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E a história? Ela está na rua.  

Na multidão.  

Acredito que em cada um de nós  

há um pedacinho da história.  

Um tem meia paginazinha,  

outro tem duas ou três. 

Juntos, estamos escrevendo  

o livro do tempo.  

Cada um grita a sua verdade.  

O pesadelo das nuances.  

E é preciso ouvir tudo isso separadamente,  

dissolver-se em tudo isso e  

transformar-se em tudo isso.  

E, ao mesmo tempo,  

não perder a si mesmo.  

Unir o discurso da rua e da literatura.   

 

Svetlana Aleksiévitch (2016,  p. 19)
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Escrever não-ficção é mais como fazer uma escultura, uma questão de 

moldar a investigação sobre a coisa acabada.  

Romances são como pinturas, aquarelas, especificamente”.  

Joan Didion 

 

Efêmero e marcante. Talvez esses dois adjetivos sejam boas escolhas para definir a 

história do Nicolau, um jornal mensal financiado pelo governo que, de certa forma, balançou 

as estruturas do Paraná entre o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990. Unindo opiniões 

diversas e ideias efervescentes, o suplemento cultural deu voz a poetas, escritores, fotógrafos, 

pesquisadores, artistas plásticos e, também, repórteres. Em comum, os colaboradores do 

periódico mantinham um desejo latente de discutir temas polêmicos, causar reflexões e dar 

amplitude para as distintas expressões artísticas da época, tendo em vista o momento histórico 

brasileiro em que estavam produzindo conteúdo: final recente da Ditadura Militar que calou 

tantos outros formadores de opinião antes deles.  

Com financiamento da Secretaria de Estado da Cultura, que viabilizava o projeto, a 

equipe inicial do Nicolau se orgulhava em dizer que, apesar do vínculo com o poder público, 

desfrutava de liberdade editorial. Tal privilégio era aproveitado em sua plenitude, conforme 

constatamos ao folhear as primeiras edições e perceber os assuntos pertinentes que eram 

abordados. A repercussão era visível: pessoas de todas as partes do Brasil e até mesmo do 

exterior escreviam cartas à redação com elogios, sugestões e mais opiniões. É essa vivacidade, 

da primeira fase do Nicolau, que chamou a minha atenção no momento em que eu elaborei o 

projeto de pesquisa que seria apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste.  

Após conversas com o orientador do trabalho, delineamos melhor o que investigaríamos 

dentro do jornal, buscando desenvolver uma ligação interessante com a Linha de Pesquisa do 

curso, que é Texto, Memória e Cultura. A minha graduação é em Comunicação Social – 

Habilitação em Jornalismo e eu tenho especialização em Jornalismo Literário, com uma 

experiência profissional em jornal impresso, e sempre busco colocar em prática os textos 

diferenciados, com foco principalmente na humanização. Sendo assim, decidimos aproveitar o 

meu conhecimento prévio e propor uma pesquisa que aprofundasse tanto a área da 

Comunicação Social quanto a da Literatura. Ou melhor, o entremeio. 
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É difícil precisar o exato momento em que nos encantamos com algo. A vida, afinal, é 

composta por uma sequência de pequenos momentos que se sobrepõem continuamente. 

Acredito que o meu encontro com o Jornalismo Literário ocorreu aos poucos, mas, hoje, vejo 

nele a razão pela qual o Jornalismo continua fazendo sentido para mim. Consigo vislumbrar o 

futuro da Reportagem na postura diferenciada do repórter em harmonia com um texto que 

busque ir além do relato padrão. E, é por isso, que esta pesquisa importa para mim. 

Durante a graduação em Jornalismo, eu tive contato com várias áreas (impresso, 

televisão, rádio, internet) e diversos modos de contar histórias, sobretudo o convencional, que 

elenca os dados por ordem de “importância” e vai ditando “quem, onde, como, onde, por quê” 

de maneira quase industrial que chega a nos lembrar da imagem de Charles Chaplin1, 

atrapalhado, apertando parafusos em velocidade frenética. Dominar a técnica, no entanto, não 

despertou em mim a paixão pela profissão. Após formada, trabalhando no dia a dia de uma 

redação de jornal no interior do Paraná, eu buscava o meu jeito de fazer as coisas. Queria 

construir uma assinatura pessoal, que quiçá me diferenciasse e fizesse com que alguém sentisse 

vontade de ler o que eu escrevia, para além do título e da linha fina2. 

Em uma manhã de 2012 que poderia ser normal, recebi do editor a missão de ir para a 

rua e voltar com uma história para a primeira página do jornal do final de semana. Não havia 

pauta. Eu deveria descobrir algo genuinamente, como aqueles livros escritos por repórteres 

grisalhos que eu lia na universidade tanto falavam, mas que hoje em dia é uma tática pouco 

levada a sério pelos meios de comunicação. Saí, então, armada apenas com o bloquinho de 

anotações a e a caneta promocional, ao estilo que Eliane Brum3 ensina em seus livros. Um misto 

de nostalgia e ansiedade inundavam meus pensamentos: e se eu não encontrasse nada?  

Bem disse o poeta Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto 

desencontro pela vida. No calçadão da XV de Novembro, a via principal de Guarapuava, eu 

avistei um engraxate entediado a olhar o movimento de jovens com tênis nos pés. Naquele 

instante, percebi que aquele homem era a história que eu procurava: ele presenciava o 

desaparecimento do seu ofício na cidade. Depois de convencê-lo sobre a viabilidade da 

entrevista, conversamos por horas. Voltei para o jornal com mil ideias para a abordagem do 

texto que, de fato, ilustrou a capa do exemplar de sábado e domingo. Nascia ali a editoria Gente, 

que circulava semanalmente no Diário de Guarapuava e se importava com a vida de ilustres 

anônimos. 

                                                           
1 Referência ao filme Tempos Modernos, lançado em 1936. 
2 Espécie de resumo da matéria, que vai abaixo do título. 
3 Jornalista brasileira da atualidade mundialmente premiada. Hoje é colunista do site El País. 
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A repercussão do texto foi muito positiva e me mostrou como poderíamos chamar a 

atenção dos leitores, até então tímidos. Por meio de relatos de histórias de vida de pessoas 

comuns, conseguimos o engajamento que queríamos. Através de um jeito diferente de narrar, 

eu fui percebendo que as características fundamentais do Jornalismo Literário fazem toda a 

diferença, mesmo num veículo de comunicação do interior do mundo. Humanização, descrição 

zelosa, mergulho na realidade, voz autoral.... Utilizei tais estratégias em várias matérias, sendo 

que muitas delas ganharam destaque no jornal.  

Um dos feedbacks que mais me marcaram nesse caminho comprometido com o JL foi 

o de uma agente comunitária de saúde. Acompanhei o trabalho dela durante um dia, visitando 

moradores do bairro Jardim das Américas – localizado na periferia – e registrando nossas 

conversas. A foto da mulher ganhou espaço na primeira página e duas páginas internas foram 

destinadas ao texto. Na manhã em que o jornal chegou às bancas, ela me liga e diz: “Estou 

emocionada. Pensei que seria uma coisa, mas foi outra totalmente diferente. Você descreveu o 

que eu faço de uma maneira tão sensível que eu fiquei orgulhosa”. Acredito que o diferencial 

do Jornalismo Literário é exatamente este: gerar empatia. As pessoas passam a olhar para si 

mesmas e também para os outros com olhos mais generosos. Distâncias que pareciam imensas 

se encurtam, pois são imaginárias. 

Em 2013, eu me inscrevi na Pós-Graduação em Jornalismo Literário conduzida pelo 

pesquisador Edvaldo Pereira Lima, professor aposentado da ECA (Escola de Comunicação e 

Artes) da USP (Universidade de São Paulo) e referência da área no Brasil. No curso, consegui 

aprofundar questões referentes à linguagem, exercitar possibilidades e também conhecer 

autores renomados, tanto do nosso país quanto nomes estrangeiros que elevam a escrita de não 

ficção ao status de arte. Lima é uma das principais fontes desta dissertação quando eu abordo 

aspectos do Jornalismo Literário. 

Em 2014, o Diário de Guarapuava fechou em virtude de dificuldades financeiras. O 

mesmo tem acontecido com vários jornais impressos ao redor do mundo, sobretudo pela falta 

de leitores e anunciantes, que têm migrado para a Internet. Todavia, a semente do JL não 

adormeceu em meu coração e decidi partir para uma pesquisa acadêmica que tivesse o assunto 

como fio condutor. Compreender o funcionamento do Jornalismo Literário e fazer relações e 

análises é algo que me interessa, pois creio que ainda há muito a ser investigado sobre o tema. 

No presente trabalho, então, escolhemos chamar o tipo de texto factual que carrega um 

refinamento literário de Jornalismo Literário. Acreditamos se tratar de uma escolha porque não 

há consenso entre jornalistas, literatos e até mesmo pesquisadores quanto à forma de nomear 
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tais produções. Outros títulos serão empregados nas próximas páginas, possuindo, em nosso 

ponto de vista, carga semântica semelhante. São eles: Novo Jornalismo, Jornalismo de Autor, 

Literatura de Não Ficção...  

Em tal contexto, chegamos à afirmação de que o nosso objetivo principal aqui é 

recuperar uma seleção de reportagens do Nicolau, analisando se existe a ideia de Jornalismo 

Literário nessas produções, o que será verificado através de Categorias de Análise delineadas 

por nós. Por consequência, refletimos a respeito das estratégias enunciativas existentes nos 

textos e da postura dos autores no momento da apuração das informações. Num segundo 

momento, recorremos aos temas Memória e Cultura para avaliar a atuação dos narradores em 

Nicolau como leitores culturais e de que maneira o bom uso da memória contribui para a 

pertinência dos materiais do meio de comunicação até os dias de hoje, duas décadas após o seu 

fim. Assim, apresentaremos uma investigação documental e também bibliográfica, pois para 

costurar nossas análises utilizaremos outros exemplos de produções da área e ainda teóricos 

que abordam os temas que sustentam esta dissertação.  

Existem vários trabalhos acadêmicos relacionados à história e à relevância do Nicolau, 

inclusive dissertações e teses. No entanto, não encontramos materiais que trabalhassem 

especificamente com o gênero Reportagem dentro desse veículo de comunicação, ou que 

trouxessem um vínculo com a modalidade textual conhecida como Jornalismo Literário. Sendo 

assim, acreditamos que a nossa proposta é válida porque contribui para o rol de pesquisas que 

elevam a produção do Jornalismo Cultural paranaense. O ineditismo está em avaliar 

cuidadosamente a estrutura das matérias e apresentar discussões a respeito da relação que elas 

mantêm com o diálogo entre Literatura e Jornalismo. 

A revisão bibliográfica desta investigação inclui pesquisas sobre livros específicos da 

área; textos em caráter reflexivo inseridos em obras de jornalistas literários, como apresentações 

e posfácios; os próprios livros-reportagens e coletâneas de ensaios de não ficção; artigos 

acadêmicos integrantes de anais de congressos e de revistas acadêmicas, com destaque para a 

publicação editada pela IAJLS (International Association for Literary Journalism Studies)4. 

Constatamos que a busca pela reflexão das relações entre Jornalismo e Literatura é comum 

desde a graduação até a pós-graduação, tanto em programas concentrados na Comunicação 

Social quanto em cursos da área de Letras. Entretanto, a ncomeação Jornalismo Literário – 

considerado um gênero ambivalente identificado em narrativas híbridas (SUZUKI, 2002) – é 

                                                           
4 O periódico da IAJLS lança duas edições anuais desde 2009 e reúne investigadores de todo o mundo. 
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mais utilizada e defendida por pesquisadores da área do Jornalismo, mesmo quando incluídos 

em trabalhos de programas de pós-graduação em outras áreas do conhecimento. 

Na sequência da Introdução, apresentaremos as nossas opções metodológicas e o 

conteúdo dos capítulos. Como o nosso intento é produzir um texto que carregue consigo a 

essência do Jornalismo Literário, não pretendemos revelar pontos de vista fechados, mas 

caminhar em direção aos nossos objetivos com o anseio de escrever “com fidelidade, com 

precisão, mas também com gosto, estilo, prazer. Tudo emoldurado por um modo pessoal de 

contar”. (VILAS BOAS, 2007, p. 11). 

A partir de agora, apresentamos a trajetória que elegemos trilhar durante a pesquisa, sendo 

assim, através de um olhar mais amplo, abordaremos questões relacionadas à pesquisa 

científica. Vale ressaltar que, conforme Eliseu Diógenes, a metodologia, por meio de certo 

método, “se interpõe entre a pesquisa e o seu resultado, isto é, uma forma de conhecimento que 

pode ser considerado científico, dependendo dos critérios, procedimentos e condições em que 

for produzido” (2005, p. 27). 

Como num trabalho de bricolagem, unimos diferentes retalhos na busca por formar uma 

Dissertação coerente e, por que não, colorida, tal qual aquelas colchas feitas por senhoras 

imersas na arte de costurar. Recorro, então, à definição do produto do trabalho de um bricoleur5 

interpretativo proposta por Norman Denzin e Yvonna Lincoln: “uma colagem ou uma 

montagem reflexiva – um conjunto de imagens e de representações mutáveis, interligadas. Essa 

estrutura interpretativa é como uma colcha, um texto de performance, uma sequência de 

representações que ligam as partes ao todo” (2006, p. 20).   

Sendo assim, a pesquisa está localizada no paradigma qualitativo, que vislumbra uma 

realidade subjetiva e múltipla. Dessa forma, nossos pressupostos epistemológicos contemplam 

uma relação próxima da pesquisadora com o objeto de estudo, isto é, pesquiso um tema que me 

encanta e instiga, se relacionando com leituras prévias. Elegemos a análise de conteúdo 

documental e bibliográfica como método para a realização da pesquisa, na tentativa de 

organizar os materiais que selecionamos como corpus do trabalho. A fim de que a visualização 

desse percurso fique mais simples, nós resumimos as informações mais importantes na figura 

a seguir: 

                                                           
5 Denzin e Lincoln (2006) elencam cinco modalidades de bricoleurs (termo que advém da palavra francesa bricolage e traz a 

ideia de “fazer por si mesmo”). Os tipos descritos pelos autores são: metodológico, teórico, político, narrativo e interpretativo. 
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Como Antonio Chizzotti (2003), acreditamos que a produção de algo qualitativo passa pela 

soma de fatores, como por exemplo: um olhar apurado ao objeto de pesquisa, no caso, o jornal 

Nicolau; uma interpretação crítica do pesquisador e também criatividade no momento de 

elencar o que é necessário ao recorte temático e o que deve ser deixado de lado, com o objetivo 

de que o texto final seja fluente e até mesmo atraente ao leitor. Complementamos o trecho acima 

com outra definição de pesquisa qualitativa, dessa vez, por Denzin e Lincoln, que traçam um 

contraponto com a pesquisa quantitativa: 

 
A palavra qualitativa implica uma ênfase sobre as qualidades das entidades e sobre os 

processos e os significados que não são examinados ou medidos experimentalmente 

(se é que são medidos de alguma forma), em termos de quantidade, volume, 

intensidade ou frequência. Os pesquisadores qualitativos ressaltam a natureza 

socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é 

estudado, e as limitações situacionais que influenciam a investigação. (DENZIN, 

2006, p. 23). 

 

A nossa compreensão se origina da soma das percepções aqui postas. Consideramos que 

realizamos uma pesquisa qualitativa porque buscamos interpretar um acontecimento histórico, 

analisar produções e refletir a respeito dos significados construídos e disseminados na 

sociedade. Para atingir tais objetivos, não poderíamos lançar mão somente do acompanhamento 

de frequência e constância das ocorrências, através de recursos mensuráveis, como é comum 

na pesquisa quantitativa. 

As orientações filosóficas e tendências epistemológicas que se inscrevem como direções da 

pesquisa estão fundamentadas nos Estudos Culturais (CHIZZOTTI, 2003, p. 29). De acordo 

com Denzin e Lincoln, os Estudos Culturais não podem ser enquadrados em uma única 

possibilidade, pois esse tipo de pesquisa é “auto-reflexiva, crítica, interdisciplinar, familiarizada 

com teorias influentes e concentrada no global e no local, levando em consideração discursos 

Figura 1: Caminhos da Pesquisa 
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históricos, políticos, econômicos, culturais e cotidianos” (2006, p. 166). Pensamos que nossos 

recortes se encaixam nessa concepção de investigação. 

John Frow e Meaghan Morris relatam que o olhar da pesquisa nos Estudos Culturais possui 

a tendência de começar no micro e se direcionar ao macro. Ou seja, parte “do particular, do 

detalhe, de um pedacinho da existência comum ou banal, para então trabalhar no sentido de 

esclarecer a densidade das relações e dos domínios sociais que se entrecruzam e que os 

permeiam” (FROW, 2006, p. 327). Isso quer dizer que tomamos nosso corpus como ponto de 

partida para refletirmos a respeito de algo superior. 

Em nosso ponto de vista, é interessante ainda destacar a noção de texto para os Estudos 

Culturais. Seguindo a ideia de Frow e Morris, o conceito sofre uma transformação e torna-se 

não o lugar onde os significados são criados em apenas um nível ou artefato, mas ocasiona no 

funcionamento como “uma intercalação de níveis” (2006, p. 328). Tendo inspiração num 

exemplo dado pelos pesquisadores, adaptamos tal perspectiva ao nosso objeto. Se o Nicolau é 

observado através do olhar da textualidade, podemos constatar que, como texto, o jornal está 

num emaranhado de:  

 

(...) práticas, estruturas institucionais, e as complexas formas de atividade que estas 

requerem, condições legais, políticas e financeiras de existência e determinados fluxos 

de poder e de conhecimento, bem como uma organização semântica específica com 

múltiplos aspectos. (FROW, 2006, p. 328). 

 

Tal inclinação dos Estudos Culturais à vida social aberta dos textos pressupõe diversidade 

e pressiona os trabalhos da área a refletirem a respeito de suas próprias leituras, num jogo 

permanente de construção, desconstrução e crítica. De acordo com Denzin e Lincoln, “a 

natureza aberta do projeto que envolve os estudos culturais leva a uma eterna resistência contra 

as tentativas de imposição de uma única definição sobre todo o projeto” (2006, p. 166). Para 

além da análise do corpus, com base em características formais e filosóficas do Jornalismo 

Literário, a nossa pesquisa bibliográfica procura realizar a articulação de reflexões sobre 

memória.  

Quantos significados cabem dentro do vocábulo “cultura”? Usada repetidas vezes para 

sintetizar uma complexa teia de conhecimentos, expressões artísticas, moral, leis, crenças e 

costumes (entre outros aspectos) de um indivíduo inserido numa determinada sociedade, a 

palavra nos interessa nesta etapa da pesquisa. Afinal, a linguagem humana é produto da cultura 
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e, por consequência, a comunicação é um processo cultural6. Não bastassem essas questões, o 

Nicolau era uma publicação autodenominada cultural, publicada através da Secretaria de Estado 

da Cultura do Paraná, estrutura na organização administrativa que tinha/tem a atribuição de 

promover e congregar projetos culturais. 

 Nas últimas décadas, os estudos culturais têm registrado crescimento na área acadêmica. 

Uma ideia persistente por trás das teorias e investigações é, de maneira geral e breve, a busca 

por compreender modos de vida, sobretudo por meio da observação da estruturação social pela 

representação e pelo poder. Neste âmbito, o termo cultura pretende designar “uma rede de 

práticas e de representações implantadas (textos, imagens, conversas, códigos de 

comportamento e as estruturas narrativas que os organizam) que influencia cada aspecto da vida 

social”. (FROW, MORRIS, 2006, p. 316). Na opinião de Frow e Morris, existe uma 

preocupação política com o local e com a memória cultural nas questões que envolvem tanto a 

identidade quanto a comunidade – temas recorrentes nos estudos culturais. 

 Uma linha forte dentro desta perspectiva é histórica e se preocupa com as chamadas 

“guerras de representação”. Tomando como rota esta vertente, conseguimos localizar a nossa 

pesquisa, tendo em vista que os meios de comunicação, como por exemplo o Nicolau, podem 

ser considerados trabalhadores do tema memória, em virtude de agirem na construção social da 

realidade. Se consideramos que a mídia auxilia em tal processo, preocupa-nos saber de que 

forma jornal funcionou neste quesito. Tal olhar considera que, diferente de meios de 

comunicação que eram comandados por empresários ou conglomerados privados e visariam, 

por fim, o lucro, pela inserção de anunciantes, a publicação aqui analisada inseria-se dentro da 

esfera pública e, financiada com recursos advindos de impostos pagos pela própria população, 

mantinha uma equipe aparentemente interessada em apresentar diversidade cultural, o que era 

bastante lembrado por leitores pelas cartas ou pelo próprio editor da publicação em editoriais: 

 

Vibro sempre com Nicolau. Sei o quanto é raro ser autêntico, criativo e bonito dentro 

da estrutura governamental. Vocês conseguem tudo isso e mais, porque conseguem nos 

informar sem transformar os fatos numa chatice comum. Creio ser esse o seu grande 

segredo. Muita força e permaneçam bonitos e fortes a cada número – Rossana Gaia – 

AL, jornalista e assessora da Secretaria de Comunicação Social de Maceió. (NICOLAU, 

1988, ano 1, n. 10, p. 26). 

 

                                                           
6 Leitura para tal posicionamento: LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2006, p. 52. 
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Além dessa beleza e força citadas pela leitura no comentário anterior, nas edições que 

analisamos nós não encontramos inserções explícitas de financiadores. Isto é, não havia 

anúncios publicitários, nem mesmo das ações do governo. 

No momento de planejar uma pesquisa, o investigador se vê imerso em um mar de escolhas 

que determinam o seu caminho. Afinal, o mesmo objeto pode ser visto com o intermédio de 

diferentes lentes, o que indica a gama de possibilidades de pesquisa nas Ciências Sociais e nas 

Ciências Humanas. Dessa maneira, o método escolhido é fundamental para possibilitar a 

resposta ou pelo menos chegar perto de esclarecer as perguntas que norteiam o trabalho. Através 

da sistematização de categorias e de critérios, o pesquisador pode dar substância às suas 

considerações. Como aliadas, nós escolhemos a análise de conteúdo documental e bibliográfica, 

que nos auxiliará durante o trajeto dessa pesquisa.  

Segundo Cézar Toledo e José Carlos Gimenez, a seleção das fontes precisa levar em conta 

a validade da temática e também o acesso aos documentos que compõem o corpus. Tais fatores 

são preponderantes para dar sequência ao processo. “Esse material torna, assim, para o 

pesquisador, o conjunto de suas fontes de pesquisa. Delas saem os mananciais de interpretação” 

(TOLEDO, 2009, p. 110). Nós conseguimos acesso às 60 edições impressas do Nicolau, através 

da aquisição dos exemplares fac-similares lançados pela Biblioteca Pública do Paraná (BPP). 

Também temos todos os exemplares em arquivo digital, pois os jornais foram digitalizados 

recentemente. Os originais ainda podem ser encontrados no acervo da BPP, em Curitiba (PR), 

e também foram consultados e fotografados por nós. 

Nesse contexto, conforme Toledo e Gimenez, podemos chamar de fontes primárias: 

 

Aquelas que foram produzidas numa relação direta com o tema estudado. São fontes 

primárias, por exemplo, as obras de um autor estudado. Elas devem ser relacionadas 

ao tema e à temática da pesquisa. São também fontes primárias os documentos 

produzidos no período pesquisado e que possuem relação direta com a pesquisa feita, 

sejam eles os próprios originais depositados em arquivos ou digitalizados (ou 

copiados). Desse modo, as fontes primárias rementem diretamente à própria 

problematização de pesquisa. (TOLEDO, 2009, p. 110). 

 

Ou seja, as nossas fontes primárias são as reportagens inseridas nas edições do Nicolau e 

redigidas por diferentes pessoas. Também usaremos fontes secundárias, que são os documentos 

que nos passam informações de uma forma indireta. Ainda de acordo com Toledo e Gimenez, 

são “preciosas fontes de informação e também fornecem bases para uma interpretação” 

(TOLEDO, 2009, p. 110). Nós procuramos matérias, ensaios, artigos e pesquisas que 

abordaram o jornal Nicolau e foram divulgados em outros meios de comunicação ou 
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instituições, com a ideia de reconstituir o contexto sociohistórico daquela época e entender as 

condições de produção do nosso objeto de pesquisa. 

Integrando a análise, recorremos a um terceiro tipo de documento: a literatura de apoio, que 

permite ao pesquisador realizar a ponte entre as produções acadêmicas relativas ao assunto e o 

objeto analisado. Como discutem Jackson Sá-Silva, Cristóvão Almeida e Joel Guindani (2009), 

na análise qualitativa, é possível apreender a mensagem por intermédio da decomposição do 

conteúdo em fragmentos menores que consigam demonstrar sutilezas do texto. Segundo os 

autores, esse método: 

 

Vê o autor como um auto-consciente que se dirige a um público em circunstâncias 

particulares. A tarefa do analista torna-se uma ‘leitura’ do texto em termos dos seus 

símbolos. Com isso em mente, o texto é abordado a partir do entendimento do 

contexto da sua produção pelos próprios analistas. Devemos então estar atentos para 

o fato de que a análise de conteúdo pode caracterizar-se como um método de 

investigação do conteúdo simbólico das mensagens. Essas mensagens podem ser 

abordadas de diferentes formas e sob inúmeros ângulos. (SÁ-SILVA, 2009, p. 11). 

 

Um passo importante é o estabelecimento de Categorias de Análise, que emerge da reflexão 

do objeto em diálogo com as fontes teóricas. No entanto, não há uma carta de leis que organize 

esses procedimentos. Cada pesquisador deverá criar o seu caminho, com base somente nas suas 

pretensões. A padronização não é possível, pois estamos falando de pesquisa qualitativa e das 

Ciências Humanas. Uma dica dada por Menga Ludke e Marli André (1986) é a realização do 

exame do material com uma atenção especial aos elementos marcantes e frequentes. Eles 

continuam: “Verifique se certos temas, observações e comentários aparecem e reaparecem em 

contextos variados [...]. Esses aspectos que aparecem com certa regularidade são a base para o 

primeiro agrupamento da informação em categorias” (p. 43). As nossas categorias ficarão 

evidentes na parte final do segundo capítulo. 

Conforme André Cellard (2012, p. 295-314), a análise documental considera pelo 

menos cinco etapas que são conduzidas criticamente pelo pesquisador. As fases podem ser 

subdivididas da seguinte maneira: o contexto; o autor ou autores; a autenticidade e a 

confiabilidade do texto; a natureza do texto e os conceitos-chave e a lógica interna do texto. A 

análise é construída após tais verificações. Seguindo a ideia de Michel Foucault em sua 

Arqueologia do Saber, pensamos que o pesquisador deve escavar o seu objeto, ou ainda, tritura-

lo para depois reconstruí-lo. Para Cellard, é exatamente a ligação entre a problemática do 

analista em sintonia com o que emerge do texto que “possibilita formular explicações 

plausíveis, produzir uma interpretação coerente, e realizar uma reconstrução de um aspecto 

qualquer de uma dada sociedade, neste ou naquele momento”. (CELLARD, 2012, p. 304). 
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*** 

Damos sequência à Dissertação com o capítulo Jornalismo e Literatura: marcas de um 

casamento, que tematiza o assunto que move a investigação, apresentando pontos de vista e 

ponderando questões sobre a relação antiga entre o Jornalismo e a Literatura. O capítulo se 

divide em três partes: começa com a contextualização do contato de escritores com a imprensa 

e de jornalistas com as letras; segue apresentando o Novo Jornalismo, momento em que 

repórteres buscam fazer com esmero a observação da realidade e mesclar estratégias 

enunciativas com imersão e finaliza explicando o que consideramos ser a modalidade conhecida 

como Jornalismo Literário. Na última etapa, também realizamos a categorização dos temas que 

serão utilizados para as análises. Seguindo a tradição das pesquisas da área, recheamos as 

discussões com exemplos práticos, numa tentativa de explicar pontos de vista e também 

apresentar obras em destaque da não-ficção. Os principais autores consultados nesta parte, além 

dos exemplos práticos, são: Edvaldo Pereira Lima, Felipe Pena, Rogério Borges, Norman Sims, 

Tom Wolfe, Sergio Vilas Boas e Monica Martinez. 

No capítulo seguinte, A aventura da Reportagem em Nicolau, mergulhamos nas 

produções desenvolvidas pela equipe do jornal. Para contextualização do lugar de fala dos 

autores de conteúdo, como deve ser feito em análises documentais, apresentamos um breve 

perfil da jornalista Adélia Maria Lopes, a pessoa que mais produziu reportagens no período 

selecionado. Em seguida, desenvolvemos a análise de conteúdo dos textos de Adélia e dos 

outros repórteres com base nas categorias pré-definidas, buscando identificar os elementos 

marcantes do Jornalismo Literário existentes nas reportagens. Com a finalidade de que a leitura 

seja mais organizada, nós ordenamos as matérias por temas e apresentamos os dados principais 

de cada uma, além da fotografia dos originais, logo no início das análises, como Autor, Título, 

Linha Fina e Resumo. Além de inserir a miniatura das reportagens no capítulo, decidimos 

manter todos os textos analisados nos Anexos, pois acreditamos que dessa maneira 

facilitaremos o acesso a pessoas que porventura possam se interessar nas reportagens e querer 

lê-las na íntegra, além de observar detalhes da apresentação visual. 

No quarto capítulo, Jornalismo, Memória e Leitura Cultural, realizamos uma discussão 

partindo da reflexão sobre como se deu o uso da memória nas produções publicadas em Nicolau, 

que também é considerado um lugar de recordação. Retomamos algumas reportagens 

analisadas no capítulo anterior para tecer as ponderações. Dessa maneira, avaliamos a relação 

do Jornalismo Literário com o fato de o jornal se manter pertinente através dos anos. Tomando 

como base autores como Tzvetan Todorov, Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Marialva 
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Barbosa, Cremilda Medina e Michael Kunczik, entre outros, discutimos sobre a mediação social 

realizada pelos Senhores da Memória inseridos no meio de comunicação de nosso interesse 

nesta Dissertação. Consideramos que um jornalista só é um eficiente narrador se consegue se 

apresentar como leitor da cultura de determinado grupo social. Por isso, tomamos como base 

as reportagens analisadas para aprofundar esse aspecto. 

Depois disso, a pesquisa caminha para a sua interrupção – pois consideramos que não 

há um encerramento definitivo quando se fala em Ciências Humanas e em pesquisa qualitativa, 

mas um respiro, uma oportunidade para que outras interpretações nasçam. Assim como uma 

reportagem não dá conta de abraçar todos os ângulos possíveis, por maior que seja, também o 

nosso trabalho não é completo, mas trilhado por um caminho entre encruzilhadas. Como esforço 

teórico e prático, buscamos nos despedir realizando reflexões sobre o processo de construção 

desta pesquisa e apresentando questões sobre o que nós, por meio do aprendizado obtido através 

das nossas leituras nesse período de ampliação da consciência, conseguimos vislumbrar ao 

tentar pensar no futuro da reportagem em um momento de incertezas e possibilidades.



 

2 JORNALISMO E LITERATURA: MARCAS DE UM CASAMENTO 

 

“Em comunhão de bens, e até que o mau senso os separe, 

 os mais avançados métodos de reportar (jornalísticos) e as 

 técnicas de expressão (literária) formam um par prolífico”.  

Sergio Vilas Boas 

 

Neste capítulo, pretendemos localizar a temática que sustenta a nossa pesquisa, 

abordando as aproximações e os afastamentos que existem entre Jornalismo e Literatura. Em 

seguida, discutiremos alguns pontos sobre o momento chamado Novo Jornalismo, que deu 

visibilidade à produção de jornalistas-escritores, principalmente dos EUA, com ênfase na 

década de 1960, disseminando a prática pelo globo. Por fim, explicaremos qual é a nossa ideia 

de Jornalismo Literário, abordando as características principais que são encontradas em 

produções da área. Consideramos que este caminho é necessário para expor as categorias que 

analisaremos em breve na seleção de reportagens do Nicolau. Recorremos não apenas a textos 

teóricos, mas também a exemplos clássicos que marcam a história do JL no mundo, inspirando 

a muitos e também a mim. 

 Não é nossa intenção recuperar e aprofundar o histórico do Jornalismo impresso com 

foco na influência que a Literatura exerceu na atividade desde o seu início, pois isso demandaria 

espaço e fugiria da rota que traçamos para este capítulo, que é mais direcionada aos eventos do 

século passado e do atual. Todavia, como contextualização, trazemos algumas questões que 

foram marcantes para que a imprensa se firmasse da maneira como é hoje no Brasil. O imbróglio 

entre Jornalismo e Literatura é antigo, anterior a 1850, quando era comum, em virtude da 

consolidação da imprensa, o questionamento: Seria o fim dos romances? Confira a informação 

de Ana Briggs e Peter Burke: “O romance ainda era a principal forma literária, tendo diminuído 

de tamanho em relação aos três volumes que haviam sido o padrão do início do século [19]. No 

entanto (...), os jornalistas pareciam estar tomando conta de tudo”. (2004, p. 203).  

De acordo com Marcelo Bulhões (2007), existem questões básicas relativas à natureza 

que devem ser consideradas e revelam os afastamentos mais nítidos. Afinal, enquanto o 

Jornalismo se move pelo impulso nada despretensioso de acompanhar o movimento da vida, 

passando adiante um produto que pretende ser confiável e usando a linguagem como meio de 

transporte, a Literatura caminha por trilha oposta, numa estrada em que a comunicação está 

imersa na própria linguagem: um acontecimento estético. Para uma área, a linguagem é meio. 

Para outra, é fim. O pesquisador aponta outros pontos interessantes que nos mostram as 
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diferenças mais óbvias: o texto literário é insubstituível e cria um novo mundo; por outro lado, 

não há texto intocável no Jornalismo convencional. A Literatura desvia o uso comum da 

linguagem; o Jornalismo procura alcançar sua utópica objetividade através da padronização 

textual e recorre ao uso de fórmulas. A Literatura pode se entregar à fantasia e ao tempo de 

amadurecimento das ideias se quiser; o Jornalismo está preso à rapidez e aos fatos. 

Embora não seja regra na obra literária, que pode se valer de acontecimentos, a 

inclinação à ficcionalidade é indispensável. E ela passa a existir no momento em que é lida, 

promovendo uma atualização. Dessa maneira, recria a realidade, embora apresente minúcias do 

contexto em que é produzida. Bulhões constata então que a Literatura é uma experiência de 

liberdade que carrega certa “vocação para a utopia”. Por outro lado, é inocente acreditar na 

proposta de que os escritores se ocupam somente do que é fantasioso, sobretudo porque não há 

como guardar em caixas bem delimitadas os temas factualidade e ficcionalidade, sendo comum 

perceber, em várias obras de destaque, “um movimento de aproximação entre o mundo possível 

do texto literário e a concretude do real” (BULHÕES, 2007, p. 21). 

Em contraponto, o Jornalismo nasce e cresce sob o domínio de algumas crenças, como 

a da possibilidade de “captar o real fugidio do cotidiano”. Sendo assim, firma-se como detentor 

oficial da missão de transmitir ocorrências que marcam a vida em sociedade. Para não se 

enganar no processo de produção das mensagens, começa a definir ferramentas que auxiliem 

no registro do efêmero. Durante a trajetória, os jornalistas passam a se autodenominar vigilantes 

do poder político e porta vozes da sociedade, características que são encarnadas pela figura 

inquieta do repórter: aquele que vê com seus próprios olhos e congrega o que coletou numa 

Reportagem, considerada por muitos como a essência do ofício. Para ser compreendido pelo 

maior número de pessoas e atingir a sua eficácia comunicacional, o Jornalismo se distanciou 

pontualmente da expressão literária.  

 
Atributos da linguagem literária, como ambiguidade e polissemia, não poderiam 

frequentar o recinto jornalístico. Tais concepções de jornalismo foram 

hegemonicamente assumidas e transformadas em prática corrente, sobretudo quando 

um retrospecto indica a expansão e a prevalência histórica do modelo proveniente dos 

Estados Unidos. Ainda assim, por mais que se imaginasse o contrário, jornalismo e 

literatura não ficariam estranhos um ao outro. Ambos tramariam modos sinuosos e 

desconcertantes de convivência. (BULHÕES, 2007, p. 26). 

 

Cristiane Costa realiza uma pesquisa interessante ao investigar, no período de 1904 a 

2004, as relações que se estabeleceram tanto entre escritores e a imprensa quanto entre 

jornalistas e a Literatura no Brasil. No ponto de vista da pesquisadora, existem cinco períodos 

distintos no ínterim de um século relacionados a este pêndulo:  
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a) os primórdios da imprensa brasileira (1808-1830), caracterizados pelo surgimento 

dos primeiros jornais e livros no país;  

b)  a transição entre reinado do publicista e república dos homens de letras (1840-1910); 

c) a era da modernização (1920-1950);  

d) o crescimento considerável da ficção feita por jornalistas (1960-1980) e, por fim: 

e) segue até os dias atuais o afastamento da experiência tradicionalmente proporcionada 

pela imprensa. Isto é, os escritores que ainda estão inseridos em meios de comunicação se 

afastam paulatinamente das notícias e se localizam em espaços intelectuais, como editorias de 

Cultura.  

Para Costa, então: 

 
Uma vez demarcadas as fronteiras, a literatura será identificada com a alta cultura e o 

jornalismo com a cultura de massa. Essa separação será tão naturalizada que se 

esquecerá que as duas atividades começaram juntas no Brasil, em 1808, quando 

finalmente foi permitida a publicação de impressos, com a vinda da Coroa Portuguesa. 

E também que a primeira se beneficiou enormemente da segunda para sua difusão, 

em forma de folhetim, durante todo o século XIX e o início do século XX. ( 2005, p. 

14). 

 

Seria mais fácil se fosse possível delimitar campos, facilitando a visibilidade das 

contaminações. Todavia, como ressalta Costa, os conceitos vêm sendo relativizados e sempre 

existiram/existirão os crossover texts7 – como o Jornalismo “ficcional” e o making of literário 

– que provocam certas confusões. Nesse contexto, com base nas reflexões da pesquisadora, os 

variados patamares que afastam o Jornalismo da Literatura se concentram, sobretudo, na 

dualidade ao produzir, publicar, difundir, ensinar, ler e criticar textos, com base em dois mitos: 

“o da objetividade da imprensa e o da autonomia da ficção como uma categoria estética”. (2005, 

p. 294). 

 

2.1 O período do desvio de função 

 

A professora Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira, em aula ministrada no PPGL 

(Programa de Pós-Graduação em Letras) da Unicentro no ano de 2015, na disciplina Diálogo 

entre Mídia e Artes, falou algo que me chamou a atenção e que foi absorvido para nomear este 

subtítulo. Ao comentar a presença de escritores em jornais na passagem do século 19 para o 20, 

a docente disse que havia certo “desvio de função”, tendo em vista que estavam imersos em 

outro ofício, movido por uma lógica evidentemente diferente, em que não sobrava tempo para 

                                                           
7 Para Costa (2005): textos que atravessam fronteiras e contêm aspectos de diferentes áreas/gêneros. 
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que acontecesse o processo criativo de uma obra literária, por exemplo. Conforme Nelson 

Werneck Sodré (2011), a partir do fim do século 19, vários jornais espalhados pelo Brasil se 

esforçavam para evidenciar certo apreço às letras. Isso era perceptível tanto pela existência de 

escritores entre os colaboradores quanto pelo amplo espaço destinado aos temas polêmicos. A 

imprensa, então, era vista como uma espécie de trampolim para que o nome do autor chegasse 

aos burburinhos do Rio de Janeiro, onde seria possível obter sucesso e consagração em nossa 

belle époque8. “Os homens das letras buscavam encontrar no jornal o que não encontravam no 

livro: notoriedade, em primeiro lugar; um pouco de dinheiro, se possível” (SODRÉ, 2011, p. 

429-430). 

Paulatinamente, entretanto, a boemia literária vai sendo liquidada no país. Assim, 

ocorrem alterações também na postura da imprensa, que, como produto do seu tempo e em 

conexão com o mercado, quer se de adequar às relações capitalistas que pressupõem normas 

utilitárias e práticas em todas as áreas da vida em sociedade. Segundo Sodré, acontece a 

acentuação das seguintes mudanças:  

 
A tendência ao declínio do folhetim, substituído pelo colunismo e, pouco a pouco, 

pela reportagem; a tendência para a entrevista, substituindo o simples artigo político; 

a tendência para o predomínio da informação sobre a doutrinação; o aparecimento de 

temas antes tratados como secundários, avultando agora, e ocupando espaço cada vez 

maior, os policiais com destaque, mas também os esportivos e até os mundanos. Aos 

homens das letras, a imprensa impõe, agora que escrevam menos colaborações 

assinadas sobre assuntos de interesse restrito do que o esforço para se colocarem em 

condições de redigir objetivamente reportagens, entrevistas, notícias. (SODRÉ, 2011, 

p. 436). 

 

Nesse momento, começam a surgir os espaços pré-definidos para a Literatura nos 

jornais, como os suplementos e cadernos de fim de semana. Fase em que vários literatos se 

refugiam nas revistas ilustradas, que divulgavam diversas expressões artísticas, como poesia, 

artes visuais, prosa e teatro. De acordo com Sodré, tais veículos de comunicação surgiram na 

fase em que “(...) a imprensa e literatura se confundiam e como que separando, ou esboçando a 

separação entre as duas atividades, submeteram-se, inicialmente, ao domínio da alienação 

cultural então vigente, buscando emancipar-se depois”. (2011, p. 444). 

Em destaque, aparecia a crônica, gênero que possibilita a mistura de realidade com 

ficção e permite ao autor olhar a cidade “pelo buraco da fechadura”9. No ponto de vista de 

Coben, os círculos intelectuais se formavam em volta dos “homens de letras”, os quais 

                                                           
8 A Era Dourada brasileira se estendeu, aproximadamente, entre 1889 e 1931. 
9 Expressão emprestada de Affonso Romano de Sant’Anna, dita em entrevista ao Cândido, jornal da BPP. 
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conciliavam a atividade literária com freelances10 também em jornais, que eram repercutidos 

pelas elites. Aos poucos, a profissionalização da atividade era apontada, embora ainda não 

houvesse uma formação específica, o que só ocorreria em meados do século 20. Por um bom 

tempo, o Brasil se rendeu aos encantos do Jornalismo francês (pautado pela opinião e 

doutrinação), como fazia em outras diversas áreas da vida em sociedade. Para Coben: 

 
Escritores como Coelho Neto, Olavo Bilac, Bastos Tigre assinavam crônicas e colunas 

diárias nos jornais da capital federal, enquanto em São Paulo, Monteiro Lobato, 

Amadeu Amaral, Menotti del Picchia, entre outros, frequentavam as colunas do Jornal 

do Commercio, Correio Paulistano e o Estado de São Paulo. Disputando espaço com 

o noticiário, as colunas literárias exigiam maior amplitude. (COBEN, 2008, p.107). 

 

Nesse contexto, a crônica, como já dito, foi um recurso bastante utilizado. Todavia, 

pouco a pouco, o Jornalismo ia escondendo o perfil particular de cada escritor, tendo em vista 

que pendia para um sistema de comunicação ideológico e muitos operários da palavra usavam 

pseudônimos. Além disso, estavam sujeitos a um trabalho quase industrial, tendo de escrever 

diariamente diversas notas, notícias e artigos, em tempo e espaço preestabelecidos. “Nesta troca 

de papéis, o escritor lutava em manter-se dentro de uma postura artística, buscando o 

reconhecimento da profissão e colocando o seu trabalho enquanto fonte jornalística, mas 

também artística” (MAROCHI, 2005, p. 71). 

 Um ícone do início de imprensa brasileira é o escritor e jornalista João Paulo Alberto 

Coelho Barreto, que se autodenominou João do Rio. Segundo Marochi (2005, p. 72), ele 

manteve firme uma posição de artista frente ao Estado e aos empresários donos de jornal, 

garantindo certa autonomia que impulsionou a sua carreira. “A ambiguidade de suas relações 

com o jornalismo e a literatura são marcas de seu trabalho (...). No jornalismo, ele se destaca 

por ser o grande introdutor de novas técnicas nos periódicos brasileiros, como a reportagem e 

o jornalismo investigativo”. Para Edvaldo Pereira Lima, João do Rio exerce uma perspicaz 

sensibilidade para conseguir absorver o que é importante por trás daquilo que investigava 

quando saía para caçar as suas histórias. “Tal qual um jornalista literário de hoje, seu mergulho 

na realidade tira do cotidiano o que é efêmero, dando-lhe sobrevida, uma durabilidade 

prolongada que eterniza um momento, registra com arte um momento histórico, ultrapassa o 

tempo”. (LIMA, 2014, p. 48). E, em virtude de focar seus relatos nas pessoas e nos seus hábitos, 

João do Rio permanece atual, mesmo falando dos tipos humanos que povoavam o Rio de 

Janeiro do início dos anos 1900, como no exemplo a seguir:   

                                                           
10 Trabalho esporádico e/ou temporário que não apresenta vínculo empregatício. 
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O Rio tem também as suas pequenas profissões exóticas, produto da miséria ligada às 

fábricas importantes, aos adelos, ao baixo comércio; o Rio, como todas as grandes 

cidades, esmiúça no próprio monturo a vida dos desgraçados. Aquelas calças do 

cigano, deram-lhas ou apanhou-as ele no monturo, mas como o cigano não faz outra 

coisa na sua vida senão vender calças velhas e anéis de plaquet, aí tens tu uma 

profissão da miséria, ou se quiseres, da malandrice — que é sempre a pior das 

misérias. Muito pobre diabo por aí pelas praças parece sem ofício, sem ocupação. 

Entretanto, coitados! O ofício, as ocupações, não lhes faltam, e honestos, trabalhosos, 

inglórios, exigindo o faro dos cães e a argúcia dos reporters. (RIO, Online). 

 

Para Bulhões, João do Rio foi um cronista que saiu do escritório e se lançou ao espaço 

dos acontecimentos. No feitio dos textos, harmonizou tradição literária com elementos da 

produção jornalística. Em sua obra transparecem curiosidade, ócio, paciência, observação. 

Afinal, “flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação 

ligado ao da vadiagem” (RIO, Online). Trata-se, ainda, de uma pessoa que representa o marco 

da passagem do amadorismo para o profissionalismo no Jornalismo brasileiro. “Inaugurar o 

século ficou sendo também desbravar sinais de uma imprensa nova, esforçando-se por coloca-

la no compasso do que já havia ocorrido nos centros mais desenvolvidos do mundo capitalista” 

(BULHÕES, 2007, p. 112). 

O fato é que há muitos pesquisadores, escritores e jornalistas que dizem que as 

estratégias de narração empregadas com frequência no campo literário têm o poder de enaltecer 

e aprofundar o texto jornalístico, tal qual as técnicas do Jornalismo podem auxiliar no 

desenvolvimento da Literatura. Um exemplo clássico é o de Ernest Hemingway, que sempre 

deixou evidente a interferência da linguagem que aprendeu quando repórter em suas obras de 

ficção. Ele utilizava poucos advérbios, gostava de alternar frases longas com curtas, empregava 

palavras de uso cotidiano e voz ativa. Isso não significa que não existam barreiras. Na opinião 

de Moacyr Scliar, a fronteira que afasta a Literatura do Jornalismo é real, mas também é 

permeável, possibilitando uma convivência ao mesmo tempo útil e amável. “No passado, 

grandes escritores foram grandes jornalistas: o caso de Machado de Assis, de Lima Barreto. 

Nada impede que esta tradição tenha continuidade” (SCLIAR, 2002, p. 14). 

Pulando algumas décadas, verificamos que, se por um lado o Jornalismo caminhou para 

a linguagem concisa e quase unívoca, a Literatura mergulhou em novos modelos de discursos 

com a descentralização e fragmentação do sujeito, isto é, tornou-se mais pluralista. A passagem 

do século 20 para o 21, então, reforçou a diferenciação entre o pacto da credibilidade do 
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Jornalismo versus o compromisso estético da Literatura. Os primeiros cursos11 de graduação 

para formação de jornalistas no Brasil surgiram com a missão de qualificar profissionais para a 

transmissão de informações com ética, responsabilidade social e foco no interesse público. 

Como já mostramos aqui, por um bom tempo o exercício do Jornalismo esteve atrelado 

ao sacerdócio, à vocação ou então a uma espécie de gangorra para atingir outras posições sociais 

– principalmente o destaque político partidário ou a glória nas letras. Bem por isso, como 

pondera Beltrão (2012, p. 113), os trabalhadores eram mal pagos e faziam da atividade um bico 

que complementava a renda familiar. Desse modo, não se aceitava a ideia de que seria possível 

aprender em um curso o trabalho que se realizava nas redações. Era preciso “ralar” para obter 

a experiência com a rotina e através da troca com colegas mais vividos no ramo. 

Naquela mesma época, o modelo norte-americano de fazer Jornalismo se espalhou pelo 

mundo. A técnica de apuração e redação até os dias de hoje vigente no Brasil leva em conta o 

lide12, isto é, uma estrutura que elenca as informações seguindo dos dados considerados mais 

importantes para os menos importantes, no formato de uma pirâmide invertida. Os parágrafos 

iniciais devem responder a pelo menos essas cinco questões: quem?, quando?, onde?, como? 

e, espera-se, por quê?, todas referentes ao fato que se pretende contar.  

Segundo pesquisadores da história do Jornalismo, as alterações no modo de escrever 

dos repórteres serviam a dois motivos preponderantes: à necessidade de simplificar a linguagem 

para tornar o jornal um meio de comunicação de massa, a fim de que a mensagem chegasse e 

fosse minimamente compreendida pelos diversos níveis sociais (incluindo os imigrantes que 

chegavam aos EUA), e não mais apenas pelas elites intelectuais. E, principalmente, à agilidade 

desses relatos mais objetivos quando eram passados via telégrafo pelos repórteres enviados a 

ocorrências longínquas. Além de ser custosa a transmissão de muitas informações, também era 

arriscado que metade do texto se perdesse, em virtude da infraestrutura precária. O que era 

conveniente acabou se tornando um modelo socialmente aceito, apagando o tom subjetivo. 

Conforme Lima: 

 
O lide resolveu um problema dos correspondentes de guerra, ganhando popularidade 

nos meios jornalísticos. Depois, caiu como uma luva na graça das agências de notícias 

e dos primeiros jornais de grandes tiragens nos grandes centros urbanos norte-

americanos que precisavam conquistar a massa de novos habitantes de escolaridade 

precária e inglês deficiente. Passou a ser o mantra, o suprassumo da bandeira 

jornalística pelo texto simplificado e direto. Tornou-se símbolo desse ideal, 

espalhando-se pelo mundo. Foi uma alavanca visível do modelo de jornalismo que 

                                                           
11 O primeiro curso de Jornalismo no Brasil foi instituído em 1943, na Faculdade Nacional de Filosofia – Universidade do 

Brasil. (BELTRÃO, 2012). 
12 Do inglês, lead, pode ser traduzido como “primeiro” ou “guia”. Significa o início do texto jornalístico.  
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passou a dominar as redações, ponta de lança da escola de prática do sumário. (LIMA, 

2014, p. 36). 

 

De acordo com Michael Kunczik (2002, p. 227), no pano de fundo da ideia ilusória de 

que é possível apresentar uma Reportagem objetiva resiste a noção de que a informação pode 

ser divulgada de forma que os leitores consigam elaborar suas próprias opiniões, sem 

direcionamentos – ao menos não evidentes. “A reportagem objetiva é entendida como 

desapaixonada, sem preconceitos, imparcial, isenta de sentimentalismo e conforme a 

realidade”. O pesquisador acrescenta fatores que colaboraram para que esta norma se 

estabelecesse como sinônimo de equilíbrio e até mesmo de justiça:  

a) consolidação da imprensa como voz do povo;  

b) crescimento do pensamento racionalista de Francis Bacon13;  

c) desenvolvimento da fotografia e do poder da imagem como genuína representação 

da realidade;  

d) estabelecimento de agências de notícias com grande volume de dados, entre outros. 

A identificação de um texto jornalístico objetivo se daria, principalmente, por sua 

precisão, interesse, vozes contraditórias em citações diretas (gravadas), verificação, veracidade 

e neutralidade, esta última expressa na escolha de palavras que descrevam o contexto sem 

indicar posicionamentos do redator. Para Nanami Sato (2002, p. 31), o modelo consolidado é 

em muito negativo, pois apaga etapas que seriam importantes para que o leitor compreendesse 

um contexto mais amplo. A necessidade de verificar os fatos impulsiona a vocação da notícia, 

que representa o referente. “Ao exigir-se do jornalista o uso da terceira pessoa que garantiria 

formalmente a impessoalidade do discurso, tem-se como resultado um discurso esvaziado, que 

acaba por ocultar o processo social que possibilitou a notícia”. 

Conforme Manuel Ángel Vázquez Medel, entretanto, pode ser que o futuro do 

jornalismo impresso esteja, de fato, no entremeio. Ou seja, no ofício engajado do jornalista 

escritor ou escritor jornalista que abusa da imaginação e não tem medo de carregar um estilo 

autoral. Isso porque estamos ainda hoje (a reflexão do autor data de 2002) observando um 

Jornalismo que se baseia na ideia falsa de objetividade que em nada sustenta a sua vontade de 

verdade, manifestada através do tom oficialesco, declarativo e constatativo das produções. 

“Estamos diante de um jornalismo que ainda não percebeu que a verdade transparente não existe 

e que resulta inevitável (e, por isso, é ético assumi-lo) a parcialidade e a subjetividade do 

informador” (MEDEL, 2002, p. 19). 

                                                           
13 Filósofo inglês (1561-1626) reconhecido por influenciar a mudança do conhecimento metafísico para objetivo 

na ciência, que passou a representar um meio em busca de um fim. 
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O escritor colombiano Gabriel García Márquez, que também foi um talentoso repórter, 

certa feita afirmou que o ideal seria que a poesia fosse cada vez mais informativa e o Jornalismo 

cada vez mais poético. Como veremos a seguir, a intensidade de fatos marcantes da década de 

1960 deu lugar a inovações não apenas nos Estados Unidos, mas também na América Latina e 

na Europa. Para Medel, o Novo Jornalismo é um exemplo de como a travessia da fronteira entre 

os campos possibilita criatividade que se estendeu não apenas à escrita factual, mas também 

gerou impulsos à produção literária. (2002, p. 20-21). Em resumo: “Há dimensões da literatura 

que pouco ou nada têm a ver com o jornalismo, dimensões do jornalismo alheias às práticas 

literárias e, finalmente, um espaço compartido no qual não é tão fácil distinguir um e outro tipo 

de discursos” (p.23). Acreditamos que esse “espaço compartido” fica bem claro no primeiro 

parágrafo escrito pelo Prêmio Nobel de Literatura García Márquez para o livro-reportagem 

Notícia de um Sequestro: 

 
Antes de entrar no automóvel olhou por cima do ombro para ter certeza de que 

ninguém a espreitava. Eram sete e cinco da noite em Bogotá. Havia escurecido uma 

hora antes, o Parque Nacional estava mal iluminado e as árvores sem folhas tinham 

um perfil fantasmagórico contra o céu turvo e triste, mas não havia à vista nada a 

temer. Maruja sentou-se atrás do motorista, apesar do cargo que ocupava, porque 

sempre achou que aquele era o lugar mais cômodo. Beatriz subiu pela outra porta e 

sentou-se à sua direita. Estavam com quase uma hora de atraso em sua rotina diária, e 

as duas pareciam cansadas depois de uma tarde soporífera com três reuniões 

executivas. Sobretudo Maruja, que na noite anterior tivera uma festa em casa e não 

conseguiu dormir mais do que três horas. Esticou as pernas intumescidas, fechou os 

olhos com a cabeça apoiada no encosto do banco, e deu a ordem de rotina: ‘- Para 

casa, por favor’. (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 7). 

 

O fragmento acima integra o texto de não-ficção elaborado por García Márquez através 

de apuração jornalística sobre uma série de raptos que ocorreram na Colômbia no início da 

década de 1990. Os sequestros foram realizados por narcotraficantes do país, dentre os quais 

hoje em dia se destaca o nome Pablo Escobar. Na área de agradecimentos do livro, o próprio 

escritor descreve um pouco do seu trabalho: “Entrevistei todos os protagonistas que pude, e em 

todos encontrei a mesma disposição generosa de perturbar a paz de sua memória e reabrir para 

mim as feridas que talvez quisessem esquecer”. (1996, p. 6).  

Dando sequência a este capítulo de tematização a respeito das relações que sustentam 

nossa pesquisa, apresentaremos um momento histórico marcado por uma atitude de bastante 

interesse para as discussões que se referem ao apaixonado e conflituoso casamento entre 

Literatura e Jornalismo.  
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2.2 Novo jornalismo: quando o repórter pretende ser artista 

 

 O New Journalism é identificado como uma vertente originada nos Estados Unidos da 

América, sobretudo, próximo aos anos 1960, quando houve um maior número de profissionais 

focado em produzir grandes reportagens ou até mesmo os chamados romances-reportagens, 

como o clássico A sangue frio, de Truman Capote. Alguns nomes em destaque neste 

movimento, além de Capote, são: Tom Wolfe, Gay Talese, Norman Mailer e, um pouco antes, 

Lillian Ross e Joseph Mitchell. Naquela época, então, a Reportagem deixou de ser uma 

concatenação de relatos oficiais entre aspas presa à lógica objetiva para alçar altos voos, 

exigindo dos autores vivência, criatividade e talento no momento de redigir as matérias e 

organizar as informações obtidas das mais variadas formas. Os textos eram, geralmente, 

publicados em partes, nas revistas e jornais: um pedaço por semana, causando suspense e 

interesse dos leitores pelo que viria a seguir.  

Segundo Wolfe (2005), vale lembrar que à época existia uma hierarquia invisível, mas 

muito bem delimitada, no mundo artístico. Uma espécie de status distanciava escritor de 

jornalista. As castas mais privilegiadas da cultura letrada eram ocupadas por romancistas e 

poetas, enquanto os repórteres estavam na “ralé”, por assim dizer. O pessoal que partia para 

uma atitude diferenciada, então, assombrava tanto os já consolidados barões da palavra quanto 

os operários acostumados com o jeito de sempre de fazer o trabalho. O Novo Jornalismo, por 

isso, tomou corpo no país que exportou o jeito pasteurizado de reportar e justamente na época 

das expressivas reações mundiais aos modelos pré-estabelecidos. “Como um autêntico filme-

catástrofe americano, seu impacto fulminante lançou influência em vários países, aclimatando-

se depois a realidades nacionais e contextos peculiares, como no caso do Brasil” (BULHÕES, 

2007, p. 146). 

 De acordo com Gianni Carta (2003), o Novo Jornalismo enalteceu o exercício de 

desvendar a realidade sem apagar a figura do escritor. Seria uma forma de dar ao autor a 

possibilidade de optar pela pseudo-imparcialidade tão pregada na mídia, ou não, podendo 

escolher se expor logo de início, ao usar a primeira pessoa para narrar a história, com fluxos de 

consciência. Por conta da liberdade extra, a consequência eram textos mais soltos e pertinentes. 

Em outras palavras: gostosos de ler.   

Quanto ao texto, no New Journalism ele tem de ser objetivo e, ao mesmo tempo, 

elegante, mas sem afetações. Escrever com simplicidade – isso já virou até jargão, 

mas aqui preciso repetir – é difícil. Na grande reportagem, ao contrário do artigo que 

só dá notícias, você precisa de uma voz, do ritmo e, claro, de uma boa história. E uma 

linguagem e estrutura repletas de imaginação. E de imagens. (CARTA, 2003, p. 14). 
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 Essa imaginação citada por Carta é perceptível no momento em que Gay Talese decide 

que escreveria o texto a respeito de Frank Sinatra mesmo quando o cantor desmarca a entrevista 

em cima da hora. Em virtude de um resfriado, o artista estava com o mau humor em níveis 

extremos. Sem querer voltar para casa de mãos vazias, o repórter cria uma outra maneira de 

cumprir a sua pauta, estreando no jornalismo o perfil que não tem a voz direta da pessoa 

retratada. Tudo isso com muita ironia, humor, observação, investigação e refinamento literário. 

Confira um parágrafo da reportagem, que foi publicada na revista Esquire em 1966: 

Sinatra resfriado é Picasso sem tinta, Ferrari sem combustível – só que pior. Porque 

um resfriado comum despoja Sinatra de uma joia que não dá para pôr no seguro – a 

voz dele –, mina as bases de sua confiança, e afeta não apenas seu estado psicológico, 

mas parece provocar também uma espécie de contaminação psicossomática que 

alcança dezenas de pessoas que trabalham para ele, bebem com ele, gostam dele, 

pessoas cujo bem-estar e estabilidade dependem dele. Um Sinatra resfriado pode, em 

pequena escala, emitir vibrações que interferem na indústria do entretenimento e mais 

além, da mesma forma que a súbita doença de um presidente dos Estados Unidos pode 

abalar a economia do país. (TALESE, 2004, p. 258). 

 

 No prefácio da segunda edição do seu livro Fama & Anonimato, Talese se posiciona a 

respeito do tipo de Reportagem que acreditava praticar. Ele é contrário à opinião das pessoas 

que consideravam que as produções do Novo Jornalismo eram ficção.  

 
Embora muitas vezes seja lido como ficção, o novo jornalismo não é ficção. Ele é, ou 

deveria ser, tão fidedigno quanto a mais fidedigna reportagem, embora busque uma 

verdade mais ampla que a obtida pela mera compilação de fatos passíveis de 

verificação, pelo uso de aspas e observância dos rígidos princípios organizacionais à 

moda antiga. O novo jornalismo permite, na verdade exige, uma abordagem mais 

imaginativa da reportagem, possibilitando ao autor inserir-se na narrativa se assim o 

desejar, como fazem muitos escritores, ou assumir o papel de um observador neutro, 

como outros preferem, inclusive eu próprio. (TALESE, 2004, p. 9). 

 

Não tão discreto assim, Wolfe dissertou bastante a respeito do New Journalism, tendo 

em vista que ele acreditava estar fazendo parte de um efervescente movimento literário 

inovador, exatamente em uma época em que a América do Norte experimentava alterações 

vertiginosas nos costumes e na moral. Ele escreveu, inclusive, um manifesto onde explica 

aspectos filosóficos da vertente e defende a prática de experimentos com o texto jornalístico. 

Sobre a sua atuação e a prática inventiva de seus colegas, o escritor afirma: 

 
Eles estavam indo além dos limites convencionais do jornalismo, mas não apenas em 

termos de técnica. O tipo de reportagem que faziam parecia muito mais ambicioso 

também para eles. Era mais intenso, mais detalhado e sem dúvida mais exigente em 

termos de tempo do que qualquer coisa que repórteres de jornais ou revistas, inclusive 

repórteres investigativos, estavam acostumados a fazer. Eles tinham desenvolvido o 

hábito de passar dias, às vezes semanas, com as pessoas sobre as quais escreviam. 
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Tinham de reunir todo o material que o jornalista convencional procurava – e ir além. 

Parecia absolutamente importante estar ali quando ocorressem cenas dramáticas, para 

captar o diálogo, os gestos, as expressões faciais, os detalhes do ambiente. A ideia era 

dar a descrição objetiva completa, mais alguma coisa que os leitores sempre tiveram 

de procurar em romances e contos: especificamente, a vida subjetiva ou emocional 

dos personagens. (WOLFE, 2005, p. 37). 

 

Na citação, é perceptível a delimitação de algumas práticas que hoje em dia são 

consolidadas na realização de Jornalismo Literário. O Novo Jornalismo reforça certas 

estratégias, como a entrevista de profundidade, a imersão, a observação participante, a 

criatividade... Conforme Felipe Pena (2013), Wolfe aceitava que o movimento se engajou muito 

mais por instinto do que por método. Ainda assim, deixou em seus ensaios um roteiro básico 

com recursos salientados naquele período histórico: “Reconstruir a história cena a cena. 

Registrar diálogos completos. Apresentar as cenas pelos pontos de vista de diferentes 

personagens. Registrar hábitos, roupas, gestos e outras características simbólicas do 

personagem”. (PENA, 2013, p. 54).  

Outro nome de destaque que inspirou os “novos jornalistas” ou “parajornalistas”, como 

brincava Wolfe, é o de Joseph Mitchell, que construiu durante anos um perfil de um ilustre 

anônimo por meio da relação afinada entre escuta sensível e observação perspicaz. O resultado 

do trabalho foi a obra O Segredo de Joe Gould, uma referência que, mesmo tendo sido lançada 

em 194214, continua inspirando jornalistas até os dias de hoje. Relata a trajetória de um literato 

maltrapilho e boêmio que afirmava estar preparando uma obra surpreendente intitulada História 

oral do nosso tempo. Seu caráter curioso prende a atenção dos leitores. Para Janet Malcolm, 

“assim como é amplamente conhecido que ouvir Mozart é uma cura para a criatividade 

debilitada, do mesmo modo ler Mitchell era famoso entre os escritores como um remédio para 

a estagnação” (MALCOLM, 2015, p. 380). Na opinião de João Moreira Salles, criador da 

revista brasileira Piauí e cineasta, que escreve o posfácio da edição nacional da obra deste 

jornalista, nas mãos de Mitchell a observação detalhista era uma técnica literária: 

 
Ele acreditava, acertadamente, que uma pessoa pode ser descrita por aquilo que a 

cerca. De fato, para saber de um hipocondríaco, basta olhar a caixa de remédios. Suas 

listas são um modo de vasculhar a alma dos personagens. Com grande sutileza, 

Mitchell conseguia falar de coisas intangíveis e, para todos os efeitos, internas 

(sensibilidades, humores, afetos) através de objetos palpáveis e externos, como 

retratos na parede e relógios desalinhados. A descrição do que ia dentro das pessoas 

sempre foi o que mais lhe interessou. (SALLES, 2003, p. 150). 

 

Truman Capote necessitou de cinco anos para escrever A sangue frio e um ano para se 

                                                           
14 O perfil foi publicado inicialmente nas páginas da revista The New Yorker. 
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recuperar, conforme confessa em um texto de 1972 intitulado Auto-retrato: “Não se passa um 

dia sem algum aspecto da experiência escurecer minha mente” (2006, p. 358), revelou. A obra 

é um marco do Jornalismo Literário, narra a história da morte brutal de uma família do Kansas 

(EUA) e apresenta uma profunda perspectiva dos assassinos, que foram acompanhados por 

Capote até o dia da execução. Durante o percurso, o escritor estabeleceu uma relação próxima 

com seus entrevistados, o que garantiu relatos minuciosos e uma ampliação do tema, além de 

muita polêmica sobre limites de relação com as fontes de informação. Todavia, Truman 

ressaltava que não era jornalista, mas escritor. E que não fez uma grande reportagem, e sim um 

romance de não-ficção. Até hoje, seus métodos de coleta de informação são criticados e muitos 

veem em seu trabalho um lado maior de ficção do que de realidade. Ainda assim, a precisão 

factual somada ao zelo na linguagem mantêm o livro como inspiração. 

Capote batizou seu livro de “romance sem ficção” porque desejava um gênero 

exclusivo. Ao apresentar a sua coletânea intitulada Os cães ladram, ele comenta a respeito da 

produção e intenção dos textos ali reunidos, afirmando que acreditava que a Reportagem 

poderia, de fato, ser uma forma de arte tão bem construída que equivalesse às variadas 

modalidades da prosa, como ensaios, contos e novelas:   

 
Tudo que consta aqui é factual, o que não significa que seja a verdade, embora dela 

se aproxime o quanto pude conseguir. De todo modo, o jornalismo nunca pode ser 

totalmente puro – e nem a câmera, pois afinal a arte não é água destilada: impressões 

pessoais, preconceitos e a seletividade subjetiva comprometem a pureza da verdade 

cristalina. (CAPOTE, 2006, p. 10). 

  

É dele, também, a afirmação de que “a arte e a verdade não são necessariamente 

compatíveis” (CAPOTE, 2006, p. 353). Tais ponderações nos chamam a atenção para a crença 

em um Jornalismo imparcial e puro que persiste até os dias de hoje. Sabemos que Jornalismo é 

um relato possível de um acontecimento, atravessado por condições de produção muito 

específicas e elaborado na maioria das vezes por meio de diversas técnicas de apuração e 

redação consolidadas como mais tradicionais e aceitas. Segundo Carta: “o jornalismo imparcial 

não existe por um simples motivo: não se trata de uma ciência. O que o jornalista deve fazer é 

ouvir os dois lados da história. E ser honesto na hora de inseri-las no artigo – mas sempre 

teremos nossas preferências” (CARTA, 2003, p. 13). No Jornalismo Literário, o repórter parte 

da certeza de que uma história não tem dois lados: possui múltiplas possibilidades e olhares 

envolvidos. 

Voltando ao Novo Jornalismo: é evidente que o movimento não era tão inovador assim. 

O estilo não foi inventado na década de 1960, mas disseminado com fôlego e bastante 
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comentado por críticos e escritores. Todavia, os pesquisadores são unânimes ao dizer que o tipo 

diferenciado de Jornalismo já era praticado muito antes e por várias pessoas, de diversos países. 

No ponto de vista de Carta, foi interessante o fato de um grupo de jornalistas ter se mobilizado 

e “remado contra os limites – em termos de estilo e política – impostos pela chamada Guerra 

Fria” (2003, p. 14). Todavia, o britânico George Orwell15 (1903-1950), por exemplo, já havia 

escrito de forma semelhante tempos antes, tal qual Hemingway (1899-1961). “E houve outros, 

no século XIX, na Europa, que escreveram como ‘novos jornalistas’” (CARTA, 2003, p. 14). 

Falando em Orwell, o seu interesse profundo pelos pobres e esquecidos fez com que ele 

se aproximasse muito de outra vertente que estourou no fim do século passado: o Jornalismo 

Gonzo, que é o estilo de produção no qual o narrador se mistura totalmente ao contexto que 

deseja retratar. Para George, não bastava escrever a respeito dos andarilhos miseráveis: era 

preciso viver como eles, experiência que revela de maneira magistral no livro Na pior em Paris 

e Londres, publicado pela primeira vez em 1933, com muita polêmica. O foco nos oprimidos 

permeou o seu trabalho. Acompanhe o trecho a seguir, que faz parte do ensaio Como morrem 

os pobres, que se passa na ala pública de um hospital e descreve a chegada de um grupo de 

estudantes de medicina para acompanhar os pacientes, dentre os quais está o narrador: 

 
De minha parte, eu que estava com um excepcionalmente belo espécime de chocalho 

bronquial, tinha às vezes até uma dúzia de estudantes fazendo fila para escutar meu 

peito. Era uma sensação muito esquisita – esquisita porque ao lado do interesse deles 

em aprender a profissão havia uma aparente falta de qualquer percepção de que os 

pacientes eram seres humanos. É estranho contar isso, mas às vezes, quando dava um 

passo à frente para assumir sua vez de manipulá-lo, o estudante estava trêmulo de 

excitação, como um menino que consegue pôr as mãos em alguma máquina cara. E 

então, ouvido após ouvido – orelhas de rapazes, moças, de negros – pressionado contra 

suas costas, revezamentos de dedos batendo solenes, mas desajeitadamente, e de 

nenhum deles a gente obtinha uma palavra de conversa ou um olhar direto no rosto. 

Na qualidade de paciente, não pagante, no uniforme de camisão, a gente era sobretudo 

um espécime, uma coisa da qual não me ressentia, mas com a qual nunca me 

acostumei muito bem. (ORWELL, online). 

 

No livro Repórteres, o jornalista brasileiro Audálio Dantas admite que a explosão do 

Novo Jornalismo nos EUA influenciou muitos profissionais ao redor do Brasil. Os expoentes 

do estilo obtiveram seguidores e tiveram seus trabalhos organizados em livros. Com os olhos 

na América Latina, é possível lembrar de outro repórter que antecipou em pelo menos uma 

década as tendências diferenciadas na redação jornalística: o argentino Rodolfo Walsh, autor 

do clássico Operação Massacre, profissional que foi perseguido e assassinado durante a 

                                                           
15 Pseudônimo de Eric Arthur Blair. 
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Ditadura Militar (1976-1983) no país vizinho. O trecho abaixo é a abertura do seu livro, que 

começa justamente pela humanização, através do subtítulo Pessoas: 

 

Nicolás Carranza não era um homem feliz nessa noite de 9 de junho de 1956. 

Protegido pelas sombras, acabava de entrar em casa e talvez viesse remoendo algo por 

dentro. Nunca saberemos ao certo. Os homens levam para o túmulo muitos 

pensamentos amargos, e no túmulo de Nicolás Carranza a terra já está ressecada. Por 

um momento, no entanto, conseguiu esquecer suas preocupações. Após o 

sobressaltado silêncio inicial, um coro de vozes estridentes se elevou para recebê-lo. 

Nicolás Carranza tinha seis filhos. Os menores talvez tenham se enroscado em suas 

pernas. A maior, Elena, quem sabe pôs a cabeça ao alcance da mão do pai. A 

pequenina Julia Renée — de apenas quarenta dias — dormitava no berço. (WALSH, 

2010, p. 25). 

 

 Para Dantas, “sem o rótulo de novo jornalismo, pode-se recuar mais no tempo para 

encontrar exemplos de bons autores que produziram reportagens documentais e literárias. Aqui, 

três deles: Rubem Braga e Joel Silveira, nos anos 40 e Euclides da Cunha, no final do século 

passado” (2004, p. 12). Segundo Suzuki (2002), desde o seu início o Jornalismo esteve ligado 

ou à Literatura ou aos literatos, em âmbito mundial. Ele exemplifica: “Escritores como Daniel 

Defoe, Charles Dickens e Jack London estão entre os muitos que são citados tanto no campo 

da ficção quanto na história da imprensa” (SUZUKY, 2002, p. 170). Na opinião dele, um dos 

maiores clássicos do Jornalismo Literário é, sem dúvidas, a coletânea de matérias de Euclides 

da Cunha a respeito de Canudos e Antonio Conselheiro, que foram divulgadas inicialmente no 

jornal O Estado de São Paulo, e depois no livro Os Sertões.  

O local onde o Novo Jornalismo se materializou em nosso país foi, principalmente, a 

revista Realidade, lançada em 1966 e reconhecida em virtude da publicação de grandes 

reportagens que dialogavam com a Literatura. Além de resistir à Ditadura Militar, os 

profissionais que colaboravam para o veículo de comunicação pregavam o zelo estético. Em 

virtude de sua circulação mensal, havia mais tempo para o repórter destinar cuidado ao texto e 

mesclar o seu ponto de vista com as informações apuradas sobre o tema retratado. O uso da 

primeira pessoa era liberado e a penetração do autor nos assuntos relativos ao tema revelava 

fatos, concepções e comportamentos que ficavam ocultos quando contados pelo viés objetivo. 

Por tudo isso, a Realidade incomodava os poderosos da época.  

 
A revista Realidade foi uma das melhores experiências do jornalismo brasileiro e só 

foi isso porque conseguiu guardar com o seu público leitor uma identidade de sentidos 

que os códigos narrativos de seus textos estimulavam, à semelhança do que aconteceu 

com a imprensa norte-americana, com a geração que participou do movimento do 

novo jornalismo. As duas coisas devem ser permanentemente saboreadas para que se 

tenha idéia da riqueza de propostas que tirar a imprensa pode abrigar. (FARO, 2003, 

p. 63). 
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De acordo com Bulhões: (...) “a importância essencial de Realidade deveu-se à 

valorização da reportagem como gênero a um só tempo afirmativo da atividade jornalística e 

permeável a incursões próximas da realização literária” (2007, p. 143). Para ilustrar tal 

afirmação, selecionamos a abertura da Reportagem Uma vida por um rim, escrita por José 

Hamilton Ribeiro para a Realidade no ano de 1967 e que conquistou o Prêmio Esso de 

Informação Científica. O repórter relata a experiência da primeira cirurgia de transplante de rim 

realizada no país. 

 

Valter Mendes de Oliveira ia morrer: seus rins não funcionavam mais. Médicos do 

Hospital das Clínicas de São Paulo o submeteram então – era a primeira vez no Brasil 

– a uma das mais difíceis operações que cirurgiões do mundo inteiro vêm tentando. 

Valter Mendes de Oliveira, 41 anos, três filhos, sócio de uma torrefação de São Paulo, 

é bastante cuidadoso com a saúde. Ele já andou bem ruim e agora tem suas cautelas. 

Logo cedo, na hora do café, toma a sua pílula diária. É um remédio caro que vem do 

exterior e que só seis pessoas no Brasil usam. ‘- Quando me levanto já pago três contos 

por minha vida’. (RIBEIRO, 2006, p. 27). 

 

 Mesmo com o passar do tempo, os clássicos do Novo Jornalismo continuam causando 

impacto nos “novos jornalistas”, isto é, em estudantes de comunicação que buscam no passado 

as referências para encontrar o próprio modo de contar histórias reais. Alguns casos de 

intertextualidades mais explícitas são interessantes, como a coletânea intitulada Entretanto, foi 

assim que aconteceu, do jornalista Christian Carvalho Cruz, que reúne reportagens publicadas 

recentemente no Estadão e que se inspiram em textos icônicos. Após a retomada do movimento 

que questionou a uniformização dos textos que circulavam na imprensa, vamos partir para o 

aprofundamento das características preponderantes do Jornalismo Literário.  

  

2.3 Jornalismo Literário: força comunicativa e qualidade estética 

 

Temos a consciência de que, até hoje, não há consenso a respeito do uso da expressão 

Jornalismo Literário para nomear certos tipos de produções. Muitos pesquisadores e 

profissionais acreditam que o que existe é bom ou mau Jornalismo. E que se todos fizessem a 

tarefa como deveria ser, grande parte das produções seriam pertinentes, humanas e éticas. 

Todavia, nós partimos do pressuposto que existe uma série de escolhas feitas pelo autor no 

momento da produção da matéria que podem praticamente garantir que a reportagem será “bom 

Jornalismo”, ou então, para nós, Jornalismo Literário. Além de um posicionamento mais crítico 

e denso diante do tema, o repórter pode fazer uso de estratégias enunciativas no momento de 
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elencar as informações, proporcionando um caráter estético ao trabalho. Neste tópico, 

realizamos um aprofundamento na questão com base principalmente nos autores Norman Sims 

(1995, 2010), Edvaldo Pereira Lima (1998, 2009, 2014), Felipe Pena (2006), Rogério Borges 

(2013), Sergio Vilas Boas (2003, 2007, 2008) e Monica Martinez (2016), citando também 

outros pesquisadores da área. 

O professor norte-americano Norman Sims, importante pesquisador da área, abre o seu 

livro Literary Journalism: A New Collection Of The Best American Nonfiction16 (sem tradução) 

com um prefácio intitulado A arte do Jornalismo Literário. O título carrega um significado 

expressivo: o autor não se refere apenas ao aspecto informativo, mas também à verve artística 

impregnada nessas produções que se pretendem não-ficcionais, mesmo utilizando técnicas 

também perceptíveis na Literatura. Isto é, quando se fala em uma escrita diferenciada nos meios 

de comunicação, é comum encontrar jornalistas que lançam à realidade um olhar mais 

minucioso e poético do que seus colegas. Inevitavelmente, pendem para a busca do seu próprio 

jeito de fazer, sem fórmulas limitadoras da criatividade, e com pretensões talvez silenciadas (ou 

nem tanto) de se tornarem escritores.  

Conforme Sims, o Jornalismo convencional oculta a voz do autor. Por outro lado, o 

Jornalismo Literário – que também vamos chamar pela sigla JL a partir de agora – concede a 

esta voz a oportunidade de entrar na história (1995, p. 3). Mas não é apenas a linguagem que 

sofre interferências sob a ótica diferenciada do JL. A temática também desvirtua o 

comportamento padrão das empresas jornalísticas e coloca em discussão na sociedade pautas 

que dificilmente seriam abordadas no ritmo acelerado e rotineiro do trabalho diário. Para Sims, 

de uma maneira sintética e ao mesmo tempo ampla, “enquanto o jornalismo parece ocupado 

com celebridades, o jornalismo literário dá atenção a vidas anônimas”. Tal perspectiva não é 

tão simples, pois o posicionamento inverso também está atrelado a aspectos simbólicos e ao 

“óbvio”, que muitas vezes é o mais difícil de ser percebido: “Histórias sobre trabalho e família 

podem revelar as estruturas e as tensões da vida real. Elas dizem mais a respeito da maioria das 

vidas dos cidadãos do que histórias sobre desastres específicos ou celebridades peculiares”. 

(SIMS, 1995, p. 3).  

 “Ao ler jornalismo literário nós somos tentados a perguntar se aquilo é realmente não 

ficção ou se o autor inventou alguns diálogos e detalhes que fazem personagens ordinários 

parecerem mais nobres ou reais” (SIMS, 1995, p. 18). Esse questionamento é seguido de uma 

reflexão a respeito de um dos diferenciais do JL: o minucioso método de reportar uma história. 

                                                           
16 Trata-se de uma antologia editada em parceria com Mark Kramer. 
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Sims ressalta que o autor pode passar horas a fio presenciando cenas e conversas que não serão 

utilizadas no momento de escrever a história. Todavia, de repente, no interim de dez minutos, 

algo acontece e muda tudo. Assim é a vida. E quando um jornalista tenta enfeitar demais erra a 

mão inventando relatos, acaba sendo desvendado e perde a credibilidade da parte de seus 

leitores.  

O professor Edvaldo Pereira Lima, pesquisador brasileiro que se destaca na área do JL, 

complementa que para que um texto consiga contar histórias reais com riqueza de detalhes é 

fundamental o esmero do jornalista. É por isso que o profissional deve ter como aliadas 

ferramentas e procedimentos narrativos, tanto aqueles que são marca do Jornalismo quanto 

aqueles que caracterizam a Literatura. Sendo assim, Lima (2014) crê que o Jornalismo Literário 

é um estilo diferenciado de prática factual que une, com maestria, força comunicativa e 

qualidade estética. Nesse contexto, uma boa reportagem é aquela capaz de proporcionar a 

convivência harmônica entre a eficiência e a fluência. “A primeira cumpre a tarefa de informar 

e orientar com profundidade, de modo que o leitor obtenha uma compreensão ampliada da 

realidade. A segunda serve ao propósito de cumprir esta missão com elegância” (1998, p. 42). 

Para Lima: 

 

O que o jornalismo literário faz é também contar histórias, só que de um modo 

elegante, articulado esteticamente. Como produz textos escritos, procura dar e eles 

uma qualidade literária, entendida como uma organização textual eficiente, do ponto 

de vista de comunicação, atraente, do ponto de vista estético. O texto precisa oferecer 

ao leitor uma experiência prazerosa de leitura. (LIMA, 2014, p. 17). 

 

De acordo com Felipe Pena, o conceito de Jornalismo Literário é amplo e pode ser 

traduzido como a expansão dos critérios estabelecidos e conhecidos, ultrapassando o tom bege 

das ocorrências diárias e também fugindo do vermelho-sangue das chamadas sensacionalistas 

comuns no Jornalismo convencional. A finalidade é promover uma cobertura colorida, 

lançando olhares profundos à realidade e exercendo, de fato, cidadania, se afastando das regras 

do lead e gerando durabilidade e relevância às produções. “No dia seguinte, o texto deve servir 

para algo mais do que simplesmente embrulhar o peixe na feira” (PENA, 2006, p. 13). Ainda 

conforme Pena, é preponderante que o material não fique na superfície, pois um dos objetivos 

do jornalista precisa ser a permanência, tal qual ocorre com bons livros de ficção, que alcançam 

o poder de influenciar o imaginário coletivo e individual em distintos contextos sociais. “Para 

isso, é preciso fazer uma construção sistêmica do enredo, levando em conta que a realidade é 

multifacetada, fruto de infinitas relações, articulada em teias de complexidade e 

indeterminação” (PENA, 2006, p. 15). 
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Pena é poético ao traçar a sua própria definição de Jornalismo Literário como 

“linguagem musical de transformação expressiva e informacional”. Ele explica: 

 

Ao juntar os elementos presentes em dois gêneros diferentes, transforma-os 

permanentemente em seus domínios específicos, além de formar um terceiro gênero, 

que também segue pelo inevitável caminho da infinita metamorfose. Não se trata da 

dicotomia ficção ou verdade, mas sim de uma verossimilhança possível. Não se trata 

da oposição entre informar ou entreter, mas sim de uma atitude narrativa em que 

ambos estão misturados. Não se trata nem de jornalismo, nem de literatura, mas sim 

de melodia. (PENA, 2006, p. 14). 

 

Matinas Suzuki Jr. elenca alguns requisitos citados por especialistas para que uma 

produção pertença ao “espectro” do Jornalismo Literário:  

a) precisa ser publicada em meio de comunicação, ou, desde a década de 1980, em 

livro-reportagem (ponto de vista que, com o desenvolvimento vertiginoso da 

Internet, já mudou bastante);  

b) deve se basear em fatos; envolve esforço de intensa apuração e checagem, 

contemplando conversas, entrevistas, ética, conferência de dados. Por tudo isso, o 

material depende de maior tempo para ser digerido e escrito.  

“Terminada a exaustiva apuração, o jornalista literário expressa a sua voz com mais 

liberdade do que no âmbito do jornalismo convencional ou, na expressão de Ben Yagoda, faz 

‘os fatos dançarem’” (SUZUKI, 2002, p. 171-172).  

Conforme Mark Kramer (2000), narrativas engajam leitores, aspecto que é fundamental 

nesta era bombardeada por websites e informações nem sempre relevantes ou checadas. Isso 

porque o JL atrai as pessoas através de histórias nas quais os seres humanos e as tomadas de 

decisões são vividamente retratadas.  Para tal, é fundamental prestar atenção em todos os 

detalhes das cenas que deseja contar, incluindo no relato emoção e minúcias.  

Segundo Rogério Borges (2013), trata-se de um discurso hibridizado e somente enfeitar 

uma matéria com o acréscimo de adjetivos e fugir do lead não a tornará literária. Para o autor, 

quando existe uma aliança de fato discursiva entre recursos da literatura e o contrato de leitura 

do texto informativo, é possível atingir a proeza de narrar e interpretar com consistência os 

acontecimentos da vida cotidiana. Ao analisar a obra Eichmann em Jerusalém, de Hannah 

Arendt, Borges constata que, enquanto o literário se encontra “nas idas e vindas do tempo 

cronológico, nos fluxos de consciência, na reprodução dos diálogos, na estruturação peculiar 

do texto, na narrativa sem peias, ao elogio à subjetividade”, o jornalístico pode ser identificado 

ao mesmo tempo: “na presença testemunhal do repórter, na apuração acurada, no compromisso 

em reconstruir uma realidade” (2007, p. 189-190). Para Borges, então: 
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O Jornalismo Literário é camaleônico, o que não significa que seja frágil em seus 

conceitos. Sua definição apoia-se na transmutação constante, na não conclusão eterna, 

no jogo de paráfrases e polissemias, na formação discursiva ampla e eclética, na 

alternância do emprego da metáfora e da descrição fiel, na admissão de que é 

representacional, icônico, simbólico. Ele duvida de sua própria verdade e, agindo 

assim, vai fundo na interpretação do mundo e das pessoas, chegando a camadas que 

rigores excessivos não permitiriam. A dedução, a vivência e a verossimilhança fazem 

parte de seu instrumental narrativo, sem culpas, com o firme propósito de informar, 

mas de uma maneira mais criativa e até transparente. Aproxima-se, assim, da polifonia 

romanesca, promovendo um dialogismo mais honesto com quem lê, com o mundo e 

com a estruturação do texto. (BORGES, 2013, p. 205). 

 

Como fica perceptível até aqui, faz-se fundamental uma postura diferenciada do 

mediador de informações que se propõe a produzir Jornalismo Literário. Só assim atingirá o 

objetivo de fazer com que o leitor desfrute de uma experiência simbólica e sensorial ao entrar 

no mundo que é apresentado por meio da linguagem. A seguir, faremos um passeio por 

trabalhos de algumas repórteres, com a finalidade de ressaltar recursos e diferenciais de obras 

que se encontram navegando entre dois polos: “combinando a necessidade de se conhecer o 

mundo, o outro e a si mesmo através da escrita, de um lado, e o desejo tímido ou ardente de 

contar histórias, de outro. Com um único foco central: a narrativa da vida real”. (LIMA, 2007, 

p. 11). 

 

2.3.1 Elementos marcantes do Jornalismo Literário 

 

Como ficará evidente no próximo capítulo, quando serão apresentadas as análises das 

reportagens de Nicolau, um nome em destaque na produção de matérias é o de Adélia Maria 

Lopes. Em virtude disso, e por outros motivos que explicito em seguida, vou apresentar agora 

elementos fundamentais encontrados em produções consideradas exemplos de Jornalismo 

Literário, os quais serão utilizados como Categorias de Análise posteriormente, utilizando o 

olhar de mulheres. Para ilustrar cada característica, então, apresentarei trechos escritos por uma 

jornalista literária diferente, em constante reflexão com investigações acadêmicas.  

A opção por elas nesta parte da Dissertação é amparada por dois impulsos principais: 

primeiro, porque as autoras ainda não são tão investigadas e aparecem pouco em pesquisas 

acadêmicas, razão pela qual me sinto no papel de revelar as riquezas que tenho encontrado com 

as minhas leituras, além de considerar que o meu trabalho ficará mais interessante e menos 

repetitivo na comparação com outros da área. Segundo, pela qualidade e sensibilidade das 

escritas e pela identificação que tenho com tais textos, visto que também sou mulher e jornalista. 
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Do Brasil, apresentarei fragmentos do trabalho de Eliane Brum e Daniela Arbex. 

Também recorrerei a textos de estrangeiras, como Janet Malcolm, Lillian Ross e Svetlana 

Aleksiévitch. Tantas outras poderiam ser citadas (como Joan Didion), e muitas permanecem 

desconhecidas e até mesmo sem tradução para o português. Na série de livros intitulada 

Jornalismo Literário, da Companhia das Letras, poucos títulos foram escritos por mulheres. A 

bielorrussa Svetlana ganha destaque por ser a primeira jornalista literária a receber o Prêmio 

Nobel de Literatura, em 2015. De uma maneira consistente e com bastante comprometimento, 

as mulheres ocupam espaço importante na escrita de não ficção mundial. 

Janet Malcolm nasceu em Praga, em 1934, e foi com a família para os Estados Unidos 

quando criança. Hoje em dia, é uma das mais importantes jornalistas dos EUA, atuando na The 

New Yorker. Conforme Ian Frazier, na introdução de 41 inícios falsos: ensaios sobre artistas 

e escritores: “boa parte do jornalismo é uma história de ninar que se ouve sonolento pela 

centésima vez, mas com um artigo de Janet Malcolm nunca se sabe onde as coisas vão dar” 

(FRAZIER, 2016, p. 13). Na opinião dele, a jornalista-escritora consegue descrever como 

poucos a “bagunça e o caos” existentes em acontecimentos e em personagens que ela eterniza, 

principalmente, por meio de críticas e perfis. 

A descrição de cena/simbolismo está relacionada à minuciosa descrição de ambientes 

e pessoas é fundamental para o Jornalismo Literário. No JL, diferente do Jornalismo 

convencional, que preza pela isenção/neutralidade, não há qualquer problema em recorrer a 

adjetivos. Como bem falou o poeta Adam Zagajewski: “Substantivos e verbos bastam apenas a 

soldados e líderes de países totalitários. Pois o adjetivo é o imprescindível avalista da 

individualidade de pessoas e coisas”. E ele prossegue: “O adjetivo está para a língua assim 

como a cor para a pintura”. Como considero o Jornalismo Literário uma expressão artística, tal 

afirmação vem ao encontro da minha ideia a respeito do papel da descrição no contexto que 

estudo. 

  Ao descrever cenas, o jornalista apresenta ao leitor aquilo que viu no local onde esteve. 

Narra ainda o que sentiu, as suas percepções imediatas atravessadas por cores, sons e 

movimentos. Traça um retrato do entrevistado, contando detalhes sobre suas roupas, cabelos, 

expressões faciais. A descrição minuciosa tem relação com uma estratégia utilizada na 

Literatura que é conhecida como “símbolos do status de vida”. Conforme Lima, “em vez de 

dizer diretamente como é o personagem, o escritor do realismo social nos coloca dentro dos 

ambientes dos personagens” (LIMA, 2014, p. 19). A partir da apresentação criativa do modo 
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de viver do entrevistado, no JL, o próprio leitor capta as informações e começa a esboçar uma 

ideia de como seria aquela pessoa.  

Malcolm realiza isso de uma maneira admirável. “O estranhamento, como eu imagino, 

é o que todo artista se esforça para conseguir. Toma-se o que as pessoas pensam que veem ou 

conhecem e faz-se com que elas o vejam ou conheçam como se fosse a primeira vez” 

(FRAZIER, 2016, p. 19). 

 
O jornalismo que consegue ser arte não costuma parecer arte em sua apresentação. A 

aparência de uma obra de jornalismo é mais humilde, mais rotineira, mais cotidiana, 

de acordo com a etimologia da palavra “jornalismo”. Essas obras não se anunciam 

como pertencentes a qualquer categoria de arte com maiúscula, como Escultura, 

Pintura, Romance ou Dança. (FRAZIER, 2016, p. 18). 

 

A abertura do texto “A garota do Zeitgeist” é uma verdadeira aula sobre descrição 

minuciosa. Afinal, como ressalta Lima (2014, p. 17), a tarefa de um jornalista literário é árdua, 

pois sabe que precisa elaborar narrativas bem articuladas, todavia, possui consciência de que 

deve trabalhar com os elementos que a realidade lhe proporciona. No fragmento a seguir, não 

apenas conseguimos vislumbrar detalhadamente o espaço que Malcolm apresenta, mas também 

características da personalidade da moradora daquele ambiente, as quais são reforçadas ao fim 

do parágrafo: 

 
O loft de Rosalind Krauss, na Greene Street, é um dos lugares mais bonitos para morar 

em Nova York. Sua beleza tem um caráter escuro, vigoroso, obstinado. Cada peça de 

mobiliário e cada objeto de uso ou decoração tiveram de passar por um teste severo 

antes de serem admitidos nessa sala desdenhosamente interessante – um longo 

retângulo levemente ensombrecido, com janelas altas em ambas as extremidades, uma 

área sachlich [prática] de cozinha branca no centro, um estúdio e uma varanda para 

dormir. Uma disposição geométrica de poltronas azul-escuras em torno de uma mesa 

de café compõe a sala de estar do apartamento, que também conta, entre outras 

raridades, com uma poltrona antiga de largos pés esculpidos e estofada com um tecido 

escuro de William Morris; uma peça minimalista assertiva toda preta, moldada sob 

pressão; uma estranha fotografia em preto e branco da água do mar; e um relógio de 

mesa art déco de ouro em forma de coruja. Mas talvez ainda mais forte do que a aura 

de originalidade imponente da sala é a sensação de ausência, sua evocação de todas 

as coisas que foram excluídas, foram consideradas insuficientes, não conseguiram 

captar o interesse de Rosalind Krauss – e que são a maioria das coisas do mundo, as 

coisas de “bom gosto”, da moda e do consumo, as coisas que vemos em lojas e nas 

casas dos outros. Ninguém pode sair desse loft sem se sentir um pouco repreendido: 

a nossa própria casa parece de repente confusa, rudimentar, banal. Da mesma forma, 

a personalidade de Rosalind Krauss – ela é rápida, aguda, brava, tensa, 

revigorosamente derrisória, destemidamente desalmada – faz que que nossa “polidez” 

pareça de alguma forma deprimente e anacrônica. Ela infunde nova vida e significado 

à velha expressão a respeito de não suportar os tolos de bom grado. (MALCOLM, 

2016, p.263-264). 

 

Rosalind Krauss é uma das entrevistadas da matéria, que relata a trajetória de uma 

revista de crítica de arte. Outros personagens são apresentados ao longo do texto, cada um deles 
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merecendo uma ampla descrição como a de Rosalind. O parágrafo acima mostra um 

aprofundamento na cena e a busca por fazer conexões com a personalidade da moradora daquela 

casa. Isso se dá pela lista de objetos encontrados. Percebemos também a presença da narradora 

na cena. Para Borges (2013, p. 249), nessa questão do Jornalismo Literário existe uma 

aproximação com a onisciência literária, “já que as prerrogativas do mediador discursivo do 

jornalismo são quase tão amplas e ilimitadas quanto o de um foco narrativo ficcional que tudo 

sabe e tudo vê”. 

A jornalista e escritora bielorrussa Svetlana Aleksiévitch17 ganhou o Prêmio Nobel de 

Literatura em 2015. Ela realiza um interessante trabalho que combina Jornalismo e Literatura 

de maneira documental, registrando acontecimentos marcantes do seu país e do seu tempo 

histórico. Apesar de ser considerada não-ficção, ou por vezes história oral, a sua obra foi 

reconhecida pela Academia Sueca, mostrando que a linguagem pode sim organizar as vozes de 

uma maneira diferenciada, fazendo com que histórias verídicas cheguem com impacto ao 

coração dos leitores, sem apelo sensacionalista comum em coberturas jornalísticas de desastres. 

Assim, a sua escrita persiste atual e relevante, mesmo três décadas após o fato em questão ter 

acontecido.  

No livro Vozes de Tchernóbil, lançado no Brasil em abril de 2016 pela Companhia das 

Letras, Svetlana recupera relatos da catástrofe ocorrida em 1986 na Central Elétrica Nuclear de 

Tchernóbil, na Ucrânia, bem perto da fronteira com a Bielorrúsia. A diferença da sua obra na 

comparação com outras tantas sobre o mesmo tema está na abordagem e na sensibilidade: por 

meio da voz de pessoas comuns, sobretudo mulheres, a autora busca decifrar o enigma chamado 

Tchernóbil, que permanece como um desafio para o nosso tempo, de acordo com ela.  

A humanização encontrada neste trabalho de Svetlana é característica primordial do 

Jornalismo Literário. Com dificuldades para escrever sobre a explosão e suas consequências, 

em virtude da sua proximidade com a cidade e com as pessoas que sofreram os impactos, a 

escritora apenas conseguiu abordar a questão sob o olhar de quem viveu e sentiu na pele 

(literalmente) aquela tragédia. Assim, utilizou a história oral como método para coletar as 

entrevistas que integram a coletânea. Em certo momento, ela faz uma conversa consigo mesma 

a respeito da “história omitida” de Tchernóbil. Neste trecho, fica evidente a sua pretensão: 

 

Quanto a mim, eu me dedico ao que chamaria de história omitida, aos rastros 

imperceptíveis da nossa passagem pela Terra e pelo tempo. Escrevo os relatos dos 

sentimentos e pensamentos cotidianos, com palavras cotidianas. Tento captar a vida 

                                                           
17 Aleksiévitch pela tradução de Sonia Branco para a Companhia das Letras, em 2016. Outras fontes traduzem o sobrenome 

como Alexievich. 
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cotidiana da alma. A vida ordinária de pessoas comuns. (2016, p. 40). 

 

Uma das pessoas comuns de quem ela escuta o relato é Liudmila Ignátienko, mulher do 

bombeiro Vassíli Ignátienko, um dos que primeiro atendeu ao chamado de incêndio na usina. 

A entrevistada narra o processo de morte do seu esposo após o acidente e mescla memórias a 

respeito do relacionamento e dos sonhos do casal. Ela estava grávida quando houve a explosão 

e, em virtude de ter permanecido ao lado de Vassíli no hospital, a sua filha nasceu com cirrose 

e morreu horas após o parto. No livro, Svetlana inclui a transcriação18 do relato de Liudmila, 

sem interferências: 

 
Eu o amava! Eu ainda não sabia como o amava! Tínhamos nos casado havia tão pouco 

tempo... Ainda não tínhamos tido tempo de nos saciar um do outro. Andávamos na 

rua, ele me tomava nos braços e me girava. E me beijava, beijava. As pessoas 

passavam por nós e sorriam. O processo clínico de uma doença aguda do tipo 

radioativo dura catorze dias. No 14º dia, o doente morre. (ALEKSIÉVITCH, 2016, p. 

24). 

 

E continua: 

Muitos vão morrendo. Morrem de repente. Caminhando. Estão andando e caem 

mortos. Adormecem e não acordam mais. O sujeito está levando flores para a 

enfermeira e o coração para. Está no ponto de ônibus... Estão morrendo, e ninguém 

lhes perguntou de verdade sobre o que ocorreu. Sobre o que sofremos, o que vimos. 

As pessoas não querem ouvir falar da morte. Dos horrores... Mas eu falei do amor... 

De como eu amei. (ALEKSIÉVITCH, 2016, p. 38). 

 

 

Muitas vezes, no Jornalismo diário praticado ao redor do mundo, os repórteres buscam 

personagens para ilustrar suas matérias. Procuram uma pessoa que represente o teor do texto 

que já produziram. Frequentemente, incluem apenas uma fala de três linhas acrescida de uma 

foto e, pronto, consideram que alcançaram o caráter humano no material. Eis um ponto em que 

o Jornalismo Literário se diferencia radicalmente: no JL, a humanização é o fio condutor de 

todo o processo. E as pessoas que aceitam dar seus relatos devem ser respeitadas 

profundamente. Suas falas alteram o rumo da pauta, apresentam novas possibilidades. Percebo 

esse cuidado e a reflexão constante a respeito do “outro” no trabalho de Svetlana. Inclusive, ela 

escreve sobre isso no próprio livro sobre Tchérnobil: 

  

Uma das minhas heroínas (grávida naquele momento) nunca deixou de se aproximar 

do marido e beijá-lo, e não o abandonou até sua morte. Por essa ousadia, ela pagou 

                                                           
18  Conceito do método da história oral que consiste no momento em que é realizada a “teatrilização do discurso 

colhido”, isto é, quando são inseridos detalhes como emoções, ironias, silêncios... 
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com sua saúde e com a vida de sua filha. Mas como escolher entre o amor e a morte? 

Entre o passado e o presente desconhecido? E quem poderá condenar as mulheres e 

mães que não ficaram ao lado de seus maridos e filhos? Ao lado de elementos 

radioativos? O amor se modificou. E também a morte. (ALEKSIÉVITCH, 2016, p. 

50). 

 

Segundo Vilas Boas, o Jornalismo Literário precisa gerar empatia. Em outras palavras: 

os textos são mais atraentes quando provocam reflexões sobre aspectos objetivos e subjetivos 

comuns à existência de todos nós. Conforme o historiador da cultura Roman Krznaric, que 

considera a empatia um caminho para transformar o mundo, “a empatia é a arte de se colocar 

no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e 

usando essa compreensão para guiar as próprias ações” (2015, p. 10). De acordo com Lima, 

“toda boa narrativa do real só se justifica se nela encontramos protagonistas e personagens 

humanos tratados com o devido cuidado, com a extensão necessária e com a lucidez equilibrada 

onde nem os endeusamos nem os vilipendiamos” (2009, p. 359). Por isso, conseguimos nos 

aproximar tanto de celebridades quanto de anônimos quando eles são apresentados através das 

lentes do JL. Percebemos fraquezas e pontos fortes, luzes e sombras, tal qual vislumbramos nas 

personalidades de inesquecíveis personagens da Literatura.  

A humanização é o que a jornalista Eliane Brum defende quando fala que é necessário 

mostrar que o Zé é Ulisses e o Ulisses é Zé. “Somos todos mais iguais do que gostaríamos. E, 

ao mesmo tempo, cada um é único, um padrão que não se repete no universo, especialíssimo. 

Nossa singularidade só pode ser reconhecida no universal” (BRUM, 2006, p. 195). Tal ideia se 

harmoniza com a afirmação que Svetlana (2016, p. 50) acrescenta em seu livro: “Destino é a 

vida de um homem, história é a vida de todos nós. Eu quero narrar a história de forma a não 

perder de vista o destino de nenhum homem”. 

Eliane Brum é uma das jornalistas brasileiras mais premiadas. Não sem motivo. Nascida 

no Rio Grande do Sul em 1966, ela inspira estudantes e profissionais com textos críticos, 

profundos e sobre temas polêmicos e pertinentes. Atualmente, ela atua como freelance e escreve 

colunas para sites de impacto internacional, como o El País. A sua trajetória na Reportagem, 

porém, possui um vasto material de qualidade, com foco na imersão, que é outra característica 

essencial do Jornalismo Literário.  

Em uma das suas reportagens mais belas, em minha opinião, ela acompanhou uma 

mulher com câncer, Ailce de Oliveira Souza, do tratamento até a morte, escrevendo o texto 

intitulado A mulher que alimentava. Foram 115 dias de convivência com a fonte e com a 

família, justamente em um momento de extrema fragilidade. Para mim, é um exemplo ideal de 

imersão do repórter, isto é, de mergulho na realidade que deseja retratar. “Só depois fui capaz 
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de perceber a dimensão do que ela havia me dado. Ninguém confiara em mim como ela. Eu 

escreveria sua história, e ela estaria morta”, afirmou Eliane Brum ao comentar o processo de 

produção da reportagem. Confira um trecho do texto: 

 
É início de abril, e Ailce está feliz porque o apetite voltou. É resultado do tratamento 

paliativo, que ameniza as náuseas, o conjunto dos sintomas. “Repeti o prato na hora 

do almoço”, anuncia. Ailce mima suas orquídeas, conversa com suas plantas, suja-se 

de terra, comparece às festas da família, quer comprar roupas novas, pegar um ônibus 

para atravessar a cidade. Suspira por atos banais, mas que agora se enchem de 

raridades: um banho de chuveiro, a água caindo sobre ela sem medo de ferir os buracos 

por onde passam os drenos; dormir de bruços, que não pode mais. Ailce vive dias 

ensolarados. Está comendo, está curada. E eu também preciso comer. Ela não permite 

que eu deixe a sua casa sem antes repetir o bolo, o pão de queijo, o biscoito. Criada 

no interior, esse é um ritual que compreendo. Só mais tarde percebo, que para Ailce, 

oferecer comida é a chave de uma vida. Ela tornou-se merendeira de escola depois de 

passar num concurso público com nota 9,5. Por 27 anos alimentou crianças pobres. 

Na segunda-feira pela manhã acolhia-os com uma caneca de leite para que tivessem 

forças de entrar na sala de aula. Era dela a missão de mantê-las vivas, era ela que 

operava o milagre de fazer crianças quase desmaiadas correr pelo pátio. (BRUM, 

2008, p. 398-399). 

 

Na opinião de Borges, é fundamental um mergulho mais vertical na história, o que 

promoverá o direcionamento de contradições que muitas vezes não são óbvias. Por ter a 

liberdade de se jogar na história, o jornalista literário ousa e acaba tomando atitudes – como a 

aproximação intensa de Eliane com Ailce – que seriam criticadas pelo jornalismo hegemônico, 

que prega uma relação somente profissional com a fonte. O aprofundamento do indivíduo 

participante do relato, todavia, gerará “um conhecimento mais completo dos fatos e de seus 

atores, cadenciando descrições físicas com comentários de cunho psicológico” (BORGES, 

2013, p. 244). 

De acordo com Lima, é por tentar ampliar a compreensão da realidade que o jornalista 

literário precisa ir a campo e estar diante do que planeja entender. O desenvolvimento das 

tecnologias trancou muitos repórteres nas empresas, os afastando dos acontecimentos e das 

pessoas. Mas uma coisa é certa: não há como fazer Jornalismo Literário a distância. “O autor 

precisa partir a campo, ver, sentir, cheirar, apalpar, ouvir os ambientes por onde circulam seus 

personagens” (LIMA, 2009, p.373). 

Quando decidiu que resgataria a história do maior hospício que o país teve, a jornalista 

brasileira Daniela Arbex teve de focar toda a sua atenção para os arquivos, documentos e relatos 

de pessoas que poderiam colaborar para a sua pesquisa, que, depois de ser publicada em série 

de matérias na Tribuna de Minas, resultou no livro reportagem Holocausto Brasileiro.  

Por meio de investigação jornalística, a repórter revela o maior genocídio no Brasil, 

tendo em vista que ao menos 60 mil pessoas faleceram dentro da instituição chamada Colônia, 
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localizada na cidade mineira Barbacena. Daniela apresenta um texto com precisão e exatidão, 

que são outras palavras fundamentais para o jornalismo literário (LIMA, 2009). A apuração 

rigorosa, desejável em todas as incursões jornalísticas, deve ser apresentada de uma maneira 

diferenciada, que cative o leitor. Os dados não são a finalidade do trabalho, todavia, devem ser 

a base que ancora a produção no mundo real e comprova ou não boatos e ideias. Confira no 

fragmento a seguir o uso dos números: 

 
Em 1930, com a superlotação da unidade, uma história de extermínio começou a ser 

desenhada. Trinta anos depois, existiam 5 mil pacientes em lugar projetado 

inicialmente para 200. A substituição de camas por capim foi, então, oficialmente 

sugerida, pelo chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de Minas 

Gerais, José Consenso Filho, como alternativa para o excesso de gente. A intenção 

era clara: economizar espaço nos pavilhões para caber mais e mais infelizes. O modelo 

do leito chão deu tão certo, que foi recomendado pelo Poder Público para outros 

hospitais mineiros em 1959. Somente em 1980, quando os primeiros ventos da 

reforma psiquiátrica no Brasil começaram a soprar por lá, é que os gemidos do 

desengano foram sendo substituídos por alguma esperança. Sessenta mil pessoas 

perderam a vida no Colônia. As cinco décadas mais dramáticas do país fazem parte 

do período em que a loucura dos chamados normais dizimou, pelo menos, duas 

gerações de inocentes em 18.250 dias de horror. Restam hoje menos de 200 

sobreviventes dessa tragédia silenciosa. Boa parte deles está aqui neste livro. E é pelo 

olhar das testemunhas, das vítimas e de alguns de seus algozes que a história do 

Holocausto Brasileiro começa a ser contada. (ARBEX, 2013, KINDLE). 

 

Em entrevistas disponíveis em sites, Daniela ressalta o seu comprometimento com as 

informações que publicaria primeiro em série – que lhe proporcionou o Prêmio Esso de 

Jornalismo em 2012 (o seu terceiro) – e posteriormente em livro-reportagem. Ela procurou mais 

de 30 pessoas e, por meio de uma investigação minuciosa, conseguiu encontrar e colher relatos 

de sobreviventes da instituição. Também contava com muitos documentos, como fotografias. 

O ineditismo do livro, na opinião da repórter, está exatamente no fato de revelar os fatos por 

meio da voz das pessoas que sentiram todas as atrocidades na pele. E a precisão na divulgação 

dos relatos foi preponderante para que a obra ganhasse a força que conseguiu, atraindo a atenção 

para uma temática que ainda segue como tabu na nossa sociedade. 

Registrar minuciosamente diálogos, expressões, dilemas e inquietações em um set de 

filmagem de um longa-metragem hollywoodiano nos anos 1950. Depois, compor um texto de 

90 mil palavras em que os personagens se desenvolvem como num romance, fazendo questão 

de empregar recursos típicos da ficção, mas se atendo somente aos fatos que de fato viu e às 

conversas que ouviu. Este foi o desafio de Lillian Ross, que entrou para a lista como a melhor 

reportagem escrita a respeito do assunto.  

Por ser mulher, seu nome não é tão conhecido nas escolas de jornalismo brasileiras. 

Todavia, pesquisadores afirmam que foi Lillian quem inspirou Truman Capote a elaborar A 
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Sangue Frio como um romance de não-ficção. Talvez o primeiro exemplo deste “gênero” seja, 

então, o seu livro Filme, que usa a forma de ficção em sua estrutura, mas com temática verídica. 

Em entrevistas, ela afirma que Capote se apropriou de falas dela quando fez o marketing do seu 

trabalho na televisão, anos depois da repercussão de Filme. Como jornalista da revista The New 

Yorker, ela acompanhou as etapas da produção do longa-metragem que adaptou o romance O 

emblema rubro da coragem, de Stephen Crane. Ross foi até Hollywood e ficou atenta a todos 

os detalhes do trabalho do diretor John Huston para tentar desvendar como de fato funcionava 

a indústria cinematográfica norte-americana. O processo contemplou desde a elaboração do 

roteiro até o lançamento da obra cinematográfica em Nova York19. 

Criatividade é outra característica preponderante do Jornalismo Literário. É inegável 

que Lillian se lambuzou dela quando inaugurou um estilo de escrita na mídia dos EUA. Mas, 

como uma escritora da realidade poderia criar novidade? Segundo Lima: “Não é como um 

ficcionista que tem liberdade artística legitimada para criar mundos não-existentes (...). Não 

pode nem deve, a rigor, forjar situações, desenhar cenários, fazer nascer personagens. Seu 

compromisso é com o real (LIMA, 2009, p. 384). Dessa maneira, a criatividade pode ser 

exercida com o emprego constante da imaginação e da associação de conteúdos, fazendo 

relações que ninguém ainda havia feito, por exemplo. 

Lillian sabe muito bem a respeito disso. Ela começou a sua carreira de jornalista em 

1945, quando os editores passaram a contratar mulheres, tendo em vista que os repórteres 

homens eram enviados para as coberturas de guerra. A recomendação era para que a jovem 

escrevesse sempre na primeira pessoa do plural e sem assinatura, a fim de que o seu gênero não 

ficasse evidente. Não demorou muito para que ela se destacasse e conquistasse seu espaço. 

“Eles podem não entender inteiramente que sou uma escritora, mas sabem que não sou eles. 

Sempre estou presente em tudo o que escrevo. É subentendido”, disse em entrevista recente 

quando visitou o Brasil para participar da Feira Literária Internacional de Paraty. Lillian, que 

acredita que escrita boa, fresca e original sempre sobreviverá, considera que Filme foi muito 

interessante de escrever porque ela estava inventando algo: usar pessoas reais como 

personagens em uma situação coletiva. A forma ficcional” (BILENKY, 2016, online). 

Conforme o apresentador da edição da Companhia das Letras do livro Filme, Matinas 

Suzuky Jr., para Ross, as opções pessoais do escritor transparecem na escolha dos assuntos e 

das pessoas que são entrevistadas, e também no modelo de composição. “Além da clareza e da 

                                                           
19 No Brasil o filme foi traduzido como A glória de um covarde. 
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discrição do texto, o jornalismo de Lillian Ross também ficaria marcado pelo seu flerte 

permanente como humor e pela fidedignidade com a qual reproduz diálogos inteiros” 

(SUZUKY, 2005, p. 12). Segundo Suzuky Jr., embora haja dúvidas sobre a afirmação de que 

Ross inaugurou o estilo, certamente ela colaborou para a disseminação de uma ideia de 

Jornalismo que pudesse alcançar um voo mais alto daquela liberdade criativa que, até então, 

era de domínio da Literatura. Acompanhe a construção de cena, como se o relato fosse também 

parte de um filme: 

Huston sentou-se no braço de uma cadeira, fixou uma longa cigarrilha num dos cantos 

da boca, pegou um palito de fósforo no bolso da calça e o riscou na unha do polegar. 

Acendeu a cigarrilha e deu uma tragada profunda, semicerrando os olhos contra a 

fumaça, o que os deixava ainda mais oblíquos. Então descansou os cotovelos nos 

joelhos, segurando a cigarrilha na boca com dois longos dedos de uma das mãos, e 

olhou pela janela. O sol se pusera, e a luz que entrava na suíte, num andar alto, 

começava a esmaecer. Huston tinha a aparência de quem estivesse esperando – como 

uma cena montada de Huston – que as câmeras rodassem. Mas, como aos poucos me 

dei conta, a vida não imitava a arte, Huston não imitava a si mesmo quando montou 

aquela cena; ao contrário, o estilo dos filmes de Huston, um dos poucos diretores de 

Hollywood que conseguem deixar sua marca pessoal nas fitas que fazem, era o estilo 

do homem. Na aparência, nos gestos, no modo de falar, na seleção das pessoas e 

objetos que o rodeavam e no modo como os compunha, em “tomadas” individuais (o 

close abrupto no polegar raspando a cabeça de um fósforo), e depois as arranjava 

numa sequência dramática, ele era a própria matéria-prima de sua arte; ou seja, o 

homem cuja personalidade deixava sua marca inconfundível no que veio a ser 

conhecido como um filme de John Huston. (ROSS, 2005, p. 35-36). 

 

Tentando definir o diretor como um personagem de seu próprio filme, Ross utiliza 

imaginação e constrói uma cena. Para Borges (2013), Lillian confia em sua capacidade de 

observar. “Seu objeto primário é verdadeiro, mas a forma com que descreve poderia se aplicar, 

facilmente, à literatura” (p. 271). Também percebemos que ela toma partido e demonstra 

empatia por Huston – emitindo uma opinião a respeito das suas produções. No Jornalismo 

Literário, a maneira particular do autor contar uma história é sempre esperada. De acordo com 

Lima (2014), o repórter torna-se escritor, mas, antes disso, é ser humano. “Como tal, tem 

sentimentos, comove-se com as coisas que vê, tem reações como todo mundo. Não fica ‘em 

cima do muro’, como se pudesse manter uma postura neutra, impassível e intocável ‘vendo a 

banda passar’” (LIMA, 2014, p. 23).  

*** 

Depois da tematização proposta neste capítulo, com apresentação das Categorias de 

Análise, chegamos ao momento de destinar um olhar minucioso para o corpus da pesquisa. 

Sendo assim, no próximo capítulo faremos as análises das reportagens de Nicolau com base nos 

tópicos recém-estabelecidos: descrição de cena/simbolismo, humanização, imersão, 

precisão/exatidão e criatividade.



 

3 A AVENTURA DA REPORTAGEM EM NICOLAU 

 

“Agradeço ao Jornalismo, que me tirou da contemplação  

dos labirintos de meu próprio umbigo”.  

Eduardo Galeano 

 

O jornal Nicolau circulou no Brasil entre 1987 e 1996. Resultado de um esforço coletivo de 

escritores, artistas plásticos e jornalistas paranaenses, o projeto registrou um percurso intenso, 

promovendo oportunidades para experimentações em reportagens caprichadas, além da 

divulgação de crônicas, entrevistas, poesias, relatos de pesquisas e artes visuais. Muitos 

escritores paranaenses, como por exemplo Miguel Sanches Neto, divulgaram textos com 

ineditismo nesta publicação. Trata-se, então, também de um marco no Jornalismo Cultural 

paranaense. Criado num momento de frenesi cultural na capital do Estado e em todo o país, em 

virtude do período de abertura política, com liberdade editorial aliada à união de diferentes 

mentes criativas, o projeto marcou época e até hoje repercute no meio acadêmico e cultural.  

Assim, o meio de comunicação ocupa relevante espaço na história da imprensa paranaense. 

Durante sua trajetória, recebeu, entre outros, o prêmio de Melhor Veículo de Divulgação de 

Cultura de 1987 da Associação Paulista dos Críticos de Arte e de Melhor Publicação Cultural 

na América Latina em 1991, no Encontro Nacional de Escritores que ocorreu em Brasília. É 

importante ainda considerar que o jornal foi encartado como suplemento de cultura em pelo 

menos 25 diários ao redor do Estado, disseminando as informações por todo o território 

paranaense com amplitude, contemplando o interior e chegando a ter tiragem de 160 mil 

exemplares em alguns números, visto que este número não era fixo, mas variava conforme a 

edição. 

O Nicolau reverberou em outros Estados e países. Somente a edição nº 11, para 

exemplificar, apresenta opiniões de pessoas de Curitiba (PR), Londrina (PR), Ribeirão Preto 

(SP), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Santo Antonio da Platina (PR), São Paulo (SP), Vitória 

(ES), Manágua (Nicarágua), Natal (RN), Medianeira (PR), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), 

Santo Antonio de Jesus (BA), Praia de Leste (PR), Araraquara (SP), Rio Branco (AC), Fortaleza 

(CE), Cascavel (PR) e Francisco Beltrão (PR). Dessa maneira, conforme ressalta texto 

publicado em agosto de 2016 no jornal Cândido20 (2016, n. 61, p. 31), o Nicolau deu 

visibilidade à produção literária de escritores como “Paulo Leminski (1944-1980), Jamil Snege 

                                                           
20 Atual jornal da Biblioteca Pública do Paraná: http://www.candido.bpp.pr.gov.br/ 
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(1933-2003), Alice Ruiz, Manoel Carlos Karam (1947-2007), Valêncio Xavier (1933-2008), 

Wilson Bueno (1949-2010) e Luci Collin”, que, antes da publicação, apresentavam ressonância 

local, mas depois conseguiram atingir leitores em vários pontos do país. 

O nome Nicolau foi uma inspiração e referência à revista literária Joaquim, que circulou no 

Estado cerca de quatro décadas antes (entre 1946 e 1948) fundada por Dalton Trevisan e outros 

escritores, e foi marco de criatividade num período pós-guerra. O título Nicolau também é uma 

homenagem à diversidade cultural do Paraná, que possui famílias originárias de diversas etnias 

e, conforme explicou Adélia Maria Lopes na primeira edição do jornal, “Nicolau é nome 

familiar aos poloneses, italianos, árabes e alemães”. Ela continuou: “Até se chegar a Nicolau, 

entretanto, pensou-se em Espaço-Tempo, Par ou Ímpar, Leite Quente, sempre com a 

preocupação de se fugir de ranços acadêmicos”. (NICOLAU, 1987, n. 1, p.3).   

No meio do percurso, houve uma ruptura do grupo, à altura da edição número 26. Na 

ocasião, parte da equipe se demitiu do projeto, “em solidariedade com o designer e produtor 

gráfico Luiz Antonio Guinski, na esteira da sua arbitrária demissão, provocada por divergências 

com o secretário da Cultura na época”, escreveu o jornalista e doutor em História Jaques Mario 

Brand, num artigo de opinião publicado na Gazeta do Povo. Sobre a ruptura, Brand acrescenta: 

 
Desse momento em diante, vive outra fase, outra estética, com outra redação e outra 

dinâmica – embora mantivesse, no essencial, as seções e colunas desenvolvidas na 

fase heroica, inaugural. Sob o prisma de sua organização interna, o mais notável dos 

fatores que marcaram a primeira fase, gradualmente revogado à medida que a 

publicação se firmava como referência, foi o caráter coletivo do trabalho editorial. 

(BRAND, 2014, online).  

 

Se a história do Nicolau fosse dividida em a.C (antes da crise) e d.C (depois da crise), a 

primeira fase possivelmente seria intitulada heroica, como, aliás, muitas vezes é chamada 

(LOPES, 2014). O poeta Rodrigo Garcia Lopes – que integrou a equipe em ambos os períodos 

– relata no texto Com quantos paus se fazia um Nicolau detalhes a respeito da demissão em 

massa:   

A crise estourou no número 26, quando a equipe foi forçada pelo secretário da Cultura 

(e pelo Wilson Bueno) a engolir um conselho editorial. Nós fomos contra, pois 

conhecíamos os interesses que haviam por trás de decisão e sabíamos que aquilo seria 

o início do fim de um projeto que nasceu coletivo. Na esteira da arbitrária demissão 

de Guinski, quase toda a equipe saiu, inclusive eu, em solidariedade. (LOPES, 2014, 

p. 27). 

 

Garcia Lopes ressalta que, tendo em vista os desafios para não permitir que a linha editorial 

da publicação cedesse a pressões e se tornasse chapa-branca, cada edição lançada era muito 

comemorada pela equipe. “Orgulho-me de ter participado da fase heroica do Nicolau, e acho 

uma pena não existirem veículos com seu perfil hoje no país” (LOPES, 2014, p. 27). 
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Depois dessa introdução à história do jornal, justificamos que os textos selecionados para a 

pesquisa fazem parte da primeira fase do Nicolau, quando o compromisso da equipe com um 

Jornalismo público de qualidade era mais perceptível, ocasionando em investimento para a 

produção de reportagens. Também confirmamos essa escolha porque consideramos importante 

restringir um período de análise para que nosso trabalho seja mais consistente. No capítulo 

direcionado às análises retomamos algumas características do Nicolau e aprofundamos essa 

questão. 

Neste momento da investigação, nós nos inclinamos em direção ao corpus, apresentando 

reflexões a partir dos textos selecionados. Principiamos as discussões salientando o que recorda 

o escritor, tradutor e poeta Rodrigo Garcia Lopes, em relato ao jornal Cândido21. Segundo ele, 

uma das preocupações do Nicolau era “descuritibanizar” o periódico, revelando a cultura que 

estava sendo feita em outras partes do Paraná com igual peso e valor. “Isso acabou 

descentralizando e mostrando que havia vida inteligente no Estado” (LOPES, 2014, p. 26). 

Inclusive, em uma das reportagens de Adélia Maria Lopes para o Nicolau, ela usou a expressão 

“pois Curitiba pouco sabe do Paraná”, enquanto apresentava as peripécias de um artista 

escondido no interior do Estado. (LOPES, 1987, n. 2, p. 10). Tal ponderação foi utilizada como 

inspiração para o título da nossa Dissertação por sintetizar o poder do Jornalismo Literário não 

apenas na retórica, mas também na postura, que é materializada pela pauta do Nicolau. 

Retomando e aprofundando os pontos apresentados na Introdução, ressaltamos que 

realizaremos uma análise de conteúdo documental com caráter compreensivo, isto é, recorrendo 

a uma abordagem qualitativa. Por meio de um trabalho minucioso envolvendo leituras e 

releituras, selecionamos as Unidades de Análise – que são as 12 reportagens eleitas para 

apreciação detalhada. A escolha se concentrou nos conteúdos que integram a primeira fase do 

Nicolau (1987-1989) e que contemplam as características principais do gênero Reportagem. 

Também consideramos as Categorias de Análise, que foram apresentadas no capítulo anterior.  

Sendo uma versão avançada da Notícia, a Reportagem não apenas anuncia um 

acontecimento, mas também objetiva realizar um detalhamento dos fatos, situando-os em um 

determinado espaço, tempo e contexto. De acordo com Marcelo Bulhões (2007, p. 45), a 

Reportagem “possui variantes de formato, ora mais descritivos, narrativos, expositivos, 

dissertativos; e constrói-se com a apuração laboriosa das informações, por meio de entrevistas 

e da consulta a diferentes versões”. Em virtude de pressupor a figura de uma testemunha ocular, 

que é o repórter que presencia a cena, a Reportagem possibilita a existência de marcas de 

                                                           
21 Cândido circula mensalmente.  
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pessoalidade. Ou seja, viabiliza um estilo e se torna o “ambiente mais inventivo da textualidade 

informativa” (BULHÕES, 2007, p. 45). Por tudo isso, segundo o pesquisador, aventa uma 

aproximação com produções da prosa de ficção. Para Lima, de todas as formas de comunicação 

jornalística, a Reportagem é a que mais se apropria do fazer literário. “À medida que o texto 

jornalístico evolui da notícia para a reportagem, surge a necessidade de aperfeiçoamento das 

técnicas de tratamento da mensagem” (2009, p. 173). 

Tomando como inspiração as características que Daniel Piza (2003, p. 111-113) aponta 

como fundamentais para que o extinto caderno Fim de Semana, da Gazeta Mercantil22, ainda 

exerça influência em profissionais e seja lembrado quando se fala em Jornalismo Cultural, 

percebemos a ocorrência dos mesmos itens na história do Nicolau. As cinco hipóteses para a 

perenidade do veículo informativo paranaense podem ser essas: a periodicidade (mensal); o 

público qualificado (ampla participação na seção de cartas); a combinação de gêneros e temas 

(variedade de expressões); a equipe (engajada e qualificada) e, por fim, mas com grande 

destaque, a “carta branca” da direção, que é a liberdade editorial, ao menos num primeiro 

momento. Lembramos que, quando surgiu a possibilidade de intervenção na pauta e de 

fiscalização do que seria publicado, a crise eclodiu, a equipe se desmobilizou, o jornal da 

Secretaria de Estado da Cultura deixou de ser diversificado como era no início e, pouco a pouco, 

foi perdendo o impacto inaugurador.  

Para José Castello (2010, p. 26-29), só é possível realizar bom Jornalismo Cultural com 

base em “princípios inconstantes”, isto é, sem dogmas e regras, mas com multiplicidade de 

caminhos que são trilhados pela equipe. Ele cita algumas inconstâncias que se destacam 

também em Nicolau, em nosso ponto de vista: pluralismo, que é a diversidade e a fragmentação; 

coração desarmado, que representa a abertura de espaço para divergências; impulso de 

transformação, quando se aceita e se segue o movimento constante da cultura; liberdade 

interior, manifestada pela contaminação com o mundo e coragem para lidar com algo que é 

caótico e contraditório. “O repórter deve partir não de si, mas do outro. Deixar-se penetrar pelo 

impacto que o outro sempre provoca. A cultura é o campo do outro: o da surpresa, do 

desconhecido. Expor-se – não existe bom jornalismo sem alguma dose de risco e de 

contaminação”. (CASTELLO, 2010, p. 28). 

É em virtude da existência de uma linha editorial que de certa forma direciona o ponto 

de vista das produções de qualquer meio de comunicação que escolhemos analisar o gênero 

Reportagem e não um autor específico dentro da história do Nicolau. Consideramos que cada 

                                                           
22 Jornal com foco em Economia que circulou no Brasil entre 1920 e 2009. 
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um dos colaboradores conseguiu se expressar em virtude da possibilidade de publicar o seu 

material sem interferências. Sendo assim, este é um diferencial do trabalho de um jornalista na 

comparação com um escritor, que em tese desfruta de maior autonomia. No Jornalismo, além 

da obstinação do autor, é necessário o respaldo da instituição financiadora do projeto. 

Podemos fazer uma relação do que encontramos na equipe do Nicolau também com os 

cinco atributos de uma profissão no ponto de vista de Ernest Greenwood, as quais são citadas 

por Nelson Traquina (2004) na obra Teorias do Jornalismo. Os fatores são os seguintes: teoria 

sistemática (experiência tanto intelectual quanto prática); o sentimento de autoridade por parte 

dos agentes especializados (o profissional escolhe o que é bom ou mal para o cliente); a 

ratificação de uma comunidade (a autoridade profissional proporciona poderes e privilégios); 

códigos éticos (existem reguladores formais e informais que são seguidos pelos profissionais) 

e a existência de uma cultura profissional (valores, normas e símbolos compartilhados pelos 

pares). Com base em tais características, podemos perceber que existia um trabalho 

profissionalizado em Nicolau e que buscava atingir resultados e causar impacto, mesmo sem 

ser estruturado como um jornal de notícias convencional. 

Em breve, mostraremos que damos destaque ao trabalho de uma narradora, que possui 

a maior quantidade de textos no período observado. Trata-se de Adélia Maria Lopes, que terá 

o seu perfil apresentado para a melhor compreensão do seu lugar de fala. Todavia, não 

concentramos nosso trabalho apenas nela exatamente pelas características do trabalho 

jornalístico profissional, que está sempre atrelado a um conjunto de posicionamentos assumidos 

pela equipe. Dessa forma, Adélia exemplifica, mas nosso esforço continua sendo a recuperação 

da memória do gênero Reportagem dentro do Nicolau e a busca por analisar se havia a ideia de 

Jornalismo Literário tanto nos posicionamentos quanto nos textos do jornal. 

Agora apresentamos os dados coletados sobre o corpus que será analisado em seguida. 

Nos Anexos da Dissertação é possível ler as reportagens na íntegra, bem como visualizar o 

planejamento visual utilizado quando da publicação em Nicolau, tendo em vista que retiramos 

as matérias das versões digitais do jornal, disponíveis para consulta no site da Biblioteca Pública 

do Paraná23. Aqui, apresentamos uma tabela para sistematizar as informações principais de cada 

reportagem escolhida: Edição; Data; Quantidade de Páginas; Autor(a) e Título. Ao todo, foram 

selecionadas 12 reportagens, sendo que abaixo elas foram dispostas conforme a ordem temática 

que estabelecemos para posterior análise, levando em consideração critérios de autoria, 

assuntos ou gêneros textuais semelhantes. 

                                                           
23 Disponível no link: www.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=66 
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Apesar de serem 12 textos, encontramos somente cinco autores, tendo em vista que a 

mesma pessoa escreveu mais de uma reportagem para o Nicolau, que, além de manter uma 

equipe fixa, recebia participações de colaboradores externos. São os seguintes repórteres: 

Adélia Maria Lopes, Nilson Monteiro, Geraldo Teixeira, Rodrigo Garcia Lopes e Malu 

Maranhão. Outras pessoas publicaram textos não ficcionais durante a trajetória do jornal, 

todavia, como já explicamos, passamos os conteúdos por uma espécie de funil e selecionamos 

aqueles que tinham a maior quantidade de características de Reportagem, dentro do período que 

delimitamos para a pesquisa.  

 
Tabela 1: Reportagens selecionadas para análise em ordem temática 

Nº Edição Pgs. Autor(a) Título 

1 
Ano 1, n. 2, 

Ago. 1987 
22-23 Adélia M. Lopes 

Um mundo bizarro longe deste 

insensato mundo 

2 
Ano 1, n. 9 

Mar. 1988 
10-11 Adélia M. Lopes A louca do túnel de março do meu país 

3 
Ano 1, n. 5 

Nov. 1987 
12-13 Adélia M. Lopes 

Os negros dos Campos Gerais: 

Sem Zumbi nem Lei Áurea 

4 
Ano 1, n. 10 

Abril 1988 
16-18 Adélia M. Lopes Curitiba, um negócio da China 

5 
Ano 1, n. 11 

Maio 1988 
10-11 Adélia M. Lopes A estética do mito e da esperança 

6 
Ano 3, n. 26 

Ago. 1989 
19-21 Adélia M. Lopes Uma real ciudad espanhola no Paraná 

7 
Ano 1, n. 1 

Julho 1987 
10-12 Geraldo Teixeira “Ilha” Michaud, vida, pesca e dor 

8 
Ano 3, n. 24 

Jun. 1989 
4-6 Rodrigo G. Lopes Argonautas em Superaguy 

9 
Ano 1, n.2 

Ago. 1987 
8-10 Geraldo Teixeira A caminho do pôr-do-sol 

10 
Ano 1, n.8 

Fev. 1988 
10-13 Malu Maranhão Nuvem negra sobre as araucárias 

11 
Ano 2, n. 14 

Ago. 1988 
20-23 Nilson Monteiro Nanicos, rebeldes, combatentes 

12 
Ano 3, n. 27 

Set. 1989 
10-13 Nilson Monteiro Como era gostoso o meu Paraná 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Ao observar a Tabela 1, apenas pelos títulos das matérias, aparecem indícios de que 

havia o investimento em viagens e a tentativa de diversificar as pautas por meio da voz de 

diferentes pessoas, não apenas aquelas em destaque na capital do Estado. Nos textos escolhidos 

encontramos assuntos relacionados à diversidade cultural em Curitiba, Paranaguá, 

Guaraqueçaba, Palmeira, Araucária, Castro, Arapoti, Foz do Iguaçu, Medianeira, Capanema, 

Colorado, Maringá, Londrina, entre outras cidades. Em média, os textos ocupavam duas 

páginas, mas também ocorreram casos de três ou quatro. A composição da diagramação era 

feita por meio de fotografias, ilustrações e outras artimanhas gráficas. 

Como afirmamos há pouco, o Nicolau teve uma fase de ouro, que foi a inicial. Após 

cerca de dois anos e dois meses, perdeu um tanto do seu gás em virtude de algumas intervenções 

governamentais no meio de comunicação, que foi financiado pela Secretaria de Estado da 

Cultura. Nós nos interessamos pela primeira fase exatamente pelo destaque dado à Reportagem, 

que fica perceptível até mesmo pelas pautas levantadas, conforme a Tabela 1. Adélia integrou 

esta fase e afirma que saiu do projeto quando ele se afastou das características iniciais e 

esmoreceu, deixando de ser relevante: “Tudo foi desaparecendo: a Casa do Poeta, a boemia, as 

pessoas, Leminski, Alberto Cardoso, Poty, Paquito Modesto, Helena Kolody, a inquietação, a 

massa crítica. Com os acadêmicos, a explicação. Ou com Freud?”. (TEIXEIRA, 2007, p. 38), 

ressalta a repórter sobre o esmorecimento do Nicolau, em uma entrevista.  

Após o aprofundamento da trajetória de Adélia Maria Lopes, realizado para 

exemplificar as condições de produção por meio da observação minuciosa de uma das vozes 

em destaque no Nicolau, realizaremos as análises das reportagens. Antes de cada uma das 

reflexões, apresentamos dados pertinentes do texto em questão: Título, Autor(a), Linha Fina, 

Resumo, Fontes e Elementos do JL. Pensamos que tais informações organizam a apresentação 

e auxiliam a disposição dos materiais que selecionamos para o destaque nesta Dissertação.  

Constatamos que a rebeldia do Nicolau em relação às características do Jornalismo 

convencional se dá desde a escolha dos títulos para as reportagens. Os manuais de redação, 

como por exemplo o elaborado pelo diário Folha de São Paulo24, que é seguido por vários 

meios de comunicação, ensinam: título noticioso deve conter verbo e, de preferência, na voz 

ativa e tempo presente. Nos textos que analisaremos a seguir, não há um título sequer que siga 

essa regra. Chamamos de Linha Fina aquele breve texto redigido pelo repórter ou pelo editor 

que aparece em maior destaque logo abaixo do título e carrega a finalidade de resumir o 

conteúdo que será apresentado. Os Resumos foram redigidos por nós com a finalidade de 

                                                           
24 Na seção Padronização e Estilo do “Manual da redação: Folha de São Paulo. São Paulo: Publifolha, 2006”. 
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facilitar a compreensão da leitura das análises, todavia, todas as reportagens analisadas estão 

disponíveis em sua apresentação original nos Anexos deste trabalho.  

As Fontes, por sua vez, são as pessoas entrevistadas para a Reportagem. Consideramos 

interessante incluir tais informações de maneira mais direta exatamente porque a diversidade 

de vozes é um traço fundamental do gênero Reportagem. O Jornalismo Literário, que tem como 

coluna vertebral a humanização, foge do fácil no momento de eleger as fontes de informação. 

Sendo assim, procura dar espaço às pessoas que são frequentemente esquecidas. Por fim, 

apresentamos também quais são os Elementos Marcantes do JL que aparecem em destaque em 

cada uma das matérias, conforme nossa análise. Os aspectos foram apontados levando em conta 

as características esmiuçadas na parte final do capítulo anterior25 em nossas Categorias de 

Análise: Descrição de Cenas/Simbolismo; Humanização; Imersão; Exatidão/Precisão e 

Criatividade. 

 

3.2 Olhar insubordinado: a participação de Adélia Maria Lopes 

 

Natural do Mato Grosso do Sul, mas radicada em Curitiba desde a juventude, Adélia 

Maria Lopes possui uma trajetória profícua no Jornalismo paranaense. Da turma de 1972 da 

Universidade Federal do Paraná, destaca-se com diversos feitos. Por exemplo: foi a primeira 

jornalista com diploma profissional a trabalhar em rádio no Paraná (TEIXEIRA, 2007). Sua 

atuação diversificada (rádio, TV, impresso) a levou a áreas variadas e em diferentes meios de 

comunicação: Segurança, Política, Cotidiano, Moda e Cultura. Para esta última editoria, a 

profissional dedicou boa parte da sua carreira, sendo que no jornal O Estado do Paraná foi a 

responsável pelo caderno cultural Almanaque durante 23 anos. (HORST, 2015). 

Em entrevistas publicadas em livros e sites, Adélia Maria Lopes afirma que os textos da 

revista Realidade26 foram importantes influenciadores na hora de escolher a sua carreira, ainda 

na adolescência. Ela admirava a vivência dos repórteres, que possibilitava ao leitor um 

arcabouço mais completo a respeito dos dilemas brasileiros daquele tempo histórico. A 

profissional confessa, em conversa com Maí Nascimento Mendonça: “Já aos 17, 18 anos, a 

revista Realidade me deu a certeza: queria ser uma Oriana Fallaci27”. (TEIXEIRA, 2007, p. 27). 

                                                           
25 Vide item 2.3.1. desta Dissertação. 
26 Revista brasileira que circulou de 1966 a 1976 e possibilitava textos aprofundados, com recursos de captação e redação 

típicos da literatura de ficção, porém adaptados à narrativa do real. (VILAS BOAS, 2008). Para mais informações sobre a 

publicação e sua relação com o Jornalismo Literário, vide item 2.2. desta Dissertação. 
27 Jornalista e escritora italiana que, em 1967, trabalhou como correspondente de guerra para o L’Europeo no Vietnã. 
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Trabalhadora multimeios, Adélia concluiu as graduações de Jornalismo e de Ciências 

Sociais e tem relevantes trabalhos como jornalista, assessora de Imprensa, radialista, repórter 

televisiva e editora de caderno cultural. Foi a pioneira em alguns meios até então apenas 

habitados por homens no Estado, como a reportagem policial e a televisiva. Em outra entrevista 

publicada em livro, ela defende a necessidade de formação ampla para os jornalistas, 

contemplando a graduação e quiçá até outro curso que complemente e capacite os profissionais 

como agentes de transformação social. “Nosso talento é saber escrever – o que não é fácil – e 

expressar aquilo que a gente está vendo”. (CASTRO, 2003, p. 19). Complementando: “Pena 

que bom Jornalismo vire nicho. Devia ser algo comum, não é?” (p. 21). 

Na década de 1980, Adélia fez parte da equipe que idealizou o jornal Nicolau. Ali, ela 

publicou entrevistas com nomes de destaques da cultura brasileira (as quais não foram incluídas 

nesta pesquisa) e reportagens sobre temas inusitados, que partiram de pautas criativas e de um 

modo de escrever diferenciado, com aspectos advindos do Jornalismo Literário, em nosso ponto 

de vista. Em entrevista concedida a Mendonça, Adélia explica o convite, que a tornou assessora 

de imprensa na área governamental: 

 
Eu fui convidada para trabalhar com o professor René Dotti, quando ele assumiu a 

Secretaria de Estado da Cultura, para fazer um jornal cultural. Como não existia a 

figura do editor no departamento pessoal do Governo, fui nomeada assessora de 

Imprensa. (TEIXEIRA, 2007, p.33) 

 

Adélia participou diretamente do projeto desde o planejamento da publicação, como ela 

mesma revela: 

 
Lembro-me que desenhei no guardanapo o esboço do jornal e mostrei ao [Wilson] 

Bueno. Disse que não queria nada parecido com o Raiz, que era um boletim da 

Secretaria da Cultura distribuído como encarte na Gazeta do Povo. A ideia era 

trabalhar com literatura, mas com espaço generoso para outras artes, com reportagens 

sobre teatro, cinema etc e dando capa para obras dos artistas plásticos. (TEIXEIRA, 

2007, p. 33). 

   

Ao resgatar as mulheres por trás do Jornalismo Cultural paranaense, a pesquisadora 

Selma Suely Teixeira ressalta o reconhecimento de Adélia Maria Lopes, que recebeu alguns 

prêmios por conta da sua atuação na imprensa do Estado. Destacam-se a menção honrosa do 

Prêmio Wladimir Herzog enquanto correspondente da revista paulista Afinal; os prêmios por 

conduta ética do Sindicato dos Jornalistas do Paraná e da Faculdade de Jornalismo da UniBrasil 

e o Prêmio Personalidade, oferecido pela Câmara Italiana (MENDONÇA apud TEIXEIRA, 

2007, p. 121). 
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Em várias produções, a jornalista foi acompanhada do fotógrafo Luiz Stinghen, que já 

era um amigo antigo com trabalhos conjuntos na revista Panorama. A equipe focava, como 

bem resume Mendonça (apud TEIXEIRA, 2007, p. 99), em “matérias sobre aspectos inusitados 

e desconhecidos da cultura paranaense, como o da comunidade do município paranaense 

Aluminosa, e a do Cristo sexuado, criado pelo artista plástico Henrique de Aragão”. Na 

reportagem A era Nicolau (2014), escrita pelo jornalista Ben-Hur Demeneck para a edição 

especial do Cândido a respeito do Nicolau, o repórter aborda a qualidade editorial da publicação 

e cita o trabalho de Adélia Maria Lopes, feito, segundo ele, com esmero e intensidade:  

 
Depois de viajar 600 km até Aluminosa, à beira do rio Paranapanema, a jornalista 

Adélia Maria Lopes se convenceu de que ‘Curitiba pouco sabe do Paraná’. Ela 

expressa essa percepção na segunda edição do Nicolau, em texto sobre a localidade 

pouco conhecida e o escultor popular José de Freitas Miranda. Com esse mesmo 

interesse pela descoberta, a repórter escreveria sobre temas como os quilombolas dos 

Campos Gerais, a comunidade chinesa em Curitiba e as mulheres do Contestado. 

(DEMENECK, 2014, p. 22). 

 

 Este olhar viajante de Adélia – também compartilhado pelos outros repórteres – aponta 

para o que Rogério Christofoletti bem discutiu em sua tese: em muitas ocasiões, a prática 

jornalística (não afetada pela apuração a distância, como ocorria em Nicolau) se aproxima do 

trabalho desenvolvido por antropólogos ou sociólogos. Afinal, os jornalistas são enviados a 

algum contexto para não apenas observá-lo, mas também entendê-lo e traduzi-lo para quem não 

esteve lá. “O cientista chega à aldeia isolada, faz contato, estuda hábitos e culturas, e depois 

retorna com uma sistematização das informações que colheu. O jornalista vai cobrir um fato, 

interage com os envolvidos no acontecimento, coleta dados, e volta à redação para ordenar seu 

material” (CHRISTOFOLETTI, 2004, p. 19-20). Em ambas as situações, existe o olhar, a busca 

por compreender fenômenos e, por que não, uma pitada de aventura. Lembrando que, para 

Sergio Vilas Boas, “a índole do Jornalismo Literário é exatamente fazer que conteúdo e forma 

sejam parceiros de uma mesma aventura”. (VILAS BOAS, 2007, p. 10). Partimos, agora, em 

uma viagem em direção a textos que nos mostram que a frase “quando falamos da nossa vila, 

falamos do mundo inteiro”28 de fato pode ser verdadeira quando se encontra no Jornalismo 

Literário um aliado. 

 

                                                           
28 Frase lembrada pelo professor, jornalista e escritor Felipe Pena durante a banca de Qualificação desta 

Dissertação. 
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3.2.1 Um mundo bizarro longe deste insensato mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Na reportagem Um mundo bizarro longe deste insensato mundo Adélia Maria Lopes 

elabora o perfil de José de Freitas Miranda, um lavrador morador do município de Colorado (a 

535 quilômetros de Curitiba) que, após ouvir vozes em sua cabeça, decidiu esculpir centenas 

de esculturas e criar uma comunidade – chamada Aluminosa – para esperar o fim do mundo. A 

repórter busca compreender a maneira como um homem que nunca viu obras de arte conseguiu 

elaborar peças feitas de cimento e sem qualquer direcionamento. Fontes: uma pessoa, o 

personagem do perfil: José de Freitas Miranda. Elementos do JL em destaque: Humanização; 

Descrição de Cena; Criatividade; Imersão. Confira a Linha Fina: 

 

Num dia de agosto em que nevava em Curitiba, eu e o fotógrafo Luís F. Stinghen 

palmilhávamos o Norte paranaense em busca de Aluminosa, um pequeno espaço rural 

ausente dos mapas próximo ao rio Paranapanema. Seguíamos a informação da 

professora Adalice Araújo, diretora do Museu de Arte Contemporânea, de que 

encontraríamos a incrível obra de um visionário. Encontramos. Como os cineastas Rui 

Vezzaro, Fernando Severo e Peter Lorenzo mostraram no belo, premiado e 

desconhecido curta Aluminosa Espera do Apocalipse. Encontramos também o que 

não esperávamos. A imagem trazida da lente de Luís demonstra o que vimos. E desejo 

que meu relato transmita toda a indignação que carreguei nos quase 600 quilômetros 

de volta e que a chegada não aplacou. Pois Curitiba pouco sabe do Paraná. (LOPES, 

1987, n. 2, p. 22). 

 

Figura 2: Reportagem Um mundo bizarro longe deste insensato mundo, por Adélia Maria Lopes 
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Humanização e descrição perspicaz, realizada não apenas com base no que está posto, 

mas também no que a escritora lê/interpreta da cena e do personagem em questão. De acordo 

com Vilas Boas, tais características elencadas num perfil – texto aprofundado sobre uma pessoa 

– pode facilitar o autoconhecimento. “Os perfis cumprem um papel importante que é 

exatamente gerar empatias. Empatia é a preocupação com a experiência do outro” (VILAS 

BOAS, 2003, p.14). Ou seja, ao gerar empatia, o repórter consegue aproximar mundos distantes. 

Na descrição a seguir, a repórter apresenta um escultor-lavrador que criou um mundo à parte 

em sua chácara para esperar o apocalipse. Após elencar o que captou do entrevistado, ela reforça 

as suas percepções com frases realmente pronunciadas por ele e inseridas entre aspas: 

 
Gentil, nobre, extravagante, esquisito. Todos os sinônimos que a palavra bizarro 

possam conter cabem perfeitamente neste senhor que tateia a esmo pelas paredes de 

sua modesta moradia e que gentilmente ergue suas mãos em busca das minhas para a 

primeira saudação. Fazia um imenso frio, mas sua teimosia impedia que 

providenciasse um agasalho. O vento úmido varria os cabelos, por cortar, sem nenhum 

fio branco. Enobrecido pela barba – ela, sim, grisalha – desponta um par de olhos 

incrivelmente febris apesar da ausência de luz. Nascido lavrador, o porte de José 

revela altivez. Suas mãos são macias, esquecidas dos árduos tempos na colheita de 

café e dos 16 anos em que ajuntaram pedra, ferro, tijolo e cimento para dar vida às 

suas esculturas. Generoso ou altaneiro: “Não é obra do negócio”. Extravagante (?): 

“Minhas esculturas foram feitas para ficar na natureza”. Esquisito: “O mundo já teve 

500 Josés de Freitas e a cada quatro mil anos faço essas esculturas para esperar a 

chegada do povo”. (LOPES, 1987, n. 2, p. 22). 

 

Com a criativa descrição da personalidade de José, mesclando características físicas e 

gestos, Adélia descreve o homem de uma maneira sensível, mostrando suas semelhanças com 

tantas outras pessoas e evitando o adjetivo simplista que seria compreendido por muitos em 

uma versão objetiva: louco, tendo em vista o seu afastamento da realidade – possível quadro de 

esquizofrenia que causou uma série de internações em instituições psiquiátricas – evidenciado 

no decorrer da matéria. A cada característica atribuída ao homem, ela escolhe uma expressão 

dele mesmo para justificar, mantendo o pé no material que a entrevista lhe proporciona.  

A repórter também recorre à metáfora, uma figura de linguagem muito importante para 

o Jornalismo Literário. A cegueira é apresentada da seguinte maneira: “par de olhos 

incrivelmente febris apesar da ausência de luz”. A construção metafórica está bastante 

relacionada à imaginação e à criatividade. Lima (2009) afirma que quando o significante 

contempla um significado diferente do qual está frequentemente associado uma nova imagem 

se apresenta ao leitor. E o conteúdo imagético tem o poder de impactar as pessoas. Os olhos de 

José são marcantes, mesmo com a falta da percepção visual.  

O ponto de vista escolhido pelo narrador é outro diferencial de textos de JL. Conforme 

explica Lima:  
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A narrativa jornalística é como um aparato ótico que penetra na contemporaneidade 

para desnudá-la, mostrá-la ao leitor, como se fosse uma extensão dos próprios olhos 

dele, leitor, naquela realidade que está sendo desvendada. Para cumprir tal tarefa, a 

narrativa tem de selecionar a perspectiva sob a qual será mostrado o que se pretende. 

(LIMA, 2009, 160). 

 

Nos textos de Adélia Maria Lopes, é possível constatar tanto as abordagens mais comuns 

–em primeira e em terceira pessoa – quanto “o ponto de vista denominado onisciente intruso – 

em que o narrador introjeta comentários na narrativa” (LIMA, 2009, p. 161). Até chegar a este 

ponto da reportagem, Adélia se posicionava como uma narradora onisciente neutra, ainda que 

se incluísse por meio de verbos na primeira pessoa do plural de quando em quando. Na parte 

final do texto, entretanto, explicita o seu sentimento a respeito do entrevistado, tecendo também 

um comentário negativo a respeito da crítica de arte paranaense daquela época. Confira 

parágrafo a seguir: 

 
Não sou crítica de arte, nem tenho veleidades a respeito como certas damas da 

sociedade, mas que tremulariam os cílios postiços só de pensar (jamais!) em assinar 

uma crítica sobre a obra deste senhor chamado simplesmente José de Freitas Miranda. 

Um escultor que talhou mais de 30 figuras humanas no cimento. Que por falta de 

informação não soube, tecnicamente, como resolver as extremidades de suas 

esculturas; mas informação é poder – não anda à solta. Um escultor que ao cabo de 

seis meses tendo apenas o espelho à sua frente esculpiu sua própria imagem. Que 

encontrou na bolinha de gude o melhor material para expressar os olhos. Um escultor 

cuja sensibilidade fez aprimorá-lo na técnica com o passar dos anos; as rugas ao redor 

dos olhos das estátuas exemplificam com maestria. E que hoje desabafa sem qualquer 

lamento na voz. “Foi um sofrimento fazer tudo isso”. (LOPES, 1987, n. 2, p. 23). 

 

A ficção se diferencia da não ficção, entre outros motivos, pela construção da 

personagem. É difícil fugir da opacidade da figura humana ao escrever um texto baseado apenas 

no que está aparente e naquilo que a pessoa observada proporciona por meio de seus relatos. 

Por outro lado, na ficção, por se basear em orações e não em realidades, o narrador consegue 

imprimir maior nitidez à personagem, levando-as a situações inesperadas. Para Anatol 

Rosenfeld, as personagens carregam maior coerência, exemplaridade, significação e riqueza do 

que as pessoas reais. “Não por serem mais ricas do que as pessoas reais, e sim em virtude da 

concentração, seleção, densidade e estilização do contexto imaginário, que reúne os fios 

dispersos e esfarrapados da realidade num padrão firme e consistente”. (ROSENFELD, 1976, 

KINDLE).  

Todavia, a proposta do JL tenta se inspirar nessa característica típica da ficção, através 

de recursos estilísticos que dirigem o olhar do leitor tanto para aspectos exteriores quanto 

íntimas da pessoa apresentada, ampliando a compreensão a respeito de quem é tomado como 
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condutor da história. Por meio da imersão e, sobretudo, da humanização, o jornalista literário 

busca também reconstruir o mistério humano. Para conseguir alcançar tal meta, a narração não 

permite ausências prolongadas do humano, “porque o homem é o único ente que não se situa 

somente ‘no’ tempo, mas que ‘é’ essencialmente tempo” (LESSING apud ROSENFELD, 1976, 

KINDLE).   

 A paranoia religiosa de José dá o ritmo ao texto, sendo que ao estilo da Arca de Noé, 

por sua relevância para o abrigo da humanidade, a grande obra idealizada por suas visões era 

composta por esculturas, muralhas, torres, pórticos e outras peças, mas foi bruscamente 

interrompida em virtude da cegueira, causada, segundo o próprio entrevistado, “por um capuz 

colocado por um anjo que outro anjo se recusa a retirar” (p. 23). Mundo insensato, no ponto de 

vista de Adélia, por ignorar a existência de José em virtude de sua loucura. “Jornalistas 

estiveram naquelas terras. Cinegrafistas também. No entanto, nunca José foi revelado como 

artista. Suas obras apareciam somente como pano de fundo de um bizarro lavrador à espera do 

apocalipse”. (p. 23). Insensível mundo, que através do texto ela buscou revelar na contradição 

que já surge no título, revelando a distância da capital do Paraná para com o interior: Um mundo 

bizarro longe deste insensato mundo. 

 

3.2.2 A louca do túnel de março do meu país 

 

 

Figura 3: Reportagem A louca do túnel de março do meu país, por Adélia Maria Lopes 
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No perfil A louca do túnel de março do meu país Adélia retrata uma senhora de 69 anos, 

habitante da capital do Paraná, que conta os detalhes de suas idas e vindas atrás dos filhos presos 

por questões políticas durante a Ditadura Militar no País. O texto se concentra na experiência 

de Dona Julybia e mescla informações pessoais com descrições de acontecimentos inusitados, 

buscando aproximar o leitor de uma mãe comum, que tinha muita fé e chegou a sensibilizar 

guardas dos quarteis com a sua obstinação. Fontes: duas, a personagem central do perfil, Julybia 

Jupyra de Faria, e um dos seus filhos. Elementos do JL em destaque: Humanização; 

Criatividade; Descrição de Cena. Confira a Linha-Fina:  

 

Julybia Jupyra Barreto de Faria é uma das muitas mães brasileiras que protagonizaram 

a luta por seus filhos presos no pós-64. Este depoimento prestado a Adélia Maria 

Lopes integrará um dos textos do livro “Resistência Democrática”, coordenado pelo 

jornalista Milton Ivan Hëller, em que é documentada a memória da repressão e da 

resistência em território paranaense. O livro deve ser lançado em abril, pela Secretaria 

da Cultura do Paraná. (LOPES, 1988, n. 9, p. 10). 

 

O ano é 1988 e em outubro o Brasil promulgaria a Constituição Federal adjetivada como 

cidadã. Em março, quando o relato foi publicado em Nicolau, ainda se tentava juntar os pedaços 

deixados pelas consequências da Ditadura Militar que, além de censurar, matou e marcou 

milhares de pessoas. Diante deste contexto, Adélia ouve o depoimento de Julybia e o transforma 

em um perfil jornalístico escrito de maneira poética. A poesia começa no título: trata-se de um 

verso de um poema que um dos filhos de Julybia, Hamilton Faria, fez em homenagem à mãe: 

A louca do túnel de março do meu país. Ao longo do texto, outros versos foram inseridos, como 

se fosse uma tentativa de iluminar palavras duras e mostrar a essência de uma mulher que, como 

tantas outras, percorreu os subterrâneos do país para encontrar seus rebentos.  

Os famosos 20 anos, como são chamadas as duas décadas de Ditadura entre março de 

1964 e abril de 1984, quando foi libertado o último preso político do País, foram temática 

condutora de várias produções divulgadas no Nicolau, o que chama a atenção justamente pelo 

jornal ter como berço a administração pública. Na dissertação O Nicolau, um jornal cultural, 

defendida há 17 anos, a pesquisadora Maria Lúcia Vieira considera que a publicação nasceu 

dentro de uma administração pública que se pretendia inovadora e preocupada em se mostrar 

diferente para a população num período histórico que demandava este tipo de posicionamento. 

Todavia, não persistiu, existindo como um movimento efêmero, sendo difícil encontrar jornais 

semelhantes nos dias atuais. Talvez um sintoma também da fragmentação do sujeito que se 

vislumbra em nossa sociedade. “A iniciativa cultural do Nicolau, mesmo que tenha 
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movimentado todo tipo de classe, se manifesta como isolada de uma gestão idealista, menos 

preocupada com sua continuidade e mais com a sua expressividade”. (VIEIRA, 1999, p. 987).  

A pesquisa de Lima (2009) constata e ressalta que as produções em JL podem se inspirar 

no cinema para realizar a abertura do texto. A cena inicial – como nos filmes – deve ser 

marcante e sinestésica, com o objetivo de cativar o leitor e incluí-lo no mundo que está prestes 

a ser apresentado por meio da narrativa. Neste aspecto, Lima afirma que o jornalista precisa 

apreender técnicas de edição para que a fluência seja alcançada em sua plenitude. Então, a 

abertura bem estruturada é importante para “‘aquecer’ o leitor nos momentos iniciais da leitura, 

quando se desliga um pouco do seu mundo mental para mergulhar no universo com que o autor 

lhe acena”. (LIMA, 2009, p. 167). Acompanhe esta característica no início da reportagem A 

louca do túnel de março do meu país: 

 
O mês de março de 1964 encontrou dona Julybia Jupyra Barreto de Faria atarefada 

com os quatro filhos da casa, todos com garbo, trajando o uniforme do Colégio Militar 

do Paraná. Outros marços encontraram esta mesma senhora perambulando por 

quartéis em busca dos seus quatro filhos. “Penso que sou a única mãe brasileira que 

matriculou quatro filhos no Colégio Militar e que teve todos eles presos pelos 

militares. Comigo é tudo exagerado”. E neste março de 88, na mesma casa de madeira 

rodeada de abacateiros e goiabeiras, em plena área central de Curitiba, e onde 

derramou seu pranto e dali partiu decidida a lutar pela liberdade dos filhos, esta mãe 

rememora aqueles tempos. Nascida na cidade de Laguna há 69 anos, antes de mais 

nada ela compara: “Já lutei mais que Anita Garibaldi”. (LOPES, 1988, n. 9, p. 10). 

 

Os dois primeiros parágrafos refletem sobre meses de março na vida de uma mãe 

impetuosa que precisou procurar seus filhos presos durante a Ditadura Militar. A linguagem 

poética, que se harmoniza com o título do texto, é complementada por descrições que trazem 

imagens à cabeça do leitor: os filhos uniformizados para ir ao colégio. A mulher andando de 

um lugar ao outro em busca deles. A casa da família localizada em meio a árvores que 

acompanharam toda a história. Uma cena se constrói após a outra, seguida da fala da própria 

mulher, entre aspas, que também é intensa: “Comigo é tudo exagerado”; “Já lutei mais que 

Anita Garibaldi”. 

Aos poucos, por meio do texto, aparece ao leitor uma mulher temperamental, que abriu 

mão de sonhos profissionais para zelar pela vida dos filhos e faria isso com todo o seu potencial 

e força, estabelecendo contatos, enfrentando generais, levando bíblias às prisões e aparecendo 

para visitas insistentemente – até ser atendida ou ouvida. Uma heroína em sua jornada. Sobre 

esta construção do personagem, como a própria Adélia reconheceu, ao refletir a respeito do 

ofício dos jornalistas: “A gente é também um pouco ator, porque nós somos intérpretes. Quando 

você entrevista alguém, vai interpretar por escrito... Mas na hora em que você estiver 
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interpretando, você tem que interpretar com verdade, não pode falsear”. (CASTRO, 2003, p. 

17). Em alguns momentos, é quase impossível para o repórter traduzir a voz do entrevistado, 

pois parece não existir palavras suficientes para sintetizar certos sentimentos. Bem por isso, a 

jornalista recorre a falas diretas em algumas ocasiões, transcrevendo o diálogo com Jupyra. 

Esse trabalho demanda muito cuidado para que a exatidão seja preservada. Isto é, não se pode 

enfeitar a fala da pessoa. As palavras pronunciadas devem ser mantidas, como neste trecho em 

que ela conta como foi uma conversa com um oficial: 

 
“Não vou descansar, vou correr o mundo até vocês me darem conta do paradeiro do 

meu filho. Não tenho dinheiro, nem marido. Mas vou lutar. Escreverei para uma 

jornalista na Alemanha denunciando o sumiço do meu filho. E percebi que eles tinham 

medo de jornalistas que escreviam do estrangeiro. Então dei um prazo de 24 horas 

para ter informações do Hamilton. O general chegou a dizer que não tinha como saber 

e eu perguntei: aqui não tem rádio? Pois então passe um rádio para Brasília, para todos 

os quartéis. O general Aragão ainda me disse que esses jovens fazem tudo errado e as 

mães vêm aqui chorar. E respondi: se meu filho está errado, a história é que dirá”. 

(LOPES, 1988, n. 9, p. 10). 

 

A citação é maior do que o convencional, todavia, indica a importância dada pela 

repórter ao elemento humano na reportagem em questão, tendo em vista que ali estava a voz de 

uma mulher que enfrentou simbolicamente sozinha o Exército em uma história mal resolvida e 

recente do País. Sua voz merecia, então, mais de três linhas, inclusive por recordar de algo que 

ocorrera anos antes – sendo a memória uma mescla entre lembrança e criação. O Jornalismo 

Literário simpatiza com o método da história oral em vários aspectos e há jornalistas/escritores, 

como a já citada Svetlana Aleksiévitch, que utilizam esta abordagem na apresentação de suas 

obras. “O Jornalismo Literário pode acolher alguns princípios da história oral, uma das 

metodologias da historiografia moderna. A história oral é um recurso para elaboração de 

documentos, arquivamento e estudos referentes à vida das pessoas. Sempre será uma história 

do tempo presente”. (VILAS BOAS, 2008, p. 49). 

Na opinião de Lima (2014, p. 73), o perfil jornalístico pode ser considerado um diamante 

em meio aos tesouros narrativos do Jornalismo Literário. “Conta-se muita história de vida, em 

literatura da realidade, seja como ilustração humana de temas abordados, seja como foco central 

e exclusivo das matérias”. Para o autor, o JL precisa colocar as pessoas em primeiro lugar. 

Afinal, por meio de seu texto, o narrador: 

 
Flagra o cotidiano, o ordinário que se esconde por trás do extraordinário. Surpreende 

o leitor com situações prosaicas, mostra a vida como ela é, em sua totalidade 

complexa, cheia de coisas grandes e pequenas, especiais ou comuns. Tudo visto sob 

um novo olhar, aquele que as pessoas perderam ou que muita gente não quer exercer. 

(LIMA, 2014, p. 30). 
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Tais características minuciosas elencadas pelo pesquisador são bem nítidas em A louca 

do túnel de maio do meu país. Em um momento da reportagem, Adélia afirma que a entrevistada 

lhe serviu licor de uva. Mais ao cabo do material, a repórter conta que o licor da garrafa havia 

acabado e, repentinamente, alguns netos entraram trôpegos na sala, mas Dona Jupyra não 

perdeu o foco e continuou lendo o poema que o filho fizera para ela, emocionada. São 

pequenezas que poderiam passar sem a ciência do leitor, mas quando registradas, nos 

proporcionam detalhes ricos a respeito daquela mulher. Entre as lembranças, a mãe se recorda 

de quando deixou, por engano, chuchus crus na cadeia em vez da marmita. As verduras foram 

incineradas pelos guardas, que pensaram se tratar de uma encomenda suspeita. Uma recordação 

até certo ponto engraçada e inútil para a reportagem, mas que, por ter sido incluída, mostra que 

a vida, mesmo em suas situações mais perturbadoras, é marcada por encontros e desencontros. 

Outra característica que a Reportagem nos traz à lembrança é a identificação com a 

estrutura denominada Jornada do Herói na organização da narrativa. Lima, no fim dos anos 

199029, adaptou os estudos do consultor de roteiros Christopher Vogler para o Jornalismo 

Literário, por considerar uma interessante ferramenta para a construção de histórias da vida 

real. Vogler, por sua vez, elaborou um roteiro – que é muito utilizado até hoje no cinema e 

também por escritores – com base nos estudos mitológicos de Joseph Campbell e na psicologia 

de Carl Gustav Jung. No texto de Adélia Lopes sobre Dona Jupyra encontramos os aspectos 

fundamentais da aventura que ela vivenciou: a partida, a iniciação e o retorno. 

Transpondo a Jornada para a análise, de uma maneira breve, constatamos que aquela 

mãe se encontrava em seu cotidiano quando a prisão do filho mais velho a chamou para uma 

aventura. No caminho incerto por quartéis até a prisão dos outros filhos e o encontro com casos 

semelhantes, a mulher teve aliados, desafios, adversários e inimigos. Houve crises e momentos 

de provações supremas em sua trajetória, mas, por fim, ocorreu também a recompensa, quando 

o objetivo foi alcançado e ela voltou para casa acompanhada. O retorno é concretizado com o 

sucesso profissional dos seus filhos, o que ela descreve com orgulho e a presença dos nove 

netos ocupando a casa com brincadeiras. “‘O Hamilton é poeta, mas escreva aí: poeta. O Sérgio 

é compositor e pós-graduado em Educação Artística. O Paulo é diretor técnico da FAE. A 

Vitória é mestra em Educação’”. (LOPES, 1988, ano 1, n. 9, p. 11). Assim é apresentada a 

“simples mulher que devastou subterrâneos”. Mesmo que de maneira não intencional, o modo 

                                                           
29 A professora Monica Martinez testou a adaptação de Lima no ensino de Jornalismo, estudo que resultou na tese de 

doutorado da pesquisadora pela ECA/USP, em 2002. 
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como a narrativa é construída pela jornalista apresenta uma estrutura cativante, como os antigos 

mitos. 

 

3.2.3 Os negros dos Campos Gerais sem Zumbi nem Lei Áurea 

 

 

Figura 4: Reportagem Os negros dos Campos Gerais sem Zumbi nem Lei Áurea, por Adélia Maria Lopes 

 

Em Os negros dos Campos Gerais sem Zumbi nem Lei Áurea, a repórter visita a Serra 

do Apan (Castro) e Sutil (Palmeira) para conhecer as comunidades habitadas por descendentes 

de escravizados. Entrevistando vários moradores, muitos idosos, ela traça uma linha para a 

Reportagem buscando comparar a realidade da década de 1980 com o passado dos pais dos 

entrevistados, que obtiveram terras como herança e agiram como resistentes. A repórter 

constata que as condições materiais e de educação dos moradores dificulta melhorias na 

qualidade de vida, além do descaso do Governo e de órgãos específicos da demarcação de 

terras, fazendo com que o espaço destinado às famílias se torne menor a cada década. Fontes: 

oito pessoas, sendo sete moradores de duas comunidades dos Campos Gerais e um professor 

(especialista). Elementos do JL em destaque: Imersão; Humanização; Descrição de Cena. 

Confira a Linha-Fina: 

 

Cercadas por colonizações alemã, russa, holandesa e eslava, pequenas comunidades 

de descendentes africanos teimam em sobreviver nos Campos Gerais do Paraná, onde 
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até mesmo se abrigou uma experiência italiana anarquista. O contraste social e cultural 

ali é enorme: enquanto os emigrantes europeus conservam suas tradições e tiram seu 

sustento de generosas fazendas, os bisnetos de escravos vivem em ranchos e a 

memória dos antepassados parece perdida para sempre. Às vésperas de se comemorar 

o centenário da Lei Áurea, o que se percebe pelo menos em duas comunidades, a da 

Serra do Apan, nas proximidades da cidade de Castro, e na do Sutil, entre Palmeira e 

Ponta Grossa, é a necessidade da presença de um Zumbi, líder do quilombo de 

Palmares, cuja morte, a 20 de novembro, é lembrada como o Dia Nacional da 

Consciência Negra. Sem liderança, os negros dos Campos Gerais perdem suas terras 

sem oferecer resistência. Vivem à beira da miséria. Carecem até mesmo de cidadania. 

Conheci um lavrador na Serra do Apan que para sobreviver escravizou-se à enxada, 

de sol a sol. E quando lhe perguntei sobre a época da escravidão, mostrou-me um 

sorriso sem dentes ao responder: “Eu escapei daqueles tempos, graças a Deus”. Achei 

a frase irônica. Afinal, o cativeiro assume várias formas. (LOPES, 1987). 

 

A imersão é ponto crucial no texto. A presença marcada da repórter no ambiente que 

apresenta aos leitores é perceptível em vários momentos, como neste: “Entre morros íngremes, 

na Serra do Apan, após um distrito chamado Socavão, despontam os ranchos. Esta é a primeira 

visão: casas de pau forradas de capim, fincadas em terras cansadas. As janelas dos ranchos 

absorvem apenas réstias de luz que iluminam a pobreza” (p. 12). Para descrever a situação 

precária que encontrou, Adélia faz uso da figura de linguagem Prosopopeia, atribuindo 

característica humana a algo inanimado, isto é, a terra que é cansada, trazendo a ideia de falta 

de produtividade da propriedade.  

O uso da palavra fincada também dá a ideia de que há transitoriedade, isto é, a qualquer 

momento aquelas casas podem ser retiradas dali e levadas para outro lugar. Em sequência, o 

Sol dá visibilidade à pobreza – complementada a seguir pelos aspectos da morada: “chão de 

terra batida, tocos (escurecidos pela fumaça do fogão de barro à lenha) servindo de assento, 

poucas panelas de ferro na cozinha, forquilhas originando camas e trapos como vestimentas”. 

(p. 12). 

Posteriormente, a repórter retoma a terra, tema que costura a Reportagem: “franzinas 

terras”, desta vez se referindo ao tamanho das glebas destinadas aos negros dos Campos Gerais 

do Paraná àquela época, que não possibilitam grandes plantações e os reservam apenas a 

sobrevivência. Aos poucos, a jornalista vai desenrolando a justificativa de tal denominação, 

com base em relatos de moradores, mostrando que perseguições de imigrantes estrangeiros 

(como holandeses e alemães) seguidas da falta de amparo aos descendentes de escravos 

causaram a redução brusca do espaço destinado a eles.  

A observação participante aparece com impacto na narração do trajeto até a comunidade 

de Palmeira, o segundo lugar que visita. Adélia relata o choque que a desigualdade de condições 

no contato com comunidades de descendência europeia provoca: “Atravessa-se 
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cinematográficos trigais e depara-se com casas de estilo europeu, até encontrar-se o Sutil, o 

cenário é nitidamente próspero. O panorama fica pobre só então” (p. 13). 

A ousadia pode ser verificada nesta reportagem no trecho em que Adélia fala a respeito 

da ornamentação do rancho do senhor Acróbio Rodrigues Prudente, de 91 anos, um dos seus 

entrevistados: “A única decoração está do lado de fora: um cartaz com o colorido retrato de 

Alvaro Dias, quando candidato a governador. Acróbio colocou o cartaz num saco plástico para 

protegê-lo da chuva ou da poeira” (p. 13). Por ser um jornal vinculado à Secretaria de Estado 

da Cultura, o nome de Alvaro Dias também aparecia na página do Expediente do Nicolau. Na 

Reportagem, entretanto, como abordava uma situação de descaso inclusive do Governo com a 

situação dos vilarejos, a repórter fez também uma crítica à administração. É como se a seguinte 

dualidade fosse apresentada: O senhor Acróbio se esforçou para proteger a imagem do 

candidato. O candidato eleito, entretanto, pouco fazia para proteger as comunidades 

marginalizadas. 

A escritora elenca símbolos de status da vida, um recurso bastante usado no movimento 

Novo Jornalismo e que mantém relações com a Literatura, sobretudo, com o Realismo Social. 

Os símbolos auxiliam o leitor a desvendar melhor a vida que está sendo apresentada. Isso se dá 

através de detalhes minuciosos do ambiente – já mostrados em outros momentos da matéria – 

e dos comportamentos das pessoas que aparecem na reportagem. Assim, o narrador procura 

possibilitar a maior quantidade possível de informações ao leitor para que ele consiga esboçar 

também uma imagem. De acordo com Tom Wolfe, o registro dos detalhes atrai o leitor. As 

minúcias, para ele, seriam: “Gestos, hábitos, maneiras, costumes, estilos de mobília, roupas, 

decoração, maneiras de comer, manter a casa, modo de se comportar com os filhos, com os 

criados, com os superiores, com os inferiores, com os pares, além dos vários ares, olhares, 

poses, estilos de andar e outros detalhes simbólicos do dia a dia”. (WOLFE, 2005, p. 55).  

Confira essa parte a respeito dos hábitos do senhor Acróbio Rodrigues Prudente: 

 
Era um sábado, dia bom para conversar com ele. Porque aos sábados há mais tempo 

para prosear, já que trabalha somente até o meio-dia na sua lavourinha de milho 

crioulo. Nos dias úteis, seus 91 anos envergam-se na enxada de sol a sol. Com a 

mulher, cria galinha e porco: o sustento da casa. O rancho, por dentro, é igual aos da 

região, apenas é mais espaçoso. As únicas peças dos quartos são as enxergas. A sala 

tem um “toco meio feio”, diz ele, para se sentar. E as paredes lembram balcão de 

fazendas: os utensílios da lide diária na lavoura estão ali. A última reforma do rancho 

aconteceu há 12 anos, quando houve a necessidade de trocar a cobertura de capim ou 

capim de porca: “- A gente fala capim de porca porque ela gosta de fazer o ninho nas 

capoeiras. E a gente também faz o nosso ninho com esse capim, que é o melhor que 

tem”. (LOPES, 1987, n. 5, p. 13).  
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Nesta matéria chama a atenção a ideia de entrevista jornalística como diálogo e não 

como roteiro fechado de perguntas e respostas. Em um trecho, Adélia conta que as visitas 

providenciaram um cigarro mentolado para o senhor Acróbio, mostrando que houve uma 

conversa amigável antes de se chegar ao ponto que levava a repórter até a casa dele. Foi 

necessário conquistar a confiança do entrevistado, o que a própria jornalista evidencia quando 

insere no texto a seguinte informação: “Depois, já mais à vontade com os estranhos”.  Obter 

informações leva tempo, o que o Jornalismo convencional raramente tem, em virtude de sua 

dinâmica de produção de matérias que serão publicadas no outro dia. 

Para Cremilda Medina, a entrevista jamais será uma facilitadora da comunicação 

humana se for considerada uma fria técnica dirigida por questionário, o que acontece com 

frequência nos dias de hoje em virtude do uso de e-mail e redes sociais para a obtenção dos 

dados. “A experiência de vida, o conceito, a dúvida ou o juízo de valor do entrevistado 

transformam-se numa pequena ou grande história que decola do indivíduo que a narra para se 

consubstanciar em muitas interpretações”. (MEDINA, 1990, p. 6). Sendo assim, a distância 

segura entre entrevistador e entrevistado dificilmente promoverá um diálogo possível, mas sim 

uma indução a determinados rumos que nem sempre respeitam o que pensa a pessoa que fala. 

“Nunca é demais salientar que o diálogo se dá sobretudo no nível da sensibilidade” (p. 31). 

 

3.2.4 Curitiba, um negócio da China 

 

 

Figura 5: Reportagem Curitiba, um negócio da China por Adélia Maria Lopes 

 

 A pauta que resultou na reportagem Curitiba, um negócio da China foi sugerida à 

Redação pelo poeta Paulo Leminski. Adélia passou a participar do curso de Mandarim que foi 
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iniciado em Curitiba com a finalidade de mergulhar na cultura chinesa e conhecer figuras até 

então desconhecidas, além de conversar com pessoas interessadas em aprender mais a respeito 

dos asiáticos. A matéria se forma com relatos sobre as aulas da língua estrangeira, entrevistas 

com imigrantes chineses que buscavam no Brasil o trabalho e a educação após saírem de seu 

país de origem por motivos políticos.  

A Reportagem é completada por um breve texto assinado por Leminski, que tinha muito 

interesse na cultura oriental. Ele diz: “Cinco mil anos de civilização nas costas, o povo que deu 

Confúcio hoje come pinhão, toma pinga e curte samba” (LEMINSKI, 1988, n. 10, p. 17). 

Fontes: cinco entrevistados, todos imigrantes ou alunos do primeiro curso de Mandarim 

promovido pelo Sesc em Curitiba em 1988. Elementos do JL em destaque: Imersão; 

Humanização; Criatividade. Confira a Linha-Fina: 

 

Um pequeno cartaz surgiu nas pastelarias, lanchonetes e restaurantes de Curitiba 

dando conta de um curso de Mandarim. Quando se pensava que já estavam dando 

aulas práticas de marajanato, o poeta Paulo Leminski – dado às lides orientais em 

prosa e verso – traduziu: a comunidade chinesa está se manifestando culturalmente, 

pois mandarim é o idioma oficial da China. E me pautou com o Wilson Bueno: matéria 

para o Nicolau, lembrando que os orientais no Brasil até agora, preocupados em 

sobreviver e diante das dificuldades da língua, vinham se destacando nas artes 

plásticas, como Manabu Mabe ou Helena Wong; uma vez que não há poetas de origem 

japonesa, por exemplo, na literatura tupiniquim. A recomendação trazia um lembrete: 

“O Paraná, proporcionalmente aos demais Estados, é o maior cadinho de raças no 

País. Temos aqui, de maneira expressiva, todas as etnias, e sem contar ainda paulistas, 

nordestinos...”. Por fim, antes que me sugerisse o título da reportagem, rimos diante 

da cumplicidade de etnias: Leminski tem sangue afro-polonês, Wilson Bueno vem 

com uma linhagem andaluz do norte do Paraná e eu vim do Pantanal com a marca 

afro, índia, espanhola, portuguesa e árabe nas veias. Axé, China. (LOPES, 1988, n. 

10, p. 16). 

 

Para Sims (2010), uma obra pode ser considerada expressão do JL quando tem pelo menos 

dois desses elementos em destaque:  

a) é escrita com precisão;  

b) apresenta aspectos simbólicos que ressoam com o leitor ou com a cultura na qual foi 

produzida;  

c) revela uma voz autoral;  

d) possui estruturas profundas por trás da intenção do autor, isto é, trata-se de uma forma 

de expressão pessoal e de conexão para quem escreve.  

Consideramos que Curitiba, um negócio da China contempla as quatro características 

ressaltadas pelo pesquisador. Além de ser agradável de ler, com ritmo e vozes até então nunca 

ouvidas, a autora amarra o tema e o seu pano de fundo a todo momento, como quando ressalta 

o significado histórico de uma sala cheia de pessoas – louras e morenas – interessadas em 
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aprender mandarim. É como se realmente aquele acontecimento, aos olhos de alguns sem 

grande importância, fosse um gesto que pudesse derrubar barreiras simbólicas. Tais “estruturas 

profundas” da reportagem, como diz Sims, podem ser verificadas, por exemplo, no desfecho da 

reportagem: 

 
Quando o lourinho Jorge Brand, de 8 anos, foi indagado porque estava aprendendo 

chinês, respondeu com sinceridade e justa medida próprias da infância: “Porque deu 

vontade”. Portanto, é possível sonhar com gerações com vontade de olhar seu 

semelhante sem considera-lo exótico. E há semelhantes nos perguntando, 

amavelmente, em milenar mandarim: “- Ni hao ma? (Como vai você?)”. (LOPES, 

1988, n. 10, p. 18). 

 

 

Segundo Lima (2013), a intrínseca relação do Jornalismo Literário com outras áreas do 

conhecimento, desde o seu nascimento, influenciou para que o uso da observação participante 

se tornasse um hábito comum, como fica bem perceptível na obra de Euclides da Cunha, Os 

Sertões, por exemplo. Conforme o pesquisador, no final do século 19 houve uma intensa troca 

de conhecimentos entre Sociologia e Jornalismo, sobretudo na Escola de Chicago – sendo que, 

entre outros fatos, jornalistas participavam da observação de pessoas e grupos e sociólogos 

escreviam para jornais. Há também a inspiração advinda do Realismo, quando a Literatura se 

aproximou da Sociologia e na vertente filosófica do Positivismo. Por conta da abordagem pela 

complexidade, no ponto de vista de Lima, não é possível abordar um assunto relativo à 

sociedade como se vislumbra uma máquina. Isso quer dizer que:  

 

Cada situação exige do observador – está implícito neste artigo que a tarefa do 

Jornalismo Literário reside em descrever a realidade da maneira a mais ampla, 

integrada e dinâmica possível – uma resposta intrinsecamente adequada ao que 

constata no sistema natural que observa, e não a reprodução de um modelo rígido, 

genericamente aplicado a qualquer coisa, seja a descrição de uma operação de trem 

no metrô de São Paulo, seja a relação entre as tempestades solares e a navegação aérea 

baseada em satélites no planeta Terra. (LIMA, 2013, p. 73). 

 

 A presença da jornalista na sala de aula como aluna-observadora-participante é 

evidenciada nesta parte do texto: 

 
A professora Chen Hui Li está ao quadro-negro rodeada de atentos 25 alunos. Crianças 

e adolescentes fazem a maioria. Há apenas um aluno com idade acima da média, o 

poeta e jornalista Jaques Brand. Por sinal, o mais jovem do grupo é o seu filho, Jorge, 

de 8 anos. Naquela sala, uma mistura sem igual de etnias. Olhos azuis e olhos 

castanhos se encontram numa indagação: Ni hao ma? Estamos aprendendo Mandarim. 

Louros e morenos. A cidade acolheu o primeiro gesto cultural dos chineses (...). 

LOPES, 1988, n. 10, p. 18). 

 

Adélia tentou reproduzir ideogramas, soube que não há conjugação de verbos na língua 

chinesa, teve dificuldades com a tonalidade da fala, visitou a casa de algumas famílias, fez 
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perguntas e realizou inferências, pois, apesar da permitida subjetividade do jornalista literário, 

ele não pode extrapolar o que a realidade lhe proporciona. Bem por isso, como nos lembra Nídia 

Sofia Faria (2011, p. 5): “Para compreender algo ou alguém, o jornalista terá de investigar, de 

entrevistar, de conviver no mesmo meio que os protagonistas da sua reportagem, do seu artigo 

ou do seu estudo”. 

 

 

3.2.5 A estética do mito e da esperança 

 

 
Figura 6: Reportagem A estética do mito e da esperança, por Adélia Maria Lopes 

 

Em visita a Ibiporã, no Norte paranaense, a repórter faz uma entrevista com o artista 

plástico de arte sacra Henrique de Aragão. O foco do texto é refletir, através do trabalho do 

entrevistado, a respeito do mito e da esperança em nossa sociedade. Por isso, as questões versam 

sobre tais temas. Fontes: uma, o personagem do perfil: Henrique de Aragão. Elementos do JL 

em destaque: Criatividade; Humanização; Imersão; Descrição de Cena. Confira a Linha-Fina: 

 

Sem fé nem utopia. E agora, Nicolau? Esperança no país é só encontrável no Aurélio: 

(do latim sperantia) verbete com diversas variáveis, mas todas elas com o mesmo 

sentido de confiança, expectativa em se ter o que se deseja, sem esquecer que é 

também a segunda das três virtudes teologias. E nossos mitos. Nicolau (mito também 

significa utopia), onde estão eles? No dicionário, que também traz o verbete 

desesperança, que por sua vez é palavra grega ou latina. É perda de esperança, mesmo. 

E Nicolau, sensível ao desalento pátrio, faz-me viajar em busca de um homem cuja 

arte é o espelho da esperança e do mito. (LOPES, 1988, n. 11, p. 10). 
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Estruturado como um ensaio pessoal, tipo de texto dentro do JL em que, segundo verbete 

elaborado por Edvaldo Pereira Lima (online), o autor mistura narrativa e reflexão dissertativa 

de tom pessoal, não acadêmica, a reportagem A estética do mito e da esperança também possui 

características de perfil jornalístico – relato centrado na vida de uma pessoa. “Nos melhores 

casos, intuitiva ou conscientemente, os bons autores de perfis fazem uma leitura dos 

personagens que revelam características psicológicas e comportamentais importantes, além dos 

aspectos mais concretos do que fazem e como vivem”. (LIMA, online). 

Um dos pontos de ruptura do Jornalismo Literário, de acordo com Borges (2013), é o 

papel do autor na narrativa noticiosa. Em vez de ser isento e neutro, o repórter está no centro 

das atenções, como efetivo participante das cenas. O que narra não é apenas mediador, mas 

também tem o direito de intervir. “No Jornalismo Literário, quando o repórter começa a contar 

como se deu determinada ocorrência, em deslindar acontecimento, ele assume o papel de agente 

principal da enunciação”. (BORGES, 2013, p. 247). A tentativa de elucidar a ideia da jornalista 

para a reportagem começa já no primeiro parágrafo: Adélia encontra no trajeto rumo ao local 

onde marcou com o entrevistado uma peregrinação em que os fiéis carregavam justamente a 

imagem de Nossa Senhora da Esperança. “Nossos caminhos se cruzam por pura coincidência, 

mas há uma coincidência implícita: a esperança de resgatar a própria esperança”. (LOPES, 

1988, n. 11, p. 10). Nesta frase fica clara a indagação de certa forma filosófica da repórter diante 

do assunto, o que é aprofundado em outras partes da matéria. 

O posicionamento muito marcado da autora, por meio da escolha da primeira pessoa do 

singular, evidencia a abordagem ensaística e também opinativa da produção. Em um momento 

fica bastante nítida a intenção de responder a algumas questões que lhe intrigavam como ser 

humano: 

 
Quase todas as igrejas do norte do Paraná têm as marcas deste artista. Fiéis ajoelham-

se e rezam diante de suas imagens, esculpidas ou pintadas. Sempre me intrigou o 

sentimento que um artista pode ter diante dessa reação de fé popular perante uma 

imagem. “Particularmente não sinto nenhuma emoção”, decepciona-me com a 

resposta. “Toda obra de arte fica independente do criador, tem uma vida individual”. 

Como acréscimo às suas considerações, uma reafirmação de fé e coerência: “O fato 

de esculpir um Cristo só determina meu testemunho de amor por Ele”. (LOPES, 1988, 

n. 11, p. 11). 

 

A escolha do verbo dicendi “decepciona-me” é muito impactante, afinal, os verbos 

declarativos mais usados no Jornalismo são aqueles que passam a ideia de neutralidade e 

objetividade, como por exemplo: dizer, falar, afirmar, ressaltar, opinar. Neste caso, ao contrário, 



79 

 

a resposta decepcionou a repórter, o que evidencia o seu papel de co-protagonista da história, 

com direito explícito de não se contentar e/ou se intrigar com alguma consideração do 

personagem e ainda assim incluir tal relato no texto, pois acalenta justamente a proposta de 

contrapor ideias e causar a reflexão a respeito do tema em questão. Tal característica reforça a 

característica de ensaio pessoal em A estética do mito e da esperança. 

A pesquisadora Monica Martinez, ao explicar as características marcantes do Jornalismo 

Literário defendidas por Mark Kramer, um expert no assunto, ressalta a importância da criação 

de sentidos – possibilitada principalmente pelo emprego de símbolos e metáforas. “A história 

precisa ter um fio condutor e ressoar na experiência pessoal do leitor, que tem de sentir a catarse 

de chegar a algum lugar depois de ter aceitado acompanhar o protagonista da história por várias 

cenas, ordenadas de forma a revelar gradativamente a situação”. (MARTINEZ, 2009, p. 82). 

No texto de Adélia, ela vai pouco a pouco desvendando o histórico do entrevistado e realizando 

associações entre pensamentos de Henrique e questões filosóficas que ele responde de maneira 

simples e com base em seu conhecimento da arte e da religião. Para organizar a narrativa, ela 

divide a matéria em três subtítulos: A aventura da possibilidade do Divino; A aventura da 

Divindade no cotidiano e, por fim, A aventura do Ícaro resgatado. Ela mesma insere reflexões 

a respeito do tema da Reportagem e dos questionamentos que acaba direcionando à fonte: 

 

Uma reportagem tão insólita como esta, sobre a esperança, faz-me arriscar: a própria 

esperança não seria um mito da nossa civilização? Nenhuma reação de ironia à 

pergunta. O artista apenas confessa que está falando sobre coisas tão interiores que se 

considera desvestido dessas coisas. E responde: “Eu sinto muito mais a essência dessa 

esperança, seja ela mito ou não. Criada ou não por nós. O que importa é que é ela que 

nos mantém nessa busca. É possível revestir a esperança de mito, mas creio que é 

possível despir os mitos e viver a esperança”. Como se faz? “Acho que é um problema 

da graça”. (LOPES, 1988, n. 11, p. 11). 

 

Em uma conversa profunda e delicada, Adélia parece se confessar com o entrevistado, 

que no decorrer do texto ganha um ar superior devido à harmonia entre a sua sabedoria e a sua 

simplicidade. Ela insere algumas dúvidas e posicionamentos íntimos e, em seguida, os 

confronta com frases ditas por Henrique, que sempre tendem a ir à contramão do que ela 

vislumbra. Uma espécie de entrevista ping-pong que segue até o fim da reportagem sem de fato 

responder à dúvida que move a pauta. Enquanto a repórter é cética, o personagem é 

esperançoso. No fim do texto, ela fala para ele que o país está desesperançado, no que o homem 

rebate: quanto maior o caos, maior a esperança. “‘Existem certas situações de limite em que ou 

a gente ultrapassa ou a gente morre. O processo de crescimento da humanidade, como espécie, 

é isso’”, finaliza Henrique (LOPES, 1988, n. 11, p. 11).  
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Quase trinta anos após este intenso diálogo, novamente nos vemos desesperançados, 

motivo pelo qual a matéria continua atual. Como afirma Lima, o JL é de fato muito focado em 

pessoas. “A primeira pessoa de todas é o próprio autor, que precisa mergulhar na realidade com 

alma, fé, força, lucidez, emoção e inteligência. Precisa vencer a barreira de si mesmo, estender 

a mão, o olhar, o coração e a mente para o outro”. (LIMA, 2007, p. 11). 

 

3.2.6 Uma real ciudad espanhola no Paraná 

 

 
Figura 7: Reportagem Uma real ciudad espanhola no Paraná, por Adélia Maria Lopes 

 

Adélia e o fotógrafo Haraton Maravalhas viajam ao Centro-Oeste, junto a um grupo de 

pesquisadores, para acompanhar uma incursão de campo em uma área protegida de 12 mil 

metros quadrados no município de Nova Cantu. O resultado da expedição é a reportagem Uma 

real ciudad espanhola no Paraná. Por meio de trabalho arqueológico, os investigadores 

procuram vestígios da existência da Vila Rica do Espírito Santo naquele local, que foi formada 

por espanhóis e índios antes da interrupção abrupta do Tratado de Tordesilhas, que configurou 

o território brasileiro como ele é hoje. Durante a visita ao sítio arqueológico, ela entrevista os 

pesquisadores e, também, colhe detalhes sobre impressões de pessoas da localidade e da 

paisagem. Fontes: cinco, entre especialistas (pesquisadores) e oficiais (governamentais). 

Elementos do JL em destaque: Imersão; Exatidão; Descrição de Cena. Confira a Linha-Fina: 

 

No município de Nova Cantu, centro-oeste do Paraná, um grupo de pesquisadores 

localiza, entre as araucárias que restam, vestígios de colonização espanhola: utensílios 

de ferro, fragmentos de cerâmica e indícios de um forno para a fundição de ferro. 

Nesta vila extinta, acreditam os pesquisadores, viveram 40 espanhóis e 3.000 índios, 

há mais de 400 anos. Caso esses indícios venham à superfície e sejam confirmados, a 

descoberta vai alterar todo o rumo da história da colonização na América Latina. 

Acompanhe essa viagem ao passado com a reportagem de Adélia Maria Lopes. 

(LOPES, 1989, n. 26, p. 19). 
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Percebemos algumas características do tipo de reportagem conhecida como narrativa de 

viagem no texto escrito por Adélia Maria Lopes. De acordo com definição de Lima (Online), o 

autor realiza, no momento de escrever sobre uma viagem, um passeio sensorial pelas 

experiências que viveu. Vez ou outra o jornalista aparece como personagem. É o que fica claro 

neste parágrafo, em que ela afirma que a água é boa e conta sobre o sabor da laranja 

experimentada no sítio arqueológico: 

 
Almir Pontes Filho nos conduz por aquelas “ruas” cobertas pela mata. Os monturos 

dão a idéia da existência de uma casa aqui, outra ali. Um dos caminhos leva, certinho, 

a uma nascente. A água é gostosa. Sobre o pequenino lago que se forma pendem 

laranjeiras centenárias. O gosto da laranja tem sabor silvestre. Em 1865, os 

engenheiros José e Francisco Keller descreveram (o documento original encontra-se 

na Seção de Iconografia da Biblioteca Nacional) um pomar localizado nas ruínas de 

povoamentos espanhóis ali, naquela região. No pomar os irmãos avistaram “arvoredo 

baixo de laranjas azedas”. Que mãos plantaram aquelas laranjeiras que ainda dão 

frutos? (LOPES, 1989, n. 26, p. 20). 

 

Prestando atenção aos diálogos dos pesquisadores durante o trabalho em uma trincheira, 

Adélia capta uma conversa com o pé na poesia. Em referência a Carlos Drummond de Andrade, 

o chefe da Coordenadoria do Patrimônio Natural, Henrique Schmidlin, avisa: “Há uma pedra 

no meio do caminho”. Tal inclusão no texto mostra a realização de associação por parte da 

autora, que é considerada uma capacidade intrínseca à criatividade no texto jornalístico literário. 

Em seguida, ela realmente vincula a conversa dos entrevistados com a paisagem à sua volta. 

“A poesia é compatível àquela paisagem úmida”. Confira: 

 
“Há uma pedra no meio do caminho”, observa Schmidlin, mais conhecido por 

Vitamina por causa da sua disposição quando está na natureza. “Olhe com cuidado”, 

responde o professor Blasi ao mesmo tempo em que completa o poema, ali, em meio 

a araucárias que teimam dar lugar aos milharais. A poesia é compatível àquela 

paisagem úmida, mesmo quando o silêncio se quebra com a serrafita zunindo no lenho 

de árvores centenárias, que caem, com estrondo, na mata que está se esvaziando. 

(LOPES, 1989, n. 26, p. 20). 

 

Ainda no parágrafo acima, Adélia faz uma reflexão a respeito do crescimento 

vertiginoso da agropecuária no Estado, que já àquela época preocupava em virtude do 

desmatamento de florestas e também no que se refere à falta de preservação dos vestígios 

históricos. Ela usa o exemplo do próprio local de análise em Nova Cantu, localizado dentro da 

propriedade de um fazendeiro e que deveria ser bem maior, tendo várias partes já danificadas 

pelo uso de tratores e outros equipamentos agrícolas. “Este sítio arqueológico estava intacto até 

dois anos atrás. Tanto ele quanto os demais remanescentes de antigas culturas têm sido vítimas 
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do intenso desenvolvimento agropecuário que o Paraná vem experimentando desde a década de 

40”. (LOPES, 1989, n. 26, p. 21). 

 

A Nova História chama a atenção para a dúvida que também deve permear o 

relato historiográfico nesse sentido (Burke, 1992). Saliente-se que os 

historiadores trabalham com fontes autorizadas, documentos impressos, 

registros audiovisuais, achados arqueológicos e nem por isso estão isentos da 

parcialidade, da interpretação enviesada, das muitas “verdades” sobre um 

mesmo tema ou episódio. (BORGES, 2013, p. 244). 

 

No fragmento acima, Borges nos lembra a necessidade de desconfiar de todo documento 

– seja ele a reportagem de Adélia ou o relatório dos achados arqueológicos do pessoal que 

circulava por Nova Cantu na década de 1980. Afinal, qualquer construção social é permeada 

por subjetividades. O que o Jornalismo Literário tenta fazer é deixar evidente para o leitor que 

aquilo que está apresentando é um olhar possível entre tantas miradas que o mesmo tema 

poderia receber. Para Borges (2013, p. 245): “é importante que tudo seja relativizado em alguma 

medida, o que lhe dá mais liberdade na narração, liberto de presilhas impostas por algo que já 

não é tão intocável assim”. 

 

3.3 Do geral ao singular: a pluralidade de vozes e pensamentos 

 

Em um dos seus apaixonados editoriais, o editor da publicação, o escritor Wilson Bueno, 

afirmou que a ideia que sustentava o Nicolau era a de que “só a pluralidade de pensamento será 

capaz de refletir, por inteiro, a nossa singularidade”. Tal posicionamento ficará perceptível nos 

textos a seguir, que contemplam viagens e reflexões a respeito do passado e foram redigidos 

pelos outros repórteres ou correspondentes especiais da equipe. Os assuntos e abordagens 

parecem querer abraçar a vários esquecidos, ao mesmo tempo em que trazem à tona temas 

inadiáveis para aquela época, como a preocupação com o meio ambiente e as alterações nos 

hábitos e costumes da população. 

O conteúdo publicado a cada mês parecia ir ao encontro dos anseios dos leitores mais 

assíduos e participativos, de diversas partes do Brasil e até fora do país, como o próprio editor-

chefe da publicação ressalta no texto de apresentação de uma das edições: “A julgar pelas cartas, 

telegramas ou pelos numerosos textos espontaneamente chegados à redação, podemos afirmar 

que somos muitos – nos bairros, nas cidades, nos Estados, no País. E é esta solidariedade de 

raiz que funda, alimenta e constrói nossos melhores propósitos”. (BUENO, 1987, p. 2). 
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3.3.1 ‘Ilha’ Michaud, vida, pesca e dor 

 

 

Figura 8: Reportagem 'Ilha' Michaud, vida, pesca e dor, por Geraldo Teixeira 

 

O repórter Geraldo Teixeira produz a reportagem “Ilha” Michaud, vida, pesca e dor 

após viagem ao Litoral. A partir da busca pela bisneta do artista plástico de origem suíça 

William Michaud, Geraldo traça um panorama da vida dos pescadores em um contexto de 

pobreza e falta de investimento e diversificação da economia. A senhora Helena ilustra a 

matéria, que é composta por outras vozes de pescadores que sentem a brusca queda na 

quantidade de peixes. A antiga colônia se tornou um local de moradias miseráveis e a 

precariedade na infraestrutura, saúde e educação influencia o desenvolvimento humano dos 

resistentes habitantes da localidade, sobretudo da Ilha de Superagüi, localizada em 

Guaraqueçaba. Fontes: seis, sendo cinco habitantes da ilha e um pesquisador. Elementos do JL 

em destaque: Imersão; Descrição de Cena; Humanização. Veja a Linha-Fina:  

 
Longe do Porto Pedro II, que há muito deixou de ser lugar da gente passear, começa 

em Paranaguá esta viagem em busca das emoções dos primeiros imigrantes europeus 

a se instalarem no litoral do Paraná depois dos portugueses. Um dos personagens desta 

história é o artista plástico William Michaud. A rigor, a história é sobre ele e a 

península onde morou de dezembro de 1854 até sua morte, em 1902. Se ao invés de 

personagem fosse o viajante, Michaud certamente não deixaria de notar o profundo 

contraste entre a tristeza da rua e a beleza das margens do Rio Itiberê, o lugar mais 

bonito de Paranaguá. Entre as centenas de trabalhos deste Debret do litoral paranaense 

se incluem várias paisagens desta cidade, inclusive do seu Porto. Partindo da 

desembocadura do Itiberê, céu coberto de nuvens prometendo chuva, iniciamos a 

viagem 9 horas da manhã de quinta-feira, 28 de maio. Primeiro destino, uma vila de 

pescadores com nome de santa: Nossa Senhora de Fátima. (TEIXEIRA, 1987, n. 1, p. 

10). 

 

De acordo com Lima (2009), o Jornalismo Literário de Viagem apresenta pontos de 

contato com o ensaio pessoal e com textos de memórias porque, inevitavelmente, se torna uma 
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produção biográfica, em que o autor inclui impressões e pontos de vista. “Quando vamos para 

lugares diferentes, especialmente àqueles onde encontramos pessoas de costumes muito 

distintos dos nossos, estamos também mergulhados num processo de definição de 

autoidentidade”. (p. 433). Outra característica da narrativa que envolve deslocamento espacial 

é a humanização, pois, na concepção do pesquisador, o viajante tem a possibilidade de passar 

por um processo de transformação. “Descobrir o outro é de certa forma descobrir facetas 

desconhecidas de nós próprios. Conhecer o outro, diferente de nós, é conhecer a todos nós, 

como membros da mesma espécie humana”. (p. 433). 

Teixeira (1987), na edição primeira do Nicolau, publicou esta Reportagem, que realiza 

uma exploração territorial do extremo Litoral paranaense com o objetivo de encontrar os rastros 

do artista plástico William Michaud, que foi um ilustre integrante da Colônia Superagüi. O 

pintor chegou à ilha em 1854, se casou com Custódia Américo, teve nove filhos e dedicou boa 

parte da sua vida à agricultura. Em sua busca, o repórter se encontra com uma figura humana 

desconhecida daqueles que não vivem perto do mar: o pescador. A reflexão a seguir mostra um 

pouco do impacto que o ver o Outro lhe causou: 

 
Foi possível entender de outra forma o que quer dizer ‘vida de pescador’, que pesca a 

dor. Dor que muitas vezes expressam com uma indiferença que espanta. E você fica 

sabendo que na Vila Fátima mora uma mulher de pescador que teve catorze filhos. 

Que destes são vivos sete. ‘- Os outo morreu!’. De falta de comida. Ela sabe. E, sem 

dizer, ela diz. (TEIXEIRA, 1987, n. 1, p. 10). 

 

O texto é dividido em vários subtítulos criativos que sintetizam as ideias de cada 

fragmento. São eles: Belezas do mangue; Vida de pescador; O cio da terra; Lugar pra ficar; 

Uma aventura; Vôo de Urubu; Helena poeta; Tempos da Colônia; O almoço de Helena; 

Arrependimento; Uma lição; O filho de Fátima; A chegada de Michaud; A arte de Michaud e, 

por fim, Viagem de volta. A estruturação e a edição do texto lembram um documentário, com 

cenas do trajeto, das pessoas e suas lembranças, dos dados históricos e dos inesperados que 

ocorrem pelo caminho de quem viaja. Como quando uma mulher chamada Fátima seria levada 

em noite de possível tempestade para Paranaguá, uma viagem de pelo menos duas horas, para 

parir seu quinto filho em local apropriado, tendo em vista que a ilha não contava com qualquer 

estrutura. Todavia, o bebê nasceu antes de os pescadores terminarem de preparar o barco. 

“Alívio pelo cancelamento da aventura. Alegria pela chegada do quinto filho de Fátima, se 

houve, não chegou na beira do mar”. (TEIXEIRA, 1987, n. 1, p. 12). 

Dona Helena, a bisneta de Michaud, é apresentada como uma mulher bem-disposta e 

incansável que, apesar de ter estudado formalmente apenas dois anos, em virtude do fechamento 
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da escola, se recorda sem titubeios de um poema inteiro de Rocha Pombo, como se fosse obra 

dela mesma. Da fartura da infância à dificuldade da terceira idade, ela lamenta não ter se 

mudado da ilha enquanto era jovem, mas não se abate por muito tempo com as adversidades, 

mostrando a sua força também no companheirismo ao marido que passava por problemas de 

saúde. Na construção do personagem, o repórter acrescenta cenas que presenciou e que ampliam 

a compreensão do mundo daquela mulher, como esta:  

 
Pequena, magrinha, olhos claros, lábios grossos, cabelos brancos presos por um lenço 

marrom, sandálias de salto e vestida quase de trapos, Dona Helena chegou 8 horas da 

manhã de sexta-feira na casa de uma sobrinha, falando a respeito da viagem feita na 

véspera. Falando alto, contou que na volta o motor do barco quebrou e que por 

iniciativa sua fizeram o resto da viagem remando. Descreveu parte da aventura, 

manifestando decepção com a falta de iniciativa dos companheiros de viagem. Dois 

homens. (...) Noite de chuva e de vento. De vento Sul. Tão forte que nenhum pescador 

saiu para o mar aberto de manhã. (TEIXEIRA, 1987, n. 1, p. 10). 

 

Apesar de se interessar pelo valor das histórias de Helena, no momento de escrever 

Teixeira também busca outras fontes, cruzando informações e evitando equívocos causados 

pelo uso apenas da memória de uma fonte, sem outras para confirmar. Em Jornalismo Literário, 

essa preocupação constante de complementar as entrevistas com mais materiais proporciona 

um zelo com a exatidão e precisão do que é publicado. A contradição inerente ao ser humano é 

explorada na apresentação da senhora, que, apesar de morar a 200 metros do mar, não gosta de 

comer peixe. “Dona Helena gosta do mar. Quando era menina adorava ir olhar o mar de cima 

de um morro, de binóculos, em companhia do pai, a pessoa de quem mais gostou na vida. 

Gostava também de banho de mar. E tempo de criança não volta”. (p. 11). 

 

3.3.2 Argonautas em Superaguy 

 

 

Figura 9: Reportagem Argonautas em Superaguy, por Rodrigo Garcia Lopes 
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O repórter Rodrigo Garcia Lopes produz a matéria Argonautas em Superaguy também 

depois de viajar à ilha. A assinatura do decreto nº 97.688 pelo presidente José Sarney, em 25 

de abril de 1988, criou o Parque Nacional da Ilha das Peças e Superaguy, no município de 

Guaraqueçaba, no Litoral paranaense. A possível piora da qualidade de vida dos habitantes das 

ilhas, em virtude do impedimento de agricultura, caça e retirada de madeira em alguns lugares 

chamou a atenção da equipe do Nicolau, tendo em vista que havia a suspeita de uma manobra 

política que não afetava uma grande empresa instalada em Superaguy. Enquanto os pescadores 

e moradores sofriam consequências, a exploração crescia – esta parece ser a desconfiança que 

leva a equipe do Nicolau para lá, por pelo menos três dias, para ouvir o que as pessoas tinham 

a dizer. Fontes: oito entrevistados, sendo todos habitantes das ilhas. Elementos do JL em 

destaque: Imersão; Descrição de Cena; Criatividade/Imaginação. Confira a Linha-Fina: 

 
Broméllias, angolas, ipês & rabos-de-fogo, ramagens, moluscos & areias, tradicionais 

famílias pescadoras, montes, planos & horizontes: Superaguy. Situada na costa norte 

paranaense, no raio de 200 milhas, esta ilha não costuma fazer tempestade em copo 

d’água. Mas agora (recentemente transformada, com a Ilha das Peças, em Parque 

Nacional), reclama do descaso oficial para com as comunidades ilhéus, ainda alheias 

às armadilhas e lobbies armados pelos lobos continentais. Cercada de algas e mágoas 

por todos os lados, Superaguy não é um caso isolado na febre que vem abrasando – 

muito oportunamente – as consciências ecológicas. Como lidar com esse dilema? 

Ilhas: cevar as imaginárias, salvar as reais. (LOPES, 1989, n. 24, p. 4).  

 

Um aspecto interessante é verificado neste texto: exatamente dois anos após a 

publicação da Reportagem assinada por Geraldo Teixeira a respeito das ilhas do Litoral 

paranaense, a equipe do Nicolau volta a Superagüi. Na segunda vez, a motivação para a viagem 

é a transformação de duas ilhas da região em área de preservação ambiental e o impacto da 

decisão na vida dos habitantes, já sofridos em virtude das escassas opções para a subsistência. 

Chama a atenção o fato de a Dona Helena, bisneta de William Michaud e personagem da 

matéria anterior, ser novamente entrevistada. E a mulher mais uma vez atraiu o olhar do 

repórter, não apenas por sua importância na história da comunidade, mas também pelas 

características pessoais impactantes, como a força, inquietude e alegria, as quais são descritas 

por Rodrigo Garcia Lopes em uma cena interessante: 

 

Debaixo da chuva, que continua a cair, surge uma velhinha simpática, 

aparentemente frágil, não fosse a pilha de lenha que ela carrega nas costas. 

Ninguém imaginaria ser aquela figura uma descendente direta de William 

Michaud, dona Helena Miranda Michaud. Ela pede que entremos, põe água 

para o café, enquanto acaricia um gato, olhando pela janela. Tem aquela 

expressão plácida e mágica das pessoas que sabem o que não esperar da vida, 

vivendo cada momento. (LOPES, 1989, n. 24, p. 6). 
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O ponto forte da Reportagem é a harmonia entre jogo de palavras, ironia, crítica e 

criatividade empregada a todo momento, desde o título, que recorre à mitologia grega quando 

usa a palavra argonauta para se referir aos integrantes da navegação rumo às ilhas longínquas 

do Paraná. Gostaríamos de ressaltar os seguintes momentos bem humorados e ao mesmo tempo 

reveladores encontrados na matéria: “Pescadores passam de bicicleta e nos olham como se 

fôssemos extraterrestres”; “De volta à viagem, uma hora depois, passamos pela Ilha dos 

Pinheiros, onde, pelo visto, não há nenhum (pinheiro)”; “O tempo fecha. Venta muito. Os 

moradores da ilha estranham a chegada de um barco por ali nessa época do ano. Seriam turistas 

esquimós?”; “Nessa onda de defender a ecologia, que virou mania radical chic nos últimos 

anos, os pescadores acabaram caindo nas malhas desta rede. Mas essa rede não pega peixes 

graúdos” e, por fim: “Foi ali que viveu, sonhou e morreu o pintor William Michaud – mistura 

de Robinson Crusoé com Paul Gauguin perdido em algum lugar do passado paranaense”.   

 O primeiro parágrafo do texto é uma minuciosa descrição de cena contemplando, 

inclusive, a palavra “cenário”. Ele mescla informações climáticas, incertezas por conta do mau 

tempo, percepções e dados pessoais – como o que está dentro da mochila.  

 

Cenário inicial: rodoferroviária de Curitiba, 6 e meia da manhã. Uma sexta-feira cinza, 

meio assim, depois das chuvas repentinas que quase ameaçaram cancelar a viagem. 

Pegamos o primeiro ônibus em direção ao litoral: roteiros a cumprir, riscos a correr, 

horários e exigências do dia-a-dia. O roteiro inclui uma rápida passagem pelas ilhas. 

Conferimos os nomes: Cotinga, Cobras, Laranjeiras, Galheta, Figueira, Mel, Palmas, 

Rasa, Rabelo, Pinheiros, Peças, Superaguy... Alteramos o antigo trajeto em virtude do 

tempo fechado, começando pelo remoto, pelo insular, pelo “difícil”. Na mochila, 

nenhum livro. Só coisas simples como lanterna, água, queijo e um providencial 

sleeping bag. Anotamos alguns nomes de pessoas, contatos, dicas de cada ilha. Cinco 

horas depois, chegamos em Guaraqueçaba – um elo perdido no litoral paranaense. 

(LOPES, 1989, n. 24, p. 4). 

 

           Rodrigo Lopes realiza uma espécie de crítica genética30 do seu material, confrontando o 

que havia anotado no decorrer do caminho com a proposta da sua matéria. Ao inserir tais 

questões na versão final, fica aparente certa crítica à preocupação em buscar algo “jornalístico” 

na paisagem, mostrando o quanto várias ideias e possíveis associações podem se perder no 

momento da edição se o jornalista se preocupar fidedignamente com o que é e o que não é 

notícia. Há grandes chances de que, se ele não fosse ousado em sua abordagem, deixaria de 

lado o pensamento de que algo que enxergou no meio do mangue lembrava um filme de guerra 

dirigido por Francis Ford Coppola:  

                                                           
30 Em outras palavras: ele acompanha criticamente o processo de criação da Reportagem. 



88 

 

 

As anotações vão surgindo: um pássaro sem nome no meio do mangue, sentado num 

tronco. Bichos se mexendo na mata. Ou que Rhizophora mangle é o nome científico 

de um tipo de vegetação, abundante por aqui. E mais: que este cenário faz lembrar as 

locações de Apocalipse Now: o Vietnã. Mas nada disso soa realmente “jornalístico”. 

Converso com Zil (o condutor do barco) sobre alguns aspectos da região: ele é expert 

em reconhecer bancos de areia escondidos no caminho, conhece o tempo e o trajeto 

como um perito. 

 

O pesquisador Renato Modernell investigou obras literárias sobre viagens para o seu 

Doutoramento. No trajeto teórico, elaborou um conceito a respeito de produções consideradas 

JL que muito tem a ver com deslocamento. É a seguinte: “Um texto de Jornalismo Literário é 

uma flecha que atinge um alvo que ninguém viu, responde a uma pergunta que ninguém fez, e 

nunca acaba de dizer o que tem para dizer” (MODERNELL, 2009, p. 47). Elencando as 

características da narrativa de viagem, com base nos estudos de Edvaldo Pereira Lima, 

Modernell (2009, p. 49) esmiúça as características deste tipo de texto:  

a) desequilíbrio no mundo comum;  

b) questões autobiográficas;  

c) imersão; 

d) transformação interior do autor;  

e) características de grande reportagem;  

f) jogo interfactual;  

g) elementos do romance de aventura;  

h) pequenos flagrantes;  

i) subjetividade;  

j) nova maneira de ver;  

k) lampejos na transitoriedade;  

l) reflexões sobre natureza e velocidade;  

m) insights;  

n) trânsito pelas margens, longe dos locais turísticos;  

o) novo olhar para seu mundo comum.  

Analisando a reportagem31 percebemos a incidência da maioria das características 

elencadas por Modernell. Destacamos a parte em que o repórter apresenta as principais 

atividades dos pescadores quando intempéries impossibilitam a pesca. Após falar a respeito dos 

hábitos dos moradores, afirma que – atravessado por horas mortas – pela primeira vez sentiu a 

longa distância entre ilha e continente: 

                                                           
31 Os elementos se repetem em outras Reportagens analisadas na Dissertação. 
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As tardes de chuva em Superaguy são regadas a hits de xotes – a música favorita dos 

pescadores – e pinga 44, consumida em quantidades astronômicas, principalmente 

com tempo ruim. O som rola em bares como o ‘Juba&Lula’. Nas prateleiras, garrafas 

vão desaparecendo com rapidez assustadora. Ali se reúne a fina flora e fauna da ilha: 

pescadores e levantadores de copo profissionais que às 5 da manhã terão que estar em 

pé, arriscando a pele nas ondas; peões e criadores de búfalos que nos fazem lembrar 

Bufallo Hill, dançando freneticamente; jogadores de biriba e curiosos em geral. Tudo 

isso para passar o tempo, enquanto a chuva impede que barcos partam e aportem. Pela 

primeira vez, nos sentimos literalmente ‘ilhados’, alheios ao que se passa no 

continente. As ilhas e o continente nunca pareceram tão distantes. Invisíveis, do outro 

lado da baía, nos dão a verdadeira dimensão da distância. Entre elas, a chuva, a chuva, 

a chuva. (LOPES, 1989, n. 24, p. 6).  

 

O retorno para Guaraqueçaba, depois de conversas com diversas pessoas, foi realizado 

em um barco cheio de pescas e em silêncio. Ao chegar no continente, o roteiro chega ao fim. 

Começa então a reflexão ou, nas palavras de Lima, o novo olhar para o mundo comum. 

 

3.3.3 A caminho do pôr-do-sol 

 

 

Figura 10: Reportagem A caminho do pôr-do-sol, por Geraldo Teixeira 

 

Uma equipe (o repórter, um fotógrafo e um motorista) viaja para o Oeste do Paraná com 

a missão de realizar uma reportagem sobre a Estrada do Colono, localizada à época na PR 163, 

num trecho de 20 quilômetros entre os municípios de Medianeira e Capanema. Após uma visita 

pelo Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, o repórter Geraldo Teixeira segue o 

caminho e realiza um passeio solitário pela estrada, contemplando os detalhes do trajeto. 

Posteriormente, entrevista os prefeitos das cidades que pleiteavam a reabertura da estrada, que 

fora fechada por decisão judicial, em virtude de estar numa área de preservação ambiental. 
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Fontes: sete, sendo quatro oficiais (polícia, prefeitos...) e três moradores/agricultores. 

Elementos do JL em destaque: Criatividade; Imersão; Descrição de Cena. Linha-Fina: não tem. 

A reportagem A caminho do pôr-do-sol é um verdadeiro relato de viagem. O interessante 

é que realmente o texto se parece com um relatório. Se no início isso chama a atenção 

negativamente, aos poucos vamos compreendendo as intenções por trás da escolha: o autor 

acrescenta todas as minúcias do seu caminho, dando subsídios para compreender um pouco 

mais o que ele viu e ouviu e como a viagem foi percorrida – sem floreios. Teixeira inclui até 

dados a respeito das suas anotações: “‘A Estrada do Colono é tão importante que precisa ser 

preservada. Do jeito que está’. Foram minhas primeiras anotações. Primeiras emoções”. 

(TEIXEIRA, 1987, n. 2, p. 9). 

 É pela escolha do formato de descrição de ambientes que o repórter chama de Périplo 

pela Estrada do Colono o subtítulo que contém a apresentação do seu passeio pela estrada e 

redondezas. A “navegação” pelo caminho ocorre de maneira solitária em algumas partes, tanto 

que ele quase sai da rota – o que é contado com um tom divertido: “Perdi o senso de direção. 

Tou ralado! Com medo!”. Esta parte da reportagem começa de maneira irônica, quando 

Teixeira explica a dificuldade para ter acesso ao local, depois de decisão judicial que fechou o 

espaço para circulação de pessoas e suspendeu o projeto de asfaltamento da estrada: 

“‘Concedida a permissão para os elementos adentrarem o Parque!’. Eram 9:05h de uma bonita 

manhã de inverno do Paraná quando chegou, através do rádio, a autorização para esse passeio 

pela Estrada do Colono” (TEIXEIRA, 1987, n. 2, p. 9). O relato da experiência é sinestésico e 

também mescla reflexões teóricas, como quando Eraldo cita Lévi-Strauss e Rosseau. É o que 

fica claro neste trecho: 

Ouço barulho de motor de avião e imagino já ter andado o suficiente para me sentir 

no meio do Parque Nacional. E me assusto com o deslocamento de ar provocado por 

uma mosca ao alçar vôo do meu bloco de anotações. Ouço um tiro no meio da mata! 

Reflito sobre a convivência entre os índios e os animais e lembro dos Tristes Trópicos, 

de Claude Lévi-Strauss. Vejo passar um casal de urubus. As cores, os pássaros, os 

passos.... Vou pensando na vida. (TEIXEIRA, 1987, n. 2, p. 9). 

 

O imbróglio com relação ao fechamento da estrada se intensifica na parte final do texto, 

quando o repórter conversa tanto com o prefeito de Medianeira quanto com o prefeito de 

Capanema. Ambos compartilham a ideia de necessidade de asfaltamento do trecho – por 

motivos confusos, e se sentem incomodados com os questionamentos de Teixeira, que faz 

questão de pontuar todos os percalços no texto. Quando o então prefeito Adolpho Mariano da 

Costa (Medianeira) falou que deveria ser feito um plebiscito a respeito da construção de uma 

rodovia moderna no local, o jornalista questiona: “Ouvindo o Paraná todo?”, ao que o prefeito 
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responde: Vocês de Curitiba por acaso consultam a gente sobre a Serra do Mar?”, e o repórter 

responde: “Sou de Sergipe!”. Com a resposta irônica, o entrevistado se irrita e começa a dar 

indícios de que a temática do texto não seria honesta. “Respondi que estava me sentindo 

ameaçado e saí”.  

Em Capanema, o prefeito também se mostrou pouco preocupado com a questão de 

preservação ambiental e histórica relativa ao cuidado com a Estrada do Colono – um marco do 

processo de colonização das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. O político fazia contas a 

respeito do que a cidade lucraria com a abertura. Teixeira continua inserindo todos os detalhes 

no texto, fazendo com o que o leitor tire suas próprias conclusões a respeito das intenções dos 

administradores públicos. Tudo isso de uma maneira criativa e que faz com que o leitor o 

acompanhe em cada parada, até o fim da viagem. Após o primeiro fechamento em 1986, a 

Estrada do Colono foi reaberta ilegalmente em 1997, sendo que somente em 2001 houve uma 

ação envolvendo Exército, Polícia Federal e Ibama que conseguiu promover o fechamento 

definitivo do trecho – tirando o Parque Nacional do Iguaçu da lista de Patrimônio em Perigo da 

Unesco.  

 

3.3.4 Nuvem negra sobre as araucárias 

 

 

Figura 11: Reportagem Nuvem negra sobre as araucárias, por Malu Maranhão 

 

A jornalista Malu Maranhão é a autora da reportagem investigativa Nuvem negra sobre 

as araucárias, que se baseia em dados, especialistas e, principalmente, na voz da população 

para denunciar os altos índices de poluição no município de Araucária, que hoje integra a 

Região Metropolitana de Curitiba. Com fundamentação em pesquisas, opiniões de especialistas 

e no conteúdo do relato de pessoas que viviam na cidade naquela época, a repórter traça um 
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retrato da questão ambiental atribuindo o descaso com o meio ambiente e a piora na qualidade 

de vida dos habitantes à irresponsabilidade das indústrias instaladas no município. Fontes: 

quatorze pessoas, sendo: cinco moradores, três médicos, dois da sociedade civil organizada, 

três do poder público, um do setor privado. Elementos do JL em destaque: Imersão; 

Humanização. Confira a Linha-Fina: 

 

Araucária é um município de 70 mil habitantes situado a 25 quilômetros de Curitiba 

e que há 10 anos, desde a instalação de um pólo petroquímico, está convivendo com 

a poluição. São 5 empresas que despejam diariamente dióxido de enxofre, amônia e 

pó, onde se encontram metais pesados sobre a cidade. A Surehma tenta controlar a 

poluição e através de multas e da ação dos habitantes do município reunidos na Amar 

(Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária), já houve uma melhora. Isso, 

porém, não é suficiente para a população que convive com o medo das doenças e um 

eterno mau cheiro, lembrando com saudades do tempo em que o ar era puro e podia 

pescar no rio Barigui. (MARANHÃO, 1988, n. 8, p. 10). 

 

Esta matéria contempla com muita qualidade a imersão da repórter e a humanização, ou 

seja, dois dos cinco elementos apontados nesta pesquisa como características marcantes do 

Jornalismo Literário. Por meio das declarações de moradores, o texto chama a atenção para o 

problema de uma maneira impactante. A abertura da reportagem, com uma interessante cena, 

já vai à contramão do lead e começa a história com uma descrição que dá rostos e nomes para 

as pessoas que enfrentavam os dilemas do início da industrialização de uma cidade próxima à 

capital paranaense, mas ainda distante por vários fatores culturais que a tornavam um local até 

então tranquilo e agradável para se viver. Confira os dois primeiros parágrafos da Reportagem, 

estruturados com base nos relatos dos habitantes entrevistados em confronto com as vozes 

oficiais: 

 

No dia 24 de junho de 1985, Nesi Zageski, que mora no bairro Estação, em Araucária, 

acordou aflita. Os olhos lacrimejavam, sentia fortes náuseas e dores de cabeça. Era 

dia, mas não parecia, pois o céu estava escuro devido à fumaça negra. Antonio 

Kaminski, que já sofre de bronquite, achou que ia morrer, pois respirar tornava-se 

impossível. As crianças choravam, a população entrou em pânico. Mesmo 

acostumados a viver numa cidade onde a poluição é uma constante, os habitantes de 

Araucária ficaram apavorados. A explicação veio depois – a Repar (Refinaria Getúlio 

Vargas) havia dado uma parada total nas máquinas e por um descuido, detritos 

acumulados foram queimados juntos com o gás. “Isso nunca havia acontecido, nem 

tornará a acontecer. Assumimos a culpa pela falha”, afirma o superintendente da 

Repar, Ilton Foltran. O incidente de junho, no entanto, foi apenas um momento mais 

crítico na vida de uma comunidade que desde que 5 empresas se instalaram no 

município, há cerca de 10 anos, começando pela Repar, perdeu o mínimo direito de 

respirar um ar puro, de dormir sem sentir um terrível cheiro de enxofre e de ter 

alambrados, portões de ferro e qualquer estrutura metálica que não estejam corroídos 

implacavelmente pela ferrugem. (MARANHÃO, 1988, n. 8, p. 10). 

 

O início da narrativa impacta por revelar um acontecimento semelhante a tantos outros 

que vinham se tornando mais comuns ao redor do globo na década de 1980, em virtude do 
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vertiginoso processo industrial vivenciado. Também mostra que a má administração ou 

pequenos erros de grandes corporações colocam em risco a saúde e até mesmo a vida de pessoas 

que moram nas redondezas, sem mostrar muita preocupação dos responsáveis com as falhas no 

sistema. Mesmo que em menor intensidade se comparado a outros “incidentes”, os detritos 

queimados e ventilados no ar em junho de 1985 causaram medo e pânico à população de 

Araucária (PR), já desconfiada do aumento da poluição e da piora da qualidade de vida no 

município. Outra questão é a latente preocupação com o meio ambiente, ameaçado e 

desrespeitado, como mostra este trecho: “As pessoas ainda lembram com saudades que há 10 

anos, as araucárias, que dão o nome a este município situado a 25 quilômetros de Curitiba, não 

morriam com os galhos cobertos por uma espécie de ferrugem e era possível passar os fins de 

semana pescando no rio Barigui, hoje um rio negro e morto” (MARANHÃO, 1988, p. 10). 

Para realizar uma associação, lembramos que apenas alguns meses após tal ocorrência 

relembrada pelos entrevistados o mundo viveria um dos seus mais marcantes desastres: a série 

de explosões na Central Elétrica Atômica de Tchernóbil, que causou danos maiores na tríplice 

fronteira da Bielorrúsia, Ucrânia e Rússia, mas se espalhou por muitos países, como a jornalista 

literária e escritora Svetlana Aleksiévitch relata com base em depoimentos de vítimas na obra 

Vozes de Tchernóbil32. “Para a pequena Belarús (com uma população de 10 milhões de 

habitantes), o acidente representou uma desgraça nacional, levando-se em conta que ali não 

havia nenhuma central atômica. Tratava-se de um país agrário com predomínio de população 

rurais”. (ALEKSIÉVITH, 2016, p. 10).  

Sentimento semelhante – uma mescla de incertezas com reação ao desconhecido – 

parecia ser compartilhado pela população da cidade localizada próxima à capital paranaense, 

mas que se orgulhava de manter a tranquilidade antes da instalação de grandes indústrias, 

quando contava com cerca de 70 mil moradores (em 2016, a população estimada está em 133 

mil habitantes). Conforme Malu Maranhão (1988, p. 10): “O medo domina a cidade. As pessoas 

não sabem exatamente o que pode acontecer com elas. SO2, o dióxido de enxofre, já faz parte 

do vocabulário dos habitantes de Araucária, assim como amônia e pó em suspensão”. A 

repórter, por meio da matéria, registrou a decepção dos anônimos: 

 

 “Era muito bom viver aqui. Nós estávamos perto de Curitiba, mas, ao mesmo tempo, 

longe da cidade grande. Tínhamos um ar puro, rio para pescar e contávamos manter 

isso para as próximas gerações”, lamenta Oswaldo Raksa, proprietário da maior 

empresa de materiais de construção da cidade. Raksa sempre imaginou construir um 

sólido negócio que deixaria para os filhos e netos, pois a família nunca pensou em sair 

de Araucária. Mas a situação mudou. “Parei de investir na cidade, vou diversificar 

meus negócios, sair daqui. Não posso obrigar meus netos a respirarem um ar sempre 

                                                           
32 Para mais informações, vide item 2.3.1.2 desta Dissertação. 
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poluído. Além do mais, não sabemos a longo prazo, quais as consequências desta 

poluição para a saúde” (MARANHÃO, 1988, p. 10). 

 

O texto de Malu possui várias fontes de informações, sendo que as falas dos 

entrevistados são colocadas entre aspas – um recurso jornalístico que procura atestar a 

confiabilidade do relato recolhido. Mesmo utilizando com frequência as aspas, como faz o 

Jornalismo convencional, o Jornalismo Literário diverge em seu posicionamento, pois admite 

que aquele discurso não é uma verdade absoluta e dá espaço a contradições e dúvidas. O repórter 

faz isso ao ampliar a compreensão a respeito do tema com a observação e inserção de outros 

dados no texto, como a “observação atenta de comportamentos, gestos, olhares e até a inclusão 

de pausas e silêncios, aliadas à interpretação desses sinais no entrevistado e em seu contexto”. 

(BORGES, 2013, p. 243). Por exemplo, a repórter inclui o seguinte relato: 

 

A desagregação cultural é constatada por Tadeu Licaski, presidente da Amar. Ele 

explica que 80% dos habitantes são descendentes de poloneses, que mantinham 

vínculos entre si, uma mesma carga cultural, aquela coisa de cidade pequena onde 

todos se conhecem e são amigos. “Agora as coisas estão mudando, ninguém mais vê 

perspectivas de ficar em Araucária. Quem pode tratar de sair e quem não pode, pensa 

somente em livrar os filhos da condição de ter que suportar o mau cheiro, a poluição”, 

diz. (MARANHÃO, 1988, n. 8, p. 10). 

 

Mas ela não fica apenas na afirmação tão definitiva de uma pessoa e vai buscar outras 

vozes, como a de Vicente Budziak, de 72 anos, que confirma a fala de Tadeu, contando que 

passou a sofrer de bronquite aguda, asma e rinite: “ ‘Não posso sair daqui, já estou velho, mas 

se Deus quiser, meus netos não serão obrigados a conviver com a poluição”. (p. 10). E há ainda 

outro relato que vai ao encontro dos anteriores, acrescido de observação da jornalista, que sente 

o cheiro que chega à casa do entrevistado quando “sopra o vento leste”. Esta é a opinião de 

Sérgio Kocholy selecionada pela repórter para compor a reportagem: “Depois de passar 7 anos 

com náuseas e dores de cabeça, decidi ir dormir em casa de uns parentes em Curitiba. Assim, à 

noite saio de Araucária, mas é uma solução provisória. Meu sonho é um dia poder mudar minha 

oficina de cidade”. (p. 10). Conforme Borges: “As narrativas que (o JL) colhe – orais ou 

impressas – são, antes de tudo, narrativas e como tais têm a marca da interpretação, da não 

neutralidade discursiva, da visão parcial” (2013, p. 245). 

 
“Nada é mais terrível do que o desconhecido, não saber o que a poluição pode 

provocar no corpo humano, até que ponto ela pode afetar a saúde das pessoas”, diz o 

médico José Augusto Constanzo, chefe do 2º Distrito Sanitário e coordenador de uma 

comissão que foi formada em 6 de janeiro pela Secretaria de Saúde e Fundação de 

Saúde do Departamento de Genética Humana da UFPR, para investigar as doenças 

ligadas à poluição e rastrear as malformações genéticas, constituindo, assim, um 

precioso banco de dados. (MARANHÃO, 1988, p. 12). 
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O encerramento realiza um resumo dos pontos discutidos ao longo do texto e tem como 

última sentença uma fala, concluindo toda a produção com a voz de um dos envolvidos nas 

discussões, o presidente da Amar (Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária). É 

deste pedaço que a repórter tirou o título para a reportagem: Nuvem negra sobre as araucárias, 

que de certa forma brinca com o nome da cidade. “Estruturas enferrujadas, árvores mortas, ar 

poluído: essa é uma triste herança que ninguém em Araucária quer deixar para os filhos. ‘Vamos 

continuar brigando sempre, pelo direito mínimo de respirar um ar não poluído’, conclui Tadeu 

Lucaski”. (MARANHÃO, 1988, p. 12). 

 

3.3.5 Nanicos, rebeldes e combatentes 

 

 

Figura 12: Reportagem Nanicos, rebeldes, combatentes, por Nilson Monteiro 

 

O jornalista Nilson Monteiro, em Nanicos, rebeldes e combatentes, apresenta aos 

leitores uma reportagem que realiza um apanhado histórico a respeito dos pequenos jornais que 

surgiram no Estado e – em uma breve participação de Milton Ivan Heller por meio de box – no 

país. Contextualizando o nascimento de alguns meios de comunicação, Nilson Monteiro 

entrevista participantes e traça relações com o contexto em que foram estabelecidos e os 

motivos pelos quais não conseguiram se manter por muito tempo. Fontes: pelo menos nove 

pessoas, sendo a maioria delas jornalistas ou pessoas diretamente envolvidas na criação dos 

jornais nanicos. Elementos do JL em destaque: Criatividade; Exatidão. Confira a Linha-fina:  

 

Os poderosos ‘nanicos’, do alto de sua marginalidade, criaram um espaço de 

resistência e respiração no rarefeito ar da imprensa brasileira, polemizando, 

inventando, documentando o avesso das medalhas. É o que nos mostram aqui Nilson 

Monteiro, numa geral dos alternativos paranaenses, e Milton Ivan Heller, jornalista 

velho de guerra, ao historiar, no box, os ‘nanicos’ nacionais. Tamanho não é 

documento. (MONTEIRO, 1988, n. 14, p. 20). 
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O texto se estrutura como se fosse uma profissão de fé do Nicolau em um tipo de meio 

de comunicação com o qual simpatizaria, apesar de se distanciar bastante da proposta por estar 

atrelado ao Governo do Estado, enquanto a imprensa marginal foi historicamente perseguida e 

diluída pela administração pública. O material tem amplo destaque na edição nº 14, de agosto 

de 1988, ocupando quatro das 28 páginas do exemplar – que teve tiragem de 107.500 unidades. 

O texto ágil e divertido assinado por Nilson Monteiro é uma coletânea de relatos dos 

empreendedores marginais, que dedicaram tempo, dinheiro e coragem a projetos que buscavam 

divulgar o outro lado das histórias que se desenrolavam no Paraná, sobretudo na época da 

Ditadura Militar. O modo como o jornalista se aproxima da temática, com empatia33, nos 

aproxima das dificuldades vivenciadas por quem se aventurou a escrever contra o estabelecido. 

Por meio da redação e edição de Monteiro, os nanicos se tornam personagens da 

Reportagem. E então é como se ele traçasse um perfil deste tipo de publicação, que possui 

alguns aspectos marcantes, os quais são explicitados no próprio título da reportagem. Através 

de um exemplo, ele apresenta a ideia por trás do projeto protagonista do texto: 

 

O Brasil Mulher é um exemplo pinçado do leque de jornais alternativos que existiram 

no Paraná desde o início dos anos 60, passando pela longa noite dos anos 70 e pelo 

fiapo de luz ao amanhecer dos anos 80. Todos, como um bando marginal que 

configura um capítulo do jornalismo e da cultura Macunaíma, feitos com muito 

esforço, sobrevivendo aos horrores da censura (política e econômica) e aos terrores 

do conservadorismo. Um bando que colecionou uma fileira de adjetivos: bem-

humorados, sisudos, anárquicos, comprometidos, líricos, rebeldes, combatentes, 

porra-loucas, poéticos, sectários, criativos, briguentos, talentosos, inquietos, ousados, 

irreverentes, inteligentes, duros, corajosos, inovadores, politizados, etc. Ou nanicos, 

simplesmente. (MONTEIRO, 1988, n. 14, p. 20). 

 

Vale ressaltar aqui a poética maneira de sintetizar as décadas em que a Censura tentava 

calar a todos: “passando pela longa noite dos anos 70 e pelo fiapo de luz ao amanhecer dos anos 

80”. A longa noite se refere aos primeiros anos da Ditadura Militar, que pôs para correr a 

Liberdade de Expressão, trocando-a pela escuridão. O fiapo de luz ao amanhecer, por sua vez, 

traz um minúsculo otimismo quando da novidade da abertura política, um momento de muita 

incerteza, tendo em vista a persistência de alguns hábitos pelos políticos – como a citada 

apreensão de um jornal que criticou Sarney. Os nanicos, como mostra o fragmento acima, são 

muito adjetivados. Com posicionamento crítico e bastante criatividade, seus editores buscavam 

inovar tanto na forma quanto no conteúdo, “criando brechas para temas, enfoques e linguagens 

que dificilmente encontravam guarida na chamada grande imprensa”. (p. 20). Percebemos que 

                                                           
33 Nilson Monteiro, autor da reportagem, participou ativamente do Movimento Estudantil em Londrina, Norte do Estado, nos 

anos 1970, atuando com fôlego na resistência à Ditadura Militar no Paraná. 
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expressiva parte dessas características usadas para definir os pequenos jornais pode ser 

encontrada na trajetória do Nicolau. 

Em mais de um momento, como já afirmamos, o nanico parece ser uma pessoa: “O 

nanico, aliás, sempre mostrou este lado esperto, a molecagem de quem procura ar dentro, mas 

à margem, do status, do estabelecido” (p.21). E nesta parte: “Para a grande maioria (dos 

nanicos), houve sempre a companhia, indigesta, da censura e da repressão política. O 

jornalismo, com este tempero, foi luta contra os embalos da repressão” (p. 21). A criatividade 

e o bom humor do narrador também ficam evidentes na elaboração dos subtítulos que dividem 

a matéria em temas: “Um decendiário que atacava mais que a linha do Santos”; “Pauleira para 

todo lado de um jornal sem concessões”; “Todo mundo achava bonito, mas ninguém punha 

grana”; “Enfiados de corpo e alma em um jornalismo esperto” e, por fim: “Polícia arrebenta a 

parede e acaba a carreira do nanico”.  

O emprego de várias vozes ao longo da produção – pelo menos nove pessoas 

diretamente, além de outras indiretamente – lembra que o Jornalismo Literário é polifônico e 

polissêmico, não apenas na linguagem, mas também no posicionamento do jornalista, isto é, 

em um viés prático. Segundo Borges (2013, p. 236): “O repórter assume outra posição de onde 

continua a mediar informações. A linguagem referencial permanece presente, mas 

acompanhada de outros elementos que a relativizam, a contestam, a enriquecem e a 

transformam”. 

 

3.3.6 Como era gostoso o meu Paraná 

 

 

Figura 13: Reportagem Como era gostoso o meu Paraná, por Nilson Monteiro 

 

Novamente Nilson Monteiro publica reportagem nas páginas do Nicolau. Desta vez, a 

produção aborda os grandes marcos históricos que ocorreram no começo dos anos 1960 – desde 
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um contexto mais amplo, mundial, até o regional, sobre Curitiba e as outras maiores cidades do 

Estado, Maringá e Londrina. Mesclando dados históricos, slogans publicitários e fatos 

divertidos e reveladores, Monteiro amarra as arestas com bastante bom humor e apresenta 

alguns pontos de vista pessoais a respeito do período. Fontes: quatro pessoas que viveram os 

anos 1960 no Paraná. Elementos do JL em destaque: Criatividade; Descrição de Cena. Confira 

a Linha-fina: 

 

Anos 60. Sexo sem camisinha. Vassouras e caspas invadem o país de Jânio Quadros, 

o novo presidente. As Forças Armadas juram garantir a posse. Na rabeira dele, cresce 

no Paraná o major Ney Braga, com seu bigodinho e o apoio de vários intelectuais. 

Rompimento com a política tradicional do Estado. A palavra inflação começa a 

aparecer. O câncer era a AIDS de então. Anos 80. Só com camisinha. As eleições aí. 

(MONTEIRO, 1989, n. 27, p.10). 

 

No ponto de vista do pesquisador Rogério Borges (2013), existem alguns recursos de 

referenciação e de elevação do efeito do real que causam a ruptura do Jornalismo Literário em 

relação ao Jornalismo convencional. Ao se livrar de amarras no estilo e na postura, o jornalista 

contaria uma versão mais sensível e honesta da história. Na Reportagem Como era gostoso o 

meu Paraná, percebemos que a interpretação dos fatos dá ao texto o tom colorido de um ensaio 

pessoal, onde reflete sobre uma questão do passado misturando pontos de vista pessoais com 

relatos de outras pessoas que viveram a mesma época. De acordo com Borges: 

 

O jornalismo tradicional vende a versão de que o jornalista vê o mundo e o relata tal 

qual é, ignorando que o profissional também se posiciona em determinado campo de 

visão para fazer sua observação. É de lá que ele vai relatar. Colocar-se no relato 

falando explicitamente de seus sentimentos, suas sensações, de suas recordações torna 

a cena mais complexa. (BORGES, 2013, p. 235). 

 

É impossível que todas as pessoas que viveram o início dos anos 1960 no Paraná tenham 

as mesmas lembranças e ideias a respeito daquele ano. Afinal, cada um teve uma experiência 

diferente. Todavia, existem alguns produtos, hábitos e acontecimentos que são compartilhadas 

pela sociedade e se tornam símbolos. Para Borges: “Simbolizar a realidade, metaforizar os fatos, 

traduzir por meio de comparações são encaminhamentos narrativos que o Jornalismo Literário 

não só admite, como estimula, unindo eficiência informativa e criatividade no cumprimento 

dessa tarefa”. (2013, p. 308). É o que encontramos neste fragmento da reportagem de Nilson 

Monteiro: “Bailinhos aos sábados, dançar colado, almoço e jantar comum à toda família (o pai 

na cabeceira da mesa), festa de formatura, vestido de noiva, o televisor Admiral chegando às 

residências mais chiques, Crush, Cuba, a década de 60 engatinhando no seu primeiro ano”. 
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(MONTEIRO, 1989, n. 27, p. 13). Ele resume uma série de fatos que passaram a ter destaque 

no Brasil e em Curitiba e os sintetiza como se fossem legítimos representantes daquele 

momento histórico. 

Em Jornalismo Literário, entende-se que a bagagem pessoal e cultural, as interpretações 

e os contextos de quem narra proporcionam uma informação mais “completa, consciente e 

universal”. (BORGES, 2013, p. 240). No texto Como era gostoso o meu Paraná, Nilson 

Monteiro faz algumas afirmações a respeito da cultura no Estado no início dos anos 1960 que, 

de certa maneira, repercute até mesmo na tentativa do Nicolau de abrir o ângulo de visão a 

respeito do interior. O jornalista apresenta de maneira leve certos tabus, como o 

desconhecimento da capital sobre as riquezas do Estado espalhadas pelos municípios. É o que 

aparece com destaque neste trecho: 

 
A Curitiba que ainda não era conhecida pela Boca Maldita tinha 341.465 pessoas 

morando na zona urbana. No município eram 358.114 curitibanos. Números que 

impressionavam se comparados com os de 1950: a cidade tinha 138 mil habitantes e, 

no município, 180 mil. Um certo fascínio começa a ser irradiado da capital, que tinha 

um pedacinho de diversas terras em seu coração, muito de Sul, mas pouco, muito 

pouco, das outras regiões do Estado. (MONTEIRO, 1989, n. 27, p. 10). 

 

Na opinião de Monteiro, que nasceu em São Paulo e estudou em Londrina (Norte do 

Paraná), tal qual o campeonato futebolístico daquele período, que era repartido por regiões, a 

cultura paranaense também era fragmentada, como se não houvesse espaço para todo mundo 

no coração do Estado, a capital Curitiba. Eram mundos diferentes e, em certo ponto, 

competitivos entre si: 

 
Mas a vida no Paraná não se resumia a Curitiba, que tinha 13 cinemas e três teatros. 

Quem cruzasse o Estado – pela Estrada do Cerne – em uma Rural Willys 1960, com 

tração nas quatro rodas, própria para passeio e para trabalho, encontraria no Norte 

uma urbe que nascera da loucura da cafeicultura, sustentáculo da economia da região. 

Uma cidade arrojada para seus 26 anos, que os curitibanos, preconceituosamente, 

chamavam de “capital da picaretagem”. (MONTEIRO, 1989, n. 27, p. 11). 

 

 

Peter Burke ressalta a pertinência da História Vista de Baixo para a compreensão mais 

ampla de acontecimentos históricos. Isto é, o autor se refere ao uso de documentos e fontes que 

não sejam oficiais e que podem contrapor a perspectiva do olhar dominante, que lança suas 

versões de um ângulo superior. A partir deste ponto de vista, proporcionado com o advento da 

Nova História, é possível incluir nas narrativas as opiniões das pessoas anônimas, isto é, aquelas 

que não ocupam lugares considerados de destaque na sociedade.  “A narrativa retornou, junto 
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com uma preocupação cada vez maior com as pessoas comuns e as maneiras pelas quais dão 

sentido às suas experiências, suas vidas, seus mundos”. (BURKE, 2008, p. 158).  

Nilson Monteiro, por exemplo, recupera e insere episódios insólitos em sua matéria para 

revelar o conservadorismo da época, como quando um grupo cortou os cabelos do músico e 

humorista Juca Chaves após um show que o artista realizou em Curitiba. Tudo porque o homem 

fez algumas piadas relacionadas aos curitibanos. O repórter busca os participantes e questiona 

suas motivações: “‘Ele (Juca Chaves) era muito irreverente, gozador, e Curitiba era muito mais 

província do que é hoje’, conta o representante comercial Wilson Flores, que fez parte do grupo 

que agarrou e cortou os cabelos de Juca. Os Beatles só balançariam suas jubas dois anos depois” 

(MONTEIRO, 1989, p. 12). 

*** 

Escolhemos encerrar o capítulo destinado às análises com o texto de Nilson Monteiro, 

que realiza uma espécie de rememoração de fatos pitorescos em contato com aspectos 

identitários do Paraná. É que no próximo capítulo a memória estará em destaque, por meio de 

reflexões sobre o seu uso pela equipe de Nicolau. Outro tema que segue a discussão diz respeito 

à leitura cultural realizada pelos repórteres, o que, para nós, tem relação direta com a existência 

da ideia de Jornalismo Literário nas produções, como buscamos evidenciar nas páginas 

anteriores. Decidimos estabelecer essa ordem de capítulos porque pensamos que ficaria mais 

coerente apresentar primeiro as reportagens para então refletirmos a respeito da relação delas 

com a questão da memória.



 

4. JORNALISMO, MEMÓRIA E ASSINATURA CULTURAL 

 

“Existe um elo secreto entre lentidão e memória,  

entre velocidade e esquecimento”.  

Milan Kundera 

 

Após apresentarmos as análises dos textos, chegamos a um momento de reflexão teórica 

envolvendo duas abordagens principais relacionadas aos estudos culturais, que constroem este 

capítulo. Primeiro, buscamos refletir sobre o jornal não apenas como um projeto que teve início 

e fim, mas como um lugar de memória da cultura do Paraná, o que nos mostra o trabalho em 

torno da reconstituição da trajetória, como por exemplo, por meio da reedição de todo o material 

em 2014. Inevitavelmente, discutiremos a respeito do uso da memória promovido pelas 

textualidades em Nicolau – o que desenvolvemos retomando questões das reportagens 

selecionadas. Num segundo momento, verificamos se o tipo de texto considerado aqui 

Jornalismo Literário e inserido na publicação consegue refletir aspectos universais dos temas 

que aborda, o que se traduz em uma leitura cultural melhor realizada. 

Lembramos que as reportagens que escolhemos para compor o corpus foram publicadas 

entre o ano 1 e o início do ano 3 do meio de comunicação, o que abarca um panorama 

consistente para essa argumentação. A busca por um produto genuíno era constantemente 

valorizada pelos leitores: “Parabéns pela permanência do Nicolau entre nós. Está aí uma 

maneira democrática e digna de gastar dinheiro público com cultura. Sua forma de veiculação 

garante versatilidade inédita. Saudações libertárias”. (José Júlio de Azevedo – PR, Cambé). P. 

26, 1987, ano 1, n.6. 

 

4.1. A resistência dos senhores da memória 

 

Para Peter Berger e Thomas Luckmann, em A Construção Social da Realidade, entre 

múltiplas realidades possíveis, uma emerge como a principal, dando a ideia de que existe ordem 

nas coisas rotineiras, em virtude da disposição dos acontecimentos em padrões. “A vida 

cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada 

de sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente”. (BERGER, 2013, p. 35). 

Com origem e referência na vida cotidiana, então, a linguagem, em especial a escrita e 
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disseminada amplamente nos meios de comunicação de massa, possui uma interessante 

capacidade expansiva: 

 

A linguagem me permite objetivar um grande número de experiências que encontro em 

meu caminho no curso da vida. A linguagem também tipifica as experiências, 

permitindo-me agrupá-las em amplas categorias, em termos das quais têm sentido não 

somente para mim, mas para meus semelhantes”. (BERGER, 2013, p. 57). 

 

Considerando tal afirmação, verificamos que no ponto de vista de Marialva Barbosa 

(2006, p. 165), não é possível distanciar da mídia o papel de construtora de discursos 

relacionados à realidade social, sobretudo, por conta da multiplicidade de vozes e da 

materialização em significações, como símbolos, valores, tradições e maneiras de ver e 

expressar o mundo. É através das significações que “os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e suas atitudes perante a vida, ou seja, a cultura carrega dessas 

significações vozes dialógicas”. 

Ainda para Barbosa (2008), os meios de comunicação e os repórteres podem ser 

considerados, de certa forma, senhores da memória. Isto é, em virtude de produzirem materiais 

que conquistam validade e se tornam documentos, os jornalistas inevitavelmente selecionam 

fatos que devem ser lembrados e também se esquecem de outros. É o que nos explica a metáfora 

do Gate Keeper34 (Guardião do Portão), bastante usada no Jornalismo para definir aquele “ser” 

que seleciona o que vai ganhar destaque na mídia conforme valores-notícia, ou seja, critérios 

que contemplam uma série de características não apenas a respeito do acontecimento em si, 

mas também sobre a linha editorial da empresa de notícias – resultando no que pode e deve ser 

mostrado e de qual maneira. 

Neste contexto, o Guardião do Portão assume também a face de Senhor da Memória. 

Ao fazer uma cobertura seletiva, inevitavelmente os meios de comunicação, sobretudo os 

hegemônicos, enquadrados na rotina hard news35, valorizam alguns elementos e abandonam 

outros. Segundo Barbosa (2004, p. 4), mesmo quando o repórter procura garantir que nada lhe 

escape, acaba omitindo muitos pontos de vista, afinal, uma história não tem pelo menos duas 

versões, mas inúmeras, dependendo do olhar que se lança ao tema. “Ao selecionar o fato, 

transpondo-o do lugar da normalidade para o da anormalidade, transformando-o em 

acontecimento, e ao escolher a forma da narrativa, o jornalista está constituindo o próprio 

                                                           
34 Teoria do Gatekeeper foi relacionada às pesquisas em comunicação pela primeira vez em 1949 pelo 

pesquisador David Manning White. O objetivo era compreender como se dava o filtro de notícias nos veículos 

de comunicação. 
35 Segundo o manual da Folha de São Paulo, consiste no relato objetivo dos fatos considerados importantes para 

a vida política, econômica e cotidiana. 



103 

 

acontecimento e criando uma memória da atualidade” (BARBOSA, 2006, .  Esta memória, para 

a pesquisadora, segue aspectos subjetivos e se relaciona com o poder.  

 Para nós, o Nicolau, mesmo não enquadrado num modo convencional de funcionamento 

e com mais tempo para produção, por ser mensal, também selecionava assuntos e deixava outros 

para trás. Isso porque não é possível abarcar todos os olhares ou temas relevantes em uma 

edição. Todavia, consideramos que os senhores da memória inseridos no jornal realizavam o 

seu trabalho de uma maneira diferenciada. Com base nas reportagens analisadas no capítulo 

anterior, consideramos que eles escolhiam pontos de vista inéditos – o que é uma característica 

do Jornalismo Literário – apresentando novidades mesmo quando a pauta já havia sido debatida 

em outros espaços comunicativos.  

De acordo com Jacques Sémelin (1994)36, só existe resistência quando ela é coletiva, 

isto é, compartilhada por um grupo de pessoas. A linha editorial inaugural do jornal procura se 

formar dessa maneira. Considerando que resistir também pode ser reagir, podemos transpor tal 

ideia para a postura do coletivo de pessoas envolvidas no projeto. Se historicamente os grupos 

resistentes surgem da base e não da ação do Estado, o fenômeno instalado em Nicolau chama a 

atenção. Como resistir é atacar, isto pode se desenvolver de diferentes maneiras, como por 

exemplo a partir da inquietude e da publicação daquilo que até então não ganhara visibilidade. 

Consideramos que o conjunto de pautas evidenciada nas reportagens apresentadas em nosso 

trabalho transparece essa vontade de mostrar outros Paranás. Um exemplo são as matérias a 

respeito da Ilha de Superaguy, publicadas em meses diferentes, que trazem no pano de fundo 

uma denúncia ao abandono de comunidades no litoral, revelando o lado dramático de ter de se 

alimentar apenas de peixe, sem infraestrutura e apoio governamental. 

Seguindo esta linha de pensamento, acreditamos, a partir das ideias de Elaine Tavares37, 

autora do livro Em Busca da Utopia: os caminhos da reportagem no Brasil, dos anos 50 aos 

anos 90, que o Nicolau carregava em sua essência rastros da boa utopia, que equivale a um 

Jornalismo praticado como forma de conhecimento, ultrapassando fronteiras de manipulação à 

direita ou à esquerda. A utopia pulsava nas ideias e posicionamentos dos envolvidos no projeto, 

desde a primeira até a última página. Ela se expressava, em nosso ponto de vista, na criatividade, 

nas polêmicas e nos temas abordados. A utopia estava ali desde o primeiro número, quando, 

em editorial Wilson Bueno procurou explicar a linha editorial do jornal: “Nicolau se insere no 

                                                           
36 SÉMELIN, Jacques. “Qu’est-ce que ‘résistir’?”. Esprit. Paris, n.198, 1994. 
37 IHU On-Line. “O jornalismo pode ser transformador, pode embalar a utopia”. Entrevista especial com Elaine Tavares. 

Instituto Humanitas Unisinos, 25 abril 2012. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/508771-o-jornalismo-

pode-ser-transformador-pode-embalar-a-utopia-entrevista-especial-com-elaine-tavares. Acesso em 06/07/16. 
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espaço de um novo tempo nacional em que a pluralidade de ideias é um dado inquestionável e 

tão mais enriquecedora quanto maiores forem as oportunidades de que se promova a sua livre 

circulação”. (BUENO, 1987, ano 1, n. 1, p. 2).   

Como percebemos nas análises, a área destinada à reportagem na publicação buscava 

dar voz a quem tinha menos poder: a pessoa comum, o imigrante, o artista ainda sem 

reconhecimento, os habitantes de lugares distantes da capital... Apesar de limitado, o trabalho 

realizado por Nicolau conseguiu elevar certas questões importantes para a construção da 

memória coletiva paranaense, como a resistência à Ditadura Militar; o desleixo com o passado 

(vestígios escondidos numa fazenda); a situação de miséria de negros em terras miúdas em uma 

data que deveria ser de “comemoração”; os pontos negativos ao meio ambiente gerados pelo 

desenvolvimento industrial sem planejamento e fiscalização. Isto é: uma série de assuntos que 

deveriam ser lembrados e repercutidos aparecem nas edições. Nesse contexto, consideramos o 

Nicolau como um lugar de memória, um espaço onde “a memória se cristaliza e refugia” 

(NORA, 1993, p. 7). 

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e repentinas 

revitalizações. (NORA, 1993, p. 9). 

 

Para Pierre Nora, lugares de memória contemplam, entre outros aspectos, “fidelidades 

particulares de uma sociedade que aplaina os particularismos. Diferenciações efetivas numa 

sociedade que nivela por princípio; sinais de reconhecimento e de pertencimento de grupo 

numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos iguais e idênticos” (1993, p. 13, grifo 

nosso). Ainda conforme o autor, são necessários ao menos três aspectos para que algo seja um 

lugar de memória: material (Nicolau era encontrado nas bibliotecas e, agora, na internet); 

funcional (o jornal objetivava prestar serviços de informação e educação à população) e 

simbólico (sua reverberação no imaginário social), questões que constatamos no meio de 

comunicação analisado em nossa pesquisa.  

Da citação inserida no parágrafo anterior, encontramos os fatores demarcados em itálico 

na maior parte das reportagens, mas exemplificamos aqui com o texto Curitiba, um negócio da 

China. Na matéria assinada por Adélia Maria Lopes, encontramos fidelidades particulares – 

quando a repórter constrói a sua pauta a partir do ensino de uma nova língua, isto é, da 

possibilidade de os paranaenses conheceram um idioma até então não ensinado formalmente; 

diferenciações efetivas – no esforço por revelar as distinções culturais entre os vários asiáticos 
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que começaram a residir na capital do Paraná na época; e reconhecimento de pertencimento ao 

grupo – na tentativa de a repórter focar nas riquezas da interação entre brasileiros e chineses 

não baseada na excentricidade do outro, manifestada pelo interesse de um menino de 8 anos, 

descrito como loiro e de olhos de azuis, em aprender mandarim apenas porque “deu vontade”. 

Seguindo ainda os estudos de Nora, que cita a necessidade de os lugares de memória 

acumularem vestígios daquilo que um dia existiu, como se fosse necessário construir um 

completo dossiê para um possível julgamento futuro, ressaltamos aqui o esforço da equipe da 

Secretaria de Estado da Cultura durante quase dois anos, que consistiu na recuperação 

(tratamento e digitalização) de todas as edições e relançamento em 2014. Por conta desse 

trabalho, o nosso acesso aos documentos foi facilitado, pois conseguimos revisitar 

constantemente os números por meio dos impressos fac-similares, isto é, reproduzidos dos 

originais, relançados em três caixas e distribuídos por todo o país – além de serem 

comercializados para as pessoas interessadas – e também dos arquivos digitais, que podem ser 

acessados no site da BPP38. 

Conforme o secretário de Estado da Cultura em 2014, a ideia de reimprimir o jornal se 

deu em virtude da relevância do projeto até os dias de hoje. Paulino Viapiana chama o Nicolau 

de “um canal de difusão dos múltiplos pensamentos que, enfim, se revelavam pós-ditadura” 

(BPP, 2014, online). Quando do relançamento, diversas matérias circularam nos meios de 

comunicação brasileiros, principalmente nos paranaenses, sempre valorizando o importante 

papel de referência da publicação para o Jornalismo Cultural. Realizando um giro pelas 

ferramentas de busca na Internet, encontramos textos da época que definem o Nicolau em tom 

comemorativo, como por exemplo: “farol no caos da inteligência brasileira no período da 

redemocratização” ou “uma lenda do fim de século passado”. Em uma entrevista, o diretor da 

BPP, Rogério Pereira, afirmou que a biblioteca tenta resgatar projetos que marcaram a história 

do Paraná e que “de alguma maneira, precisam ganhar nova vida”39. 

Pensamos ainda que o esforço em torno de manter todas as edições disponíveis à 

população online e no acervo da Biblioteca Pública do Paraná revela o trabalho para produzir 

um completo dossiê a respeito da área cultural do Estado, a fim de que as construções de sentido 

encontradas naquelas páginas – são 1.828 páginas considerando todas as edições de Nicolau – 

não se percam no tempo, mas permaneçam como exemplos a serem observados pelas próximas 

gerações. 

                                                           
38 Disponíveis no endereço: http://goo.gl/p6f1xC. 
39 Matéria do Portal Imprensa: http://goo.gl/bJfrgq. 
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Dessa maneira, a edição nº 34 do Cândido é exemplar. No mês de maio de 2014, quando 

do relançamento da edição fac-similar do Nicolau, o atual jornal fez uma homenagem com um 

exemplar praticamente inteiro direcionado à história do meio de comunicação que marcou o 

fim dos anos 1980 e início dos anos 1990. O interessante é perceber um jornal recuperando o 

outro. O objetivo era criar expectativas em relação à recuperação do meio de comunicação, 

como mostra-nos a apresentação do número: “Quase 20 anos após a extinção do Nicolau, os 

leitores que só conhecem o mito em torno da publicação ou mesmo aqueles que nunca ouviram 

falar do jornal, poderão ter acesso a essa experiência que marcou época”. (CÂNDIDO, 2014, 

p. 2). 

 

 

Conforme Maurice Halbwachs (2006), as lembranças estão vinculadas à coletividade 

porque, nunca estamos sozinhos, pois carregamos conosco um número de pessoas 

inconfundíveis. Ou seja, não é possível dar conta de uma memória individual, pois a recordação 

se reconstrói socialmente. Sendo assim, a memória individual depende da existência de uma 

comunidade afetiva, em outras palavras, de outras pessoas que se relacionaram com a história. 

Além disso, carece de pontos de referência que são originados na sociedade. Daí emergem 

outras expressões idealizadas por Halbwachs, como memória histórica. A memória histórica 

apresentaria o passado de maneira resumida e fluída enquanto a memória autobiográfica se 

apresenta mais turbulenta. 

Para Halbwachs (2006), existem os marcos da memória coletiva que podem ser 

distribuídos em duas instâncias: os marcos temporais e os espaciais. Se por um lado os 

temporais fazem referências a acontecimentos significativos, como uma data comemorativa, 

Figura 14: Capa do Cândido especial sobre legado do Nicolau 

 

Figura 15: Capa do Cândido especial sobre legado do Nicolau 

 

Figura 16: Capa do Cândido especial sobre legado do Nicolau 

 

Figura 17: Capa do Cândido especial sobre legado do Nicolau 
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um período específico que reconstitui determinada recordação, por outro lado os espaciais se 

relacionam à continuidade da memória coletiva, como uma igreja e, em nosso ponto de vista, 

um meio de comunicação, mais especificamente o Nicolau. Em outras palavras, a memória 

coletiva se dá quando uma lembrança é reconhecida por várias pessoas de uma mesma 

localidade.  

Na reportagem Como era gostoso o meu Paraná, por exemplo, Nilson Monteiro parte 

de questões comuns à maioria das pessoas que viveram no início dos anos 1960 e estrutura um 

ensaio que mescla reflexão com crítica. Fatos da política, do mundo dos famosos, do futebol e 

do consumo são apresentados em tom nostálgico. Certas cenas descritas são marcantes para os 

habitantes de Curitiba, como a sacada do Edifício Asa servindo de palanque para políticos, 

outras reverberam também para os moradores de todo o Estado, pois se referem a hábitos 

disseminados amplamente pela grande mídia. Por meio de uma costura de fatos e opiniões, o 

repórter traça um retrato possível daquela época. 

 

4.2. No passado uma lição: o bom uso da memória 

  

Muitos pesquisadores afirmam que eventos traumáticos, como as guerras mundiais, o 

nazismo e os regimes ditatoriais ao redor do mundo nas últimas décadas ocasionaram um boom 

da memória na área acadêmica. Entre os intelectuais preocupados com o assunto está a 

argentina Beatriz Sarlo, que realiza uma investigação interessante focada na guinada subjetiva 

atrelada aos testemunhos de vítimas, por exemplo, e às complexidades existentes quando se 

considera tais relatos como verdades inquestionáveis. “Discursos testemunhais, sejam quais 

forem, são discursos e não deveriam ficar confinados numa cristalização inabordável”. 

(SARLO, 2007, p. 47). Todavia, acreditamos que embora tendam à ficção, os relatos precisam 

ser ouvidos e disseminados e, quanto mais variados, melhor para a construção de uma memória 

mais completa. Nesse sentido, ressaltamos novamente a variedade de vozes em Nicolau. 

Por outro lado, a repressão também causa outro extremo: o silenciamento da memória, 

fazendo com que ela migre para outros locais para resistir. Ao refletir sobre este campo 

movediço, o filósofo e linguista búlgaro Tzvetan Todorov realiza uma interessante relação que, 

consideramos, repercute em nosso corpus, adaptada também a outros temas. O pesquisador 

apresenta pelo menos dois usos distintos da memória (por historiadores e, ao nosso ver, também 

pelos jornalistas): o literal e o exemplar.  

Enquanto o literal está atrelado a um comportamento mais passivo, isto é, lembrar como 

culto ao passado; o exemplar pressupõe ação: emprego pedagógico da lembrança com a 
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finalidade de que ela seja útil ao presente e consiga evitar que o trauma ocorra novamente no 

porvir. Sendo assim, a memória exemplar “generaliza, mas de maneira limitada; não faz 

desaparecer a identidade dos acontecimentos, só os relaciona entre si, estabelecendo 

comparações que permitem destacar as semelhanças e as diferenças”. (TODOROV, 2000, p. 

45). Levando em conta tais questões, consideramos que o Nicolau, através das suas reportagens 

e editoriais, realizava um bom uso da memória, tentando tirar do passado – àquela época bem 

recente – elementos para que a repressão materializada pela Ditadura Militar no Brasil, por 

exemplo, não se repetisse.  

Tal perspectiva adotada pelo editor Wilson Bueno no comando da equipe vai ao 

encontro, também, da definição de Jornalismo de Desenvolvimento traçada pelo pesquisador 

Michael Kunczik (2002). Isso porque, com base em tal postura, o jornalista tem uma atitude 

diferenciada, buscando realizar um trabalho que possa ser encarado como uma mão orientadora 

em um aparente caos social. Inevitavelmente, os profissionais são éticos, engajados e 

preocupados com questões preponderantes da cidadania. Afinal, o jornalista de 

Desenvolvimento “precisa estar convencido de que o futuro da humanidade não está 

determinado unicamente pelo seu passado. O futuro deve ser visto como algo capaz de ser 

moldado ativamente”. (KUNCZIK, 2002, p. 351).  

A preocupação em colaborar ativamente para a construção da Democracia no país, após 

anos de opressão e tortura aos que pensavam diferente do regime político vigente, é perceptível 

em vários textos opinativos e reportagens. O editor Wilson Bueno se expressava, em alguns 

textos, de maneira poética, abusando das metáforas na apresentação dos conteúdos que 

figuravam nas páginas do exemplar ou mesmo ponderando sobre algum aspecto pertinente do 

momento. Em outras inserções, todavia, era bastante objetivo, como se necessitasse reforçar 

posicionamentos éticos e esclarecer críticas. Esses ímpetos e contradições são revelados por um 

dos membros da equipe, Rodrigo Garcia Lopes, em relato ao Cândido: “Éramos independentes, 

ambiciosos, criativos demais. O Bueno e a equipe sofriam muita pressão. Política, institucional, 

ideológica”. (LOPES, 2014, p. 27). 

 Em Jacques Derrida (2011), refletimos que a memória é sempre lacunar, isto é, possui 

rasuras e não é completa. Sendo assim, quando algo é lembrado, se torna discurso e não é 

possível para aquela pessoa que lê a cena ou a pessoa (em nosso caso, os repórteres) preencher 

os buracos. Nesse sentido, acreditamos que as reportagens de Nicolau não são a completude 

daquelas temáticas ou pessoas retratadas, mas sim o que foi possível apreender do passado, pois 

num esquema de alteridade, a memória se faz a partir do esquecimento. Através dos textos, 
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ausências foram substituídas. Agora, temos a possibilidade de repetir aquelas histórias e, assim, 

elas podem sobreviver. Conforme Marilena Chauí, o ato de lembrar é tanto social quanto 

individual, porque: “...o grupo transmite, retém e reforça as lembranças, mas o recordador, ao 

trabalha-las, vai paulatinamente individualizando a memória comunitária e, no que lembra e 

como lembra, faz com que fique o que signifique”. (CHAUÍ apud MARTINEZ, 2016, p. 106). 

Para Halbwachs, interpretado por Ecléa Bosi, “na maior parte das vezes, lembrar não é 

reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do 

passado” (2009, p. 55). Ela continua: “Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato 

antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os 

mesmos de então e porque a nossa percepção alterou-se”. (BOSI, 2009, p. 55). Na reportagem 

sobre os negros em terras dos Campos Gerais, por exemplo, Adélia entrevista Pedro Ferreira, à 

época com 77 anos. Ele diz à repórter: “estou esquecido de tudo, não trabalho mais, nem terra 

para plantar ficou”. Em outro trecho desta mesma matéria, a jornalista conversa com Maria 

Luiza Maciel, de 84 anos, que relata: “Papai dizia que veio da África, disso me alembro. Ele 

contava coisa alegre e coisa triste”. Adélia continua: “Recorda ainda que o pai ensinava aos 

filhos para não ‘bulir com os arvoredos e não assobiar, que é má educação’. A inesperada visita 

a deixa alvoroçada, conta com sofreguidão, como se temesse não ser ouvida, das dificuldades 

da família, das vertigens sofridas na lavoura e da esperança de um dia voltar a beber água 

fresca”. Ainda conforme Bosi, tomando dessa vez como base os estudos de Henri Bergon, 

podemos refletir que a memória é um esforço de trazer à tona o que estava adormecido.   

Com base em tais reflexões, percebemos que o uso da memória fica evidente nos textos 

do Nicolau que podem ser chamados de perfis, que, para Martinez (2016), estão atrelados não 

à memória biofisioquímica, mas à da segunda realidade: “o biógrafo atua na reconstrução de 

uma realidade simbólica, cultural, nascida entre a objetividade e a subjetividade, a imaginação 

e a razão”. (p. 104). É como quando Adélia Maria Lopes apresenta a narrativa sobre a vida de 

uma mulher que viu seus filhos presos por razões políticas durante a Ditadura Militar e 

percebemos não apenas o que a entrevistada quis contar, mas também o que ela decidiu 

esquecer, como nos mostra o trecho a seguir: “Dona Julybia ri do episódio ao recordá-lo e serve 

mais um licor de uvas. Agora a sua feição fica séria, pois vai se lembrar de um dia bastante 

cruel...”. (LOPES, 1988, n. 9, p. 10). 

 Para nós, seleção de reportagens disposta no capítulo anterior mostra que a memória das 

pessoas que se dispuseram a falar com os repórteres da equipe de Nicolau foi, em sua maioria, 

exemplar. Isto é: os entrevistados deram relatos que reverberaram como lição contra a repressão 
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militar, a xenofobia, a poluição desmedida, as desigualdades sociais... O lamento de Oswaldo 

Raksa para a jornalista Malu Maranhão, a respeito do ataque ao meio ambiente da cidade de 

Araucária (PR) vem nesse sentido: “Era muito bom viver aqui. Nós estávamos perto de Curitiba, 

mas, ao mesmo tempo, longe da cidade grande. Tínhamos um ar puro, rio para pescar e 

contávamos manter isso para as próximas gerações”. (MARANHÃO, 1988, n. 8, p. 10).  

Assim, temos, inevitavelmente, uma sensação de que Nicolau é contemporâneo e, 

conforme Aleida Assmann (2011, p. 359), se considerarmos este jornal um local memorativo, 

verificamos que “a memória não conhece a norma corpulenta e incorruptível da medida 

temporal cronológica. Pode mover o que há de mais próximo até uma distância indeterminada 

e trazer o que está distante até muito próximo, às vezes, próximo demais”. Consideramos 

Nicolau como um lugar onde a memória de pessoas de diferentes partes do Paraná reside. Para 

Assmann, ainda que não carreguem uma memória imanente, os locais participam da edificação 

de espaços culturais da recordação bastante significativos. “E não apenas porque solidificam e 

validam a recordação, mas também por corporificarem uma continuidade da duração que supera 

a recordação relativamente breve dos indivíduos, épocas e também culturas”. (2011, p. 318).  

 

4.3. Mediação enriquecedora: da palavra burocrática à palavra reveladora 

De acordo com Cremilda Medina, existem alguns fatores – que para nós são encontrados 

na essência do Jornalismo Literário, embora a autora não use esta nomenclatura – que podem 

fazer com que a mediação social realizada pelo repórter seja mais completa e enriquecedora. 

Para ela, é fundamental que o jornalista realize uma leitura cultural da literatura, que acrescida 

da experiência da rua e do cotidiano que a profissão proporciona, promove o desenvolvimento 

de determinadas competências, as quais impulsionam a inteligência natural. 

O ato jornalístico exige um olhar sutil e indiscreto do leitor cultural; uma visão complexa 

apta a recolher a polifonia e a polissemia do contexto sócio-cultural; e a relação dinâmica 

entre o eu e o outro. No ato analítico, decifrador, são fundamentais o amplo repertório mítico, 

aptidões transculturais e osmotípicas, bem como a clareza que elucide caminhos de ruptura. 

Ao desembocar no ato expressivo, mobilizam-se a competência de narrador; fluência e 

regência de vozes; precisão; coerência e polissemia sintética da palavra-revelação. 

(MEDINA, 1996, p. 33). 

 

 Segundo Medina (2008, p. 10), o jornalista, entre outros profissionais, é um leitor 

cultural. Isso quer dizer que o modo como o repórter enxerga e desvenda o que está ao seu 

redor, quando parte para coletar as informações para uma reportagem, por exemplo, poderá ou 

não conter “as digitais de uma sociedade”. Isso dependerá da sensibilidade de quem olha. A 
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obra final terá marcas autorais, na opinião da pesquisadora, se conseguir “criar nexos dos 

sentidos da realidade pela razão complexa”. Quando alcança um estilo próprio, o produtor de 

conteúdo conseguirá criar algo inédito, sendo reconhecido pelo modo inovador de empregar a 

linguagem e a imaginação, em oposição às fórmulas limitantes. Para ela: 

 

Sensibilidade solidária ao presente, inteligência sutil na decifração do 

acontecimento e criatividade literário (lato senso) resultam numa ação 

renovadora no domínio das mentalidades. Afinal, todo o agente cultural, o 

jornalista, por exemplo, ambiciona intervir na realidade. Em outras palavras, 

contribuir para o aperfeiçoamento das instituições e da cidadania. (MEDINA, 

2008, p. 10). 

 

Consideramos que as reflexões de Medina têm sintonia fina com o que acreditamos ser 

Jornalismo Literário. Por meio de uma leitura cultural bem realizada, o jornalista pode partir da 

palavra burocrática (lead, objetividade, relato) à palavra relevadora (descrição profunda, figuras 

de linguagem, retrato cultural). A mediação social que não reduz, mas amplia, na opinião dela, 

é construída por meio, também, de conteúdos complexos e não simplificadores. De acordo com 

Medina (1996, p. 14), então, o mediador social realiza um tipo de produção que pode ser 

considerada Jornalismo de Autor – que consiste em ultrapassar algumas metamorfoses na figura 

do jornalista: o apressado registrador do real passa a ser um especulador das camadas profundas 

da atualidade; o burocrata da redação se transforma em pesquisador; o office-boy de informação 

alça voos no cargo de revelador de acontecimentos novos. 

O comunicador social relaciona, nas relações simbólicas, o universo das ideias; 

ao mesmo tempo, trabalha com o imaginário coletivo, emoções, mitos, 

registros intuitivo-criativos; e, em terceiro lugar, com os comportamentos 

culturais, ação sociocultural que se codifica em situações muito expressivas do 

jogo trialético indivíduo – coletividade (local, regional e nacional) – 

universalidade. Assim, a linguagem da mediação social se informa de 

representações simbólicas lógico-analíticas (ideias, conceitos, argumentos), 

representações intuitivo-simbólicas (emoções, criações artísticas, mitos) e 

representações moto-operacionais (situações, modo de ação cultural). 

(MEDINA, 1996, p. 12). 

 

 Tal ponderação da pesquisadora nos revela que é difícil realizar uma boa leitura cultural 

e uma qualificada mediação social sem um tempo um pouco maior para a maturação das ideias. 

Nesse contexto, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2001) afirma que vivemos tempos 

líquidos e que nada é feito para durar. Se transportarmos a essência desse pensamento aos 

modelos de produção do Jornalismo convencional, constataremos que a atividade profissional 

ainda se prende a (pelo menos) dois “carrascos”: a atualidade e a periodicidade, dois pilares do 

Jornalismo desde que este se reconhece como tal, como bem aponta Michael Kunczik em 

diversos momentos em Conceitos de Jornalismo (1997). 
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Ao ser questionado a respeito da definição de Modernidade Líquida, Bauman disse que 

os líquidos são impedidos de alcançarem o estado sólido. Para ele, a alta temperatura, que 

poderia ser definida como a pressa para acelerar a circulação de mercadorias rentáveis, “não dá 

ao fluxo uma oportunidade de abrandar, nem o tempo necessário para condensar e solidificar-

se em formas estáveis, com uma maior expectativa de vida” (PRADO, 2010). De uma maneira 

geral, a crítica que Bauman lança aos meios de comunicação está na sua hipervelocidade. Em 

entrevistas e manifestações públicas, o pesquisador sempre salienta a necessidade de lentidão 

e, consequentemente, de reflexão.  

Para Edvaldo Pereira Lima, “a atualidade é o tempo presente, de duração curta, é o corte 

no momento histórico para flagrar os acontecimentos e relatá-los o quanto antes” (LIMA, 1998, 

p. 18). Por se preocupar principalmente com o efêmero, a memória do Jornalismo é “rasa e seu 

nível de mergulho na realidade é quase sempre superficial” (LIMA, 1998, p. 19), algo que 

Truman Capote chamava de “degrau mais baixo da atividade jornalística”. Em virtude das horas 

poucas para checar e estruturar o seu trabalho, muitas vezes o repórter passa a imagem de 

ingênuo, pois não consegue atingir o ponto de problematização do assunto. Ou, nas palavras de 

Bauman, o material não alcança uma forma estável e morre rapidamente. 

O outro problema é a periodicidade, ou seja, a necessidade produzir frequentemente um 

material “novo”. Para atender ao seu compromisso com a repetição regular no tempo, “o 

Jornalismo impõe-se uma rotina de produção que procura dar conta do recado dentro de rígidos 

padrões industriais” (LIMA, 1998, p. 20). Tal processo causa pelo menos duas “pragas”: a 

construção da mensagem por meio de uma fórmula – como já vimos no início desta dissertação 

– e a legitimação de certas fontes, principalmente, as oficiais, em detrimento de outras inúmeras 

possibilidades de vozes a serem ouvidas. O caminho curto é o mais fácil, mas como na memória 

coletiva que temos da trajetória ao paraíso, é por meio da escolha mais difícil que poderemos 

encontrar alguma glória. 

Dessa maneira, acreditamos que há um local onde o líquido se solidifica. Onde a 

compreensão se amplia e consegue fugir do senso comum. Trata-se da reportagem de 

profundidade, aquela que deixa de ser um “completo equívoco” para se tornar uma “obra de 

arte”, como defendia Capote (2006, p. 9). No ponto de vista de José Hamilton Ribeiro, que 

relatou um pouco da sua experiência no livro Repórteres, reunindo a trajetória de 11 

profissionais brasileiros de destaque, uma boa reportagem é uma “vitória repentina que 

proporciona um sorriso de canto na boca de quem lê”. Ou se realizarmos uma analogia com o 

que um dia disse Guimarães Rosa (1994), a reportagem pode ser “um pouquinho de saúde, um 
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descanso na loucura”. No entanto, para Ribeiro, está cada vez mais difícil encontrar Jornalismo 

de profundidade nas revistas e jornais porque esse tipo de resultado “custa caro e as empresas 

jornalísticas cuidam cada vez mais do seu saldo médio e menos dos seus compromissos com o 

leitor”. (2004, p. 109). 

 Uma luz nesse túnel também para os jornais, em nosso ponto de vista, está em harmonia 

com a proposta de um Jornalismo Literário Avançado, a qual foi estabelecida pelo pesquisador 

Edvaldo Pereira Lima. Em seu site pessoal, ele disponibiliza as duas partes do seu estudo, 

contemplando uma formulação conceitual e prática. A justificativa do autor abrange a ideia de 

que a prática e o conhecimento em JL coexistem em três esferas de categorias de conteúdo. São 

elas: 

a) Conjunto de princípios operativos e técnicas que diferenciam a sua natureza, em 

comparação ao modelo convencional predominante de Jornalismo. Nesse item, estão pontos 

como a captação da realidade, os recursos narrativos e os modos de edição das matérias. 

b) Caráter autoral do Jornalismo Literário, que dá a liberdade para o profissional 

produzir matérias com estilo próprio e voz autoral diferenciada, possibilitando individualidade 

e personalidade à narrativa. 

c) Refere-se à visão de mundo, relacionando-se aos modos como os autores interagem 

com a realidade, captam e expressam o mundo. Inclui, então, crenças, valores, modelos de 

conhecimentos que fazem parte da vivência de cada jornalista e ao seu contexto sócio-histórico. 

Conforme Lima, das três categorias acima, a primeira é a mais abordada em estudos, 

enquanto a última é a que mais necessita de olhares para mapear caminhos nessa área. E é a 

respeito do terceiro ponto que ele aprofunda suas reflexões, ressaltando: 

 

Ora, se o Jornalismo Literário tem como propósito compreender a realidade – 

assim entendemos, enquanto cabe ao jornalismo noticioso convencional 

informar, simplesmente –, em lugar da leitura efêmera e rápida que faz a 

imprensa diária, e em lugar da explicação racionalista apressada ou opinativa 

presente na maior parte da produção jornalística convencional, cabe a essa 

modalidade afastar-se desse papel importante, mas limitado, indo ao encontro 

de sua própria missão nobre. Essa consiste em ler o real de maneira ampla, 

buscando contextos, evitando julgamentos (especialmente os apressados), 

caminhando para a conquista de discernimento amplo e pela elucidação dos 

acontecimentos e situações sociais sobre os quais debruça o seu olhar (LIMA, 

2015, online). 

 

O ponto de vista acima converge para as reflexões de Cremilda Medina, a respeito da 

mediação social desenvolvida pelos escritores do tempo presente. A prática do Jornalismo 

Literário no dia a dia necessita de um estilo mais leve e melhor planejado, com elegância e um 

ponto de vista diferenciado. 
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A matriz de texto básico no jornalismo noticioso diário é o sumário. O autor 

resume os fatos e os relata para o leitor. No Jornalismo Literário, a matriz 

fundamental é a cena. Em lugar de relatar à distância os fatos para o leitor, o 

autor o lança diretamente no fogo dos acontecimentos, no meio do cenário real 

onde tudo se dá, na interação vívida com os personagens reais. Em lugar de 

falar a respeito, mostra. O texto é visual, cinematográfico, sensório, sensual, 

colorido, sonoro, aromatizado. (LIMA, 2015, online). 

 

Amarrando as ideias apresentadas nos parágrafos anteriores, finalizamos este capítulo 

ressaltando que acreditamos que o que a reportagem de Nicolau fez em sua trajetória foi uma 

qualificada mediação cultural. Com diferenciados meios de captação da realidade, recursos 

narrativos e de edição, interação com a realidade e voz autoral, pensamos que a modalidade 

Jornalismo Literário Avançado – conceito que está sendo desenvolvido por Lima – foi colocada 

em prática ainda antes do desenvolvimento da Internet, num modo artesanal de se fazer 

Jornalismo que apresentou diferentes retalhos dessa colcha chamada Paraná. 



CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS 

 

Se é verdade que uma pesquisa acadêmica não tem fim, pois sempre aponta novos 

começos, acreditamos que chega o momento de segurar o fôlego e possibilitar outras leituras a 

respeito das questões discutidas aqui e de possíveis caminhos que elas apontam. Bem por isso, 

não chamamos este encerramento de ponderações finais, mas sim de considerações possíveis 

diante de nosso percurso que começou há mais de dois anos em busca da literatura de realidade 

inserida na reportagem do Nicolau, um jornal que circulou no Brasil entre 1987 e 1996, sediado 

na capital do Paraná e considerado importante para a memória cultural paranaense, sendo por 

isso rememorado por instituições e intelectuais. 

Recuperando o nosso trajeto, acreditamos que conseguimos contextualizar as ideias que 

desejaríamos aprofundar, chegando até a definição de Jornalismo Literário e, então, realizando 

a análise de uma seleção de textos factuais inseridos na publicação com a finalidade de 

identificarmos os possíveis contatos entre Jornalismo e Literatura em tais produções. A partir 

disso, refletimos a respeito da pertinência das reportagens da publicação para a memória e para 

uma mediação cultural melhor qualificada. Decidimos manter esta ordem de capítulos para 

apresentação dos pontos porque consideramos que era importante revelar os textos antes de 

ressaltar as razões pelas quais eles estão entrelaçados com o tema memória, em nosso modo de 

interpretar.  

Antes de entrarmos nessas questões, porém, desenvolvemos uma tematização a respeito 

das aproximações e distanciamentos das letras com as notícias, em um capítulo que evoluiu em 

direção a assuntos que embasam esta pesquisa: o movimento Novo Jornalismo e a modalidade 

conhecida como Jornalismo Literário, embora também possa ser chamada por outros nomes, 

como Jornalismo de Autor, Jornalismo Narrativo, Literatura de Não Ficção, etc. Inspirados 

pelas pesquisas da área, que ainda está em desenvolvimento no Brasil, nós realizamos a 

discussão das características principais do JL através de exemplos de obras feitas por autoras 

que encontram seus temas e personagens do cotidiano, com a finalidade de dar destaque a elas 

e às suas produções, não apenas explicando os pontos de vista, mas também divulgando 

materiais. 

Lembramos, agora, que o nosso objetivo principal do nosso trabalho era revelar uma 

seleção de reportagens inseridas em exemplares da primeira fase (três primeiros anos) da 

história do jornal paranaense Nicolau com a finalidade de analisar se havia a ideia de Jornalismo 

Literário nas produções. Para isso, estabelecemos as categorias de análise com base em 

elementos marcantes desse tipo de modalidade textual: humanização, imersão, descrição de 
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cena/simbolismo, exatidão/precisão, voz autoral/criatividade... Em seguida, nós analisamos os 

textos apontando os momentos em que houve diferença no modo de apurar a pauta e redigir a 

matéria na comparação com o Jornalismo convencional, por exemplo, que preza pela 

objetividade e imparcialidade. Depois disso, tecemos uma reflexão a respeito da importância 

dos textos para a memória cultural paranaense, em virtude de terem sido construídos com 

profundidade, promovendo uma leitura social mais qualificada, porque esse olhar lançado ao 

outro parte da lenta observação da realidade e apresenta vozes até então não ouvidas. Tratamos 

o jornal, também, como um lugar de memória, onde resistem acontecimentos e pessoas. 

Após esse percurso, resumido nos parágrafos anteriores, acreditamos que atingimos as 

nossas pretensões iniciais, porque revelamos que as reportagens selecionadas de fato possuem 

“algo a mais”. Elas não apenas relatam e repercutem determinados assuntos, mas, por conta da 

linguagem utilizada, disponibilizam detalhes e informações que ampliam a possibilidade de 

interpretação e vão além do modelo mais disseminado no país de se fazer Jornalismo, que 

geralmente responde a algumas questões como “quem, quando, onde, como” e, vez ou outra, 

“por quê”. As produções apresentadas ao público pela equipe de Nicolau, por sua vez, não se 

prendem a fórmulas frias e calculistas, ao contrário, possibilitam a autoria e a participação ativa 

de quem escreve, até mesmo por meio de comentários inseridos nos textos. Sendo assim, a 

imersão é ponto-chave em todo o processo e nos leva, inevitavelmente, a refletir sobre a atual 

crise no Jornalismo, vendo em Nicolau um bom exemplo a ser seguido, motivo pelo qual 

consideramos que é interessante que ele seja conhecido pelas novas gerações de pesquisadores 

e profissionais. Ainda mais, porque o jornal em questão realizava comunicação pública, área 

que também passa por dilemas éticos e de conteúdo nos dias de hoje. 

Na banca de qualificação deste trabalho, o professor Felipe Pena fez uma brincadeira 

com algo que eu inseri na Introdução da Dissertação. Eu contei que, enquanto repórter, o 

primeiro texto que produzi em sintonia com a ideia de Jornalismo Literário foi o perfil de um 

engraxate, no Centro de Guarapuava. A cena que me chamou a atenção para a pauta foi ver um 

senhor um pouco entediado sentado à espera de alguém com sapatos para lustrar, numa cidade 

em que a maioria das pessoas usa tênis e não tem tempo a perder dando brilho aos calçados. 

Pena fez uma relação dessa história com a realidade complicada vivenciada por jornalistas e 

escritores atualmente: “somos todos engraxates”, segundo ele, na ânsia por sermos vistos – ou, 

melhor, lidos. Escrevemos e não sabemos se teremos audiência. Cito este fato aqui porque 

acredito no Jornalismo Literário como uma possibilidade de futuro para os impressos, pois, 

apesar de todas as dificuldades, precisamos de alguém que tem a habilidade de deixar nossos 
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sapatos brilhando – isto é, necessitamos de bons contadores de histórias reais, que nos apontam 

para uma realidade plural e, em alguns casos, fantástica. 

Os contadores de histórias que viajaram com olhos atentos pelo Paraná do início dos 

anos 1990, mesmo quando a viagem consistia em ir aos subúrbios da capital ou da Região 

Metropolitana de Curitiba, nos provam que o cotidiano está repleto de cenas e pessoas 

interessantes. Como a escritora bielorrusa Svetlana Aleksiévitch disse em uma entrevista depois 

de ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2015: “Quando caminho pelo rua e 

apanho palavras, frases e exclamações, sempre penso – quantos romances desapareceram sem 

deixar traço!”. Ou seja: como ela, pensamos que existe literatura impregnada no cotidiano, 

motivo pelo qual consideramos o Nicolau uma preciosa fonte de informação. 

Na opinião de Lima, que explica ao longo dos seus estudos todas as suas inspirações na 

transdisciplinariedade, seria uma pena para o Jornalismo não assumir uma posição proativa nos 

tempos atuais, em que tudo muda o tempo todo. Dentro do campo do Jornalismo Literário, ele 

traz suas contribuições, ainda pouco conhecidas e que, a nosso juízo, conversam com outros 

autores, aí incluindo o já nominado Truman Capote, o qual ponderava que a reportagem literária 

(...) “poderia ser uma forma de arte tão elaborada e excitante quanto qualquer outra modalidade 

de prosa – ensaio, conto, novela”. (2006, p. 9). 

De seu turno, recentemente, Eliane Brum, citada outras vezes nesta Dissertação, 

organizou edições da Série Repórter, promovida pelo Instituto Itaú Cultural. Em uma entrevista 

a respeito do evento, que homenageou experientes profissionais, como José Hamilton Ribeiro 

(correspondente de guerra), Lúcio Flávio Pinto (um self made man verde amarelo) e Clóvis 

Rossi (autor do livreto clássico O que é Jornalismo?), a jornalista falou a respeito da 

necessidade de documentar também a trajetória de quem fez/faz reportagem de qualidade no 

país, tendo em vista que os mais velhos têm sido eliminados das empresas e não repassam mais 

seus conhecimentos aos jovens, como ocorria antigamente. Assim, Eliane fala de memória, o 

que também foi tema de nosso trabalho. De acordo com ela: “A reportagem é uma narrativa 

diferente de qualquer outra, que conta a sua época histórica. É uma coisa difícil, cara, 

complicada, que exige que cada repórter faça um profundo movimento de se desabitar de si 

para ir em direção ao mundo que é do outro. (RIBEIRO, 2015)”. 

A proposta do encontro era também discutir esse momento atual no Brasil, ouvindo 

profissionais jovens que estão se reinventando para continuar a praticar a reportagem. 

Conforme Eliane, o que está se alterando é o modelo de negócio, ou seja, a forma de financiar 

e de fazer acontecer, mas a essência permanece a mesma de quando José Hamilton Ribeiro 
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começou a trabalhar em uma redação, há seis décadas. Ou aquela realizada pela equipe do 

Nicolau, há quase três décadas, onde Adélia Maria Lopes se destacou. Afinal, como Eliane 

Brum fez questão de reforçar: “O repórter documenta a memória e também tem a ambição de 

construir memória. A reportagem é uma reflexão em movimento sobre essa história em 

movimento”. (RIBEIRO, 2015). 

Tomando tal ponto de vista como relevante para a nossa pesquisa, constatamos na 

reportagem de Nicolau certa ambição de “construir memória” por meio de reflexões a respeito 

da história em movimento daquele tempo histórico. Pensamos que, através da linguagem mais 

alinhada aos preceitos do que consideramos ser a base do Jornalismo Literário, as produções 

seguem lúcidas e interessantes, aproximando contextos distantes temporalmente dos nossos 

dias. Por conta tanto da atitude diante do mundo quanto do modo como as informações foram 

organizadas, os narradores da vida real conseguiram desenvolver uma interessante leitura 

cultural, que não rotula, mas mostra a complexidade dos seres humanos, o que segue sendo 

fundamental para uma comunicação social que preze pelo desenvolvimento das comunidades. 

Finalizando, não poderia deixar de registrar o quanto este estudo foi valioso para mim, 

a partir do diálogo com vários autores, muitos deles contemporâneos. Por meio de associações, 

tentamos estabelecer conexões entre áreas e ideias, com o objetivo de revelar com consistência 

produções que se mostraram de fato surpreendentes. O desafio de aplicar no texto acadêmico 

uma linguagem um pouco mais autoral que o modelo convencional e mais próxima das ideias 

do Jornalismo Literário também se confirmou como uma experiência interessante. 

Talvez Nicolau não trate apenas de uma capital que não conhece os municípios do 

interior. Pode ser que todas essas reportagens analisadas aqui, na verdade, apresentem uma 

sociedade que não olha o outro, que não enxerga nada além de si mesmo e que, por isso, julga 

depressa demais. Pensamos que o Jornalismo Literário pode ser usado como uma ponte para 

diminuir essas distâncias entre as pessoas, podendo nos mostrar que, na verdade, não somos tão 

diferentes quanto pensamos daquele José que Adélia encontrou no Norte do Estado, empenhado 

em criar um mundo à margem para aguardar o fim dos tempos. 

Curitiba pouco sabia do Paraná no fim dos anos 1980, como afirmou a jornalista no 

relato que nos inspirou no momento de intitular nossa dissertação. Talvez, Curitiba conheça 

pouco do Paraná até hoje. Todavia, o trabalho jornalístico comprometido com a aventura de 

mergulhar em histórias reais que foi desenvolvido pela equipe do Nicolau contribuiu para que 

houvesse abertura a uma diversidade de vozes e ideias, o que é um esforço admirável, 

fundamental e completamente atual. 
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