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Resumo: A literatura, uma forma de arte expressada por meio de 
palavras, há tempos ganhou o campo do jornalismo. Segundo teóricos, 
esse fenômeno surgiu da necessidade, tanto do jornalista quanto do leitor, 
de veicular/receber informações com maior profundidade. E foi dessa 
maneira - mesclando a prática do jornalismo com técnicas de narração da 
literatura - que nasceu, nos anos 50, nos EUA, o Jornalismo Literário (JL). 
Hoje uma das vertentes mais importantes do JL é o livro-reportagem. 
Criado com a finalidade de preencher os vazios deixados pelo jornalismo 
diário e até pela revista semanal e mensal, o livro-reportagem pode ser 
visto como uma extensão do próprio Jornalismo Literário. Essa nova 
vertente, criada a partir de grandes reportagens, desempenha uma 
importante função no contexto social de ampliar fatos, acontecimentos e 
situações de relevância para a população, sobre um ponto de vista muitas 
vezes esquecido pelo resto da imprensa. Para entender a importância 
desse braço do JL - tanto no contexto social quanto na forma magistral na 
qual ela conduz o leitor – vamos estudar a obra Rota 66: A história da 
polícia que mata, publicada em 1992 pelo jornalista Caco Barcellos. Nosso 
objetivo é entender como a construção narrativa da obra é capaz de 
conduzir o leitor de forma a que, no final da narrativa, ele acabe 
simpatizando com aqueles personagens vistos pela sociedade como anti-
heróis.  
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JORNALISMO LITERÁRIO – PRIMÓRDIOS 

 

 

Já dizia Álvaro Caldas que “o desafio do velho jornal é preservar 

seus valores”. (2002, p.17). Segundo ele, o velho modelo de jornalismo 

impresso precisa voltar às raízes  caso queira sobreviver às próximas 

décadas. Ao que parece, tudo indica que ele sobreviverá, mas, para isso, 

está tendo que enfrentar o seu maior desafio: mudar.  

Ao longo dos anos, o jornalismo impresso como conhecemos vem 

enfrentando uma enorme crise. Parte se dá ao surgimento de novas 

tecnologias que facilitam o acesso rápido à informação. Outra parte se dá 

devido à perda de credibilidade dos grandes periódicos, que volta e meia 

são alvos de escândalos jornalísticos, como foi o caso do tabloide britânico 

News ofthe world, do magnata Rupert Murdoch.  

Engessado pelo antigo padrão de jornalismo, que emprega a técnica 

de pirâmide invertida, o jornalismo impresso perdeu força com o decorrer 

dos anos, enquanto que a TV e internet ganham forma e força ao 

proporcionar uma maior interação do público consumidor com esses 

meios. Esse foi um dos motivos que fizeram com que o Jornal do Brasil 

anunciasse o encerramento das atividades no ramo do jornalismo 

impresso, em 2012. A queda considerável na venda de exemplares teria 

sido o principal motivo para que o veículo, que é considerado um dos 

percussores da revolução gráfica brasileira, passasse a partir dali a ter 

apenas sua edição on-line.   

Nesse sentido é que defendemos a ideia de que o impresso precisa 

passar, urgentemente, por uma reformulação. O escritor e jornalista, Alceu 

Amoroso Lima, acreditava que a imprensa já havia sido mais poderosa. 



Para ele, os meios orais, como a própria TV, o rádio e até o cinema (além 

da internet nos dias de hoje) vieram para tirar um pouco da importância da 

imprensa como o quarto poder. Mas no que perdeu em irradiação, ganhou 

em responsabilidade. Assim como na frase do célebre Jean Cocteau, que 

diz que a fotografia libertou a pintura, o rádio e a televisão libertaram o 

jornalismo impresso de suas funções subalternas (LIMA, 1990, p. 23-4).  

Foi então durante os anos 50 que o norte americano Trumam 

Capote ajudou a iniciar (embora ele se diga o fundador) e consolidar o que 

chamamos hoje de New Journalism, com a reportagem-perfil do ator 

Marlon Brando. Publicada em 1956, pela revista New Yorker e intitulada 

como “O duque e seus domínios”, a matéria teve repercussão mundial e 

não apenas agradou o leitor, como também serviu de inspiração para 

vários profissionais que estariam por vir.  

O então Novo Jornalismo trouxe uma maneira nova de se fazer 

jornalismo, com grandes reportagens interpretativas que, além de bem 

redigidas e apuradas, continham também requintes de literatura.   

 

 Profunda observação, imersão na história a 
ser contada, fartura de detalhes e descrições, 
texto com traços autorais, reprodução de 
diálogos e uso de metáforas, digressões e 
fluxo de consciência – a gama de recursos é 
ampla para que a realidade seja expressa de 
maneira elaborada e sob os mais variados 
aspectos (NECCH, 2009)1.  

 

 

                                                           
1 Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R0527-1.pdf 



Esse novo movimento recebeu o nome de Jornalismo Literário ou 

também como é conhecido, Literatura da Realidade. Os jornalistas 

tentavam com isso dar um enfoque mais imaginativo e lírico à reportagem, 

o que permitia também ao profissional se inserir na história sem alterar a 

realidade das informações publicadas. A reportagem com características 

literárias elevou o nível do jornalismo. E o leitor agradeceu. Ao utilizar 

características similares às encontradas em um romance ou em uma obra 

de ficção, como diálogos e descrições, o leitor se sente inserido na 

história, o que aumenta a probabilidade de ele lê-la até o final.   

Em seu artigo New Journalism: A Experiência literária no 

jornalismo, o jornalista Allan de Abreu ressalta que no jornalismo literário, o 

profissional não é apenas um mero observador e transmissor dos fatos, 

mas uma verdadeira personagem nas situações que descreve. Ele se 

torna o repórter escritor. Em vários casos é possível ver nos textos 

literários, narradores que participam da história, ou aqueles que são meros 

espectadores, o que também começou a ser mais constante em textos de 

jornalismo literário.  

Em pouco tempo, essa “onda” passaria a ganhar novos adeptos e 

nomes de peso começaram a surgir, em especial, nos Estados Unidos. 

Foram os casos de Tom Wolf, Gay Talese, John Hersey e Normam Mayler, 

que, pouco a pouco, se destacaram com suas reportagens (que mais tarde 

se tornariam livros-reportagem). John Hersey, em 1946, havia ocupado 

uma edição inteira do “The New Yorker” com a reportagem Hiroshima – a 

matéria nos mostra como estavam as cidades japonesas atingidas pela 

bomba atômica um ano após o seu lançamento, a partir dos relatos de seis 

moradores. A reportagem é até hoje considerada, por muitos, um ícone do 

Jornalismo Literário. 

Seu impacto e influência – a matéria foi 



considerada a reportagem mais publicada nos 
Estados Unidos no século 20 – não só 
galvanizavam o interesse do público como 
também injetam uma enorme dose de 
autoconfiança nos narradores jovens que 
pretendem afiar seu talento nessa seara (LIMA, 
2003)2. 

 

 

Mas há quem afirme que essas técnicas já eram utilizadas há 

séculos atrás. Segundo Edvaldo Pereira Lima, em seu artigo “Registros 

breves para uma história futura”, o jornalismo literário, na sua maioria, são 

textos com características nítidas de reportagens e ensaios narrativos. Ou 

seja, seria um mergulho intenso do narrador no ambiente sobre o qual 

escreve. Essas técnicas já estariam presentes em obras textuais desde os 

primórdios da história contemporânea.  Um exemplo seria a literatura de 

ficção europeia do século XIX. Para Lima, a escola de realismo social 

caracterizou-se pela ação do escritor de realizar pesquisas de campo 

detalhadas antes de compor um romance ou uma novela. Trocando em 

miúdos, suas histórias nasciam da observação minuciosa da realidade.  

 

 Na Inglaterra, Charles Dickens fazia 
levantamentos de ambientes, costumes, tipos 
humanos e linguagens, normalmente junto às 
classes socialmente marginalizadas, como 
ponto de partida para construções literárias. Na 

                                                           
2 Disponível: 

http://www.abjl.org.br/detalhe.php?conteudo=fl20030902203904&category=ensai

os&lang= 

 



França, Balzac primou pela precisão de 
observação, sendo tão exato na reprodução de 
ambientes que essa prática inspirou uma 
técnica do New Journalism dos anos 60 e 70: a 
técnica dos símbolos dos status de vida. 
(LIMA, 2003) 

 

Essa proximidade pode ser explicada porque durante o século 19 

muitos escritores de ficção também realizavam trabalhos jornalísticos, 

como foi o caso de Euclides da Cunha em Os Sertões. Esses trabalhos, na 

maioria das vezes, eram produções direcionadas ao livro-reportagem, já 

que havia pouco espaço na mídia periódica para a inserção de matérias 

tão extensas e elaboradas. 

 

 

JORNALISMO LITERÁRIO – O LIVRO-REPORTAGEM 

 

 

Criado sob a ótica de preencher os vazios deixados pelo jornalismo 

diário e até pela revista semanal e mensal, o livro-reportagem pode ser 

visto como uma extensão para o jornalismo literário. Essa nova vertente, 

criada a partir de grandes reportagens, desempenha uma importante 

função no contexto social de ampliar fatos, acontecimentos e situações de 

relevância para a população, sobre um ponto de vista muitas vezes 

esquecido pelo resto da imprensa. Uma das melhores definições para 

livro-reportagem é a do teórico Edvaldo Pereira Lima. Para ele, o livro-

reportagem nada mais é do que uma grande reportagem trabalhada em 



forma de livro. E foi dessa maneira que surgiram os primeiros trabalhos do 

gênero. Novamente, o precursor foi o norte americano Trumam Capote. 

Depois da publicação de “O duque e seus domínios”, o jornalista continuou 

quebrando barreiras, e consagrou ainda mais seu nome no Jornalismo 

Literário. Capote emplacou uma série de reportagens na revista New 

Yorker, que depois transformou em uma das mais conhecidas e 

conceituadas obras do jornalismo literário: o livro-reportagem A Sangue 

Frio.  

Para Edvaldo Pereira Lima, o livro-reportagem não é apenas mais 

uma obra literária como milhares já existentes. Ele tem uma função mais 

ampla do que o simples entretenimento. “O livro-reportagem é o veículo de 

comunicação impresso não periódico que apresenta reportagens em grau 

de amplitude superior ao tratamento costumeiro nos meios de 

comunicação”. (LIMA, 1995, p. 29)  

Esse é o caso do livro-reportagem Rota 66: a história da polícia que 

mata, do jornalista Caco Barcellos. A obra foi publicado em 1992, pela 

Editora Record, e já conta com onze reedições. No livro-reportagem, que 

exigiu sete anos de investigação e que abrange um período de atuação de 

22 anos da polícia militar no estado de São Paulo, o jornalista traça o perfil 

dos matadores da Rota e de suas vítimas. Ele também nos mostra, por 

meio de seu extenso banco de dados, os métodos utilizados pelos 

matadores da polícia para apagar provas e alterar os locais dos crimes.  

Em sua obra, Caco Barcellos traz diversos relatos e histórias sobre 

a crueldade da polícia militar com a população, principalmente 

marginalizada, da cidade de São Paulo. O livro é dividido em três partes: 

Rota 66, Os matadores e Os inocentes. Cada uma traz narrativas que se 

entrelaçam. 



No jornalismo diário é convencional narrar os acontecimentos 

utilizando a 3ª pessoa no singular, para mostrar uma visão de quem está 

distante e de fora da história. Contudo, no jornalismo que incorpora 

técnicas de literatura como no livro-reportagem Rota 66 vemos que a 

narrativa foi construída de uma forma que intercala o narrador em 1ª e em 

3ª pessoa. Em determinados trechos, como na perseguição dos três 

jovens do Fusca Azul, é possível perceber que se trata de um narrador 

observador, ou como define Norman Friedman, citado por Arnaldo Franco 

Júnior, narrador “onisciente intruso” é aquele que narra como se não 

houvesse narrativa. E apesar de trazer todos os detalhes, ele evidencia 

seu distanciamento em relação à história. À guisa de ilustração, citamos o 

trecho abaixo retirado da primeira parte do livro Rota 66: 

 

A veraneio cinza nunca esteve tão perto. A 200, 
300 metros, 15 segundos: a sirene parece o 
ruído de um monstro enfurecido. Os faróis 
piscam sem parar. O farolete portátil de 5 mil 
watts lança luzes no retrovisor de todos os 
carros à frente. Os motoristas, assustados, 
abrem caminho com dificuldade por causa do 
trânsito movimentado neta madrugada de 
quarta-feira, no jardim América. (BARCELLOS, 
2010, p.15) 

 

Nesse caso, o narrador é definido como onisciente, pois sabe e nos 

conta detalhes conhecidos apenas pelos personagens que fizeram parte 

da cena. Já em determinado momento, o narrador parece ter controle total 

da situação, ou como define Friedman, ele adota um ponto de vista divino, 

para além do tempo e espaço. Esse é chamado de autor onisciente neutro, 

que mostra ter total conhecimento sobre da história, sobre as personagens 

e sobre o desdobramento da narrativa. Isso pode ser visualizado em um 



trecho em que o narrador narra até o pensamento de um dos policiais.  

 

A velocidade dos novos perseguidores é tão 
alta que eles preferem, ao invés de manobrar e 
retroceder, seguir em frente, entrar na primeira 
rua à direita, para tentar bloquear o inimigo pelo 
caminho paralelo. (BARCELLOS, 2010, p.17)  

 

Em outra passagem, ele observa um detalhe possível apenas para 

quem realmente fazia parte da cena. Na verdade, ele dá detalhes das 

atitudes dos policiais que estão dentro da viatura.  

 

Com o carro ainda em movimento, o soldado 
posiciona o câmbio na terceira marcha, em vez 
da primeira, e a Veraneio avança sem força 
alguns metros. O barulho das velas do motor 
acusa o erro até ele acertar a posição. Ao lado 
do motorista, o sargento comandante da Rota 
13 tem o dedo indicados esquerdo grudado no 
botão da sirene. Com a mão direita, ele pega o 
microfone do rádio e grita ao operador da 
Central de Operações (Copom). (BARCELLOS, 
2010, p. 16).  

 

 

 Já em outros trechos, como no que o jornalista relata sua infância 

pobre na periferia de Porto Alegre, podemos ver uma narração em 1ª 

pessoa do singular, prática que não é muito convencional no jornalismo 

diário, mas que é muito utilizado por adeptos do novo estilo de jornalismo.  

 

 



Sou um menino tímido, bem comportado, nada 
fiz de errado, mas sei que devo fugir. Até hoje 
me limitava a assistir à fuga dos amigos 
maiores. Mas já completei 12 anos, tenho que 
começar a me prevenir. Estamos fugindo desde 
o momento em que a Bate-lata apontou, na 
descida da nossa rua. (BARCELLOS, 2010, p. 
25). 

 

 

Esse processo de utilizar recursos literários aproxima o leitor da 

narrativa e proporciona a ele a capacidade de revelar o estado e o espírito 

de seus personagens. Na obra, são inseridos diálogos, flashback que 

ajudam na contextualização dos fatos e na quebra da linearidade da 

narrativa jornalística. Por isso, muitas vezes, o leitor se encontra ao lado 

do repórter, no caso o escritor Caco Barcellos.  

O livro narra fatos e acontecimentos de um período 

específico. Mas ainda assim, a obra Rota 66 é atemporal. Mesmo sem a 

factualidade, o acontecimento ainda parece quente, o que é uma das 

principais características do livro-reportagem. Partindo de pesquisas 

aprofundadas, o autor escreve uma obra que permanece até hoje na 

memória dos leitores.  
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