureza jornalística, que são veiculados em livros e que não têm, portanto, as mesmas 

pressões espaço-temporais dos jornais e revistas? Constatou-se, na pesquisa, que a ausência 

(extrad.)Primeiro 
Narrador 

 

Terceiro 
Narrador 
(intrad.) 

Segundo 
Narrador (intrad.) 
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da necessidade de periodicidade nos permite pensar em uma reconfiguração dessa 

geografia, ao fazer com que o primeiro narrador – a organização – passe a interferir com 

menos intensidade na processualidade operacional, dando mais poder ao segundo narrador, 

que passa a ter, dessa maneira, mais influência tanto sobre o primeiro como o terceiro 

narradores. 

O gráfico abaixo ilustra o que estamos afirmando. 

 

 
Gráfico 2: processualidades diferenciadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração dos autores 

 

Com isso, o segundo narrador, ou seja, o jornalista, passa a determinar, ou pelo 

menos influenciar decisivamente, tanto o primeiro narrador (editora/livro) como o terceiro 

narrador (personagem). No primeiro caso, por meio da escolha da editora, dos elementos de 

oferta de sentido na capa, do formato físico do livro, do número de páginas etc. 

Há de se considerar, ainda, a presença de um quarto narrador, extradiegético, em 

nossa reconfiguração. Este “quarto narrador” se personifica quando o sistema jornalístico-

comunicacional se estabelece como tal. Ou seja, quando os jornais, revistas, rádios, 
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Narrador 
( t d ) 

Terceiro 
Narrador 
(intrad ) 

Segundo 
Narrador 
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televisões, sites, livros etc., amalgamados em rede, configuram, por meio de sua 

processualidade operacional, um sistema, e passam a dialogar de forma mais sistemática 

em suas operações.  

Do ponto de vista gráfico, temos a seguinte estrutura com a presença de um quarto 

narrador: 

 

 

Gráfico 3: reconfiguração narrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaboração dos autores 

 

A partir do cenário metodológico acima descrito, passamos a analisar livros deste 

gênero integrantes da obra de Fernando Morais, o que exigiu que desenvolvêssemos uma 

nova ferramenta metodológica. O resultado desta etapa da pesquisa será publicado em 

capítulo do livro Narrativas comunicacionais complexificadas 2 – a forma, pela Edunisc, 

previsto para novembro de 2014, mas vamos resumi-la abaixo. 

Os livros trabalhados com este perfil foram O Mago (2008), Chatô: o rei do Brasil 

(1995) e Olga (1986). Na toca dos leões (2004) e Montenegro (2006), apesar de serem 

relatos biográficos, não entraram na mostra. O primeiro, por estar centrado em uma 
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empresa; o segundo, por não estar disponível no mercado à época da análise. Já a 

ferramenta desenvolvida buscou observar os três tipos de narradores (primeiro, segundo e 

terceiro) como forma de melhor compreender a voz dos mesmos. O quarto narrador, apesar 

de identificado, não entrou no percurso de pesquisa. 

Na primeira coluna – Tipo de narrador – estão isolados os três elementos 

responsáveis pela enunciação, no âmbito do dispositivo: o livro, de sua editora (primeiro 

narrador); o jornalista (segundo narrador), e, finalmente, os personagens/fontes da narrativa 

(terceiro narrador). A segunda coluna – Como se manifesta – é o espaço reservado aos 

excertos e anotações que serão retirados dos livros e que nos ajudarão a compreender o que 

dizem as vozes narrativas, o que faremos nas considerações interpretativas. 

Tabela 2 – Tipos de narrador 

Tipo de narrador Como se manifesta 

Primeiro narrador (extrad.)  

Segundo narrador (intrad.)  

Terceiro narrador (intrad.)  

 
Observe-se que temos, com isso, de um lado, a complexificação de uma 

processualidade, enquanto que, de outro, a transformação desta em ferramenta 

metodológica, o que nos permite considerar que essa processualidade (SOSTER, 2014) 

fortalece identitariamente o dispositivo livro, integrando-o ao sistema jornalístico-

comunicacional, e personificando, dessa forma, um quarto narrador, que denominamos 

extradiegético. Este, a julgar pelas primeiras evidências, possui a capacidade de interferir, e 

ser interferido, pelos demais narradores. 

Ainda em termos de relato de caminho metodológico, e antes de tecermos algumas 

considerações teórico-metodológicas, cumpre observar que a pesquisa está voltada, neste 

momento à obra de Eliane Brum, com uma ênfase muito particular na instância de análise 

que denominamos “quarto narrador”. A hipótese inicial é que, por questões sócio-

evolutivas, a presença de um quarto narrador é muito mais perceptível na obra de Eliane 

Brum que na de Fernando Morais, ainda que também o seja nesta. Isso porque, 

diferentemente de Fernando Morais, Eliane Brum é uma jornalista-autora (suas reportagens 

usualmente viram livros) cuja obra é fortemente marcada pelo diálogo midiático, e essa 

condição interfere na forma como os relatos se estabelecem. 
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2 Delimitações conceituais 

Dito do percurso processual realizado até aqui, é chegado o momento de 

localizarmos a pesquisa em um horizonte teórico visível. Neste sentido, o grupo Jornalismo 

e literatura: narrativas reconfiguradas assenta seu percurso sobre quatro bases teóricas 

identificadas: teoria do jornalismo, da narrativa, dos sistemas e da midiatização. No 

primeiro caso, pelo viés das discussões de gênero, a partir de um caminho de pesquisa que 

se inicia ainda em 1980, com Luiz Beltrão; segue em 1985, com José Marques de Melo, e 

muda uma vez mais, em 2000, a partir do próprio Marques de Melo, e suas 

complexificações. Neste sentido, as categorias, e os gêneros de que são formadas, se 

iniciam com informativo, opinativo e interpretativo (BELTRÃO, 1980), transformam-se em 

informativas e opinativas (MARQUES DE MELO, 1985) e são acrescidas pelo próprio 

Marques de Melo, por volta da década de 2000, das categorias interpretativo, diversional e 

utilitário. 

Esta complexificação, que decorre de um cenário analítico marcado pela diversidade 

de relatos, diferentemente do que havia em 1985, por exemplo, nos permite entender tanto 

os livros-reportagem como as biografias de natureza jornalística como textos de natureza 

ora interpretativa, ora diversional. Ou seja, relatos que, por sua estrutura ou forma de dizer, 

carregam em sua gênese uma matriz teórica identificada com o jornalismo. 

No que toca à teoria da narrativa, o segundo lastro teórico que dá sustentação à 

pesquisa ora em andamento, possui, de um lado, matizes estruturais, nos moldes de 

Todorov (1970) e Barthes (2008), enquanto que, de outro, fenomenológicos, na perspectiva 

de Genette (1998) e Ricouer (1995), para ficarmos em dois. No primeiro caso, permite que 

pensemos, pelo viés da narratologia, as categorias na narrativa literária, caso dos 

personagens, dos narradores, do tempo e do espaço, por exemplo, como elementos 

estruturantes da narrativa. 

Neste sentido, a narratologia, como “área de reflexão teórico-metodológica 

autônoma, centrada na narrativa”, que procura, pois, “(...) descrever de forma sistemática 

os códigos que estruturam a narrativa, os signos que esses códigos compreendem (...)”, 

(REIS, LOPES, 1988), é, em termos estratégicos, quem sabe, uma opção interessante, 

tendo em conta que, para além da indexação realizada pelas categorias e gêneros 

jornalísticos, permite-nos observar a estrutura com que são formados os referidos relatos. 

Ou seja, permite que vejamos melhor o conjunto da obra, à revelia de sua natureza. Isso 

porque: 
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(...) a narrativa não se concretiza apenas no plano da realização 
estética própria dos textos narrativos literários; ao contrário, a 
exemplo, do que ocorre com a lírica, a narrativa desencadeia-se 
com frequência e encontra-se em diversas situações funcionais e 
contextos comunicacionais (narrativa de imprensa, historiografia, 
relatórios, anedotas etc.), do mesmo modo que se resolve em 
suportes expressivos diversos, do verbal ao icônico, passando por 
modalidades mistas verboicônicas (história em quadrinhos, 
cinema, narrativa literária, etc.). (REIS, LOPES, 1988, p. 66) 

 

A perspectiva fenomenológica, em decorrência de seu matiz comunicacional, vamos 

buscá-la em Motta (2013), em particular porque, no diálogo com Genette, por exemplo, 

empresta-nos o lastro metodológico adequado para a análise, pelo viés da compreensão do 

que nos dizem as vozes narrativas. 

A midiatização, por fim, é a terceira teoria sobre a qual está assentado nosso 

caminho de pesquisa. Vamos considerar a midiatização, e, nela, a midiatização do 

jornalismo, partir de autores-fundadores como Antonio Fausto Neto e Pedro Gilberto 

Gomes (2006), por exemplo. Por midiatização entendemos, de forma larga, a instauração de 

uma ambiência de matizes sócio-tecnológicos, notadamente discursivos, por meio dos quais 

a sociedade passa funcionar a partir de uma lógica de oferta de sentidos de natureza 

midiática. Pensar nessa perspectiva implica deixar de lado a noção de sociedade dos meios, 

própria da modernidade, e assumir um momento que o aparato midiático reconfigura, 

empresta uma nova dinâmica de funcionamento a esta mesma sociedade a partir de uma 

linguagem que é própria da mídia. 

Se isso se dá dessa forma, ou seja, se a tecnologia deixou de lado seu lugar de 

apêndice ao desenvolvimento social tornando-se ela própria a forma de ser da sociedade, 

podemos pensar, de um lado, que os dispositivos midiáticos são vetores de miditiazação. E 

que, conforme apontamos em momento anterior (SOSTER, 2009), ao sê-lo, são afetados 

por essa processualidade, provocando a emergência daquele que denominamos jornalismo 

midiatizado. São em número de cinco as características do jornalismo midiatizado: 

1 Autorreferência. A autorreferência se estabelece quando os dispositivos fazem 

referência a si próprios ou às suas próprias operações em seus relatos. O fenômeno, 

verificável no âmbito do texto – escrito, imagético ou em áudio – se estabelece, de um 

lado, por meio de marcas, ou, ainda, pelo relato dos movimentos realizados pelos agentes. 

No caso dos impressos, elas são identificáveis, em termos de marcas, usualmente por 

palavras grafadas em bold, italic etc. No que tange à referência às operações do 
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dispositivo, como dissemos, pela descrição das mesmas, o que ocorre quando os 

editoriais, mais que assinados, explicam como as matérias foram elaboradas. Estabelece-

se, dessa maneira, novas ofertas de sentido. 

2 Correferência. Verifica-se quando as operações textuais dos dispositivos fazem 

referência a outros dispositivos em seus enunciados, por meio do acoplamento estrutural, 

caracterizando, dessa forma, o fechamento operacional do sistema jornalístico. O que 

provoca esse diálogo é a informação, quando causa irritação. É quando, a título de 

exemplo, um jornal se refere a uma notícia que foi publicada em um outro jornal; o jornal 

fazendo referência ao conteúdo do rádio, e assim sucessivamente. Importante observar 

que a correferência é tão antiga quanto o jornalismo, à medida que os jornais e as revistas 

impressas, desde pelo menos o século 17, referem-se a conteúdo de outras publicações ou 

mesmo de agências de notícias. O que muda, nesse cenário, é a potência com que se 

estabelece.  

3 Descentralização. Diferentemente da auto e da correferência, percebemos a 

descentralização no lugar institucional que ocupam os dispositivos em suas operações. 

Isso pode ser percebido, por exemplo, quando observamos que a primazia da oferta de 

sentidos já não é hegemônica, e que se verifica, também, e com a mesma lógica, a partir 

daqueles dispositivos que antes estavam relegados à margem do sistema midiático-

comunicacional, caso dos blogs e páginas de redes sociais. Pensar a descentralização 

implica admitir que a forma do sistema é, antes, rizomática que axiomática, e que isso se 

deve, em muito, às características operacionais da internet, que amalgama o sistema 

jornalístico, antes complexa que linear.  

4 Atorização. Metamorfose que se estabelece no interior do dispositivo, e por meio 

da qual os agentes, nesse caso, os jornalistas, passam a realizar ofertas de sentido a partir 

de sua percepção particular dos acontecimentos. Transforma-se, com isso, tanto o papel 

do agente como do acontecimento. Os primeiros tornam-se antes atores que mediadores. 

Já a noção de acontecimento passa a operar a partir de novos critérios de noticiabilidade, 

focados antes na oferta de sentidos que emerge dos agentes que em perspectivas 

referenciais externas aos dispositivos.  

5 Dialogia. Trata-se, a dialogia, do movimento que se verifica junto aos campos do 

conhecimento em uma perspectiva de sociedade midiatizada, portanto sistêmica. Por este 

viés, não estamos falando de propriedades linguísticas, e sim de movimentos de natureza 
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sistêmica por meio do qual os campos, em suas mais diferentes instâncias, vão buscar em 

outras áreas do conhecimento os elementos que irão garanti-los enquanto campo.  

Há de se dizer, por fim, que às teorias do jornalismo; da literatura, pelo viés da 

narrativa, e da midiatização se agrega, de forma complementar, a teoria dos sistemas, nos 

moldes de Niklas Luhmann (2009).  
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