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A literatura na cobertura das guerras 

 

 

Apresentação 

O presente estudo tem por objetivo identificar a relação entre a literatura e a 

correspondência de guerra. Ou melhor, descobrir como essas duas áreas podem, 

através do repórter, se encontrar. Para isso a pesquisa irá identificar em qual ponto 

torna-se relevante utilizar a literatura no jornalismo, no presente caso, na guerra. Em 

outras palavras, como o lirismo da literatura pode substituir a frieza das técnicas 

jornalísticas clássicas, como o lead, na cobertura dos fatos, ao colocar o repórter 

como agente responsável por transpor o cidadão comum (leitor) para uma zona de 

conflito. Por limitação, a técnica da pirâmide invertida não pode fazer isso. 

 

Aliás, com a dispensa do objetivismo imposto pelo jornalismo da escola norte-

americana, é possível que o correspondente de guerra expresse seus sentimentos, 

impossíveis de ficarem inertes à complexidade de um conflito. Isso inclui a mudança 

da visão do autor sobre os “atores” que atuam na guerra. Eis a principal hipótese 

que tentamos até o momento defender: a de que em meio às coberturas os 

jornalistas escritores mudam sua forma de entender o conflito. Ocorreu com Euclides 

da Cunha e com José Hamilton Ribeiro, suas obras são evidências disso. 

Para chegar a esse resultado, serão analisados em especial os artigos de Euclides 

da Cunha durante sua cobertura à Guerra de Canudos e publicados posteriormente 

no jornal O Estado de São Paulo – publicado em forma de coletânea no livro 

Canudos e Inéditos. Ainda, haverá um comparativo com outras obras oriundas de 

coberturas de guerras, tal qual : O Gosto da Guerra de José Hamilton Ribeiro sobre 

a Guerra do Vietnã e, em menor intensidade Com a FEB na Itália de Rubem Braga 

sobre sua cobertura durante a Segunda Guerra Mundial. 

Justificativa 

Nesse ínterim é possível definir a pesquisa como relevante para o jornalismo, por 

dois motivos principais. Primeiro, a questão da transposição do leitor para o local 

onde acontece o fato. O lead e a pirâmide invertida, técnicas do jornalismo 

tradicional, frio e objetivo, nunca, por motivos limitativos, poderão expressar os 



sentimentos presentes numa guerra, bem como os conflitos afetam psicológica e 

visceralmente as pessoas envolvidas direta ou indiretamente. 

Outro motivo é a necessidade de utilizar a literatura como meio de tornar o 

jornalismo atraente e apaixonante, e não uma mera ferramenta de informação, 

técnica e fria. Muito por conta das redes sociais, manchetes tornaram-se o corpo da 

mensagem, sendo, em tese, suficiente para informar. Como um “texto público” de 

140 caracteres teria capacidade de informar e oferecer elementos para a 

interpretação e entendimento dos fatos? Isso pode tornar o leitor cada vez mais 

preguiçoso, desestimulá-lo a refletir o mundo, levando-o a ignorar as entrelinhas e 

implicações que um simples (ou grandioso) fato gera no mundo. 

 

 

Metodologia 

Para obter o resultado desejado, será necessário deixar bem claro o conceito do que 

é jornalismo literário, isso será alcançado pela utilização da Teoria da Estrela de 

Sete Pontas, adotada por Felipe Pena, bem como a partir da leitura de Pena de 

Aluguel, de Cristiane Costa e, claro, a frequentação em reportagens de maiores e 

menores fôlegos (Lillian Ross, Truman Capote; e revista Piauí, respectivamente). 

Assim, será possível delimitar aquilo que seja apenas jornalismo, apenas literatura e 

o que, por fim, esteja na natureza do jornalismo literário. 

Identificado isso, vimos analisando mais a fundo as correspondências de Euclides 

da Cunha como enviado do Jornal O Estado de São Paulo, junto à grande obra 

literária resultante desse momento do escritor-jornalista, Os Sertões. Os demais 

livros, Com a FEB na Itália, de Rubem Braga e O Gosto da Guerra, de José 

Hamilton Ribeiro, servirão como leituras para que melhor entendamos esse exercício 

de conciliar literatura e jornalismo em situações delicadas e complexas como as de 

confrontos armados.  

Pretendemos comunicar resultados desta pesquisa numa oficina sobre Jornalismo 

Literário, coordenada pelo professor orientador, na Semana de Comunicação da 

Fiam-Faam, prevista para o mês de Outubro de 2014; no Congresso Nacional de 



Iniciação Científica, bem como submeter artigos para revistas de Comunicação 

devidamente indexadas. 
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