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1.RESUMO 
 
O ponto de partida dessa iniciação científica é entender porque há cada vez menos jornalismo 
literário sendo produzido e comercializado, tanto em sala de aula quanto em bancas de jornais ou 
veículos de comunicação. 
 
Na tentativa de desvendar este complexo fato, e usando como base o futuro produtor de conteúdo 
jornalístico, está sendo aplicado um questionário em turmas do primeiro e terceiro semestres do 
curso, ambas da fiamfaam. Com isso, pretende-se analisar em qual momento o jornalismo distanciou-
se da literatura. 
 
 
 
 2. INTRODUÇÃO 
 

No início do século XX, João do Rio (pseudônimo de Paulo Barreto) se lançou em uma investigação. 

Queria o escritor, e também assíduo colaborador de jornais, saber se a literatura mais ajudava ou 

atrapalhava o ofício do jornalista, no que se referia, claro, à escrita. Assim nasceu a obra O Momento 

Literário, em 1907. Nessa ocasião o pesquisador tinha como alvo o escritor-jornalista, ou seja, 

autores que produziam literatura e também trabalhavam para jornais. Essa pesquisa, que se tornou 

uma importante referência na compreensão da vida intelectual da virada do século no Brasil, inspirou 

a investigação que Cristiane Costa realizou no livro Pena de Aluguel, quase cem anos mais tarde. No 

que isso orienta este projeto?  

Para conseguir interpretar e produzir o jornalismo literário é preciso antes saber o que é jornalismo e 

o que é literatura. Queremos verificar uma vez mais como ambas se relacionam e intervêm 

mutuamente, desta vez nos focando no recém ingresso estudante de jornalismo. Sabendo que os 

livros dizem muito sobre o seu leitor, desejamos entender, em um primeiro momento, sua bagagem 

literária trazida à faculdade. O que leu até então? Após um ano, já habituado aos corredores 

acadêmicos, como será a junção de sua memória literária com as diferentes técnicas da escrita? 

Aliás, após esse ano de estudos e sugestões diárias de aperfeiçoamento, como estaria se renovando 

a biblioteca desses jovens? Sua leitura reflete algum desenvolvimento intelectual? 

Para saber, é melhor perguntar-lhes. E disso está incumbida esta pesquisa. 

 

 

 

3.OBJETIVOS  

 
Através dos dados coletados, pretendemos saber quais características determinam a biblioteca 
pessoal do aluno. Suas leituras refletem a escolha profissionail? E se refletem, são capazes de 
determinar a inserção da literatura no estilo de escrita?  
 
Levando em consideração a transformação pessoal desse aluno no primeiro ano de curso, e 
imaginando que haja algum reflexo em suas leituras, quais influências a vida acadêmica teve em sua 
transformação bibliotecária? Em qual momento o jornalismo distanciou-se da literatura; ou seria 
apenas uma questão mercadológica nas editorias dos veículos de comunicação? 
 
Queremos analisar o êxito do ensino superior no embasamento literário do aluno, pois isso refletirá, 
sem dúvida, em sua carreira, visto que o mercado exige profissionais que possam, além de 
reproduzir, criar e intervir com alguma autonomia no processo de comunicação e interpretação dos 
fatos. 
 
Após a finalização da aplicação de questionários, queremos apresentar resultados desta pesquisa 



numa oficina sobre Jornalismo Literário, coordenada pelo professor orientador, Cristiano de Sales, na 

Semana de Comunicação da Fiam-Faam, prevista para o mês de outubro de 2014; bem como 

submeter artigos para revistas de Comunicação devidamente indexadas. 

 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  
 

Em Agosto de 2014, a pesquisa chegou à metade de seu caminho. Das turmas previstas inicialmente 

(duas de cada semestre), 50% das informações já foram coletadas. Pude relacionar alguns dados e 

chegar a conclusões bastante interessantes – a que antes não poderia imaginar. 

 

O primeiro reconhecimento é que alunos que cursaram o ensino médio na rede privada de ensino 

tendem a criar o hábito da leitura, preferencialmente, dentro de casa; enquanto alunos da rede 

pública adquirem o hábito da leitura, preferencialmente, na escola ou com amigos. Ainda sobre onde 

os alunos de Jornalismo adquiriram o gosto pela leitura, aqueles que começam a ler por influência 

caseira, independente do ensino público ou privado, apresentam obras mais complexas (e ou 

aprofundadas) do que alunos que adquirem o gosto dentro da escola. Se a escola é a responsável 

pela biblioteca literária desse aluno, a realidade ganha outra forma. Quando perguntados sobre o que 

leram – e se gostaram – no ensino médio, clássicos brasileiros aparecem nas respostas; porém não 

costumam permanecer na biblioteca atual deles. Dos que trazem o gosto pela leitura dentro de casa, 

revelam-se leitores desde Machado de Assis e Gabriel García Márquez à George Orwell. Já entre os 

que adquirem o gosto pela leitura na escola, as obras mais presentes nas respostas dos pesquisados 

são, por exemplo, os best-sellers norte-americanos líderes de venda na atualidade. Nesse caso, os 

autores variam entre John Green (de A Culpa é das Estrelas), Nicolas Sparks (de Querido John) e J. 

K. Rowling (de Harry Potter). Shaskepere, Camões ou Jorge Amado, por exemplo, também habitam 

os estilos de determinados alunos, porém, aparecem numa menor frequência. Costumam surgir, por 

exemplo, quando a pergunta é: ¨Quais obras ou autores gostaria de ler?¨. 
   

Comentei no parágrafo anterior sobre algumas questões, porém, como evidencia o questionário 

anexado neste documento, foram 20 perguntas respondidas por cada aluno. Das indagações 

presentes, algumas são: ¨Cite os três últimos livros que leu esse ano¨, ¨Consegue se lembrar de 

algum livro sugerido no ensino médio e que você tenha lido?¨, ¨Você está lendo algum livro no 

momento?¨, ¨Por que escolheu o curso de jornalismo?¨ e ¨Se lhe fosse pedido para indicar um bom 

livro, qual seria?¨. Esta última pergunta é considerada uma das mais importantes para essa iniciação 

científica. Se lhe fosse pedido para indicar um bom livro, qual seria? É o mesmo que perguntar, em 

outras palavras, ¨qual é sua influência literária?¨. É claro que as variações - como o próprio nome já 

diz, variações – apresentam muitos universos literários nas respostas, mas indicar um livro significa 

fazer uma escolha. E essa escolha é de extrema importância para essa pesquisa. É uma espécie de 

DNA de sua biblioteca. 

  

Há outras interrogações que também surpreenderam nas respostas. Como há também, claro, as que 

apenas confirmaram pensamentos. Pretendo compartilhá-las no Conic 2014 e abrir o leque de 

discussões, através do que foi pesquisado, sobre onde estão os maiores influenciadores literários dos 

jovens estudantes de Jornalismo. 

 



No final da pesquisa, com previsão para novembro de 2014, pretende-se entender, dentro dos limites 

de abrangência das perguntas e respostas, em qual etapa o jornalismo e a literatura distanciaram-se 

um do outro. Ou seja, se há literatura na biblioteca desse aluno e há jornalismo em sua rotina 

estudantil, quem é o verdadeiro responsável pela cada vez menor existência de jornalismo literário 

nas bancas e veículos de comunicação? 

 

Uma pergunta desafiadora. Mas esta pesquisa decidiu não se amedrontar com a complexidade da 

questão - e tentará responder 
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