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1. RESUMO 

Este artigo faz apontamentos sobre o tema desta pesquisa, qual seja o 

Jornalismo e a literatura: um estudo sobre livro-reportagem (aspectos teóricos e 

produção).  

 

2. INTRODUÇÃO  

O tema a princípio será abordar a estrutura de um livro, seguido de suas 

características textuais, apresentação do conceito de jornalismo literário e das 

técnicas da literatura possíveis de serem incorporadas no texto jornalístico, bem como 

aquilo que é necessário para a produção de um livro-reportagem. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo geral desta pesquisa é de abordar e analisar a estrutura de um livro-

reportagem e avaliar a contribuição dos recursos da literatura no tratamento dado à 

notícia, pois a contribuição da literatura no jornalismo, sobretudo do livro-reportagem, 

está 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.  

Em um segundo momento, pretendemos produzir um livro-reportagem cujo 

tema comtemplará uma espécie de retrato da mulher negra no Brasil Contemporâneo 

(século XXI).  

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa a ser realizada neste trabalho pode ser classificada como empírica -

campo, uma vez que partirá da busca de dados. Deve-se transformar as noções 

iniciais de pesquisa em outras mais válidas, que se refiram diretamente a fatos 

empíricos. Os métodos de pesquisa são desenvolvidos por meio da observação 

indireta, análise de material, como periódicos, livros e artigos para fundamento dos 

dados observados e colhidos. A pesquisa utiliza-se do estudo do jornalismo como 

gênero literário e do uso das técnicas literárias na produção de textos jornalísticos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  



A princípio será abordada a estrutura de um livro, seguido de suas 

características textuais, apresentação do conceito de jornalismo literário e das 

técnicas da literatura possíveis de serem incorporadas no texto jornalístico. O material, 

bem como as respectivas análises, serão organizadas em artigo científico. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Inicialmente foram lidos artigos e livros sobre livro-reportagem e jornalismo 

literário para entendimento teórico tanto do jornalismo atual quanto da literatura. No 

livro “O que é livro-reportagem”, de Edvaldo Pereira, o autor mostra como o livro-

reportagem extrapola as limitações da imprensa convencional, auxiliando o leitor a 

conquistar uma compreensão mais ampla do mundo contemporâneo. É um 

mergulho na fronteira onde cruzam-se o jornalismo, a literatura, a história e o futuro. 

No livro “O que é realidade”, de João Francisco Duarte Júnior, o autor aborda a 

visão que se à primeira vista o conceito de realidade parece óbvio, o autor lembra 

que exatamente por isso ele é mais difícil de ser percebido. Ele aborda questões 

como: Quem determina onde começa e termina o real? Como é a realidade 

autêntica?  

De modo geral, os autores 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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