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Resumo 

O Jornalismo Literário tem se desenvolvido como novo gênero do jornalismo desde a 

década de 1960. Nele, literatura e jornalismo se encontram em um mesmo gênero. 

Enquanto isso, o jornalismo tradicional vem passando por grandes problemas em várias 

redações. Estudando suas características e principais diferenças do jornalismo 

tradicional, o Jornalismo Literário pode ser considerado uma alternativa para a reforma 

pela qual o jornalismo diário/impresso precisa passar. Mudando a forma de escrever 

notícia, o jornalista pode ficar mais próximo do leitor e mudar a cara do jornalismo. 

Com uma pesquisa teórica, baseada em pesquisadores de gêneros jornalísticos, como 

Mônica Martinez, Felipe Pena, Edvaldo Pereira Lima, entre outros, pretende-se 

considerar a hipótese de que, com sua prática bem feita, o Jornalismo Literário erradica 

várias das dificuldades que as redações vêm contraindo. 
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jornalismo. 

 

 

Introdução 

Desde que se pratica jornalismo, ou se escreve notícias, os estilos de escrita 

mudam de uma realidade para a outra, ou de uma jornalista para o outro. Alguns 

preferem o “jornalismo padrão”, utilizando de recursos como o lead, ou a pirâmide 

invertida e todas as suas regras aprendidas no beabá do jornalismo. Outros ainda 

preferem uma forma mais literária de fazê-lo, como crônicas. Ainda outros gostam de 

mostrar sua própria opinião, escrevendo artigos. Conforme as formas de transmitir 

informação foram crescendo, surgiram novas formas de escrever. Por exemplo, com o 

surgimento do rádio, o texto tornou-se diferente, mais curto e objetivo. Para a TV, há o 

recurso do audiovisual, que sustenta o texto. A internet com sua rapidez pediu 

informações mais rápidas e textos mais compactos e objetivos. E, como para uns a 

literatura também se mistura ao texto jornalístico, o Jornalismo Literário, também 

conhecido como Novo Jornalismo, aparece como outra forma de se fazer jornalismo.  

Diante disso, ficam dúvidas de como ele é utilizado e quais suas dificuldades de 

implantação num jornalismo que é feito por muito tempo de uma forma “padrão”. Daí 
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convém formular o seguinte problema de pesquisa: Quais as implicações do Jornalismo 

Literário, conhecido como Novo Jornalismo? Ele pode ser uma alternativa para a 

reformulação do Jornalismo Impresso/diário? 

É importante levar em consideração novas formas de fazer jornalismo, pois com 

a era da velocidade em seu auge, existem meios de comunicação muito mais rápidos do 

que o velho e tradicional jornal. Vendo esse contexto, vários jornalistas já se 

preocuparam em mudar o estilo de escrever notícia, tornando-a mais literária e trazendo 

nela detalhes e recursos mais humanizados, que deixarão o leitor com mais vontade de 

ter acesso a esse produto que os outros meios de comunicação, ao noticiar o fato 

imediatamente, não conseguiram levar em conta. 

A pesquisa tem três objetivos gerais: Definir o que é Jornalismo Literário; 

pontuar todas as suas implicações, principalmente o modo de fazer Jornalismo Literário; 

e alimentar a teoria de que mudar a forma de escrever notícias, com um pouco de 

literário e mais detalhes, e a forma como o jornalista apura essas reportagens, é uma 

alternativa para a reforma que o jornal impresso precisa passar. 

Para executar este trabalho, optou-se por uma metodologia baseada no estudo de 

textos de pesquisadores que abordam esse tema. Primeiro, será abordada a definição de 

Jornalismo Literário, ou Novo Jornalismo e de como surgiu esse novo gênero baseado 

nas pesquisas do jornalista Felipe Pena e de Edvaldo Pereira Lima. Em seguida, o 

trabalho irá pontuar as implicações desse gênero, como os modos de fazê-lo, seus 

pontos favoráveis e dificuldades baseado em estudos de Mônica Martinez e Felipe 

Penas, ainda usando pesquisas de Edvaldo Pereira Lima e algumas colaborações do 

jornalista Roberto Noblat. Por fim, usando as experiências do jornalista Noblat, o 

trabalho buscará sustentar a teoria de que o Jornalismo Literário é uma alternativa para a 

reforma que o Jornalismo Impresso e diário precisa e está passando. 

 

O que é Jornalismo Literário? 

Por muito tempo, o jornal foi considerado como a forma mais precisa de 

informação. Para que esse veículo conseguisse noticiar precisamente todos os 

acontecimentos estratégias foram criadas para ajudar em um aspecto, até então notado 

em um jornalista, a objetividade. Surgiu, então, o que chamamos de lead, pirâmide 

invertida e outras regras que constituem o conhecido “jornalismo padrão”. As notícias 

eram escritas pura e simplesmente relatando o que aconteceu, levando em consideração 

a apuração feita.  
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Com o passar do tempo foram-se criando novas formas de escrever matérias e 

reportagens. O Jornalismo Literário é um exemplo disso. O jornalista se aprofunda no 

fato a ponto de conseguir descrever detalhes, sensações e outras coisas que o jornalismo 

objetivo praticado nas redações não abrange.  

Usar esse tom literário em reportagens e textos jornalísticos é como contar uma 

história. Não apenas noticiar fatos, mas contá-los, com outros pontos de vista, com 

interpretações, e detalhes aos quais a maioria das pessoas que viram o acontecimento de 

outras formas não se atentou.  

Alguns estudiosos desse assunto já defendem que o jornalismo é uma forma de contar 

histórias. Joel Silveira (1920 apud LIMA, 2004, p. 179) diria que “o bom jornalismo é 

literatura”. Para expandir e completar essa ideia, Boris Schnaiderman declara: 

 

Acho errado ver uma barreira intransponível entre o jornalismo e a literatura. 
[...] O jornalismo apropria-se das técnicas da literatura e vice-versa. O 
jornalismo tem dado maior vivacidade à literatura moderna. Qualquer 
reportagem bem feita tem elementos literários. (SCHNAIDERMAN, 1920 apud 
LIMA, 2004, p. 179).  

 

José Castelo (2007, p. 96) defende que “desde a revolução modernista, a relação 

entre literatura e a realidade já não é mais a mesma. Antes, os livros estavam de um 

lado, e o real do outro”. Ainda falando da relação literária-realidade, Castelo fala de 

como a realidade e a fantasia vem se misturando e contaminando tanto o campo da 

realidade quanto no campo da fantasia. As fronteiras que antes existiam nitidamente 

entre os gêneros textuais agora não mais existem, elas se confundem e se misturam. “As 

fronteiras entre os gêneros racharam e, em vez de cicatrizá-las ou fechá-las com 

próteses, como fazem alguns escritores mais crédulos, o caminho que se abre, ao 

contrário, é o contágio, o da contaminação” (CASTELO, 2007, p. 96).  

Humberto Werneck (2004) fala como jornalismo e literatura se misturam para 

tornar o texto mais digerível, como tornam mais prazerosa a leitura. São informações 

arranjadas de uma forma gostosa de leitura. 

 

Mas não se trata, fique claro, de literatura, esse território onde o escritor está 
autorizado a se mover com ilimitada liberdade de um deus que espalhasse 
galáxias no vazio do Universo. Não há, no que escreve Gay Talese, nada que 

não tenha sido pinçado da realidade e exaustivamente checado e conferido antes 
de baixar ao papel. É jornalismo. Mas não o jornalismo usual, predominante, 
esse em que o repórter, em nome da imprescindível busca da objetividade, se 
sente desobrigado de servir ao leitor mais que uma pilha de informações 
decarnadas – como se fosse isso a realidade. Como se a informação devesse ser, 
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goela abaixo do leitor, uma espécie de pílula para astronauta, que nutre sem a 
obrigação de ser palatável. Como se, provindos da mesma raiz latina, saber e 
sabor não pudessem andar juntos. (WERNECK, 2004, p. 524).  

 

Quanto à eficiência na mente do leitor, Felipe Pena (2006) faz comparação do 

texto com a música. Fala de como uma pessoa pode, facilmente se lembrar de vários 

trechos de músicas - ou canções inteiras. Ainda consegue trazer à memória fatos, 

pessoas, sensações, lugares e outros fatores que uma música remete. Diferente de um 

texto. Assim, ele defende que esse deve ter uma forma mais literária, para que desperte 

outros sentidos no leitor, não somente informativo. “Dizem que o bom texto consegue 

padrões musicais. Tem ritmo, harmonia e sonoridade” (PENA, 2008, p. 9). 

Enfim, o Jornalismo Literário tem como objetivo romper com alguns padrões do 

jornalismo tradicional, despertar algumas reações e sensações no leitor e dar a ele uma 

ideia mais abrangente do fato relatado pela notícia. “Seu dever é ultrapassar esses 

limites e proporcionar uma visão ampla da realidade” (PENA, 2008, p. 14)  

 

Por que Novo Jornalismo? 

Toda as formas e bases do jornalismo brasileiro foram importadas dos Estados 

Unidos. Manoel Carlos Chaparro (1998) explica e defende as raízes americanas no 

jornalismo brasileiro. “A modernização empresarial e a profissionalização da imprensa 

brasileira deram-se sob a influencia do modelo jornalístico americano. (...) E o jeito 

americano de pensar e fazer jornalismo influenciou não só as redações, mas também os 

modelos de gestão de empresas, bem como os conceitos e os esquemas de ensino de 

jornalismo” (CHAPARRO, 1998, 71 e 72).  

 

A modernização empresarial e a profissionalização da imprensa brasileira 

deram-se sob a influencia do modelo jornalístico americano. (...) E o jeito 
americano de pensar e fazer jornalismo influenciou não só as redações, mas 
também os modelos de gestão de empresas, bem como os conceitos e os 
esquemas de ensino de jornalismo. (CHAPARRO, 1998, 71). 

 

Como já descrito anteriormente, o jornalismo tradicional tem muitas regras e 

padrões de objetividade, como o lead, a chamada pirâmide invertida, os deadlines 

imediatos. Isso deixou muitos jornalistas norte-americanos insatisfeitos. Assim, 

começaram a surgir textos literários, histórias cena a cena, diálogos completos, pontos 

de vistas diferentes, personagens fora do padrão acostumado a se ver nos jornais, 

registros de características de pessoas, lugares e situações. Isso acontece por volta da 
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década de 1960 nos Estados Unidos com o nome de New Journalism, começando com 

Tom Wolf (PENA, 2008). 

Segundo Felipe Pena (2008), Joel Silveira, pioneiro na utilização do Jornalismo 

Literário no Brasil, defendia que esse estilo, chamado de “grande reportagem” no país, 

não era apenas uma alternativa para a imprensa, mas também uma forma de escapar da 

censura na ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945. Silveira, aos 26 anos, cobriu a 

Segunda Guerra Mundial, sendo o mais jovem entre os correspondentes estrangeiros na 

Europa.  Era conhecido como Víbora, e ao cobrir eventos da alta sociedade paulista, 

fazia questão de usar de toda a sua acidez e malícia.  

Porém, mesmo sendo praticado há muito tempo no Brasil, sem que os próprios 

repórteres soubessem que criavam um novo estilo, o Jornalismo Literário ganhou esse 

nome ou Novo Jornalismo na mesma década em que foi desperto nos EUA. 

Mesmo com tantos jornalistas se destacando no gênero, Edvaldo Pereira Lima 

diz que “esse novo jornalismo como passou a ser chamado por alguns crítiicos a partir 

de 1966, nunca teve aceitação unânime no jornalismo, muito menos na literatura” 

(LIMA, 2004, p. 197).  

A resistência de jornalistas tradicionais – principalmente donos de jornais – é 

muito grande ao aderir a esse novo gênero, exatamente pelo motivo de ser novo e de 

romper com padrões tradicionais que, na opinião desses, é o que sempre funcionou nas 

redações e nas páginas dos jornais. 

 

Modo de fazer 

O modo de fazer Jornalismo Literário é “ensinado” por vários autores. A maioria 

deles é com orientações para o próprio jornalista que escreve e, em sua maioria, está 

acostumado com o jornalismo tradicional. Este artigo encontrou na ideia da estrela de 

sete pontas de Felipe Pena (2006) e nas características citadas por Mark Kramer (1995, 

apud MARTINEZ, 2009) uma síntese de como fazer Jornalismo Literário. 

Para começar, Pena (2006) destaca que o jornalista literário não ignora o 

jornalismo tradicional e diário, nem descarta as técnicas narrativas aprendidas. Na 

verdade, ele “potencializa os recursos do jornalismo” (PENA, 2006, p. 6). Isso implica 

outros tópicos, sendo o primeiro a apuração rigorosa e a observação atenta. Kramer 

(1995 apud MARTINEZ, 2009) chama isso de “mergulho de realidade”, e isso demanda 

muita pesquisa e familiaridade com o tema. Isso se associa ainda com outro fator 
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apontado por ele mesmo, o de que o jornalista está no local, e viu o que está contando. 

Além de ser uma testemunha, nem amigo nem inimigo. 

Nesse ponto, juntamos a opinião de Felipe Pena (2006) com a de Kramer através 

de Mônica Martinez (2009).  

 

Kramer lembra também o pacto entre leitor e jornalista. Estamos no campo da 

realidade e ainda que o profissional reconstrua o que se desenrola de acordo 
com sua bagagem sociocultural, o leitor espera que o jornalista seja honesto o 
suficiente para relatar o que vê. Caso contrário, estaria lendo ficção ou um livro 
baseado em fatos reais. (MARTINEZ, 2009, p. 80).  

 

Em seguida, Pena (2006), falando ainda das características do jornalismo 

tradicional que não devem ser abandonadas, destaca a capacidade de se expressar, que 

complemento aqui com a quarta e a quinta características apontadas por Kramer (1995 

apud MARTINEZ, 2009), sendo voz autoral, e como consequência, estilo. 

 

Segundo o autor [Kramer], o jornalista literário tem personalidade. Como 
pessoa íntegra que é, pode ter traços tão díspares como intimidade, franqueza, 
ironia, estranhamento, confusão, até julgador ou um tremendo gozador. Aliás, é 
essa voz íntima que ostensiva, gera um campo de conexão com o leitor. Há 

personalidades mais fortes, claro (MARTINEZ, 2009, p. 81).  

 

Porém, alguns exageram. Consideram-se libertos da escravidão do jornalismo 

tradicional, preso ao imparcial e impessoal, e agora abusa da linguagem artificial e 

rebuscada. “O que é uma pena, pois precisão é uma das grandes vantagens do texto 

jornalístico” (MATINEZ, 2009, p. 82). 

Mudando a de ponta na “estrela de sete pontas” de Felipe Pena (2006), indo para 

a segunda, tocamos em um limite que deve ser ultrapassado: do acontecimento 

cotidiano, ou seja, o jornalista busca pautas que não são comuns, ou que nunca foram 

cobertas sob uma certa ótica. Isso demanda tempo e uma apuração mais detalhada e 

longa, muitas vezes. Assim, rompe com duas características básicas do jornalismo 

tradicional, que é a periodicidade e a atualidade. 

Com esses esforços a mais do jornalista para abordar outras pautas, ele pode 

proporcionar uma visão ampla da realidade, que é a terceira ponta da estrela de Pena 

(2006). Kramer (1995 apud MARTINEZ, 2009), para completar, diz que os jornalistas 

literários “devem prestar atenção e escrever sobre acontecimentos rotineiros, lançando 

luzes sobre fatos que aparentemente passam despercebidos” (MARTINEZ, 2009, p. 81). 
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Felipe Pena (2006) toca em um ponto importante falando das características 

importantes do jornalista literário. Exercitar a cidadania, “um conceito gasto e 

esquecido. [...] Quando escolher um tema deve pensar em como sua abordagem pode 

contribuir para a formação do cidadão, para o bem comum, para a solidariedade” 

(PENA, 2006, p. 7), e isso ele chama de “espírito público”. 

Mesmo com a fidelidade a alguns conceitos do jornalismo, o escritor rompe com 

alguns conceitos básicos que “engessam” o texto, e um desses é o lead. Essa fórmula foi 

criada para aumentar a agilidade da produção na redação e tornar o jornalistas mais 

sintéticos. Isso funcionou. Porém, não cabe no novo jornalismo. Pena (2006) chama o 

uso do lead de “falta de criatividade, elegância e estilo. É preciso, então, fugir dessa 

fórmula e aplicar técnicas literárias de construção narrativa” (PENA, 2006, p. 8).  

Falando ainda de regras do jornalismo tradicional que são rompidas no 

Jornalismo Literário, levam-se em consideração as fontes. É importante evitar 

“definidores primários” que são os “entrevistados de plantão”. São aqueles que estão em 

todas as matérias, fontes oficiais – governadores, ministros, advogados. Para mudar esse 

aspecto, segundo Pena (2006), é necessário que se escute o cidadão comum, uma fonte 

anônima, ou seja, os pontos de vista que nunca foram abordados. 

Para Kramer (1995 apud MARTINEZ, 2009), outras duas características 

peculiares do Jornalismo Literário são importantes: a posição móvel do autor e a arte de 

conferir um estrutura adequada à história. O jornalista está livre para colocar o texto na 

estrutura que achar melhor e mais adequada para aquele assunto. Terceira ou primeira 

pessoa, fazer experimentações de pontos de vista, narrativa primária, histórias, tudo o 

que for usado para tornar os fatos mais reais e próximos do leitor, é aceitável. 

Para finalizar as características do Jornalismo Literário, Kramer (1995 apud 

MARTINEZ, 2009) e Pena (2006) se completam em um último ponto. O primeiro 

aponta para a criação de sentidos, usando símbolos e metáforas, isso para que o leitor se 

aproxime do fato, que torne possível a ele entender para onde está sendo levado. 

 Tudo isso para um último objetivo apontado pelo segundo, a perenidade. “uma 

obra baseada nos preceitos do jornalismo literário não pode ser efêmera ou superficial. 

[...]O objetivo aqui é a permanência” (PENA, 2006, p. 8). Um exemplo disso dá 

Humberto Werneck (2004) ao falar do livro de Gay Talese, Fama e anonimato. “Esta 

coletânea de textos jornalísticos, alguns deles escritos há mais de quarenta anos, guarda 

ainda o frescor de coisa nova” (WERNECK, 2004, p. 525). 
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Começando a reforma 

“Por favor, não me contem o que já sei. Topo ler o que já sei se vocês 

acrescentarem informações que desconheço ou se me explicarem o que não entendi 

direito. Até topo ler sobre o que já sei se vocês tentarem antecipar o que está por vir. 

Mas só nestes casos” (NOBLAT, 2003, p. 114). Este pensamento resume a crise pela 

qual o jornalismo passa, relatada por Noblat. Ele é um dos maiores defensores da 

reforma que o jornalismo impresso deve passar.  

Humberto Werneck (2004) também critica a fase por que o jornalismo está 

passando.  

 

“Entrou-se, a certa altura, por um lamentável desvio. Novas e bem-vindas 
tecnologias, como a internet, que deveriam ser manejadas como ferramentas 
adicionais, têm sido frequentemente usadas, nessa busca, como ferramentas 
preferenciais, quando não únicas, dispensando o jornalista de respirar outro ar 
que não seja o condicionado das redações. (WERNECK, 2004, p. 525).  

 

Segundo ele, não se faz mais o jornalismo de rua, aquele que conhece o público, 

que conhece a sociedade em que está inserido. Segundo Noblat, “o problema é que os 

repórteres não saem mais da redação à procura de notícias. Eles saem atrás de notícias 

que nascem dentro da própria redação” (NOBLAT, 2003, p. 42).  

Diante desses problemas que surgiram com o tempo no jornalismo, diante do 

que hoje é o jornalismo impresso, é necessária a reforma. E o Jornalismo Literário é 

uma alternativa que deve ser levada em consideração. 

Como já descrito nas citações de Ricardo Noblat e de Humberto Werneck, as 

novas tecnologias usadas para noticiar já fazem o papel que antes era apenas do 

jornalismo diário. Uma notícia de última hora com certeza será informada pelo rádio, 

pela TV ou pela internet. Tudo é mais rápido. E isso fez com que o jornal perdesse seu 

principal objetivo, o de informar. Agora ele precisa mais do que isso. Ele precisa 

interpretar, ele precisa contar a história completa que não foi contada pelos outros meios 

de noticiar.  

O modo como o Jornalismo Literário propõe uma nova forma de contar notícia, 

de procurar a notícia e de apurá-la pode ser uma forma interessante de alternativa para 

tornar as reportagens e matérias do jornal diário mais relevantes e atrativas. 

Outro grande problema que o jornalismo diário sofre e que o Jornalismo 

Literário poderia abolir é o de os repórteres serem “ratos de redação” e não mais saírem 

atrás da notícia. 
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Sobre isso, Werneck critica e repudia. 

 

Tudo, ou quase tudo, se resolve ali, por telefone ou diante da tela do 

computador – e ai está, conjugada aos cortes cada vez mais brutais nos 

quadros e borderôs das empresas, uma explicação para o conteúdo 

monocórdio que nivelou, por baixo, boa parte dos jornais e revistas. [...] 

Mais grave do que isso, no entanto, tem sido a já citada cristalização do 

hábito preguiçoso de tentar fazer jornalismo apenas no fundo das 

redações. Em muitas delas – no Brasil, inclusive – as saídas à rua 

destinam-se não mais à garimpagem de novidades, à investigação de 

hipóteses, razão de ser do jornalismo, mas a confirmar teses e suposições, 

e até mesmo a conformar a realidade, se essa não colaborar, a pautas 

olimpicamente concebidas por chefias iluminadas (WERNECK, 2004, p. 

525, 526).  

 

Quando se olha para o fazer do Jornalismo Literário, o novo jornalismo, é 

impossível que esse quadro continue o mesmo, pois, como já detalhada e 

cansativamente explicado, para se escrever uma reportagem  com viés literário, precisa-

se entender do que se fala, precisa-se ir atrás da notícia, precisa-se procurar a novidade. 

É necessário que o jornalista se emprenhe em descobrir coisas novas. É ele quem faz a 

notícia e não a notícia que faz o jornalista. 

Em uma declaração ocasional, Ricardo Kotscho explicou: “É que eu preciso! 

Repórter que vai à rua sujar os sapatos” (WERNECK, 2004, 527) 

 

Como o Jornalismo Literário supre as deficiências do jornalismo. 

O quadro pelo qual o jornalismo vem passando nas redações do mundo todo é 

preocupante. A padronização das notícias é uma das hipóteses pelo qual apenas uma 

emissora ou editora em cada local do mundo detenha o poder da comunicação. Todas 

falam do mesmo assunto, e a que tem mais poder de imagem é a que se destaca. O 

jornalismo diário, principalmente o impresso, ainda tem seu público característico, mas 

vem perdendo força. É ai que vem a grande crítica ou sugestão: é necessária uma 

reforma. Para isso, vem sendo estudada um novo movimento que destaca uma nova 

forma de escrever notícia, de fazer jornalismo. O Jornalismo Literário, o novo 

jornalismo. 

Começando nos Estados Unidos e difundido no mundo todo, a fusão entre 

jornalismo e literatura tem se repercutido nas redações e mudado a forma de escrever de 

vários jornalistas. Muitos se destacaram por agradar ao público leitor pela nova forma 

de escrever notícia. 
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O Jornalismo Literário propõe um novo olhar sobre a sociedade, um olhar mais 

aberto, que procura novas pautas, que faz a notícia e não espera ela acontecer. Que tira 

fatos do anonimato e coloca em pauta de discussões. Nesse gênero, o jornalista faz jus à 

profissão, além de exercer seu papel de cidadão. Além disso, o leitor contará com uma 

diversidade de assuntos de um jornal para o outro. 

A característica forte que o Jornalismo Literário trás é transformar o jornalismo 

em fonte de história e não só de informação. Além de guardar nas páginas dos jornais 

uma informação importante para aquele dia, o jornalista escreve um texto que vai ser 

guardado como fonte de informação daquela época para as futuras gerações, por isso o 

trabalho a mais de apurar e ter uma história completa e não só o último acontecimento. 

Por último, essa nova forma de escrever uma reportagem elimina das redações o 

grande problemas dos últimos anos: o congestionamento de jornalistas parados em 

frente ao computador e escrevendo reportagens baseadas em entrevistas feitas pelo 

telefone. Pautas geradas dentro da redação, jornalistas que não presenciam o fato, e que 

escrevem o que outros viram deixa de ser o cotidiano dos jornais. O jornalista precisa 

conversar frente a frente com a fonte, ele precisa “sujar os pés na rua”, ele precisa 

presenciar o fato. Ele deixa de ser apenas escritor para ser relator, ele é testemunha. Ele 

o contador da história. 

 

Conclusão 

Com os argumentos expostos nesse artigo, o Jornalismo Literário é uma 

alternativa de mudar o jornalismo diário, transformá-lo em mais “consumível” pela 

nova geração, além de garantir a geração que já usa esse veículo. 

Esse novo jornalismo é mais do que uma forma de salvar o jornalismo diário. É 

uma forma de mudar o como a sociedade, principalmente a parcela que tem o hábito de 

acompanhar notícias, de entender o que acontece, e não apenas saber o que aconteceu. É 

uma forma de mudar o conceito de jornalismo que a sociedade tem. 

Concluindo, o Jornalismo Literário é uma sugestão para mudar a forma de fazer 

jornalismo, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde é conhecido como o New 

Journalism. É importante que os jornalistas atuais, ou a nova geração de jornalistas 

aprenda a fazer esse novo jornalismo, e entendam a revolução que ele pode fazer no 

jornalismo conhecido. Além de ser um novo gênero a ser estudado pelos pesquisadores, 

para ser comparado, explorado, criticado e, o mais importante, praticado. E se continuar 

crescendo como nota-se, esse dará muitas sugestões de pautas e problemas de pesquisa. 
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