
 

 

Um olhar que foge aos lugares-comuns 
 
 
O Jornalismo Literário é um estilo que une o texto jornalístico à 
literatura, com o objetivo de produzir reportagens mais profundas, 
amplas e detalhistas, com uma postura ética e humanizada.  
Esse ramo do jornalismo foge do noticiário superficial, revela um 
universo que geralmente fica oculto nas entrelinhas das matérias 

cotidianas e apresenta um ponto de vista pessoal, autoral, sobre a realidade. É uma 
mescla de Jornalismo, Literatura e História, praticada com responsabilidade e princípios 
morais, e pode ser expressa através de livros, filmes, programas de TV, artigos de 
jornais e revistas, meios virtuais, entre outros.  
 

Essa forma de fazer jornalismo começou a ser gestada no 
começo do século XX, com poucas obras esparsas. Seu 
nascimento é creditado por volta de 1946, quando a 
edição da revista The New Yorker, de 31 de agosto de 
1946, dedicou toda a edição para publicar o que se 
tornaria uma das principais referências em jornalismo 
literário: Hiroshima, de John Hersey. 

Hersey atingiu um nível de excelência na arte de reportar, 
com a criação desse conjunto de seis histórias que tem 
como elemento comum o ataque americano à cidade 
bombardeada com armas nucleares, na II Guerra Mundial. 

Em 1960, os Estados Unidos observaram o crescimento dessa nova técnica de fazer 
jornalismo. Cansados de matérias factuais e muitas vezes desinteressantes, os jornalistas 
decidem sair de suas redações e inovar, apurar a fundo um fato, fazer muitas 
entrevistas, pesquisar em arquivos, percorrer grandes distâncias, levantar dados, imergir 
na história e narrá-la com o uso de recursos e ferramentas de ficção. 

Dessa década destaca-se o exercício 
investigativo de Truman Capote, autor 
do livro-reportagem A Sangue Frio, no 
qual reconstitui detalhadamente um 
crime monstruoso ocorrido nos EUA, 
acentuando o perfil das vítimas e o 
caráter dos jovens criminosos (foto). 



 

 

A partir da publicação das quatro partes desse texto pela revista New Yorker, em 
1965, a fusão entre técnicas de ficção com jornalismo investigativo numa reportagem 
conquistou notoriedade e fez escola, a revista bateu recordes de vendas e, em janeiro 
de 1966, o romance saiu em formato de livro. 

Nesse jornalismo de reportagem, o conteúdo é importante, mas também a forma do 
texto se coloca como uma das preocupações fundamentais – a capacidade do 
jornalismo de recriar a realidade com um estilo próprio, construindo um relato cuja 
propriedade mais destacada é o estilo da narração. Novos jornalistas vão consolidar o 
estilo: Michael Herr, Richard Goldstein, Susan Sontag, Raumond Mungo, Tom Wolfe, 
Gay Talese e Norman Mailer constroem o estilo batizado por alguns críticos literários 
de faction (fact+fiction – fato+ficção) ou new journalism. 

 

No Brasil, tornou-se famosa a prática exercida pelos jornalistas da Revista Realidade e 
do Jornal da Tarde, que apostaram em um jornalismo que ia além das aparências e 
mergulhava fundo nos fatos, gerando obras criativas, que exploraram o lado autoral de 
cada jornalista, e ao mesmo tempo exigiam desses profissionais o apuro na 
apresentação de dados minuciosos e a procura do ser humano por trás dos fatos 
objetivos. 

 Essa prática do texto jornalístico mesclado com 
elementos da literatura também foi exercida quase 
involuntariamente por escritores talentosos como 
Euclides da Cunha, em sua obra-prima Os Sertões e 
por João do Rio, jornalista e escritor e, 
voluntariamente, por Caco Barcelos, Zuenir Ventura e 
Joel Silveira, entre outros nomes brasileiros, que 
constam da listagem de publicações que vem a seguir 
e que fazem parte do acervo do Sistema de 
Bibliotecas Vera Cruz. 



 

 

Nos dias de hoje, principalmente no Brasil, esse ramo do jornalismo vem minguando e, 
quando respira, restringe-se à mídia televisiva. Essas matérias ocupam muito espaço e 
há cada vez menos repórteres dispostos a encarar o desafio de entrar de cabeça num 
assunto, esquecendo tudo o mais para, no fim, ter o prazer de contar uma boa história. 

Sérgio Vilas Boas, professor do curso de pós-graduação em jornalismo literário, avalia 
“que esse gênero está, atualmente, num bom momento. Faculdades começaram a criar 
disciplinas com esse conteúdo e há uma demanda clara do público por esse tipo de 
jornalismo. O quadro de pessoas capazes de escrever nesse estilo não se renovou nos 
25 anos, em que o atual padrão de jornalismo noticioso predominou e os profissionais 
não sabem escrever assim”. Vilas Boas acredita que o jornalismo literário “é uma das 
saídas para reverter a queda do número de leitores, que é preciso que esse jornalismo 
seja praticado diariamente nos jornais e é injustificável que não tenhamos isso."  

Ainda segundo Vilas Boas: “em 2006, o Prêmio ESSO de Jornalismo deixou de ir para 
matérias que envolviam denúncia envolvendo corrupção, em que muitas vezes o 
repórter nada fez de apuração, mas apenas foi o porta-voz de fontes dispostas a falar."  

A vencedora foi Conceição Freitas, que ganhou com uma 
reportagem em série, outra prática típica do jornalismo 
literário, sobre o amor. Matérias de página inteira, em 
capítulos, com personagens muito bem selecionadas, 
nenhuma delas famosa, nas quais a autora relata dez 
histórias sobre o relacionamento entre pessoas portadoras 
de deficiências, socialmente apartadas ou simplesmente 
incomuns, como cegos, surdos, mudos, pacientes de clínica 
psiquiátrica, prisioneiros e mendigos, entre outras. 
 
A reportagem leva inevitavelmente a uma reflexão sobre 
como o amor entre as pessoas pode superar dificuldades 

aparentemente intransponíveis e diferenças e todas as espécies. Isso chama a atenção 
para a necessidade do jornalismo impresso de tirar o foco das mesmas coisas da TV, 
porque quem lê tem uma atitude diferente de quem assiste TV ou ouve rádio. Ter um 
olhar diferente sobre o mundo é uma característica importante hoje. 

Além dessa aclimatação no jornalismo brasileiro, o New Journalism vai produzir 
também uma vertente de língua espanhola, o Periodismo Literário de Creación, 
desenvolvido em larga escala no jornalismo sul-americano por nomes como o argentino 
Tomás Elloy Martinez e o Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Ainda na 
década de 1980, um fenômeno editorial na Austrália vai reverberar os mesmos 



 

 

elementos em questão. O Ferret Journalism, versão australiana do New Journalism, 
também vai buscar um impulso renovador na hibridização de técnicas literárias sobre a 
produção de reportagens jornalísticas. Por último, a explosão dos blogs mantidos por 
jornalistas na WEB é um fenômeno que tem demonstrado a potência de renovação que 
o jornalismo pode investir em suas rotinas de produção quando se abre a possibilidade 
para uma expressão mais livre do profissional de imprensa. 
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O jornalismo literário em nossas bibliotecas 
 
 
BARCELLOS, Caco. Abusado: o dono do Morro Dona Marta. Rio de Janeiro: Record, 
2003. 558 p. 
 

Uma reportagem investigativa sobre a entrada do Comando Vermelho na favela 
Santa Marta, no Rio de Janeiro, e a formação de uma geração de traficantes. O 
livro acompanha a escalada da criminalidade no Rio, revelando o seu código 
de ética e modus operandi através da história de Juliano VP, codinome de um 
famoso traficante carioca.  

 
ROTH, Joseph. Berlim. Traduzido por José Marcos Macedo. Posfácio de Alberto Dines. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 208 p., il. (Jornalismo literário). 
 

Judeu de Brody, cidade que foi austríaca e polonesa antes de ser ucraniana, 
Joseph Roth (1894-1939) viveu na própria carne o fim do Império Austro-
Húngaro. Da tragédia histórica que o marcou para o resto da vida, nasceu o 
observador privilegiado dos novos tempos. Príncipe dos jornalistas alemães na 
década de 1920, Roth traça nos artigos de "Berlim" uma imagem vibrante e 
contraditória da velha cidade prussiana, tomada de assalto por bondes, 



 

 

refugiados e arranha-céus, a epicentro da República de Weimar. O jornalismo 
de Roth é afeito às personagens e às cenas do cotidiano mais miúdo, promovido 
com os  protagonistas de um lugar e uma era. 

TCHEKHOV, Anton. Um bom par de sapatos e um caderno de anotações: 
como fazer uma reportagem. Seleção de Piero Brunello. Traduzido por Homero Freitas 
de Andrade. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 159 p. (Prosa).  

Toda a riqueza de observação e detalhes que Tchekhov usava nos seus contos e 
peças, a favor do jornalismo-literário em uma reportagem de viagem. 

 
PRADO, Antonio Carlos. Cela forte mulher. São Paulo: Labortexto, 2003. 192 p., il.  
 

O livro é resultado de 7 anos de convivência do autor no sistema penitenciário 
feminino do Estado de São Paulo."Cela forte mulher" é a expressão de incentivo 
usada por presidiárias quando estão precisando aumentar a autoestima. Ao 
tocar o projeto de montar e dirigir um jornal dentro do sistema carcerário 
feminino, o autor se tornou confiável e confidente para as presas. Estas pediram 
que ele escrevesse o livro, deram opiniões na edição de texto e fotos e 
chegaram a escrever capítulos a quatro mãos, junto com o autor. Com um olhar 
sensível, apaixonado, é narrada a vida de criminosas, mas, antes de tudo, de 
mulheres. Personagens complexas, paradoxais, fascinantes, humanas.  

SEIERSTAD, Åsne. 101 dias em Bagdá. Traduzido por Sofia de Sousa Silva. Rio de 
Janeiro: Record, 2006. 394 p.  

Neste livro, a autora relata o que viu e viveu em Bagdá entre os meses de 
janeiro e abril de 2003. Usando sua experiência como correspondente, 
Seierstad faz uma crônica do cotidiano na Guerra do Iraque, mostrando como 
vivem os iraquianos, como reagem durante os bombardeios, suas opiniões sobre 
o regime deposto de Saddam Hussein, as expectativas em relação ao futuro e a 
censura à imprensa estrangeira. Em artigos na imprensa e reportagens ao vivo 
para a televisão, a autora reportou os acontecimentos no Iraque antes, durante e 
depois dos ataques americanos e britânicos. Sempre em busca de histórias 
menos óbvias que as da pura e simples invasão militar, Seierstad procurou expor 
o universo do conflito além das manchetes. O resultado foi um valioso e 
impressionante retrato da realidade. 
 

 
 



 

 

VENTURA, Zuenir. Cidade partida. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 280 p.  
 

A "cidade partida" do título deste livro é o Rio de Janeiro, cenário de uma 
verdadeira guerra: a da sociedade contra os bandidos. Durante dez meses, 
Zuenir Ventura frequentou a favela de Vigário Geral (tristemente famosa pela 
chacina de 21 pessoas em agosto de 1993), convivendo com o outro lado da 
cidade, onde a vida não vale nada e a violência é a linguagem do cotidiano. 
Ao mesmo tempo, acompanhava ativamente a mobilização da sociedade civil 
contra a violência, que resultou no movimento Viva Rio. Este livro é o relato deste 
correspondente de uma guerra de lances surpreendentes e heróis inusitados, 
cuja solução não consiste meramente em destruir um suposto inimigo, mas em 
incorporar a massa de excluídos à sociedade. 

 
MORAIS, Fernando. Corações sujos: a história da Shindo Renmei. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 350 p., il.  
 

A Shindo Renmei, ou "Liga do Caminho dos Súditos", nasceu em São Paulo 
após o fim da Segunda Guerra, em 1945. Para seus seguidores, a notícia da 
rendição japonesa não passava de uma fraude aliada. Em poucos meses a 
colônia nipônica, composta de mais de 200 mil imigrantes, estava 
irremediavelmente dividida: de um lado ficavam os kachigumi, os "vitoristas" da 
Shindo Renmei, apoiados por 80% da comunidade japonesa no Brasil. Do 
outro, os makegumi, ou "derrotistas", apelidados de "corações sujos" pelos 
militantes da seita. De janeiro de 1946 a fevereiro de 1947, os matadores da 
Shindo Renmei percorrem o Estado de São Paulo realizando atentados que 
levam à morte 23 imigrantes e deixam cerca de 150 feridos. Nesta reportagem, 
Fernando Morais conta a história da seita nacionalista que aterrorizou a colônia 
japonesa no Brasil. 

 
SOUZA, Percival de. O crime da Rua Cuba. 7. ed. São Paulo: Atual, 1989. 76 p.  
 

O crime da rua Cuba - as mortes do advogado Jorge Toufic Bouchabki e de sua 
mulher, na véspera do Natal de 1988 -, mais do que mobilizar a polícia, a 
imprensa e o público, acabou por se transformar em uma verdadeira novela 
policial.  
Embora faça uso de um recurso ficcional para recuperar os detalhes do crime, 
Percival de Souza habilidosamente evita assumir o comando da história como 
escritor, optando por mapeá-la como repórter. Isso faz com que o livro não se 
afaste um milímetro da realidade dos fatos. Seu trabalho é oferecer subsídios e, 



 

 

como não poderia deixar de ser, ele evita a conclusão, ou seja, o julgamento do 
único acusado: o filho mais velho do casal morto.  
Dono de uma linguagem seca, que prende o leitor em seu encadeamento de 
informações, Percival faz do ritmo do texto o maior triunfo deste livro - que, no 
resultado, extrapola (e muito) uma simples reportagem de um caso policial ainda 
sem final. 

TAVARES, Flávio. O dia em que Getúlio matou Allende: e outras novelas do 
poder. Rio de Janeiro: Record, 2004. 324 p., il.  

Um encontro casual do jovem estudante Flávio com Salvador Allende, na China 
em 1954, logo após o suicídio de Getúlio Vargas, é um dos casos de "O dia em 
que Getúlio matou Allende". Nele, a história recente do poder é contada na sua 
realidade crua e irônica, na forma de novelas do dia-a-dia, sem a solene 
fantasia da política. A face oculta da vida pública aparece com suas 
intimidades, falcatruas, dramas ou alegrias e a relação homem-mulher 
(escondida pelos biombos do poder) surge como parte da política. Flávio 
Tavares conta as profundezas do que viveu, viu e ouviu como jornalista político, 
nos centros do poder, durante os anos 50 e 60, e os personagens surgem nus, 
com a alma e as entranhas à vista. 

 
KAPUSCINSKI, Ryszard. Ébano: minha vida na África. Traduzido por Tomasz 
Barcinski. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 358 p.  
 

Durante quarenta anos, Ryszard Kapuscinski percorreu o continente africano 
como correspondente da agência de notícias polonesa PAP. Sua primeira 
incursão pela África aconteceu em 1957. No final daquela década, inúmeros 
países conquistaram suas independências em relação às metrópoles europeias. 
Kapuscinski relembra os momentos de otimismo pós-colonial e, mais 
recentemente, o dia a dia marcado por conflitos, corrupção e pobreza das 
grandes cidades africanas. O livro do jornalista, porém, não faz uma análise 
política do período. Ao contrário, o autor relata sua experiência pessoal em 
viagens por países como Angola, Gana, Nigéria, Tanzânia, Somália, Eritreia, 
Ruanda, além das aventuras que viveu. A memória do escritor concentra-se no 
cotidiano dos pequenos vilarejos e povoados. A África que o jornalista descreve 
é aquela da gente comum: vendedores ambulantes, motoristas de ônibus, 
desempregados, trabalhadores das minas. Em textos curtos, que combinam 
observação jornalística e habilidade literária, o autor faz um retrato da 
variedade cultural africana.  

 



 

 

AGEE, James; EVANS, Walker. Elogiemos os homens ilustres. Traduzido por 
Caetano Waldrigues Galindo. Posfácio de Matinas Suzuki Junior. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. 456 p., il. (Jornalismo literário).  
 

Em 1936, James Agee e Walker Evans passaram semanas com lavradores 
pobres do Alabama para uma reportagem sobre os efeitos da Grande 
Depressão. A matéria nunca saiu na revista que a encomendou, mas deu origem 
a este clássico do jornalismo literário e da reportagem fotográfica, publicado em 
1941 e consagrado como o encontro da consciência social com o radicalismo 
artístico. Além de documentar as condições de vida das famílias que os 
hospedaram, a prosa extravagante de Agee e as fotos elegantes de Evans são 
também uma reflexão sobre os limites da objetividade jornalística e sobre o 
encontro de dois mundos contrastantes, o dos "invasores" urbanos e o dos 
camponeses iletrados. 

 
GROSSMAN, Vasily Semenovich. Um escritor na guerra: Vasily Grossman com o 
exército vermelho, 1941-1945. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. 495 p., il. (Jornalismo 
de guerra). 
 

Um escritor na guerra é baseado nos cadernos em que Vasily Grossman 
escreveu suas apurações para reportagens encomendadas pelo jornal Estrela 
Vermelha, do Exército Vermelho. O livro retrata a situação devastadora na frente 
oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Grossman passou três anos na 
frente de batalha e testemunhou as terríveis derrotas e as retiradas desesperadas 
de 1941, a defesa de Moscou e os combates na Ucrânia. Sempre 
acompanhando o Exército Vermelho, chegou a Berdichev, onde seus maiores 
temores com relação à sua mãe e a outros parentes se confirmaram. Judeu, 
assumiu a tarefa de fazer um registro fiel das atrocidades enquanto se tornava a 
extensão delas. 

 
CALLADO, Antônio. Esqueleto na Lagoa Verde: ensaio sobre a vida e o sumiço do 
coronel Fawcett. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 160 p. (Jornalismo literário).  
 

Em 1925, o coronel britânico Percy Harrison Fawcett tentou encontrar no interior 
do Brasil uma fabulosa cidade perdida no sertão. Não era a primeira vez que 
procurava a Atlântida tropical, mas foi a última - Fawcett e seus companheiros 
de expedição desapareceram na mata.Vinte e sete anos mais tarde, em 1952, o 
jornalista Antonio Callado esteve na região do Xingu, em uma viagem 
organizada pelos Diários Associados. Graças ao sertanista Orlando Villas Boas 
e aos índios calapalos, chegaram ao local onde presumivelmente se encontrava 



 

 

a cova com os ossos do coronel desaparecido. Lançado em 1953, Esqueleto na 
lagoa verde é um dos mais fascinantes relatos jornalísticos já feitos no Brasil. Ao 
reconstituir os passos do explorador britânico, e de outros que procuraram 
decifrar o sentido de sua obsessão, Callado produziu uma reportagem incomum 
sobre o sonho de um vitoriano nos trópicos, sobre o encontro com os índios, 
sobre um país que ainda estava por se descobrir e sobre a própria arte de fazer 
jornalismo. 

 
TALESE, Gay. Fama e anonimato. Traduzido por Luciano Vieira Machado. 2. ed. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 536 p. (Jornalismo literário).  
 

No início dos anos 60, o repórter Gay Talese saiu pelas ruas de Nova York e 
descobriu uma segunda Estátua da Liberdade, cuja única função seria confundir 
os desavisados. Constatou também que, sob chuva, o movimento do comércio 
caía de 15% a 20%, mas menos gente se matava nesses dias; que as prostitutas 
promoviam anualmente um baile em homenagem aos cafetões da cidade, e que 
as faxineiras do Empire State encontravam perto de 5 mil dólares por ano nas 3 
mil salas do edifício.Fama e anonimato está repleto de informações assim: 
aparentemente inúteis, mas que, nas mãos de um escritor de primeira categoria, 
imprimem a textura real da cidade e o rosto de seus habitantes. Nas três séries 
de reportagens reunidas neste livro, Talese abriu a picada do que mais tarde 
seria batizado de "novo jornalismo", ou jornalismo literário, um tipo de 
reportagem que alia um texto de alta qualidade a um olhar que foge aos 
lugares-comuns. 

 
FINO, Carlos. A guerra ao vivo. São Paulo: Verbo, 2003. 270 p., il.  
 

As experiências de um correspondente de guerra são narradas em forma de 
diário por Carlos Fino, da Rádio e Televisão Portuguesa - RTP. Ele tornou-se uma 
celebridade mundial por anunciar em primeira mão o início do ataque 
americano, em Bagdá. Mas o livro vai muito além de um relato biográfico. Ele 
coloca em discussão os conflitos ético-morais da profissão e o papel e a 
importância do trabalho do repórter enviado a situações de conflito, uma vez 
que ele é o moderador da informação: em suas mãos está o poder de formar 
vítimas e carrascos; heróis e vilões. Conteúdo da publicação: Afeganistão: a 
primeira guerra do século XXI. - Oriente Médio: perpétua dança da morte. - 
Iraque: crônica de uma guerra anunciada. 

 
 



 

 

DIMENSTEIN, Gilberto. A guerra dos meninos: assassinatos de menores no Brasil. 
Fotografia de Paula Simas. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1998. 107 p., il.  
 

Impossível manter-se indiferente diante desta revelação - no Brasil, há grupos de 
extermínio assassinando crianças - uma por dia. São meninos e meninas 
torturados e maltratados rotineiramente por grupos encarregados de “manter a 
ordem”. Tal é a realidade do menor marginalizado em várias cidades 
brasileiras, como prova o relato estarrecedor do jornalista Gilberto Dimenstein, 
ganhador dos principais prêmios de jornalismo e autor de livros-reportagem que 
comoveram o país. 

 
HERSEY, John. Hiroshima. Traduzido por Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002. 174 p. (Jornalismo literário).  
 

A bomba atômica matou 100 mil pessoas na cidade japonesa de Hiroshima, em 
agosto de 1945. Naquele dia, depois de um clarão silencioso, uma torre de 
poeira e fragmentos de fissão se ergueu no céu de Hiroshima, deixando cair 
gotas imensas da pavorosa mistura. Um ano depois, a reportagem de John 
Hersey reconstituía o dia da explosão a partir do depoimento de seis 
sobreviventes. O texto tomava a edição inteira da revista The New Yorker, uma 
das mais importantes publicações semanais dos Estados Unidos. O trabalho do 
repórter alcançou uma repercussão extraordinária.Sua investigação aliava o 
rigor da informação jornalística à qualidade de um texto literário. Nascia ali um 
gênero de jornalismo que estabelecia novos parâmetros para a maneira de 
relatar os fatos. A narrativa de Hersey dava rosto à catástrofe da bomba: o 
horror tinha nome, idade e sexo. Ao optar por um texto simples, sem enfatizar 
emoções, o autor deixou fluir o relato oral de quem realmente viveu a história.  
Quarenta anos mais tarde, Hersey voltou a Hiroshima e escreveu o último 
capítulo da história dos hibakushas - as pessoas atingidas pelos efeitos da 
bomba. Hiroshima permitiu que o mundo avaliasse o inacreditável poder 
destrutivo das armas nucleares e a terrível implicação do seu uso. 

 

MORAIS, Fernando. A ilha: (um repórter brasileiro no país de Fidel Castro). 30. ed. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 232 p.: il. 

Lançada em 1976, esta reportagem sobre Cuba converteu-se num ícone da 
esquerda brasileira nos anos 70. O livro é reeditado com caderno de fotos e 
prefácio em que o jornalista Fernando Morais apresenta suas impressões sobre o 
país um quarto de século epois da primeira viagem. 



 

 

Polêmico, o livro foi acusado de fazer a apologia da Revolução Cubana e 
chegou a ser apreendido pela polícia em dois Estados. Naquela época, o 
isolamento de Cuba, para os brasileiros, era total. Com o golpe militar de 1964, 
o Brasil rompera relações com o regime de Fidel Castro, repetindo o que já 
fizera quase toda a América Latina. Foi nessa atmosfera típica da Guerra Fria 
que Morais desembarcou em Cuba, onde passou três meses colhendo dados 
para uma reportagem que se tornaria histórica. 

 
KAPUSCINSKI, Ryszard. O imperador: a queda de um autocrata. Traduzido por 
Tomasz Barcinski. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 192 p. (Jornalismo 
literário).  
 

Hailé Selassié tornou-se imperador da Etiópia em 1930. Tinha então 24 anos. 
Reinaria por mais quatro décadas, período interrompido apenas pelo exílio 
forçado durante a ocupação fascista do país, na Segunda Guerra. Em 1974, 
com a queda do imperador, o jornalista polonês Ryszard Kapuscinski chegou ao 
país para reunir os depoimentos que compõem este livro. Dando voz aos 
cortesãos que habitaram o palácio, Kapuscinski retrata a extravagância e a 
corrupção que se propagava pela corte de Selassié enquanto a Etiópia se 
tornava um dos países mais miseráveis do mundo. Publicado originalmente em 
1978 e traduzido para o inglês em 1983, "O imperador" projetou o autor 
internacionalmente, sendo considerado hoje um dos mais importantes 
correspondentes estrangeiros. 

 
SILVEIRA, Joel. O inverno da guerra. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. 172 p. 
(Jornalismo de guerra).  
 

Joel Silveira tinha 26 anos quando foi escalado para cobrir a Segunda Guerra 
Mundial pelo jornal Diário dos Associados. Escrito como um diário de bordo, O 
Inverno da Guerra reúne as melhores histórias do trabalho de Joel, publicadas 
originalmente em 1945 no livro Histórias de Pracinhas. O livro apresenta o 
cotidiano de uma guerra com seus absurdos e contradições. É a travessia no 
navio com seis mil soldados, a chegada numa Itália semi-destruída, a relação 
com os outros correspondentes, o perigoso trabalho de apuração e o convívio 
com pracinhas e oficialato. Há momentos de tensão, medo e horror. De 
heroísmo e solidariedade. 

 



 

 

ALENCAR, Kennedy. Kosovo: a guerra dos covardes. São Paulo: DBA, 1999. 224 p., 
il.  

O jornalista Kennedy Alencar, que foi correspondente de guerra em Kosovo, 
descreve o drama do conflito - marcado pela covardia de todas as partes 
envolvidas - através do lado humano. A partir das histórias particulares de 
personagens notórios ou anônimos, como um taxista subitamante convocado 
para a guerra, Alencar monta um painel geral da tragédia. 
 

SEIERSTAD, Åsne. O livreiro de Cabul. Traduzido por Grete Skevik. 15. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2007. 316 p.  
 

Por ter vivido três meses com uma família afegã, em 2002, logo após a queda 
do regime talibã, a jornalista norueguesa Åsne Seierstad pode produzir esta 
narrativa que mostra aspectos do país que poucos estrangeiros testemunhariam. 
Como ocidental, mulher e hóspede de Sultan Khan, um livreiro de Cabul, obteve 
o privilégio de transitar entre o universo feminino e masculino de uma sociedade 
islâmica fundamentalista, e nos apresenta uma coleção de personagens que 
reflete as contradições do Afeganistão, como a pobreza e as limitações impostas 
às mulheres e aos jovens do país. 

 
DIMENSTEIN, Gilberto. Meninas da noite: a prostituição de meninas-escravas no 
Brasil. 14. ed. São Paulo: Ática, 1999. 165 p., il.  
 

Durante seis meses, o jornalista Gilberto Dimenstein investigou a rota do tráfico 
de meninas na Amazônia, viajando pelo submundo da prostituição infantil. O 
resultado é um livro que dá ao leitor a sensação de estar diante de um filme de 
suspense policial. Cada passo da investigação é relatado com detalhes, 
mostrando como foi possível encontrar traficantes e um cativeiro de meninas-
escravas protegidos pela selva amazônica. 

 
SILVEIRA, Joel. A milésima segunda noite da Avenida Paulista: e outras 
reportagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 214 p. (Jornalismo literário).  
 

A milésima segunda noite da Avenida Paulista é uma coletânea de textos escritos 
ao longo da década de 40, em que Joel Silveira (1918-2007) emprega, de 
forma inovadora no Brasil, recursos próprios da literatura. Dono de um estilo 
famoso pela mordacidade, o jornalista cobriu fatos que marcaram a vida 
política do país. Sua primeira matéria de destaque foi "Grã-finos em São Paulo", 
perfil debochado da elite paulistana que saiu em 1943, na revista carioca 



 

 

Diretrizes, de Samuel Wainer. Ao voltar da Itália, onde atuou como 
correspondente na Segunda Guerra, Joel faria sua reportagem mais conhecida, 
em que descreve o casamento de Filly Matarazzo, herdeira do conde Francisco 
Matarazzo, com o carioca João Lage. Além de reportagens, o livro traz crônicas 
curtas e bem-humoradas sobre a vida cultural do Rio, além de textos situados 
entre o perfil e a entrevista, retratando escritores e artistas.  

 
KRAKAUER, Jon. Na natureza selvagem. Traduzido por Pedro Maia Soares. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998. 213 p., il. 
 

Depois de terminar a faculdade com brilhantismo, Chris McCandless, jovem 
americano saudável e de família rica, doa todo o dinheiro que tem, abandona o 
carro e a maioria de seus pertences, adota outro nome e some na estrada, sem 
nunca mais dar notícias aos pais. Dois anos depois, aparece morto num lugar 
ermo e gelado do Alasca. Por onde andou, o que buscava, por que morreu? 
Quem era realmente Chris McCandless? Para responder a essas perguntas, 
Krakauer refaz a longa saga do aventureiro até seu triste desenlace. 

ORWELL, George. Na pior, em Paris e em Londres. Traduzido por Branca Teles 
Silva. Rio de Janeiro: Philobiblion, 1986. 195 p. (O ofício de viver).  

No final do anos 20, decidido a tornar-se escritor, o jovem Eric Arthur Blair 
resolveu viver uma experiência pioneira e radical: submeter-se à pobreza 
extrema - e depois narrá-la. Em 1928, instalou-se em Paris com algumas 
economias e começou a dar aulas de inglês - mas em pouco tempo perdeu os 
alunos e foi roubado. Sem dinheiro, passou fome, penhorou as próprias roupas, 
trabalhou em restaurantes sórdidos e por fim partiu para a Inglaterra. Enquanto 
esperava por um emprego incerto, radicalizou ainda mais sua experiência 
convivendo intensamente com os mendigos de Londres, perambulando de 
albergue em albergue, atrás de dormida, comida e tabaco.  
É essa vivência miserável que Orwell relata com humor e indignação, 
distanciamento e participação. Recusado por várias editoras inglesas, o livro só 
foi publicado em 1933, trazendo, pela primeira vez, o pseudônimo que 
consagraria um dos maiores escritores do século XX 

 
KRAKAUER, Jon. No ar rarefeito. Traduzido por Beth Vieira. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1997. 269 p. 
 

Contratado por uma revista para escrever sobre a crescente comercialização da 
escalada do monte Everest, Jon Krakauer participou de uma expedição guiada 



 

 

ao topo do mundo. Em 10 de março de 1996, atingiu com muito custo os 8848 
metros de altitude. Enquanto descia ao acampamento, nove alpinistas morreram, 
e até o final daquele mês outros três não resistiriam à empreitada. Muito 
abalado pela tragédia e obcecado em rever o evento em detalhes, Krakauer 
escreveu este depoimento tocante sobre o sentido da vida e o poder dos sonhos. 

 
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Notícia de um sequestro. Traduzido por Eric 
Nepomuceno. Rio de Janeiro: Record, 1996. 336 p.  
 

Ao abordar dez sequestros ocorridos na Colômbia no início dos anos 90, este 
livro-reportagem radiografa o "holocausto bíblico" que, àquela altura, tomava 
conta de seu país. Trata-se do relato do sequestro da jornalista colombiana 
Maruja Pachon, bem como de outras dez pessoas todas elas ligadas, direta ou 
indiretamente, aos meios de comunicação ou a figuras políticas de destaque.  

ZANINI, Fábio. Pé na África: uma aventura do sul ao norte do continente. São Paulo: 
Publifolha, 2009. 272 p., il.  

"Pé na África" é um diário de viagem escrito em 2008 pelo jornalista Fábio 
Zanini, da Folha de S.Paulo. O autor passou por 13 países e 30 cidades, entre 
elas, Johannesburgo e Bloemfontein, na África do Sul; Harare, no Zimbábue; 
Kigali, em Ruanda; e Hargeisa, na Somália. Durante a viagem, Fábio escreveu 
reportagens que relatam sua experiência ora como turista, ora como jornalista 
pelo inexplorado continente. Este rico panorama traz situações polêmicas e, 
muitas vezes, controversas. O livro apresenta ainda os mapas que indicam o 
trajeto do autor e um caderno de fotos coloridas com registros do povo e da 
cultura africana. 
 

KRAKAUER, Jon. Pela bandeira do paraíso: uma história de fé e violência. 
Traduzido por S. Duarte. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 380 p.  
 

Em 1984, no estado americano de Utah, os irmãos Ron e Dan Lafferty mataram 
a facadas a cunhada e sua filha de quinze meses. No tribunal, alegaram ter 
recebido uma revelação em que Deus ordenava a "remoção" das duas vítimas. 
Os dois pertenciam a uma facção fundamentalista da crença mórmon. A partir 
do relato desse crime, Pela bandeira do paraíso reconstitui as origens do 
mormonismo e de suas cisões. O autor analisa as atividades e ensinamentos de 
diversos autoproclamados profetas e da seita poligâmica. Caso exemplar de 
radicalismo religioso, o crime de Ron e Dan Lafferty suscita indagações 
importantes sobre os limites da fé e do fanatismo. "Pela bandeira do paraíso" é 



 

 

uma reflexão oportuna nos tempos atuais, quando a religião é utilizada para 
justificar a violência, o terrorismo e ações extremistas. 

 
BARCELLOS, Caco. Rota 66: a história da polícia que mata. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2006. 350 p.  
 

Vencedor do prêmio Jabuti de 1993, Rota 66 - A história da polícia que mata é 
uma rigorosa investigação sobre o trabalho da Polícia Militar de São Paulo entre 
as décadas de 1970 e 1990. Nele, o jornalista Caco Barcellos denuncia a 
atuação irregular da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota) como um 
verdadeiro aparelho estatal de extermínio: um esquadrão da morte responsável 
pela morte de milhares de pessoas. A maioria delas inocente. O livro parte das 
origens da criação de um sistema mortal de extermínio, demonstra seus métodos, 
desvenda sua consciência. Caco denuncia seus métodos de atuação e mostra 
como o sistema incentiva esse tipo de ação. Resultado de um trabalho de 
pesquisa de cinco anos, este livro emblemático assume proporções de uma 
grave denúncia social.  

 
CAPOTE, Truman. A sangue frio: relato verdadeiro de um homicídio múltiplo e suas 
consequências. Traduzido por Sérgio Flaksman. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003. 433 p. (Jornalismo literário).  

 
Fruto de uma intensa investigação, feita ao longo de meses, "A sangue frio" é 
um dos livros que fundaram o jornalismo literário, gênero que combina a 
objetividade factual e os recursos da narrativa de ficção. O clássico de Truman 
Capote conta a história da brutal chacina da família Clutter e dos autores do 
crime, executados em 1965.  

 
ARBEX JUNIOR, José; TOGNOLLI, Cláudio Júlio. O século do crime. São Paulo: 
Boitempo, 1996. 222 p.  
 

O Século do Crime, dos jornalistas José Arbex Jr. e Claudio J.Tognolli, desvenda 
o mundo subterrâneo das drogas, da venda ilegal de armas, crianças e órgãos 
humanos. Livro-reportagem, procura explicar as razões sociais e políticas que 
deram origem às principais máfias em atividade no mundo. Polêmico, os autores 
constroem um painel sobre as estruturas das principais organizações criminosas 
multinacionais e analisam os principais episódios. 

 
 



 

 

CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Nova Cultural, 2002. 368 p., il. 
(Obras-primas).  
 

Em 1897, o jornal O Estado de S. Paulo enviou o jornalista e engenheiro 
Euclides da Cunha ao sertão da Bahia para cobrir a rebelião de Canudos, 
liderada por Antônio Conselheiro. A descrição do que presenciou transformou-se 
num clássico da literatura brasileira, hoje publicado em onze idiomas em 
dezenas de países. A obra trata da natureza e da estrutura social do mundo 
sertanejo nordestino. De estilo extremamente elaborado e prolixo, Os sertões 
constitui a primeira análise sociológica sobre as populações camponesas 
carentes no Brasil. 

 
KRAKAUER, Jon. Sobre homens e montanhas. Traduzido por Carlos Sussekind, 
Pedro da Costa Novaes, Rosita Belinky. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 214 
p.  
 

Você sabia que é possível escalar cachoeiras? Sabia que o monte McKinley, no 
Alasca, o maior dos Estados Unidos, possui um dos ambientes mais inóspitos do 
planeta e que mesmo assim cerca de trezentas pessoas o escalam a cada ano? 
Você sabe qual é a segunda maior montanha do mundo? E sabe que ela é bem 
mais difícil de ser escalada do que o Everest? Por que tantas pessoas arriscam a 
vida nas paredes de gelo e rocha? Nessa coletânea de artigos e reportagens 
sobre aventuras vividas ao redor do mundo, do Himalaia ao Alasca, Jon 
Krakauer mostra homens e mulheres que enfrentam paredes de gelo e rocha por 
todo o planeta, revela o que eles fazem, como sobrevivem e o que os motiva. 

 
OKUBARO, Jorge J. O súdito: (Banzai, Massateru!). São Paulo: Terceiro Nome, 2006. 
542 p., il.  
 

Ao contar a vida de Massateru Hokubaru, que chegou ao Brasil em 1918, este 
livro descreve ao leitor não só como ocorreu a imigração japonesa e as 
vicissitudes pelas quais passaram os imigrantes, mas também os motivos pelos 
quais eles tiveram de deixar sua terra natal em busca da riqueza; em que 
circunstâncias o fizeram; que sonhos tinham e que realidade encontraram; como 
a encararam; que resultados alcançaram. O livro conta também o engajamento 
de Massateru na organização semiclandestina Shindo Renmei que perseguiu os 
japoneses que acreditavam que o Japão realmente tinha perdido a Segunda 
Guerra, os chamados "corações sujos" (que batizou um livro sobre a 
organização, escrito por Fernando Morais). O súdito foi escrito por um dos filhos 
de Massateru, o jornalista Jorge Okubaro. 



 

 

 
SANT'ANNA, Lourival. Viagem ao mundo dos Taleban. São Paulo: Geração 
Editorial, 2002. 248 p. (Vida de repórter). 
 

O autor nos leva pela mão para conhecer este diferente e controvertido país. 
Lourival Sant’anna foi o único jornalista brasileiro e um dos poucos no mundo a 
entrar no Afeganistão logo após os atentados de 11 de setembro e entrevistar 
integrantes do Taleban, a multinacional terrorista que espalhou o medo no limiar 
do novo século.  

TALESE, Gay. Vida de escritor. Traduzido por Donaldson M. Garschagen. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009. 512 p. (Jornalismo literário).  

"Vida de escritor" não é uma autobiografia convencional. Gay Talese, um dos criadores 
e expoentes do "novo jornalismo", relata a história de pessoas e lugares fadados ao 
fracasso enquanto conta sua vida de repórter e escritor, também ele um autor várias 
vezes fracassado. É também um livro sobre a riqueza de pessoas anônimas, sobre a 
busca desesperada de um autor para chegar à verdade que elas escondem e sobre o 
ofício da escrita, e os reveses que acometem aos que por ele se aventuram. Entre as 
agruras para encontrar uma boa história é que Talese nos deixa divisar sua vida e, 
especialmente, sua carreira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


