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O jornalismo literário como expansão do jornalismo convencional: análise do 
livro Hiroshima 

1. RESUMO 

Os primeiros jornais surgiram com grande expressão literária. No entanto, as 

exigências para cobertura de guerras, bem como os avanços tecnológicos mudaram 

a maneira de transmitir informação, distanciando a escrita dos recursos da literatura.  

A objetividade e a rapidez tornaram-se prioridade na época e o modelo prevaleceu 

nos Estados Unidos, permanecendo como padrão no Brasil. Questiona-se, porém, o 

volume de informação que deixa de ser noticiado devido às limitações do jornalismo 

convencional, que confere superficialidade à notícia. Sendo assim, o jornalismo 

literário passa a ser visto como um recurso necessário para complementar o dever 

social, reforçando a necessidade de sua existência juntamente ao jornalismo diário.  

Para comprovar isso, a presente pesquisa se utiliza do livro-reportagem Hiroshima, 

escrito pelo jornalista norte-americano John Hersey, e publicado em 1946, como 

objeto de estudo. 

2. INTRODUÇÃO 

As constantes transformações na sociedade influenciam diretamente na 

maneira de produzir informação. Textos longos, detalhados e marcados com 

conteúdos intelectuais, raramente são encontrados nos periódicos. Ao contrário, a 

pressa da vida moderna e a evolução das novas tecnologias sugerem que quanto 

mais objetivo o texto, mais os leitores o lerão.  

Contudo, essa concepção de leitor e a necessidade de seguir uma receita 

respondendo apenas as perguntas do lead colaboraram para a carência de dados e 

para a maior quantidade de falhas, já que a falta de apuração e emersão do 

jornalista no fato se tornam uma porta de entrada para a divergência. Além de 

conferir à notícia caráter efêmero. Essa condição se choca com a real função do 

jornalismo. Para Alceu Amoroso Lima (1990), o jornalismo deve contribuir para a 

formação da opinião pública, mas sempre que uma informação for divulgada de 

maneira imprecisa, com interesse ou sem o tratamento preciso, estará falhando. 

Dessa forma, para superar o trabalho raso que está em evidência no 

jornalismo diário, o livro-reportagem, gênero do jornalismo literário, “é uma forma de 



ter uma visão mais ampla e profunda, sem a fragmentação que caracteriza a 

cobertura jornalística cotidiana.” (BELO, 2006, p.42). 

A contribuição da literatura no jornalismo, sobretudo do livro-reportagem, está, 

portanto, na capacidade de apresentar ao leitor notícias que são isoladas dos 

veículos tradicionais, mas que garantem compreensão ampliada do mundo atual, 

preenchendo as lacunas deixadas e estendendo a função informativa e orientativa 

do jornalismo. (LIMA, 1993). 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo geral avaliar as limitações do jornalismo diário 

e a contribuição dos recursos da literatura no tratamento dado à notícia.  

Os objetivos específicos consistem em apresentar a importância do jornalismo 

literário como uma extensão do jornalismo convencional e sugerir o uso do termo 

‘jornalismo narrativo’ como maneira de conduzir um texto com começo, meio e fim, 

que cria uma proximidade do leitor com o fato, ao se aproveitar de recursos da 

literatura na confecção da informação cotidiana. 

4. METODOLOGIA  

Estudo do jornalismo como gênero literário e do uso das técnicas literárias na 

produção de textos jornalísticos, além da análise do livro-reportagem Hiroshima, 

elencando em tópicos elementos de várias áreas do conhecimento presentes na 

obra.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A princípio será abordada a estrutura da notícia utilizada pelas redações 

jornalísticas atuais, seguido das críticas a esse modelo, a apresentação do conceito 

de jornalismo literário e das técnicas da literatura possíveis de ser incorporadas no 

texto jornalístico. Em seguida, justificar o uso do termo ‘jornalismo narrativo’ e os 

benefícios dessa prática. Por fim, ilustraremos as teorias com trechos do livro 

Hiroshima.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Vários autores julgam a falta de trabalhos jornalísticos mais aprofundados, 

que serviriam de base para a compreensão dos acontecimentos e da 



contemporaneidade, e a falta de espaço disponível para matérias e jornalistas com 

este perfil. Assim, apontam o jornalismo literário, mais precisamente o livro-

reportagem, como um veículo de suporte para ir além das respostas do lead. 
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