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RESUMO 

 

Jornalismo e Literatura têm em comum a palavra como matéria-prima, e suas linguagens 

tornaram-se próximas em muitos momentos da História. O jornalismo moderno, buscando 

objetividade, trouxe a sua linguagem fórmulas e padrões que muitas vezes a tornam 

burocrática. Mas há casos de sucesso, como a revista Piauí, que busca um jornalismo mais 

atraente e de profundidade fazendo uso de técnicas de apuração e redação originários da 

Literatura, no que se denomina Jornalismo Literário. Neste artigo usaremos a Análise de 

Conteúdo para comparar duas matérias publicadas sobre um mesmo tema, uma na revista 

Veja e uma na Piauí, considerando no Jornalismo Literário alternativas para a cobertura de 

lacunas do jornalismo convencional. 
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Introdução e metodologia 

 

 Narrar histórias sempre foi uma atividade presente na sociedade, desde o registro de 

desenhos nas paredes das cavernas até os romances clássicos. Usando da palavra como 

ferramenta, formas narrativas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, guardando 

proximidades e distinções, na tentativa de registrar o real ou o imaginário. Dentre elas temos a 

Literatura e o Jornalismo. É através das letras que estas duas atividades se especializaram em 

contar histórias. 
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 Caracterizando-se ora como convergentes ora contrastantes, a Literatura esteve 

intimamente ligada à produção de informação em diversos períodos da história do Jornalismo. 

A narrativa jornalística aproximou-se ou afastou-se da narrativa literária, conforme se 

valorizava uma redação mais factual ou mais opinativa, e ainda, conforme a maior ou menor 

liberdade concedida aos profissionais para redigir seus textos, refletindo valores da época. 

 Na história recente do Jornalismo, podemos perceber uma busca crescente pela 

legitimação do seu discurso na tentativa de aparentes neutralidade e objetividade. Segundo 

Ferreira Jr. (2003, p. 358): 

 

A arte narrativa de se contar histórias existe desde que a humanidade 

organizou-se socialmente. […] Artificialmente, o jornalismo convencional 

esqueceu-se disso, buscando estruturar seu discurso de um modo 

considerado por muito tempo lógico, racional e objetivo. 

 

 Além disso, quer seja pelo crescimento do espaço comercial nos materiais impressos, 

reduzindo o espaço do texto, quer seja pelas fórmulas prescritas de captação e redação da 

notícia, ou pela pouca liberdade de tempo para pesquisa, entre outros fatores, a linguagem 

jornalística tem se limitado cada vez mais, tornando-se por vezes “simplista” e “frágil”, nas 

palavras de Lima (2013, p.73). 

 Apesar deste cenário, em 2006, foi lançada a revista Piauí, que se caracteriza por ir na 

contramão deste processo: trabalhando com a liberdade na escolha temática, no espaço das 

matérias, na humanização dos personagens e na atemporalidade de suas pautas. A Piauí volta 

seu texto para uma narrativa mais próxima da literária, fugindo dos padrões dos manuais e 

mitos do jornalismo factual. 

 O Jornalismo Literário, da qual a Piauí é um modelo, consiste em uma alternativa 

contra a linguagem burocrática que tem sido constante no jornalismo impresso, por um texto 

mais vívido, atraente e original, diferenciado da apuração à redação. A partir deste contexto, o 

propósito deste trabalho é analisar as características da narrativa utilizada na revista Piauí, 

comparativamente à narrativa utilizada em outros veículos impressos factuais. 

 Para tanto é utilizado o método de Análise de Conteúdo, que conforme Berelson (apud 

BARDIN, 2009, p.38) consiste em “[...] técnica de investigação que, através de uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por 

finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”. Como etapas para a produção dos 

resultados são consideradas, seguindo a categorização de Bardin (apud Born, 2009, p.9) a 
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descrição, a inferência e a interpretação – esta sendo a última etapa, que revela a significação 

concedida às características inicialmente descritas. 

 Seguindo tais orientações, foram analisadas neste artigo duas matérias que trataram da 

vitória do Clube Atlético Mineiro, time tradicional de Belo Horizonte, no Campeonato 

Libertadores da América, em julho de 2013. Foram comparadas as matérias “Quixote 

Venceu”, da edição 84 da Piauí, com “Até o fim eles acreditaram”, veiculada pela Veja BH de 

31/07/2013. Para analisar as matérias, corpus deste trabalho, foram averiguados os conceitos 

básicos de Jornalismo e Literatura e as características de suas linguagens próprias. 

 

Revisão Bibliográfica 

 Jornalismo e Literatura têm se aproximado e se afastado ao longo de suas histórias. 

Segundo Marcondes Filho, citado por Pena (2008), Jornalismo e Literatura estiveram mais 

ligados durante os séculos XVIII e XIX, quando escritores buscaram na atividade jornalística 

a conquista de novos públicos, usando principalmente do folhetim, “[...] estilo discursivo que 

é a marca fundamental da confluência entre Jornalismo e Literatura” (PENA, 2008, p. 28). 

 Já no século XX, o Jornalismo foi se profissionalizando e determinando uma fronteira 

mais rígida que o separava da Literatura. O modelo industrial invadiu a imprensa, sujeitando-

a às normas de manuais de redação, além da crença de uma pretensa objetividade como canal 

para uma maior credibilidade, o que foi reduzindo as possibilidades criativas. 

 Apenas na década de 60 surge nos EUA o Novo Jornalismo, que ganhou 

reconhecimento em 1965 com a publicação de “A sangue Frio”, de Truman Capote, 

reportagem sobre o assassinato de uma família no interior do Kansas, publicada originalmente 

na revista “The New Yorker”, redigida a partir de uma pesquisa que durou 5 anos. Este livro, 

para muitos autores, inaugurou o que se convenciona chamar modernamente de Jornalismo 

Literário. 

 Edvaldo Pereira Lima (2009), escritor e jornalista que dirige o curso pioneiro de pós-

graduação em Jornalismo Literário no país, afirma que nas origens deste gênero no Brasil está 

a introdução, em 1956, do Caderno Especial do Jornal do Brasil, aos domingos, que continha 

matérias de maior profundidade, além da inauguração do Departamento de Pesquisa e 

Documentação em 1964, contribuindo para o início do jornalismo interpretativo. 

 Para compreender as características que têm definindo o Jornalismo Literário, é 

preciso considerar primeiramente os conceitos das duas linguagens que nele se fundem, assim 

como suas características peculiares.  
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 a) Linguagem Jornalística 

 “Seriedade e prazer, informação e captação, parecem constituir princípios de base da 

relação contratual que resulta neste produto que é a informação jornalística” (EMEDIATO, 

2007, p. 293). Seriedade que leva o leitor a confiar no produto jornalístico, e prazer que o faz 

escolher entre ler a notícia em um veículo ao invés de outro. A linguagem jornalística busca 

assim se colocar em equilíbrio entre estas demandas, através de modelos que a atividade 

profissional tem desenvolvido ao longo do tempo. 

 

O discurso da informação jornalística se inscreve em um duplo contrato: 

contrato de informação e contrato de captação. O primeiro prevê, de um 

lado, uma instância de produção jornalística movida por um imaginário 

segundo o qual a realidade social, em grande parte oculta, deve ser revelada 

ao público para servir ao ideal de democracia [...]. O segundo contrato 

sugere que a instância de produção, enquanto empresa dotada de interesses, 

encontra-se em uma forte zona de concorrência e, por isso, necessita pôr em 

ação estratégias de dramatização e espetacularização capazes de captar o 

maior número de leitores (EMEDIATO, 2007, p. 292-293). 

 

 Lima (2009, p. 13) busca também delinear a função do Jornalismo: “[...] informar e 

orientar sobre fatos da atualidade, mantendo um vínculo de contato periódico com a 

audiência, que é dispersa geográfica e socialmente, tratando de temas que dizem respeito aos 

mais variados campos do saber humano”. Assim, para atingir seus objetivos, os profissionais 

da área utilizam mecanismos e linguagem próprios, para que seu discurso, materializado no 

relato das ocorrências sociais, se diferencie de outras formas narrativas, revestindo-se de um 

caráter de objetividade e padronização que lhe confira uma maior confiabilidade. Espera-se 

que um texto jornalístico atenda a preceitos como precisão, exatidão, clareza e concisão. 

 

 b) Linguagem Literária 

 Muitos autores apontam diferentes conceitos para a Literatura, sendo que estes se 

modificam conforme o contexto sócio-histórico considerado. “[...] a linguagem parece tornar-

se literária quando seu uso instaura um universo, um espaço de interação de subjetividades 

(autor e leitor) que escapa ao imediatismo, ao predizível e ao estereótipo das situações e usos 

da linguagem que configuram a vida cotidiana” (MARQUES apud FRANÇA, 2008, p. 26). A 

linguagem literária, para o autor, faria sentido independente do tempo em que fosse 

enunciada, enquanto a jornalística prende-se à atualidade. 

 Enquanto a linguagem literária “produz”, a não-literária “reproduz” (PROENÇA 

FILHO apud FRANÇA, 2008, p.18). Além disso, podemos diferenciar o discurso não-
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literário, como tem sido o texto jornalístico ou o texto científico, do discurso literário, por sua 

significação: para o autor, enquanto naqueles há uma significação singular dos signos, nestes 

se acumulam funções de objeto linguístico e também estético. 

 

O texto da literatura é um objeto de linguagem ao qual se associa uma 

representação de realidades físicas, sociais e emocionais mediatizadas pelas 

palavras da língua na configuração de um objeto estético. O texto repercute 

em nós na medida em que revela emoções profundas, coincidentes com as 

que em nós se abriguam como seres sociais (PROENÇA FILHO apud 

FRANÇA, 2008, p. 17).  

 
  

 c) Jornalismo Literário 

 Para caracterizar o Jornalismo Literário também há diversas versões. Para alguns 

autores trata-se de um período histórico em que escritores acumularam funções de jornalistas. 

Outros, como Ferreira Jr. (2003) o relacionam ao Novo Jornalismo dos EUA da década de 60. 

Há os que o vinculam com as obras de romances-reportagem. Pena (2008, p. 21) considera 

todas as opções e inclui a sua: Jornalismo Literário é “[...] linguagem musical de 

transformação expressiva e informacional. […] Não se trata da oposição entre informar ou 

entreter, mas sim de uma atitude narrativa em que ambos estão misturados”.  

 O autor ainda define o Jornalismo Literário como “Modalidade de prática de 

reportagem de profundidade e do ensaio jornalístico utilizando recursos de observação e 

redação originados da (ou inspirados pela) Literatura” (PENA, 2008, p. 105). Assim, se “[...] 

a preocupação real do jornalismo é entender a contemporaneidade” (FERREIRA Jr., 2003, p. 

31), o Jornalismo Literário busca cumprir, da mesma forma que o Jornalismo convencional, 

sua função de informar para promover a compreensão de realidades. Mas, ele busca realizar 

tal tarefa de forma criativa, usufruindo de liberdade de recursos narrativos e linguísticos, ou 

ainda com liberdade de pautas, apuração, tamanho do texto, entre outras “permissões” não 

dadas ao jornalismo factual. O jornalismo diário atual, por sua vez, enfrenta duras críticas, 

como as de Necchi (apud FRANÇA, 2008, p. 34-35): 

 

(...) relatos apressados e superficiais, textos mal escritos e desinteressantes, 

pautas sem originalidade que perpetuam fórmulas e clichês da cobertura, 

adoção de discursos hegemônicos e do senso comum como ponto de partida 

para a apuração, cômodas entrevistas realizadas por telefone ou e-mail, 

dependência de agências de notícias, perda da capacidade de observação e 

desconexão da realidade. 
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 O Jornalismo Literário pode assim ser considerado uma alternativa possível para a 

melhoria na narrativa jornalística, de forma não apenas a cativar o leitor, mas também a 

aprofundar o tratamento das pautas. Podemos destacar como características que costumam ser 

comuns nesse tipo de narrativa: 

 Exatidão e precisão: Tais elementos fazem parte do ideário do texto jornalístico, “[...] 

contudo, o modo como se atende a esse quesito no Jornalismo Literário é muito mais 

criativo – e desafiador – para o autor do que no jornalismo convencional. É também 

muito mais cativante para o leitor” (FERREIRA Jr., 2003, p. 355). 

 Liberdade: temática, não vinculando temas a editorias e assim tornando-se universal; 

temporal, não obrigando a fatos da atualidade; de tamanho; de angulação e de fontes, 

fugindo “do estreito círculo das fontes legitimadas” (FERREIRA Jr., 2003, p. 84). 

 Abordagem Multiangular: Cria um sistema de causa e consequência, ao contrário do 

enfoque linear do jornalismo informativo. 

 Humanização: Na narrativa humanizada evitam-se os estereótipos e as pessoas não são 

tratadas como “fontes” e sim como “pessoas”, personagens da narrativa. O autor 

também se humaniza, podendo dar opinião, contar o que sente, ser autobiográfico. 

 Imersão: Diretamente ligado ao aspecto da humanização está a imersão, que inclui a 

realidade dos personagens e a pesquisa. 

 Simbolismo: O conteúdo simbólico é parte essencial da linguagem literária. Ele se 

manifesta nas figuras de linguagem, como metáforas, metonímias, mas também pelo 

uso do discurso poético. “ […] o simbolismo permite fazer ponte entre um fato ou 

situação com seu sentido universal”. (LIMA, 2009, p. 379). 

 Preocupação Social/Engajamento: Ferreira Jr. (2003) aborda especialmente o 

Jornalismo Literário como prática engajada. O novo jornalismo teria em princípio tido 

forte ligação com as contradições sociais e suas transformações. Além disso, para Sato 

(apud MARQUES, 2009, p.21), o esvaziamento do discurso através do uso da terceira 

pessoa “[...] acaba por ocultar o processo social que possibilitou a notícia”, ao 

contrário do que se dá no Jornalismo Literário. 

 Criatividade e voz autoral: Por fim, é essencial ao texto jornalístico-literário a 

criatividade. Cada autor pode usar os recursos que lhe atendam, sem um estilo padrão. 

Para Lima (2009, p. 392): “Uma narrativa de Jornalismo Literário não é uma tese 

científica. (...) Sua missão é narrar organicamente, com o vigor da vida real – não com 

o artifício da vida abstrata que a ciência gera em muitas ocasiões (...)”.  
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 Pena (2008, p. 13-15) elaborou um símbolo “retoricamente místico” para representar 

itens imprescindíveis dentro do Jornalismo Literário, denominado de “Estrela de 7 Pontas”, 

que acrescenta às características já expostas:  

 Potencializar os recursos do Jornalismo: o jornalista literário desenvolve novas 

estratégias, mas utiliza das técnicas narrativas e das práticas do jornalismo diário: “[...] 

apuração rigorosa, observação atenta, abordagem ética e a capacidade de se expressar 

claramente” (PENA, 2008, p. 13). 

 Ultrapassar os limites do acontecimento cotidiano: rompendo com a “periodicidade” e 

a “atualidade” (PENA, 2008, p. 14). 

 Proporcionar visão ampla da realidade: transcendendo o espaço de tempo do 

acontecimento imediato, o jornalista literário pode abordar temas contextualizando a 

informação “[...] da forma mais abrangente possível” (PENA, 2008, p. 14). 

 Exercitar a cidadania: para o autor, quando se escolhe um tema, deve-se pensar em 

“[...] como sua abordagem pode contribuir para a formação do cidadão, para o bem 

comum, para a solidariedade” (PENA, 2008, p. 14).  

 Romper com as correntes do lead: Fugir dessa fórmula e aplicar técnicas literárias é 

necessário para evitar a pasteurização do texto, trazendo criatividade e estilo. 

 Evitar os definidores primários: as fontes oficiais, procuradas em função também da 

falta de tempo do jornalismo diário, por serem legitimadas e com relacionamento 

prévio com a imprensa. “[...] é preciso criar alternativas, ouvir o cidadão comum, a 

fonte anônima, as lacunas, os pontos de vista que nunca foram abordados” (PENA, 

2008, p. 15). 

 Perenidade: assim como um bom livro permanece por várias gerações e contextos 

históricos, o jornalismo literário busca esta perenidade, fugindo do superficial, ao 

contrário das reportagens que são esquecidas no dia seguinte. 

 Para Lima (2009, p. 384), o jornalista-escritor é um repórter, “[...] que busca adentrar a 

realidade para conhecê-la e trazê-la à compreensão, mas também um escritor que organiza sua 

história do que viu e viveu numa narrativa consistente, representação simbólica de ações, 

cenários e personagens reais”. Afastando-se da onipresença e “frieza” do jornalismo 

convencional, ele desvela o autor por trás da narrativa e o personagem por trás da fonte, 

humanizando o acontecimento e propiciando ao leitor uma informação mais aprofundada e 

contextualizada. 
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Análise de Conteúdo 

 

 Características verificadas na revista Veja BH (31/julho/2013) 

 A matéria “Até o fim, eles acreditaram” é extensa, contando com 10 páginas, mas seu 

conteúdo não é apenas textual, ela apresenta grande número de fotos em 9 boxes, com 

depoimentos de torcedores, informações sobre o troféu e números da campanha, além de 1 

infográfico. A foto principal, sangrada, mostra os jogadores celebrando no momento da 

vitória, e outras fotos ilustram a reportagem com torcedores demonstrando orgulho e 

comemoração (carregando bandeiras, vestindo a camisa), sempre sorrindo.  

 A matéria discorre também sobre números, como quantidade de público, preços dos 

ingressos e arrecadação, conforme trechos: “Cerca de 53 000 torcedores no Mineirão” (p. 24); 

“22 000 pessoas ocuparam a Praça Sete” (p. 26); “As sete partidas disputadas em casa pelo 

Atlético tiveram um público total de 180 000 pessoas. Para a final, no Mineirão, as entradas 

se esgotaram em poucas horas, mesmo custando até 600 reais” (p. 26). 

 O texto da matéria pode ser esquematizado da seguinte forma: um bigode 

mencionando a vitória e a comemoração; no primeiro parágrafo, após um nariz de cera – 

utilizado em revistas - que remete ao papel da torcida, vem o lead, com as informações 

“quando, quem, onde, como, por que”: “Cerca de 53.000 torcedores no Mineirão e outros 

milhares espalhados pela cidade, pelo estado, pelo país e por muitos lugares do mundo viram, 

na última quarta (24), o Atlético mudar sua história do jeito mais emocionante e dramático 

possível” (p. 24). 

 Depois disso, a matéria segue abordando, consecutivamente, as condições do jogo e o 

sofrimento da torcida; a atuação do Atlético no campeonato e nas últimas décadas; os 

momentos difíceis do final da partida e a comemoração da vitória, com o que se considera a 

final “redenção” das injustiças históricas contra o torcedor alvinegro, e suas esperanças para o 

futuro do time. 

 O grito de guerra dos torcedores, o “Eu acredito!”, implícito no título da matéria e 

mencionado em sua primeira frase: “O grito que virou uma espécie de hino dos torcedores 

alvinegros durante a campanha pela Libertadores – o 'Eu acredito! Eu acredito!' – foi uma 

promessa cumprida” (p. 24), demonstra o foco que a reportagem dá ao papel do torcedor.  As 

fontes – o capitão do time e dois outros jogadores – falam sobre os torcedores, que também 

aparecem como fontes nos boxes. 

 Além da reprodução da fala das fontes, há intertextualidade presente no texto, como 

no caso da menção ao cronista Fred Melo Paiva, autor do livro “O dia em que me tornei 
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Atleticano”, que aponta a história do time como um caminho de injustiças e redenção. 

“Ninguém sofreu o que sofremos. Vimos o mundo compensar a Massa, foi uma redenção” (p. 

26). E ainda, nos boxes, onde são narradas as vivências de alguns felizes torcedores, há a 

menção constante a itens de consumo – como camisas, brinquedos, ingressos, viagens – em 6 

dos 8 depoimentos, o que simbolicamente vincula o futebol ao seu aspecto mercadológico. 

 Como esta é uma matéria de características factuais e pouco opinativa, ocorrem 

poucas adjetivações e quase raras figuras de linguagem, estas especificamente nos boxes, com 

linguagem mais descontraída. Tais recursos tornam a escrita mais expressiva e em geral 

carregam um simbolismo, por isso não ocorrem com frequência no jornalismo convencional. 

No discurso literário, “por caracterizar-se pelo uso específico e complexo da língua, as frases 

assumem um significado múltiplo” (PROENÇA FILHO apud FRANÇA, 2008, p. 18). 

 É notável o uso frequente de “chavões” do jornalismo esportivo, usados pelo seu 

“caráter facilitador e reducionista” (BAHIA, 2005). Tognoli (apud MARQUES, 2004, p. 103) 

afirma que o processo dos clichês se passa sem que a palavra passe pela “simbolização”: “[...] 

os redatores fazem uso das mesmas imagens para descrever as mesmas situações, apoiando-se 

nas mesmas figuras de linguagem”. 

  

 Características verificadas na revista Piauí (setembro/2013) 

 Em primeiro lugar, há que se salientar que a matéria da Piauí saiu na edição de 

setembro, logo, publicada um mês após a vitória, enquanto a da Veja saiu na mesma semana, 

o que demonstra um tempo maior de apuração e redação, característicos das rotinas das 

revistas mensais, enquanto a Veja é semanal. Esta matéria tem 4 páginas, contando com uma 

imagem sangrada tomando toda a primeira página e parte da segunda, uma pequena ilustração 

no canto da terceira página, que não diz respeito ao tema da matéria (esquema usual no caso 

da Piauí) e um anúncio no canto direito da última página. 

 O formato da Piauí (com dimensões de 26,5 x 34,8 cm) é maior que o da Veja, que é 

do tipo magazine com 20,2 x 26,5 cm. A cabeça da matéria, que a enquadra em uma editoria 

ou seção, é denominada “Questões afeto-ludopédicas”. Pode-se notar a forma lúdica de 

enquadrar a matéria fora das editorias em que costumam ser repartidas as revistas em Política, 

Economia, Moda, Cultura ou Esporte. 

 O título, a foto e o bigode da matéria são coerentes entre si, mas com uma visão bem 

diferente do tratamento óbvio que pode ser dado à vitória de um time em um campeonato: O 

título “Quixote venceu” estabelece uma metáfora que relaciona simbolicamente a figura do 
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Atlético à imagem do cavaleiro andante e delirante que vaga em busca de justiça e de um 

ideal, mas vive de fantasias. 

 A única foto que ilustra a matéria é a de um torcedor em situação que lembra um 

fracasso – cabisbaixo, sob a chuva, coberto com a bandeira do time. No bigode, “Memórias e 

dúvidas metafísicas de um torcedor do Galo diante da glória” podemos destacar tanto o teor 

não factual presente em “memórias” e “metafísicas” (ou seja, para além do fato e do físico), 

como a ironia e, principalmente, a dúvida diante do discurso óbvio da glória. 

 É característica do jornalista literário redigir com maior criatividade e não prender-se a 

fórmulas. Esta matéria, tratando de fato do jornalismo esportivo, consegue fugir de grande 

parte dos clichês usuais deste gênero. Não apresenta lead e apenas no final do segundo 

parágrafo descobre-se que fala do Atlético, enquanto outras informações vão sendo 

introduzidas sem em nenhum momento o evento ser datado. 

 O ponto de vista partindo do torcedor é outro aspecto que distancia do discurso usual 

do jornalismo convencional. Já no primeiro parágrafo é possível observar que o texto será 

narrado em primeira pessoa: “Eu tinha 9 anos; meu irmão, 7. Atrasados e cheios de 

expectativa, ajudávamos a procurar vaga em meio ao mundaréu de carros.” (p. 77). Assim, o 

repórter-torcedor, que é aqui o narrador, dividiu sua reportagem em 5 partes: 

 1 – Na primeira parte mistura os fatos à sua vivência de torcedor, recorrendo a suas 

memórias, e o time é considerado a partir de sua visão. “Apesar da estreia vitoriosa, minha 

aventura atleticana (grifo nosso) nunca foi um céu de brigadeiro” (p. 77). “Entre aquele time 

de Reinaldo e este de Ronaldinho, foram quase trinta anos de melancolia com pitadas 

esporádicas de inspiração – mas sem nenhum grand finale” (p. 77). 

 2 – Na segunda parte, o autor conta a história do clube e elabora análises sobre ela. “O 

Athletico Mineiro Football Club foi fundado em 1908 por um grupo de estudantes no Parque 

Municipal de Belo Horizonte [...]. Ainda assim, o feito passou em brancas nuvens na 

imprensa local, enquanto um time surgido no mês seguinte, o Sport Club Mineiro, recebeu 

notas nos cadernos sociais (não existiam ainda os cadernos esportivos) dos jornais” (p. 78). 

“Impossível saber se aqueles jovens atlethicanos (sic) ressentiram da assimetria no tratamento 

recebido, e se já nasceu ali um certo rancor que se transformaria, como uma bola de neve, na 

obsessiva mania de perseguição que costuma assolar o Atlético” (p. 78). 

 3 – A terceira parte apresenta uma trajetória do time. O primeiro parágrafo diz muito 

da tentativa do autor de um equilíbrio entre duas vertentes da crônica esportiva: “O encontro 

da bola com a escrita costuma gangorrar entre a análise tática e técnica, cega para o que está 

fora das quatro linhas, e o estudo sociológico, capaz de olhar para tudo, menos para o que 
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acontece dentro do campo” (p. 78). É clara nesta seção a recorrência da intertextualidade, ou 

seja, o diálogo com outros autores. Como a matéria não apresenta fontes, as referências a 

outros autores formam a base com que o narrador ampara sua matéria com dados para além de 

suas próprias lembranças. 

 4 – Na quarta parte, após o desenvolvimento, a narrativa parece caminhar para um 

ápice, e o autor novamente usa suas próprias impressões para descrever aspectos do estádio, e 

do jogo. “Olhando de fora, eu via na euforia dos torcedores um verdadeiro suicídio coletivo, 

uma aposta insana no imaginário da vitória diante das possibilidades iminentes do real da 

derrota” (p. 79). “Fiquei sentado, pensando naquela bola na trave, esse símbolo daquilo que 

poderia ter sido e não foi e que tantas vezes nos arruinou” (p. 79).  

 5 – Na quinta parte se dá o desfecho, com a expressão de sentimentos do repórter-

torcedor após a vitória do seu time. “Eu não chorei nem ri. […] Deitei exausto no gramado, 

senti a grama roçar minha barba e sonhei, como sonhei tantas vezes em minha infância, como 

seria o momento em que o Galo fosse campeão da Libertadores da América” (p. 79).  

 A todo momento o autor menciona seus sentimentos e opiniões, usando muitas vezes 

de ironia, criando humor e proximidade: “Toda vez que vejo Cuca, treinador do Atlético, 

beijando sua medalinha de Nossa Senhora à beira do campo, tenho vontade de rir. Ou de 

chorar” (p.77). 

 A própria forma de mencionar o grito de guerra do time no campeonato, o “Eu 

acredito!” aqui é pessoal e cética. Podemos dizer que há um eu, que duvida, meio aos gritos 

de uma torcida que acredita. “Com efeito, o termo dá aos acontecimentos um tom de 

penitência religiosa que espelha o mantra Eu Acredito [...]. Mantra que me fez arrepiar em 

meu ceticismo, pois sempre pensei, como no Canto de Ossanha, de Vinícius e Baden, que ‘o 

homem que diz ‘sou’, não é’, que quem acredita de verdade não precisa dizer” (p.79). 

 Assim, todas estas reflexões, sensações e memórias denotam a voz humana e a autoria 

do texto: o repórter menciona fatos de sua infância, sua família, seus sentimentos. Podemos 

dizer que a matéria não poderia ter sido escrita desta forma por outra pessoa ou pelo torcedor 

de outro time. 

  A preocupação social, aspecto de que fala Ferreira Jr. (2003) como característica das 

reportagens do Jornalismo Literário, também aparece, quando o repórter aborda temas sociais, 

culturais e econômicos paralelos à questão do futebol, não permitindo que a matéria se 

enquadre em apenas um tema – Esporte. Aqui também se percebe a universalização temática e 

o não condicionamento da matéria a uma editoria específica.  
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 O autor tece críticas sociais em trechos como: “Entre atleticanos e cruzeirenses, os 

primeiros são cachorrada e os segundos, bicharada – pegada homofóbica comum ao futebol e 

que não deixa de ser a outra face de uma homoafetividade da qual pouco se diz” (p.7 8). “[...] 

não devem ser menosprezados os benefícios dos ares da segundona para a saúde dos grandes 

clubes, no combate à empáfia e à mania de grandeza […] e com o qual, torçamos, o São Paulo 

poderá se medicar no próximo ano” (p. 79). E também na comparação do modelo atual do 

estádio do Mineirão com o antigo: “O palco de momentos emocionantes da minha vida se 

tornou mesmo um shopping center árido e desinteressante, com estacionamento coberto e 

redes de fast-food ocupando uma esplanada onde já estiveram centenas de ipês, sibipirunas e 

amendoeiras” (p. 79). 

 Questões paralelas ao futebol, tendo como ponto de partida a descrição do estádio – a 

emoção, a paisagem natural, a corrupção – procuram demonstrar a exclusão social e a perda 

cultural. Mas, talvez o que possa melhor indicar o aprofundamento da reportagem e destacar 

seu aspecto perene e de análise social acontece na 2ª parte do texto. Ao invés de deter-se no 

protagonismo da torcida e sua trajetória de derrotas e redenção, contando assim a história do 

campeonato de 2013, o autor busca realizar uma análise histórica e social do torcedor 

alvinegro, fugindo à contemporaneidade e simplificação dos fatos. 

 Utilizando por base texto de 1968 do arquiteto Sylvio de Vasconcellos – estudioso do 

Barroco mineiro e atleticano – o repórter compara as torcidas dos clubes mineiros a partir de 

sua origem social. E busca compreender o comportamento do torcedor alvinegro a partir da 

análise de suas representações simbólicas, como seu mascote, o apelido, trechos do hino, tudo 

tentando explicar uma certa “sociologia do torcedor” e seu “modo de estar no mundo”.  

 Assim, a origem mais humilde dos atleticanos faria com que sejam “[...] menos 

dependentes do sucesso do que os cruzeirenses, estes fundados na ideia fixa de vitoria 

baseada na superação do imigrante” (p. 78). Quanto ao seu mascote, cabe destacar como a 

figura do “galo” tornou-se importante para o clube como para poucos times, no Brasil e no 

mundo e porque, talvez, “[...] Atlético seja um nome genérico e uma palavra difícil de rimar, 

enquanto galo é sugestivo e sonoro”, “o nome do time só é escutado no hino” (p.78).  

 À letra do hino também cabe análise: “[...] o ‘lutar, lutar, lutar’ repetido à exaustão 

pela torcida ajuda a cunhar um espírito de time cujo futebol parece estar sempre submetido ao 

princípio da guerra [...]. Como se houvesse um certo prazer masoquista na dificuldade, na 

disputa apertada, em sair de campo arranhado, machucado, descabelado e, às vezes, vitorioso” 

(p.78). Notando  este “quixotismo” que paira no “inconsciente coletivo atleticano”, o narrador 

se pergunta se algo mudaria caso o hino terminasse com “vencedor” e não com “vingador”.  
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 Assim, esboçando análises do modo de ser do atleticano o repórter reflete sobre suas 

possíveis origens, mas mantendo a percepção de imbricações complexas: “Difícil precisar 

quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. Em que medida essa inclinação para o heroísmo 

valente já existia no Atlético da década de 40 e foi captada pelo desenhista? E de quais 

maneiras a identificação com a simbologia do galo de briga, ecoada no hino, ampliou e deu 

potência a um espírito que se tornou indissociável do time [...]” (p. 78).  

 O repórter não esquece de mencionar possíveis desdobramentos para a situação, a 

glória da conquista da Libertadores: “Se o nosso posicionamento sempre se deu sob a égide 

da luta heroica, da vingança e da paixão na adversidade, o fato de termos ‘chegado lá’ parece 

puxar o tapete de nossos velhos hábitos e do modo como torcemos” (p. 78).  

 Quanto ao uso de figuras de linguagem, ocorrem principalmente metáforas, hipérboles 

e ironia, ao longo de todo o texto. Hipérboles estão em expressões como “desfecho 

fulgurante” e “apoteose revolucionária”. Destacamos dentre as metáforas as comparações dos 

trechos: “Torcer é se jogar no abismo” (p.79); “militância atleticana” (p.79).” É possível notar 

que o uso constante de hipérboles e ironias acabam por também enfatizar a visão crítica do 

repórter e marcam seu estilo. 

 No parágrafo final a marcante presença de antíteses contribui para a crítica ao narrar a 

vitória: “Eu não chorei nem ri.  Meu corpo doía e comecei a ver pouco sentido naquilo tudo. 

O espetáculo da premiação era para a televisão, e não para as arquibancadas. Os principais 

jogadores sumiram no meio da multidão de VIPs no gramado, talvez já armando a balada da 

vitória em uma boate cheia de periguetes. A torcida mantinha sua obediência em não invadir. 

Pensei na coragem dos manifestantes de junho, olhei em volta e os 60 mil torcedores no 

estádio babavam de molhar a camisa, a baba bovina e elástica da resignação” (p. 79). 

 Vemos que esse trecho procura demonstrar que o espetáculo era para a televisão, não 

para o público presente, e a distância entre os jogadores e a torcida não mais indicada pela 

construção de um fosso no estádio (o antigo fosso havia se tornado uma “valeta irrelevante”), 

mas presente nas situações que, enfim, comparam os manifestantes de junho – caracterizados 

pela coragem e rebeldia – com os torcedores – aqui assemelhados a “gado”, resignados. 

 Assim, podemos dizer que o repórter busca, com crítica e sensibilidade, contextualizar 

a vitória de seu time, não apenas realizar uma narrativa repleta de dados e clichês que 

serviriam indistintamente a outras vitórias, de outros times. Lima (2013, p. 75) compara: 
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[...] uma reportagem verdadeiramente séria de jornalismo esportivo não pode 

apontar a causa da vitória de um campeão olímpico como sendo apenas seu 

treinamento mais apurado dos que os competidores. Uma vitória importante 

no esporte – assim como na vida ou em qualquer outro patamar da sociedade 

– deve-se a um conjunto complexo de fatores, onde entram questões como a 

atitude mental do atleta, suas crenças e valores internos, as crenças coletivas 

e projeções dos grupos sociais interessados naquela modalidade, naquele 

profissional e na competição específica sob holofote da sociedade (e também 

portanto da mídia). 

 

 Podemos dizer que a liberdade preconizada pela revista Piauí encontra eco nesta 

matéria não só na narrativa, mas na sua extensão, uso de fontes e angulação: aqui o repórter é 

o torcedor que faz parte da história, uma história que é narrada como “estória”. Rompendo 

com a atualidade, mantendo uma visão pessoal embora ampliada. É uma crônica esportiva 

autoral, mas marcada pela apuração precisa e pesquisa aprofundada. 

 Tais aspectos em conjunto ampliam o “tempo” desta reportagem, tornando-a mais 

perene porque não narra um jogo, um campeonato, mas faz uma análise de um time de futebol 

e sua torcida ao longo de sua história e busca interpretar sua complexa situação atual. 

Contextualiza, apontando causas e compreendendo desdobramentos. Cabe dizer que “Quixote 

venceu” traz conteúdo jornalístico não apenas como informação, mas como ferramenta para a 

compreensão da contemporaneidade.  

 

Considerações Finais 

 Este artigo identifica, na comparação das matérias em análise, várias características da 

linguagem jornalística convencional, com suas fórmulas e padrões, e do Jornalismo Literário, 

que concede ao repórter mais liberdade de recursos. A matéria publicada na Veja atende aos 

requisitos de precisão e clareza para bem informar, mantendo um texto que, no entanto, 

poderia ter sido escrito por outro repórter, e mesmo em algumas outras situações, com poucas 

alterações. 

 Por exemplo, apesar de as duas matérias, a da Piauí e da Veja, manterem um foco no 

papel desempenhado pela torcida, enquanto na Veja se fala do torcedor, na Piauí é o torcedor 

que fala, através da voz do repórter, que é também atleticano. No jornalismo factual, não é 

comum a existência desta figura de narrador protagonista e sim, conforme menciona Lima 

(2009, p. 161), o “narrador onisciente neutro”, em terceira pessoa. Isso busca ocultar o 

“processo social” por trás da notícia, ou seja, tornar o discurso pretensamente neutro. 

 Enquanto o jornalismo moderno, da Veja, busca cobrir eventos da atualidade com a 

maior rapidez possível e funciona em conformidade com estratégias de redação pré-
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determinadas para manter uma aparência de objetividade, acaba por muitas vezes 

empobrecendo o texto e, por conseguinte, a linguagem jornalística. Já a matéria da Piauí 

apresenta um nível de aprofundamento, não se reduzindo a compilação de dados e números. 

 Ela ilustra, em sua forma de apurar e narrar, liberdades permitidas no Jornalismo 

Literário, estabelece relações que aprofundam o tema e opta por um texto original e atraente, 

que torna a notícia uma história, prosa não-ficcional. Assim, é possível considerar que a 

linguagem do Jornalismo Literário, representada pela revista Piauí, constitui linguagem 

alternativa para a cobertura jornalística, cobrindo lacunas do jornalismo convencional. 
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