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Resumo  

Este trabalho é parte de uma reflexão teórica sobre a prática do Jornalismo Literário atual, 

embasado na Teoria do Newsmaking, que aborda a construção da notícia da forma como ela 

é produzida no meio profissional jornalístico, no qual existem tendências culturais, 

empresariais e corporativistas, entre outras. O artigo científico foi produzido para a 

disciplina de Teorias da Comunicação, ministrada pela professora Elza Aparecida Filha. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo visa abordar o jornalismo literário apoiado na Teoria do Newsmaking ou Teoria 

da Construção da Notícia. O primeiro trata-se da reportagem profunda, que é quando o 

repórter pesquisa de maneira mais ampla o tema, a pauta, e utiliza de recursos da literatura, 

criando reportagens que podem ser lidas em qualquer tempo e, por diversas vezes, são os 

materiais jornalísticos mais premiados, nacional e internacionalmente. O jornalismo 

literário tem o objetivo de, segundo Felipe Pena (2008), “Potencializar os recursos do 

jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos cotidianos, proporcionar visões 

amplas da realidade, exercer plenamente a cidadania, romper as correntes burocráticas do 

lead, evitar os definidores primários e, principalmente, garantir perenidade e profundidade 

aos relatos” (PENA, 2008, p.13). Enquanto a Teoria do Newsmaking, de acordo com 

Mauro Wolf, “articula-se, principalmente, dentro de dois limites: a cultura profissional dos 

jornalistas e a organização do trabalho e dos processos produtivos” (WOLF, Mauro, p.188). 

O que o artigo abordará é a relação entre a Teoria do Newsmaking, que visa a 

transformação do cotidiano, avaliando uma série de critérios, como os valores-notícia, o 

grau de noticiabilidade, as relações pessoais dentro da organização e as rotinas de produção 

da reportagem, com o jornalismo literário, recurso de reportagem que depende muito do 

autor e da construção da notícia junto à fonte, que pode ser os entrevistados, o estudo de 

campo e a pesquisa, dentre outros. 
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Jornalismo Literário 

“O Jornalismo Literário é um gênero fronteiriço, que tira partido das técnicas literárias e 

dos elementos básicos jornalísticos, como o levantamento de informações, para produzir um 

texto bem apurado e escrito”, segundo Monica Martinez (2009). O jornalismo, de forma 

geral, é caracterizado pela apuração da notícia e construção da reportagem. O Jornalismo 

Literário, no entanto, vai mais fundo no que pode ser a história do cotidiano, contada com 

riqueza de detalhes, contextualização, recursos literários e, principalmente, o 

aprofundamento da notícia. Trata-se de um gênero que, no Brasil, teve como o seu berço a 

revista Realidade, que foi criada pela Editora Abril, em 1966, e circulou por apenas dez 

anos, mesmo sendo um marco histórico para o Jornalismo Literário e tendo ganhado sete 

prêmios no Esso - o prêmio considerado como o mais importante para os jornalistas do país. 

“As reportagens longas e o texto cuidadosamente escrito fizeram de Realidade um marco na 

história da imprensa brasileira e revelam o interesse da revista em dialogar com um público 

capaz de compreender e repercutir tal expressão de um jornalismo inovador” (MORAES, 

2007, p.17). A revista foi criada exatamente no tempo em que o país passava por uma 

transição no quadro político da época. Ou seja, Realidade nasce no momento em que era 

dividida a história militar, que rompeu a ordem brasileira da Constituição com o Golpe de 

1964. A revista abordava diversas pautas do cotidiano e assuntos considerados tabus na 

época, conseguindo, dessa forma, dialogar com uma sociedade que estava com medo e em 

confronto com o próprio governo do Brasil. 

 

Características do gênero 

 A revista Realidade utilizava bastante recursos jornalísticos literários em suas 

publicações mensais, oferecendo aos seus leitores uma série de reportagens com narrativas 

longas e complexas para a época. As reportagens da revista impressa eram bastante 

completas e ofereciam uma abordagem diferente do habitual, recheadas de dados e 

estatísticas. Um dos jornalistas mais relevantes da revista foi José Hamilton Ribeiro. Se o 

nascimento do Jornalismo Literário no Brasil está relacionado às edições de Realidade, o 

jornalista Hamilton Ribeiro pode ser considerado como um dos precursores do gênero no e 

já conquistou diversos prêmios, entre eles o Esso e o internacional Prêmio Maria Moors 

Cabot. A importância do repórter é tanta que ele possui um prêmio que leva o seu nome, 

tendo como agraciados os jornalistas que escrevem as melhores reportagens da língua 
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portuguesa. Ribeiro também é conhecido como “Repórter do Século”, justamente porque 

escreveu reportagens literárias que são atemporâneas e sempre compreensíveis, 

independentemente da época em que serão lidas, sendo essa uma das principais 

características do gênero, que é o Jornalismo Literário. 

 No livro de J. S. Faro, Revista Realidade, o autor explica sobre a história e a 

importância do veículo criado em 1966 pela Editora Abril. Em sua obra, Faro afirma que 

“[A revista] Realidade é sempre vista como um marco na história da imprensa brasileira e 

suas características são apontadas como tendências que deixaram um traço de qualidade que 

a produção jornalística não chegaria a repetir depois que a revista deixou de existir”. 

 O Jornalismo Literário também é denominado como “Novo Jornalismo” e até como 

“Romance de Não-Ficção”, este último foi o nome criado por Truman Capotte, jornalista e 

escritor de A Sangue Frio, livro que inaugurou o gênero criado pelo próprio autor. Outros 

escritores norte-americanos, como Gay Talese e Norman Mailler,  cravaram a sua 

assinatura como importantes nomes do Jornalismo Literário ao criarem diversas obras 

baseadas nos recursos do gênero. No Brasil, Rubem Braga, Machado de Assis, João do Rio, 

Carlos Drummond de Andrade e Nelson Rodrigues são alguns dos escritores que também 

têm os seus nomes relacionados à presença do jornalismo com recursos de literatura em 

impressos de outros tempos. Não se trata, especificamente, de jornalistas, mas de escritores 

que fizeram uso dos recursos da língua descrevendo de forma brilhante o cotidiano, os 

costumes e vários fatos da época em que viveram e trabalharam para alguns jornais. A 

presença do gênero era bastante forte nos anos 1960 na maioria dos veículos do Brasil, pois, 

era uma época em que vivia-se a plenitude do valor literário, contemplado por escritores 

que agraciavam as páginas dos jornais escrevendo histórias que, com certeza, faziam os 

impressos venderem muito mais. 

 Outra das principais características do Jornalismo Literário é a quebra do Lead, o 

recurso mais utilizado no jornalismo factual contemporâneo. O lead visa conquistar o leitor 

rapidamente respondendo às principais perguntas que podem passar na cabeça de quem está 

lendo, como O quê? Quem? Onde? Por que? Quando? Como? Ou seja, ele informa qual é 

o fato jornalístico noticiado e as principais circunstâncias em que ele ocorre. Já o gênero 

literário procura deixar de lado a teoria da pirâmide invertida, criada nos anos 60, e baseia-

se nos recursos linguísticos, com muita descrição e estilo de reportagem investigativa. O 

Jornalismo Literário conquista os leitores devido à amplitude e profundidade com os 

acontecimentos do dia-a-dia e não apenas informando, como faz o jornalismo baseado no 
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lead, técnica que garante a rapidez e agilidade na construção da notícia em tempos corridos 

comos os atuais. 

 Para Felipe Pena, “potencializar os recursos do jornalismo” pode acarretar na 

constituição de novas práticas no jornalismo e “ultrapassar os limites do cotidiano” trata-se 

de ultrapassar os limites do tempo e criar uma reportagem literária atemporal. Além disso, 

para Pena, o Jornalismo Literário deve proporcionar “uma visão ampla da realidade”, 

contextualizando a informação da forma mais ampla possível, enquanto “exercer a 

cidadania” se refere ao compromisso do profissional jornalista com a sociedade. Dessa 

forma, o gênero jornalístico tem a missão de proporcionar reportagens com narrativas 

maiores, mais informativas e com detalhes pormenores, que, geralmente, são deixados de 

lado no jornalismo que corre contra o tempo. 

 

Críticas ao Jornalismo Literário 

 O gênero, além de ter conquistado muitos leitores, já foi, e ainda é, motivo de 

críticas fortes direcionadas à vários de seus autores. Truman Capotte, ao terminar a sua obra 

máxima - o livro A Sangue Frio, no qual narra a história do assassinato de uma família da 

cidade de Holcomb, localizada no interior do Kansas, nos Estados Unidos da América, até o 

julgamento e execução dos condenados, Richard Hickock e Perry Smith -  afirmou estar 

inaugurando um novo gênero jornalístico: o Romance de Não-Ficção. De acordo com o 

escritor, A Sangue Frio foi elaborado a partir de relatos reais e extensa pesquisa em relação 

ao crime ocorrido, o que não livrou Capotte de críticas ferozes por parte de outros 

jornalistas e escritores. Segundo os críticos, o autor teria inventado diversas partes do livro, 

além de querer causar a sensação de que os assassinos eram “coitadinhos”.  

 As fortes críticas que Capotte recebeu na época têm bastante a ver com a principal 

crítica em relação ao Jornalismo Literário. O gênero já foi acusado diversas vezes de 

oportunismo e de falta de compromisso com a verdade. Como o Jornalismo Literário, na 

maioria das reportagens, possui um cunho altamente social, investigativo e até acusador, 

vários profissionais já foram criticados por publicar a realidade das fontes não alterando em 

nada as suas vidas e ainda ganhando fama às custas de suas desgraças. Citando alguns 

casos, Cacos Barcellos foi criticado após escrever o livro Abusado – O Dono do Morro 

Santa Marta, obra em que, supostamente, o autor teria adotado uma visão parcial dos fatos 

e uma postura que defende a imagem de Marcinho VP, o personagem principal do livro que 

é o “dono do morro” e traficante. Em oposição ao jornalismo que vangloria a 
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imparcialidade e o mito da objetividade, o gênero literário procurar explicar, com riqueza 

estilística e amplos recursos da língua, além das causas, os efeitos da notícia.  

 Outro jornalista que usou bastante dos recursos literários em suas obras foi Tom 

Wolfe, escritor de Sangue nas Veias, obra que foi muito criticada e acusada de “não se 

sustentar pelas próprias pernas”, além de a escrita de Wolfe ter sido hostilizada por vários 

críticos, devido a abundante utilização de reticências e pontos de exclamação, recursos da 

linguagem que não foram bem empregados, de acordo com a visão dos críticos. O 

Jornalismo Literário é um gênero bastante suscetível à crítica, principalmente, por quebrar 

as barreiras do lead e pela notoriedade que os autores e jornalistas acabam ganhando, após 

publicarem as suas reportagens. O gênero possui uma estrutura envolvente e que oferece 

grande quantidade de informações ao leitor, que pode se sentir como se estivesse na cena 

descrita e, talvez, essa seja o maior mérito em relação ao sucesso dos recursos literários. 

 

A defesa do gênero 

No livro Entretanto, Foi Assim Que Aconteceu – Quando a notícia é só o começo de 

uma boa história, de Christian Carvalho Cruz (2011), o autor explica como os recursos 

literários e a proximidade, que chega a um certo nível de cumplicidade, entre jornalista e 

fonte, pode enriquecer uma história, recheando-a com detalhes únicos, que são perceptíveis 

apenas aos profissionais mais atentos e com grande sensibilidade. Para Cruz, o jornalista 

literário não deixa nada passar despercebido, pois ele estará atento ao jeito como as pessoas, 

ou os personagens da história real, falam, os gestos e os cacoetes. O gênero explora e 

observa de forma atenta todos os aspectos e ações humanas na construção de uma 

reportagem mais completa e menos superficial, já que a superficialidade dos jornais atuais é 

um dos principais problemas em relação à credibilidade dos veículos. 

 De acordo com Sérgio Vilas Boas, em sua obra Perfis: e como escrevê-los (2003), o 

gênero se aperfeiçoou e adquiriu maior autoconsciência, sendo não apenas uma técnica 

narrativa, mas, também, um processo criativo e uma atitude nos quais não cabem fórmulas, 

esquemas ou grupismos. Para o autor, são esses fatores que o projetam o Jornalismo 

Literário, hoje, como alternativa para arejar os conteúdos de jornais, revistas, 

documentários audiovisuais, radiofônicos e sites. De acordo com Vilas Boas (2003), o 

narrador podia ser observador onipresente, testemunha e/ou participante dos 

acontecimentos, penetrava na mente dos seus personagens reais para reconstruir seus 
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pensamentos, sentimentos e emoções com base em pesquisas e entrevistas verdadeiramente 

interativas. 

 Tanto o jornalismo de precisão como o Jornalismo Literário têm como compromisso 

a narrativa baseada em evidências verificáveis. O jornalista é o selecionador das 

informações mais relevantes dos fatos verificados. A diferença entre as práticas citadas de 

fazer jornalismo está na forma como a apuração é feita. Enquanto o jornalismo de precisão 

está incluído numa prática em que o tempo é como uma meta a ser ultrapassada e a notícia 

deve ser repassada o quanto antes, no Jornalismo Literário o selecionador, ou seja, o 

repórter, dedica-se mais ao recolhimento de informações, aos pequenos detalhes e, não 

raramente, esse tipo de jornalista é aquele que nunca está na redação, mas sim 

perambulando pelas ruas, sempre atrás de mais e mais informações, que podem acrescentar, 

cada vez mais, veracidade para a história a ser narrada. 

 

A Teoria do Newsmaking 

Conhecida também como a Teoria da Construção da Notícia ou Teoria 

Construtivista, essa é uma teoria bastante citada nas discussões sobre a rotina de produção 

jornalística. Segundo Felipe Pena, em Teorias do Jornalismo (2005), a Teoria do 

Newsmaking, baseia-se na afirmativa de que, a partir da interação constante das pessoas 

especializadas em comunicação, como os jornalistas, os editores e os fotógrafos, surge a 

notícia. Ao contrário do conceito da Teoria do Espelho, a Teoria Construtivista define o 

jornalismo como uma ferramenta que ajuda a construir a realidade, não sendo um mero 

reprodutor. Assim sendo, a atividade deixa de ser vista como passiva e transforma-se em 

um ponto de partida para a transformação do cotidiano. 

A Teoria do Newsmaking, de acordo com Pena (2005), tem como os seus pilares 

diversos critérios, como os valores-notícia, o grau de noticiabilidade, as relações pessoais 

dentro da organização, ou seja, a empresa que fabrica a notícia e as rotinas de produção de 

reportagem. A teoria busca entender a cultura profissional do jornalista, a organização do 

trabalho e os processos produtivos dentro de uma empresa de comunicação. Portanto, o que 

a Teoria Construtivista analisa é em que grau de aparelhamento se avalia a noticiabilidade e 

o valor-notícia de um evento, como um acidente, uma partida de futebol, um escândalo de 

corrupção no governo, uma catástrofe natural ou um atentado terrorista. Quanto mais 

inédito, mais fantástico e diferente o fato social, maior é a probabilidade dele se transformar 

em notícia. 
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Além disso, a teoria pressupõe que as notícias são como são devido à rotina 

industrial de produção, que é a responsável por decidir como elas devem ser. O jornalista é 

um sujeito que fabrica a realidade porque, tendo incorporado os critérios universais de 

seleção daquilo que distingue fatos de acontecimentos, vai selecionar de acordo com a 

seleção já determinada pelas agências de notícias. Dessa forma, a Teoria do Newsmaking 

deixa evidente a visão de que a notícia é fabricada dentro da redação, e não fora dela, já que 

é o selecionador quem decidirá o que será publicado, ou não, e como será a publicação. 

Ao se opor a Teoria do Espelho, que acredita que a notícia é um reflexo da 

realidade, a Teoria Construtivista defende que o jornalismo trabalha no sentido da 

construção da realidade, como afirmam os principais defensores da Teoria do Newsmaking, 

Halloran, Berger, Luckman, Cohen, Young e Tuchman. Ao surgir nos anos setenta, a teoria 

nega a teoria do reflexo da realidade por três motivos. O primeiro é que a Teoria do 

Newsmaking afirma que é impossível estabelecer uma distinção radical entre a realidade e 

os mediadores noticiosos, que devem mostrar por que as notícias auxiliam na construção da 

própria realidade. A segunda é por defender a ideia de que a própria linguagem não pode 

funcionar como comunicadora direta do significado inerente aos acontecimentos, já que a 

linguagem neutral é impossível. E, por fim, porque a teoria defende a opinião de que os 

media noticiosos constroem, inevitavelmente, a sua representação dos acontecimentos. 

 

 

 

Críticas à Teoria do Newsmaking 

Como é uma teoria que possui critérios de noticiabilidade, a Teoria do Newsmaking 

recebe críticas em relação ao que é notícia atualmente nos veículos de comunicação. A 

socióloga Gaye Tuchman, segundo Felipe Pena (2005), considera que a notícia é uma 

estória e admite que esta tem uma realidade construída e uma própria realidade interna, não 

que esta seja fictícia. Ou seja, por mais que o jornalista tente participar de forma ativa na 

construção da realidade, este profissional não possui autonomia e estará sempre submisso à 

um planejamento produtivo. O que Gaye chama de “planejamento produtivo” são as 

limitações do repórter, que depende de como o seu material é editado, com os cortes do 

editor, além das restrições que cada empresa jornalística possui. 

Os critérios de noticiabiliade, defendidos pela Teoria Construcionista, faz com que 

notícias que parecem ser irrelevantes para a sociedade, como o casamento do príncipe 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXI Prêmio Expocom 2014 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 
 

 8 

William ou como tal famoso estava vestido na praia, estejam sempre presentes nos veículos 

midiáticos. Por que alguns fatos têm mais chances de tornarem notícias do que outros? Na 

Teoria do Newsmaking, o que define o que poderá ser noticiado ou não são os critérios de 

noticiabilidade. Ou seja, enquanto algumas informações importantes para a sociedade 

deveriam ser assuntos pautados em diversos veículos de comunicação, porém não se tornam 

notícias, existem diversos casos em que o envolvido em um acontecimento é um 

personagem famoso e acaba se tornando um destaque nacional e, até mesmo, internacional. 

Com tantas informações para serem transmitidas por que optar pelas notícias mais 

sensacionalistas? Essa é mais uma das questões em relação à crítica sobre a Teoria 

Construtivista. A explicação é que o envolvimento de pessoas famosas, ou seja, figuras 

públicas, implica em uma maior possibilidade de se transformar o acontecimento em notícia 

e, como a mídia de massa supostamente divulga o que possui importância pública, e é esse 

o motivo pelo qual tais notícias são veiculadas, não raramente. Outra crítica é que os 

veículos jornalísticos, em muitas vezes preocupados apenas com a audiência, acabam 

perdendo o verdadeiro propósito de suas funções. 

 

A defesa da teoria 

A Teoria Construtivista defende que os critérios de noticiabilidade ajudam o 

jornalista a identificar a notícia de forma mais ágil, a partir de uma série de pressuposições. 

Como as redações vivem um momento onde o grande objetivo é que as notícias sejam 

publicadas o quanto antes e sempre em busca de furos jornalísticos, atualmente tão raros, é 

difícil que um jornalista se dedique à produção da reportagem mais aprofundada . A Teoria 

do Newsmaking analisa a construção da notícia a partir do trabalho não apenas do 

jornalista, mas também de toda a equipe que faz parte dessa construção, como o editor e o 

fotógrafo.  

O Newsmaking, no estudo das Teorias do Jornalismo, é um aperfeiçoamento do 

Gatekeeper (O Guardião do portão), que é o jornalista responsável por ser o selecionador do 

que é notícia ou não. A Teoria do Newsmaking estuda com minúcia o trabalho dos 

profissionais da mídia, a industrialização das informações cedidas pela realidade, ou seja, a 

transformação da informação em notícia. A teoria é uma importante análise de como a 

realidade é tratada dentro do jornalismo, profissão na qual o compromisso com a verdade é 

indispensável. Tudo o que não é real, não é produto jornalístico. A Teoria Construtivista 

ajuda a compreender as limitações do profissional, que não é o “culpado” pelas notícias que 
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saem nos jornais, já que depende de uma série de restrições, que variam de empresa para 

empresa. 

Um dos principais problemas do jornalismo, atualmente, é a dependência dos 

anúncios públicitários, sendo esses um dos temas abordados também pela Teoria do 

Newsmaking, que explica como funciona a corporação e o funcionamento de empresas 

jornalísticas. Isso significa que, se o jornal impresso, por exemplo, possui um grande 

anunciante, do qual a verba é imprescindível para o funcionamento do veículo, óbviamente 

o jornal não irá publicar notícias que possam afetar a imagem desta empresa, pois a 

empresa jornalística possui interesses. 

 

O Jornalismo Literário e o Newsmaking 

Para poder escrever uma reportagem bastante complexa, como é a característica das 

grandes reportagens literárias, é necessário que repórter dedique uma certa fatia do seu 

tempo para o aprofundamento das informações e também para apurar mais de perto os 

fatos. Não há como fazer uma narração cheia de detalhes e pormenores sem estar no local. 

O jornalista literário é, acima de tudo, um profissional que deve acompanhar de perto cada 

detalhe do fato que pretende reportar aos leitores. Felipe Pena, em Jornalismo Literário 

(2008), afirma que outro meio de reportar padrão e estrutura é através da narrativa, onde os 

jornalistas literários se sobressaem, já que a não-ficção criativa tem uma voz mais pessoal 

do que a escrita tradicional de notícias, tornando os jornais mais amistosos a seus leitores. 

Como Truman Capotte, que foi morar por alguns meses na cidade de Kansas, para 

acompanhar de perto o assassinato da família Clutter e recolher o maior número possível de 

entrevistas com moradores locais, policiais, familiares, conhecidos e com os próprios 

acusados pelo crime, o repórter literário é uma espécie de antropólogo, que constrói a sua 

reportagem através do estudo de campo, analisando gestos, falas, costumes e objetos que 

compõem o cenário. O Jornalismo Literário, quando bem feito, pode tornar o que seria uma 

simples notícia em uma história atemporal, como fez Euclides da Cunha, em “Os Sertões”, 

que também é uma espécie do gênero jornalístico literário, na época em que nascia no país. 

Portanto, o gênero trata-se da construção da notícia através da apuração, como no 

jornalismo de precisão, e também pode se basear nos valores-notícia, como a morte, por 

exemplo, o principal valor-notícia, segundo Nelson Traquina. 

Vale dizer que o Jornalismo Literário pode ser feito na Teoria Construtivista, já que 

a notícia é construída entre jornalista, fonte e editor. O repórter pesquisa, vivencia e 
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constrói a notícia de acordo com a sua visão, portanto, mesmo o gênero literário não se trata 

do reflexo de uma realidade, mas da interpretação do jornalista, que é influenciado pelas 

suas visões pessoais, parcialidade diante de um fato inusitado e molda a história conforme o 

recorte que realiza. Ou seja, a construção da notícia também é a interpretação da realidade e 

a história, devidamente apurada, contada a partir de uma visão e narrativa própria. Tanto é 

verdade que é possível notar o estilo próprio que cada jornalista literário utiliza em seu 

texto. Afinal, o Jornalismo Literário aproxima o jornalismo da arte, que é quando a 

narrativa encontra a precisão dos fatos. 

Quando Capotte descobre a notícia, antes de começar a escrever A Sangue Frio, ele 

enxerga a possibilidade de desmistificá-la. O principal mérito da obra do autor é a apuração 

que ele realizou, conseguindo remontar a tragédia acontecida em Kansas nos detalhes 

mínimos e mais assustadores. Ao ler A Sangue Frio, o leitor imediatamente consegue 

imaginar a cena dos assassinatos, o terror sofrido pela família e até mesmo o sofrimento 

sentido pelos prisioneiros momentos antes da execução por enforcamento. Sem dúvidas, 

Capotte teve o “faro da notícia” assim que identificou a tragédia, do contrário não 

conseguiria ter elaborado o livro considerado como um dos clássicos do jornalismo. A 

construção da narrativa a partir dos relatos recolhidos por Truman, a percepção do autor em 

relação aos acontecimentos e as estratégias linguísticas aproximam o leitor da literatura de 

não-ficção. No entanto, a organização do material recolhido, a edição do texto e as palavras 

empregadas pelo jornalista fazem parte de uma reportagem a partir do ponto de vista do 

próprio Capotte, além dos recortes e da edição do livro. 

Assim sendo, a Teoria do Newsmaking pode servir de apoio para a apuração dos 

fatos, na prática do Jornalismo Literário. A teoria baseia-se na construção da notícia de 

acordo com o trabalho do jornalista, que é o responsável por identificar o valor-notícia e os 

critérios de noticibialide, responsáveis por chamar a atenção do leitor e abordar assuntos 

que sejam relevantes de alguma forma. De acordo com Felipe Pena (2008), o jornalismo 

literário, assim como o jornalismo de precisão, é muito trabalhoso. Para reportar a rica e 

criativa estrutura da ficção, o escritor precisa primeiro montar um enorme conjunto de fatos, 

e a partir daí escolher aqueles que se adequam a uma estrutura narrativa. Dessa forma, o 

gênero literário tem em comum com o Newsmaking os aspectos do jornalismo estrutural, 

enriquecido com uma narrativa de estilo e apuração aprofundada. 

 

A “corrida“ nas redações 
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Atualmente, as redações jornalísticas estão cada vez menores e a demanda por informações 

sempre crescendo. Felipe Pena (2008) propõe como solução a prática de um jornalismo que 

explique as causas e os efeitos, não apenas a notícia. Para o autor, a necessidade por 

sistemas que sintetizem e processem dados em conhecimento compartilhado vai se tornar 

óbvia, pois dado não processado é indistinguível de ruído e, enquanto o fluxo sem fim de 

dados cresce, o mesmo ocorre com a demanda por instituições e métodos melhores para 

processá-los. Pena, ainda, acrescenta que a solução para o problema do fluxo de dados sem 

fim é a elaboração de novas práticas no jornalismo. Ou seja, a prática jornalística necessita 

de métodos melhores para poder processar todas as informações. E esse método está 

baseado no trabalho do profissional, que, para o autor, tem a missão de levar o máximo de 

informação ao leitor, comprovando a veracidade dos fatos e também tornando a narrativa 

mais extensa. 

O jornalista literário não se trata de qualquer jornalista. É preciso ter a sensibilidade 

e os sentidos aguçados - o que não é para todos. Talvez por isso a narrativa literária obtenha 

certo êxito com os leitores, já que oferece tantos detalhes e conta a história com formato de 

enredo. Ao invés de abrir a página e encontrar a notícia com um tradicional lead, que vai 

informar sobre o que aconteceu, onde e mais a resposta de todas aquelas seis perguntas, a 

reportagem literária vai conquistar o leitor de outra forma, tocando em sua sensibilidade e 

levando sensações diferentes para cada leitor. Portanto, jornalista literário tem de ser um 

profissional dedicado, pois terá de pesquisar mais do que o habitual, desconstruir toda uma 

notícia, desvendá-la e remontá-la. 

O trabalho de recorte e edição é parte essencial do jornalismo, tanto no de precisão 

como no literário. Na Teoria Construtivista, a construção da realidade é uma das principais 

características, assim como ocorre na construção da narrativa literária. A imprensa é 

responsável por esse papel, pois, tudo acontece por meio da manipulação da própria notícia, 

na qual o jornalista está longe de ser um mediador desinteressado, já que sofre 

intereferência da cultura profissional, da organização do trabalho e do processo produtivo. 

Dessa forma, as notícias são como elas são por serem influenciadas pelo processo de 

construção das mesmas. 

 

O mito da objetividade 

O jornalista tem o compromisso com a veracidade e a fidelidade aos fatos. Porém, o 

mito da objetividade jornalística, neutralidade e imparciabilidade trata-se de um dos 
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assuntos mais discutidos pelos profissionais do ramo. O próprio olhar do jornalista e a 

forma como ele escreve é uma história contada a partir do ponto de vista dele. Isso quer 

dizer que a narrativa jornalística é criada, também, a partir de conceitos fundamentados do 

autor, ponto de vista e nível de envolvimento com o fato. E, dessa forma, a neutralidade e 

busca pela imparciabilidade se torna impossível, pois não há como relatar os fatos da forma 

como verdadeiramente aconteceram. Cada pessoa pensa de um jeito e o jornalista não está 

livre disso, inclusive aquele que utiliza os recursos literários. 

Esse tipo de jornalista, embora trabalhe com a apuração mais detalhada e sempre 

esteja atento ao que acontece ao seu redor, é influenciado por tudo o que viveu, pela sua 

bagagem cultural e até pelos seus sentimentos. Cada vez que ele for contar a história que 

viu, estará escrevendo de acordo com o que os seus olhos viram, mesmo podendo ter 

escapado aos olhos do jornalista algum detalhe, que ele não percebeu, ou uma fonte, que ele 

deixou de consultar e poderia acrescentar uma visão diferente ao fato. 

O mérito desse estilo de reportagem, que além de utilizar um texto mais elegante, 

conquista o leitor com uma narrativa bem construída, é o de poder transpassar o que 

acontece no mundo de uma forma mais próxima do real, mas, nunca como o reflexo desse. 

E o jornalismo trata-se de uma busca, na qual os profissionais competentes sempre estarão 

procurando novas formas de se comunicar melhor com o leitor, evidenciando os fatos e 

também oferecendo explicações acerca do que acontece no mundo. No entanto, 

objetividade não guia esse estilo de reportagem, já que o que norteia o Jornalismo Literário 

é a garantia da perenidade e a profundidade dos fatos, como cita Felipe Pena (2008, p.13). 

O bom jornalista não irá utilizar do senso comum e nem de uma parcialidade 

descarada, mas tentará abordar, com o máximo de verossimilidade, os efeitos da notícia e a 

sua relevância pública. Porém, o que se há de entender é que o texto, por si só, trata-se de 

uma edição, além de ser uma história contada por outra pessoa. Dessa forma, não há como 

ser isento na reportagem, pois a escolha das palavras, a escolha do título, das fotos e a 

forma como o texto é montado trata-se da construção da notícia, classificada pela Teoria do 

Newsmaking como uma atividade que depende não apenas do jornalista, mas, também, do 

veículo para o qual trabalha, equipe e os interesses de determinada instituição. 

 

Jornalismo Literário nos livros 

A presença de narrativas literárias é muito mais forte nos livros-reportagem do que 

nos jornais propriamente ditos. Nos impressos diários, uma das maiores reclamações é em 
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relação ao deadline. O jornalista vive correndo contra o tempo e conta com prazos curtos 

para entregar as suas matérias, notícias e reportagens. Além disso, os jornais, atualmente, 

dedicam grande parte do espaço para a publicidade, já que é ela que mantém os veículos. 

No entanto, dessa forma perde-se o espaço do jornal, que poderia ser destinado à 

reportagens mais longas e que pudessem acrescentar mais informações.  

Como no jornal não há espaço para as grandes reportagens, boa parte dos autores 

têm publicado as suas reportagens especiais e aprofundadas em formato de livro. No quadro 

geral de jornalistas do Brasil, apenas uma pequena parcela dedica-se à construção de 

narrativas literárias, até porque, além de muito trabalho, a construção deste estilo também 

necessita de percepção e talento. Enquanto os jornais apostam no factual e vivem a crise da 

credibilidade, além da perda de leitores para o conteúdo de internet, uma solução apontada 

por diversos autores, como Philip Meyer, autor de Os Jornais Podem Desaparecer? – 

Como salvar o jornalismo na era da informação (2007), seria a prática do jornalismo 

literário aliada ao jornalismo de precisão, pois, dessa forma, seria possível produzir não 

apenas notícias, mas matérias e reportagens de cunho social, que contextualizariam o leitor 

ao seu cotidiano, auxiliando no entendimento do funcionamento na sociedade em que está 

inserido e explicando a causa e os efeitos dos fatos noticiados. 

Um dos primeiros livros a ganhar relevância devido ao estilo de reportagem literária 

foi Hiroshima, escrito por John Hersey. A reportagem feita no Japão foi construída em 17 

dias pelo autor, que registrou as consequências do ataque americano contra o país asiático, 

durante a Segunda Guerra Mundial. A obra foi elaborada a partir dos relatos de seis 

sobreviventes do ataque à cidade. Uma das principais características do livro é a 

humanização que brota do texto de Hersey, ao detalhar os momentos de terror vividos pelos 

sobreviventes da tragédia. Hiroshima, ao ser publicado pela Companhia das Letras, foi um 

sucesso de vendas. A editora, no país, é a que mais investe na publicação de reportagens 

literárias. 

Outros livros que alcançaram grande repercussão e reconhecimento foram: Fama e 

Anonimato, do célebre escritor e jornalista, Gay Talese, um dos mais reconhecidos pela 

produção literária de não-ficção, Anatomia De Um Julgamento, de Janet Malcom, A Luta, 

de Norman Mailer, Operação Massacre, de Rodolfo Walsh e Esqueleto na Lagoa Verde, 

que foi escrito por Antonio Callado. 

 

A construção da notícia de cunho social 
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Um dos principais deveres do jornalista é o compromisso com a sociedade. Isso 

significa dizer que, ao narrar os fatos e desenvolver a notícia, é essencial que o profissional 

aborde assuntos que possuam relevância para alguma camada da população, seja passando 

por temas relacionados ao governo, desastres naturais ou em reportagens que denunciam 

condições miseráveis no Brasil. O Jornalismo Literário tem uma forte ligação com as 

denúncias sociais. O jornalista Mauri Konig, em seu livro Narrativas de um 

Correspondente de Rua, reúne uma série de reportagens especiais, que foram feitas no 

Brasil e fora do país também. 

Em sua narrativa, Konig utiliza-se dos recursos literários e a sua obra é impregnada 

de riqueza de vocabulário ao relatar diversas situações que podem ser desconhecidas por 

parte da população, como os problemas da miséria, da prostituição, da camada da 

população que é abandonada e vive sem perspectivas, além da violência urbana, da qual o 

próprio jornalista foi vítima enquanto realizava uma de suas reportagens para o livro. O que 

emociona em Narrativas de um Correspondente de Rua é a sensibilidade do autor ao narrar 

os fatos. 

Para realizar este trabalho, o repórter visitou todas as cidades que citou no livro, 

assim realizando um estudo de campo e recolhendo entrevistas com os personagens 

envolvidos de forma próxima aos acontecimentos que foram relatados. Konig desmistifica e 

remonta diversas histórias, como a da garota menor de idade que teve o seu aniversário de 

quinze anos dentro do prostíbulo, a partir da vivência, a partir do que ele escuta e vê. Do 

contrário, o autor não conseguiria obter a visão necessária para a construção e entendimento 

dos acontecimentos. O livro é composto inteiramente por reportagens que denunciam um 

país que sofre com a falta de fiscalização, segurança, saúde, saneamento básico e educação. 

 

No livro O Brasil Oculto (2013), do mesmo autor, a ocorrência de alguns problemas 

sociais, como a prostituição de menores durante dois grandes eventos esportivos no Brasil, 

a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, são previstas. Dessa vez, para escrever 

as reportagens do livro, Konig percorreu fronteiras brasileiras, cidades portuárias, praias 

paradisíacas, além de estabelecimentos inomináveis onde se vende a virgindade de crianças. 

E, dessa forma, o repórter tira as suas conclusões, na obra, de acordo com o que viu e ouviu. 

No capítulo Infância Sem Copa – Um País a Mercê do Turismo Predatório (O 

Brasil Oculto, 2013), o autor discorre sobre os problemas em relação ao turismo sexual e a 

falta de fiscalização do governo brasileiro, a partir de um trabalho investigativo. Para 
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Konig, “O turismo sexual existe, ainda que os governos e parte do setor turístico não o 

reconheçam”,(p.147). 

O autor esteve no  7º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, 

promovido pelas instituições Global Investigative Journalism Network, Associação 

Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI) e  Instituto Prensa Y Sociedad, em 2013, 

onde apresentou aos participantes do congresso, através do seu livro, a realidade oculta do 

país. A construção noticiosa da realidade presente no livro é apresentada por Konig pautada 

no interesse humano, ou seja, pela quantidade de pessoas envolvidas e pelo interesse 

nacional, que é o que defende os critérios de valor-notícia da Teoria do Newsmaking. 

  A Teoria do Construtivista, que rejeita a ideia da reflexão da realidade defendida 

pela Teoria do Espelho, defende a ideia do jornalismo como a construção da realidade. E, a 

partir desse ponto de vista, segundo Wolf (1995), a criação das notícias leva em 

consideração os critérios para a escolha dos fatos a serem narrados, medindo o seu grau de 

noticiabilidade de acordo com os valores-notícia, que são divididos em: 

• Categorias substantivas: a importância dos envolvidos, a quantidade de pessoas 

envolvidas, o interesse nacional, o interesse humano e os feitos excepcionais. 

• Categorias relativas ao produto: brevidade (dentro dos limites de cada jornal), 

atualidade, novidade, organização interna da empresa, qualidade (ritmo, ação dramática), 

equilíbrio (diversificação dos assuntos). 

• Categorias relativas ao meio de comunicação: acessibilidade à fonte, 

acessibilidade ao local, a formatação prévia de manuais e a política editorial. 

• Categorias relativas ao público: plena identificação de personagens, serviço ou 

interesse público e protetividade (evitar a divulgação de suicídios, etc). 

• Categorias relativas à concorrência: exclusividade ou furo, gerar expectativas e 

modelos referenciais. 

De acordo com Mauro Wolf (1995), a seleção de determinados fatos a se tornarem 

notícia está vinculada à três vertentes principais: a cultura profissional dos jornalistas, a 

organização do trabalho e os processos que envolvem a produção. “Pontuando” um fato 

através desses critérios citados, ele sofrerá a influência do julgamento dos pauteiros e 

editores, embasado em sua cultura profissional. Outro aspecto importante abordado pelo 

autor é que a organização do trabalho, a hierarquia, as jornadas de trabalho também terão 

influência no produto final, que é a notícia, bem como os processos produtivos e suas 

http://abraji.org.br/?id=73&agenda_id=190529232
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limitações ou vantagens, como o horário do deadline, a limitação de caracteres, os tempos 

envolvidos para a edição, diagramação, impressão e distribuição. 

 

Considerações finais 

Portanto, o que acontece é a seleção dos fatos que o jornalista e a equipe de edição 

julgam, mesmo que inconscientemente, montando a realidade. É comum que aconteça uma 

“distorção inconsciente”, que está relacionada às próprias limitações da rotina produtiva, 

como o prazo de entrega do material jornalístico, a preferência de determinados valores-

notícia e o tempo e  espaço disponível para determinada matéria. Porém, apesar do processo 

industrial abordado pela Teoria Construtivista, o processo do trabalho jornalístico não é 

imutável e determinista. A rede de fontes, a capacidade de negociação e o talento para a 

investigação demonstram que o processo de produção das notícias é interativo. Ou seja, ele 

depende das rotinas profissionais, da iniciativa dos jornalistas e da demanda da sociedade. 

O que a Teoria do Newsmaking trata é sobre a forma de trabalhar a produção de 

notícias de forma planejada e ordenada. No livro de Konig, o processo interativo da 

construção da realidade é evidente. E essa é uma das grandes características do criticado 

Jornalismo Literário, já que as reportagens sempre demandam mais tempo para serem 

abordadas de maneira completa, a partir da vivência do repórter perante o fato narrado e a 

coleta de informações todas verificáveis. É o talento e a investigação do jornalista, que 

publicou primeiramente as reportagens na Gazeta do Povo, que mais prendem a atenção 

para as narrativas da vida real apontadas no livro. E é também o ponto citado dentro da 

Teoria Construtivista, ou seja, a de que o trabalho jornalístico não é “imutável e 

determinista”. O que a mescla entre o jornalismo de precisão, o Jornalismo Literário e a 

Teoria do Newsmaking pode resultar, é na forma de trabalhar por um jornalismo mais 

explicativo e menos superficial. Como disse Meyer, em Os Jornais Podem Desaparecer?, 

uma solução para que o jornal impresso não acabe é a adoção e prática de um novo 

jornalismo dentro das redações, o que demanda, também, por um novo tipo de profissional. 

As características que o autor aponta como essenciais ao “novo jornalista“ têm bastante em 

comum com as características do processo de produção da reportagem literária, na qual o 

repórter cria um elo de ligação intimista com as fontes. 
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