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Resumo: Com o avanço das novas tecnologias, as mídias tradicionais têm 
buscado agilidade na informação, proporcionando notícias instantâneas. 
Esse imediatismo de alguns meios, como rádio, TV e o próprio jornal 
impresso acaba expondo um relato superficial dos acontecimentos. O livro-
reportagem, objeto de nosso estudo, vem para preencher o espaço 
deixado por esses meios, muitas vezes justificado pela pretensa falta de 
tempo que os leitores teriam para se debruçarem sobre reportagens mais 
extensas. Ao optar pelo gênero literário – espécie de união entre o 
jornalismo e a literatura -, o jornalista acaba por conseguir uma liberdade 
maior para exercitar o seu texto, proporcionando análises de pontos de 
vista que seriam impossíveis no jornal diário, pois exigiria mais tempo de 
apuração. Para ilustrar nossa pesquisa, usaremos a obra de Fernando 
Moraes, o livro-reportagem Olga, publicado em 1985, a fim de mostrar 
como se dá o casamento entre duas áreas aparentemente inconciliáveis: o 
jornalismo e a literatura. 
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A NARRATIVA DO REAL 

 

 

O livro Olga, de Fernando Morais, será o objeto de estudo para 

este artigo, assim como a monografia “Um outro olhar para Olga Benario” 

servirá de base para pensarmos sobre jornalismo, reportagem, literatura, 

jornalismo literário, livro-reportagem, romance-reportagem e biografia. 

Não se sabe ao certo de que forma o homem primitivo começou a 

se comunicar, se foi por gestos ou grunhidos, mas por meio de sua 

evolução ele associou um gesto, um som, a um objeto ou ação. Com isso, 

ele criou os signos, uma coisa que faz referência a outra coisa, em que o 

significado seja comum a todos. Por meio da combinação desses signos, 

ele criou a linguagem, e com o aperfeiçoamento dela o homem evoluiu no 

campo da comunicação.  

Mas a linguagem oral passa ter certas limitações, entre elas a 

permanência e o alcance. Desse modo, ele teve a ideia de fixar os signos 

em forma de desenhos, como os encontrados em cavernas de Altamira - 

Espanha, e Dordogne, na França, pintados na era Paleolítica, entre 35.000 

e 15.000 anos antes da era cristã. Com o desenvolvimento dos signos 

sonoros e visuais, o homem cria a linguagem escrita, século IV antes de 

Cristo. Durante seu aperfeiçoamento, criou-se o conceito de letras, 

constituindo os alfabetos. Para transportar esses signos de forma prática, 

entre as várias invenções, a que mais se destacou foi o papel, criado pelos 

chineses. 

Passados alguns séculos, os meios de comunicação também se 

desenvolveram. Gutenberg criou a tipografia, o que acelerou o processo 

de cópias de livros, antes feitos a mão por monges. A invenção da 
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fotografia proporcionou a criação do cinema, a ilustração de livros e a 

transmissão das imagens via televisão. Com a criação dos meios 

eletrônicos como telégrafo, telefone, rádio e televisão, a comunicação 

pôde chegar a lugares mais distantes.  Dessa forma, surgem os meios de 

comunicação que passam a ter grande influência e poder sobre a 

população. Nesse percurso feito pela comunicação, surgiu o Jornalismo. 

Os primeiros indícios dessa atividade são do início do século XVII, em 

lugares com centros comerciais. Nessa época, não havia a figura do 

repórter e nem reportagem, o objetivo do jornal era publicar textos para 

exaltar o Estado e a Igreja.  

No século XIX, os jornais, como toda sociedade da época, 

passaram por grandes transformações ocorridas após a Revolução 

Industrial. O foco do jornal deixa de ser apenas a realeza, passando a 

publicar assuntos de interesse de toda a sociedade. O jornalismo passa a 

desempenhar um papel de “educador”, com conteúdos sobre literatura, 

teatro, moda, costumes etc. Na tentativa de atrair o leitor, criaram os textos 

elaborados, carregados de emoção, como toque de sentimentalismo para 

moças, aventura para os jovens e textos “exóticos” para todos.  

A figura do repórter e da reportagem surge a partir da necessidade 

de aproximar o texto da fala do texto que era praticado/falado nas ruas. Os 

títulos das matérias passaram a ser destacados, como uma forma de atrair 

o leitor. Com a evolução desse meio de comunicação, chegamos ao 

jornalismo contemporâneo, à reportagem, à forma de contar “como” e “por 

que” os fatos aconteceram.  

 Com essa necessidade de ir além da notícia, de ter um 

enriquecimento maior de informação, da ampliação de um relato, de 

oferecer uma compreensão mais aprofundada da realidade, surge a 
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Reportagem que, segundo Cremilda Medina, em entrevista a Edvaldo 

Pereira Lima, em Páginas Ampliadas: 

 

A reportagem é a forma de maior aprofundamento possível da 
informação social e, por outro lado, é aquela que responde 
melhor as aspirações de uma democracia contemporânea, 
com toda a plenitude até mesmo da utopia, o socialismo, ou 
dentro da modernização capitalista. (LIMA, 1995, p.27).  

 

 A reportagem foge da fórmula de construção da mensagem. Por 

meio dos elementos do jornal diário, ela ganha profundidade, 

proporcionando mais liberdade ao repórter. Ela não se prende a atualidade 

dos fatos, pois busca no tempo passado acontecimentos que merecem 

destaque. Por meio da reportagem, o acontecimento pode ganhar 

preciosos detalhes, que seriam impossíveis no jornal diário. Há uma 

liberdade maior na hora relatar um fato, não há uma preocupação com a 

atualidade e nem com a periodicidade.   

 Um dos aspectos mais importantes para diferenciar uma notícia 

de uma reportagem é a atualidade. 

 

 

Embora a reportagem não prescinda de atualidade, esta não 
terá o mesmo caráter imediato que determina a notícia, na 
medida em que a função do texto é diversa: a reportagem 
oferece detalhamento e contextualização àquilo que já foi 
anunciado, mesmo que seu teor seja predominantemente 
informativo... Assim mesmo, um fato importante acontecido há 
cinco anos ou dez poderá ser “comemorado” por uma 
reportagem, que reproduza quase da mesma forma a original. 
(SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 18).     
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 Por ter uma linguagem mais solta, a reportagem, dificilmente se 

encaixaria na fórmula pronta de construção da mensagem, onde tudo se 

resume aos elementos o que, quem, quando, como, onde, por quê. Esses 

elementos conduzem a uma informação direta dos fatos, sem haver muitos 

detalhes.  

 Os relatos, a seguir, fazem parte da obra de Morais, Olga. Eles 

demonstram como foram dados os primeiros passos da Intentona 

Comunista no país. O assunto é tratado de forma mais detalhada, por ser 

uma reportagem, como por fazer parte de um livro-reportagem. A leitura 

desse trecho proporciona, graças aos detalhes expressos pelo autor, situar 

o leitor de parte da história política do país, pouco conhecida pelos 

brasileiros.  

 

 

De Xangai, na China, após uma rápida passagem por 
Moscou, partiram os alemães Arthur Ernst Ewert e sua 
mulher, Elise, assessores políticos, que viajavam com 
documentação norte-americana em nome de Herry Berger e 
Machla Lenczycki. De Buenos Aires, via Montevidéu, vieram 
Rodolfo Ghioldi e sua mulher, Carmem, assessores políticos, 
ele sob o nome de Luciano Busteros, ela mantendo sua 
identidade original. Dos Estados Unidos e com documentação 
autêntica chegara o jovem Victor Allen Barron, raiotelegrafista 
e técnico em radiocomunicações. Também com 
documentação genuína veio da Europa o casal belga 
Alphonsine e Léon-Jules Vallée, responsáveis pelas finaças e 
assessores políticos. Da Alemanha viriam os misteriosos 
Franz Paul Gruber e Erika, sua esposa, ele especialista em 
explosivos e sabotagem, ela datilógrafa e motorista. 
(MORAIS,1985, p. 68). 
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 Ricardo Kotsho, em A Prática da Reportagem, fala sobre a 

importância da grande reportagem, das matérias mais extensas, que 

explora um assunto em profundidade. A grande reportagem rompe todos 

os organogramas, todas as regras sagradas da burocracia – e, por isso 

mesmo, é o mais fascinante reduto do jornalismo, aquele em que 

sobrevive o espírito de aventura, de romantismo, de entrega, de amor pelo 

ofício. (KOTSCHO, 2005, p. 71). 

 Já Edvaldo Pereira Lima fala da “atualidade”, da “periodicidade” 

que, muitas vezes, é vista como algo superficial, devido ao compromisso 

de colocar todo dia no mercado um produto novo.  

 

Para ganhar tempo, essa rotina procura a simplificação, que 
resulta em duas pragas nocivas quando a mensagem 
jornalística promete uma leitura em profundidade do real.  
A primeira praga é a construção da mensagem por meio de 
uma fórmula onde tudo é reduzido aos elementos o que, 
quem, quando, como, onde e - mais raramente – porque e 
para que.  
A segunda é a legitimação de certas fontes – pessoas, figuras 
públicas, especialistas, além de documentos procedentes de 
certas instituições – como as únicas e “verdadeiras” de certos 
assuntos, chegando a imprensa a ter a comodidade de se 
repetir ao longo do tempo as mesmas fontes, sempre que o 
assunto em voga é a especialidade daqueles que os meios de 
comunicação elegem como as únicas autoridades do 
assunto.(LIMA,1993, p.20). 

 

  

 A falta de espaço para as grandes reportagens na imprensa 

convencional facilitou a ascensão do livro-reportagem, possibilitando uma 

abrangência maior, uma contextualização do tema, mas sempre sendo 

temas que correspondem ao real, com um texto atraente e cuidados com a 

diagramação, entre outras coisas.  
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 Um dos objetivos do livro-reportagem é oferecer uma 

contextualização maior dos fatos, inserir o leitor no contexto da história, 

mostrar uma realidade que vai além daquela que a notícia apresenta.  

 

 

JORNALISMO LITERÁRIO 

 

 

As técnicas literárias de construção narrativa não deixam de fora 

os bons princípios da redação diária, como uma apuração precisa, 

observação atenta dos fatos, clareza e ética. Mas, também não precisa se 

preocupar com a atualidade, periodicidade, não tem a necessidade de 

produzir algo novo a cada dia, proporcionando análises de pontos de vista 

que seriam impossíveis no jornal diário, pois exigiria mais tempo de 

apuração. O Jornalismo literário deve ter uma função social, um 

compromisso com a sociedade, contribuindo para formar opiniões. Não 

basta apenas informar, o repórter deve formar cidadãos. 

O Jornalismo literário surgiu no século XVII com escritores 

europeus, entre eles, Daniel Defoe que, numa série de reportagens 

policiais, passa a utilizar técnicas literárias em seu trabalho. No século XIX, 

a aproximação entre literatura e jornalismo torna-se mais marcante. Os 

costumes e a linguagem das ruas migram para o campo da ficção. Por 

meio da descrição detalhada das cenas e a reprodução fiel dos diálogos, o 

novo jornalismo acaba se legitimando. O termo Jornalismo literário ou 

“novo jornalismo” passa a ser utilizado para designar a narrativa 

jornalística que utiliza técnicas literárias. Hiroshima, de John Hersey, 

publicado na revista The New Yorker, em 1946, torna-se o marco do 



8 
 

jornalismo literário. A obra relata a vida de seis sobreviventes da bomba 

nuclear que destruiu Hiroshima, no final da II Guerra. É uma mistura ficção 

com jornalismo. No Brasil, os precursores desse estilo são Euclides da 

Cunha, em Os Sertões, narrativas sobre a guerra de Canudo, escrita no 

período em que trabalhava como repórter n´O Estado de São Paulo, e 

João do Rio, que usava o pseudônimo de Paulo Barreto, com suas 

crônicas onde relatava o cotidiano da vida carioca, no início do século XXI.  

No decorrer da história, alguns escritores trouxeram a contribuição 

da literatura, por meio de suas crônicas, para o jornalismo brasileiro. 

Algumas redações contaram com a presença de escritores como: Érico 

Veríssimo, Nelson Rodrigues, Carlos Drummond de Andrade, Carlos 

Heitor Cony, entre outros. 

A revista Realidade também é um exemplo da onda de Jornalismo 

Literário na década de 60. Graças à competência de profissionais como 

José Hamilton Ribeiro, Sérgio de Souza, Luiz Fernando Mercadante, 

Roberto Freire, entre outros, Realidade, que era da Editora Abril, chegou a 

ter uma tiragem de 500 mil exemplares por mês.  

O gênero Jornalismo literário tem diferentes interpretações para 

alguns teóricos, no livro Páginas Ampliadas – O Livro-Reportagem como 

extensão do Jornalismo e da Literatura, Edvaldo Pereira Lima fala do 

emprego do termo Jornalismo Literário, feito por norte-americanos e 

espanhóis para designar narrativas que utilizam os recursos da literatura 

para atrair a atenção do leitor: 

 

Os norte-americanos aplicam o termo jornalismo literário para 
designar a narrativa jornalística que emprega recursos 
literários. Os espanhóis a denominam de periodismo 
informativo de creación. Esse emprego é necessário porque, 
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para alcançar poder de mobilização do leitor e de retenção da 
leitura por sua parte, a narrativa de profundidade deve possuir 
qualidade literária. (LIMA, 1995, p. 142). 

 

 

Por meio dos recursos da Literatura, o leitor é seduzido por 

detalhes que recriam as cenas, as sensações, os sentimentos e ações dos 

acontecimentos, isso possibilita ao leitor lembrar-se do texto depois de 

alguns anos, como também querer saber mais sobre o fato.  

  No Brasil, o Jornalismo literário também é classificado de 

diferentes formas. Para alguns autores, trata-se simplesmente da época 

em que escritores assumiram, nas redações, funções de articulistas, 

cronistas, por exemplo. Outros dizem referir-se à crítica de obras literárias 

publicadas nos periódicos. Há aqueles que assemelham o gênero, com o 

movimento conhecido como New Journalism, iniciado nas redações dos 

EUA, na década de 1960.  

 O Jornalismo literário também pode ser chamado de literatura da 

realidade, literatura não-ficcional, jornalismo em profundidade, reportagem-

ensaio, jornalismo de autor e jornalismo diversional. Esse gênero literário 

explora o lado autoral de cada jornalista e vai além das aparências, 

apresentando dados minuciosos. 

 Fernando Moraes, no livro Olga, usa dos artifícios do jornalismo 

literário para contar a história de vida da heroína Olga Benario. Graças a 

esse gênero podemos ter uma visão mais ampla da realidade em que ela 

se encontrava, enquanto estava presa: 

  

E foi poucas semanas após o fim desse inverno de 1938 que 
novas prisioneiras trouxeram a terrível notícia: Hitler havia 
ocupado a Tchecoslováquia. Cada nova investida da tropa 
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nazista deixava um terrível rastro de violência e perseguição 
contra judeus, comunistas, socialistas, e sociais-democratas, 
superlotando as prisões e os campos de concentração.  A 
fortaleza de Lichtenburg, que tinha capacidade para no 
máximo mil pessoas, estava ocupada por quase 4 mil 
prisioneiras. (MORAES, 1985, p.257).  

 

 

Ao longo da história, vários teóricos tentaram definir a junção entre 

Jornalismo e Literatura, como um gênero específico, mas na realidade o 

que podemos ver, na visão de outros teóricos, é que se trata de 

subdivisões desse gênero: Livro-reportagem, Romance-reportagem e 

Biografia. 

No livro-reportagem a profundidade é algo indispensável, dá ao 

repórter a possibilidade de buscar mais dados, ouvir mais pessoas, ter 

outras fontes, proporcionando aos leitores mais informações sobre o 

assunto abordado. Ele vai além dos espaços deixados pelos meios 

periódicos, ele confere liberdade ao autor. Utiliza artifícios do jornalismo, 

como pauta, redação e edição, como também os elementos narrativos do 

gênero literário, procurando unir permanência à profundidade.   

Ao decidir por esse gênero, o jornalista não pode esquecer-se dos 

princípios básicos do jornalismo, a ética e o rigor, tanto na apuração, 

quanto na observação. Ele deve tomar cuidado para não passar do ponto, 

exagerar nos detalhes do ambiente, com palavras, diálogos irrelevantes, 

para dar mais dramaticidade ao fato, e com isso, esquecer a função 

primordial do jornalismo, que é informar a sociedade. 

Ao longo dos anos, as empresas jornalísticas criaram um ideal de 

linguagem para tratar a notícia - a narrativa objetiva - na qual a falta de 

adjetivação e a narração em terceira pessoa são peças chaves. Esse 



11 
 

formato de jornalismo delimitou a prática das grandes reportagens no 

jornalismo diário, que procurou abrigo nas páginas das revistas e depois 

nos livros.  

Para Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari, há uma diferença entre 

notícia e reportagem, a primeira tem como objetivo informar o acontecido, 

seguindo a fórmula pronta do jornalismo cotidiano, a pirâmide invertida, 

mas sem se aprofundar. A segunda proporciona um relato mais 

abrangente dos acontecimentos, despertando maior interesse do leitor. 

 

 

Um fato pode ser tão importante que sua simples notícia ou 
uma enorme reportagem a respeito dele vão sempre procurar 
documentar seus aspectos referenciais, porque aí está a 
expectativa do leitor. Já um episódio de restrito interesse só 
ultrapassará o mero registro se envolto em circunstancias que 
conduzirão o leitor a um posicionamento crítico, revelando-lhe 
ângulos inusitados, salientando outros apenas entrevistos – 
enfim, iluminando e ampliando a visão sobre determinado 
assunto. Essa talvez, a função distintiva entre noticiar e 
reportar. (SODRÉ, FERRARI, 1986, p.14)   

 

 

O livro-reportagem diferencia-se das demais publicações 

classificadas como livro por três condições: quanto ao conteúdo, ao 

tratamento e à função. O conteúdo do livro-reportagem corresponde ao 

real, ao factual e tem como qualidades essenciais, a veracidade e a 

verossimilhança. Quanto ao tratamento, o livro-reportagem recebe, desde 

a sua concepção de linguagem até a edição de texto, procedimento 

jornalístico. No que diz respeito à função, esse tipo de produção 

jornalística deve levar em conta o objetivo de informar, orientar e explicar.   
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Ao escolher a narrativa longa, livro-reportagem, o jornalista dá a si 

mesmo, o direito de trabalhar melhor o texto, rompendo com o lide 

clássico, a fórmula que trata um acontecimento de forma direta, objetiva.  

A mistura do jornalismo com a literatura resultou também no 

gênero romance-reportagem, que ganhou mais força durante ditadura 

militar, na década de 60 e 70. Ao terem seus trabalhos diariamente 

vistoriados, os jornalistas buscaram outras formas de passar a realidade 

brasileira, burlando a censura por meio de textos escritos em livros.  

Esse tipo de narrativa torna-se responsável por comunicar à 

sociedade, a real condição em que se encontrava o país, pois a grande 

imprensa estava sob censura militar. O romance-reportagem passou a 

constituir-se a única forma de expor aos leitores as barbáries cometidas 

pelo governo, entre elas o desrespeito aos direitos humanos. Coube então 

a esse gênero a missão de transmitir a verdade, e comprometidos com 

isso, os escritores buscavam a observação criteriosa dos fatos, a 

descrição da realidade social do país. 

Nesse período houve uma mudança no estilo do jornalismo 

praticado no país, iniciou-se pela primeira vez a prática de um jornalismo 

com mais amplitude. Na mesma época surgiu à revista Realidade, uma 

referência quando se trata da prática do jornalismo literário. A partir daí, 

algumas editoras abriram espaço para esse novo gênero, como Alfa e 

Omega e a Civilização Brasileira, ambas lançaram coleções desse novo 

estilo, como “Romance-reportagem” e “Repórter Brasileiro”.  

As coleções da Alfa e Omega tiveram um grande papel para o 

jornalismo da época, elas conseguiram dar um novo rumo a reportagens. 

Fizeram com que o livro-reportagem atingisse um nível respeitável de 

expressão, dando continuidade às matérias que saiam nos jornais.  
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Assim como o romance-reportagem, a produção de uma biografia 

também é construída utilizando recursos do jornalismo literário. Esses 

recursos permitem ao biógrafo reconstruir a história cena a cena, mostrar 

diálogos, hábitos, gestos, entre outras características do personagem. 

Essa construção jornalística será aborda a seguir.    

A biografia conta a história de vida de uma pessoa comum ou uma 

personalidade pública que, por algum motivo, se torna interessante para 

ser retratada. Ela é a reconstrução dos vários fatos que compõem a vida 

do biografado, que se ampara nas técnicas de apuração e narração 

jornalística para produzir um trabalho biográfico. Apesar da biografia já ser 

produzida há séculos em outras partes do mundo, no Brasil ela ganhou 

mais destaque durante a década de 70, quando surgiu uma nova maneira 

de fazer biografia. Esse novo biografismo se desenvolveu quando os 

autores buscaram para a produção dessas obras, personagens 

misteriosos, despertando a curiosidade dos leitores. A partir disso, a 

biografia se democratizou deixando de ser foco dos trabalhos apenas 

celebridades, passando a retratar pessoas comuns. 

Para a construção de uma biografia, esteja o biografado vivo ou 

não, o autor deve conversar com parentes, amigos ou mesmo 

testemunhas que acompanham ou acompanharam a trajetória de vida do 

personagem. Buscar evidências em documentos, arquivos, ter o máximo 

de informações possíveis para atingir seu objetivo. Sérgio Vilas Boas fala 

sobre o processo de construção de uma biografia: 
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Imaginem a biografia em um livro como sendo uma cebola, 
que possui camadas. A primeira camada é a história de vida 
do sujeito, sua trajetória de vida, seu destino. A segunda é o 
modo como essa trajetória é apresentada pelo biógrafo. A 
terceira envolve a visão de mundo da época em que o 
biógrafo viveu; e é na quarta camada, a mais profunda delas, 
que nós leitores podemos saber que facetas do personagem 
o biógrafo definiu bem, definiu mal ou simplesmente se omitiu. 
(VILAS BOAS, 2008, p.10).   

 

 

Na construção de uma biografia, o jornalista-biógrafo vai se 

deparar com várias imagens do mesmo personagem, algumas delas 

conhecidas e outras não, mas que serão responsáveis pela reconstrução 

de sua imagem. O biógrafo alternará entre descrições e contextualizações 

para trazer a informação, a história do personagem.  

As biografias têm um público fiel e espaços garantidos nas 

livrarias, isso devido a textos atrativos, sedutores e de apelo popular. Elas 

são escritas geralmente por jornalista, que resgatam a trajetória de 

personalidades, desvendando mitos criados sobre esse personagem, ou 

buscando a história de vida de pessoas que já não lembrados pela 

memória nacional. A razão do sucesso desse tipo de leitura, na atualidade, 

vem do fato de que o leitor tem procurado cada vez mais novas biografias, 

como também tem aumentado o interesse pela vida das personalidades. 

O objetivo do jornalismo literário é envolver o leitor com a narrativa, 

explorar um texto solto, relatar um fato utilizando detalhes, descrevendo 

sensações, pensamentos e sentimentos. O livro-reportagem vem para 

preencher o espaço deixado pelos meios de comunicação diários, pois não 

precisa se preocupar com a atualidade, não tem a necessidade de produzir 

algo novo a cada dia e também contribui para formar opiniões. 
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