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Se eu não fizer nada, se não estudar, se não procurar mais, então estarei perdido.  

Então, ai de mim. Eis como eu vejo a coisa: continuar, continuar, isso é que é necessário. 

Mas qual é o seu objetivo definitivo?, você perguntará. Este objetivo torna-se mais definido, 

desenhar-se-á lenta e seguramente como o croquis que se torna esboço e o esboço que se 

torna quadro, à medida que se trabalhe mais seriamente, que se aprofunde mais a ideia, no 

início vaga, o primeiro pensamento fugidio e passageiro, a menos que o fixemos. 

 

Vincent Van Gogh  
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RESUMO  
 

Este Trabalho Final de Graduação se propõe a analisar o livro-reportagem Na natureza 
selvagem, destacando, para tanto, a dicotomia ficção x realidade, que pertence à zona 
cinzenta a que este gênero jornalístico-literário faz parte. Para cumprir este objetivo 
empregou-se o método exploratório – com a realização de uma análise ampla sobre as 
características das linguagens literária e jornalística e sua intersecção: o jornalismo literário – 
combinando-o ao método comparativo, o que permitiu confrontar os aspectos de aproximação 
e distanciamento de tais linguagens e suas relações com os conceitos de ficção e realidade. A 
esta metodologia somou-se a técnica de pesquisa bibliográfica, que amparou a construção do 
referencial teórico. Por meio da análise de conteúdo e sob a égide do método comparativo 
traçaram-se paralelos entre o livro-reportagem Na natureza selvagem e o conteúdo levantado 
no referencial teórico. Através desses métodos e técnicas tem-se como resultado uma pesquisa 
de quatro capítulos, onde os três primeiros oferecem o referencial teórico, indispensável para 
sustentar a análise realizada no quarto capítulo. É possível constatar a presença de marcas 
provenientes da realidade e da ficção no interior do livro-reportagem trabalhado, seja na sua 
forma narrativa ou em seu conteúdo.   
 

Palavras-chave: Linguagem Jornalística. Linguagem Literária. Jornalismo Literário.   
Livro-reportagem.  
 

 

ABSTRACT 
 

This Graduation Final Work aims to analyze the report-book Into the wild highlighting then, 
the dichotomy fiction x reality, part of the uncertain zone in which this journalistic-literary 
genre is inserted in. To accomplish this it was used the exploratory method – with a wide 
analysis on the characteristics of both the literary and journalistic language and their 
intersection: the literary journalism –matching it to the comparative method, which enabled to 
confront these languages’ aspects of proximity and distance and their relations to the fiction 
and reality concepts. Added to this methodology there was the bibliographic research that 
supported the theoretical reference. Through the content analysis and under the comparative 
method guiding, parallels between the report-book Into the wild  and the content from the 
theoretical references were drawn. From these methods and techniques results a four chapters 
research, where the first three comprise the theoretical reference, essential to support the 
analysis accomplished in the fourth chapter. It is possible to verify the presence of 
impressions from reality and fiction inside the report-book studied, in its narrative style as 
well as in its content. 
 

Key-words: Journalistic Language. Literary Language. Literary Journalism. Report-book. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A linguagem edifica o mundo: o ser humano é um ser linguístico, progride em razão 

das inúmeras linguagens que desenvolve e aperfeiçoa. Por linguagem podemos considerar 

qualquer sistema de signos que representa, comunica, expressa alguma coisa. 

Através das diversas linguagens, o homem representa e ordena o mundo e a si próprio, 

apesar de nenhum código linguístico ser capaz de representar o real em sua totalidade. O que 

temos são fragmentos da realidade, recortes, enquadramentos.  

Entre suas distintas funções e empregos, a linguagem serve a um dos rituais humanos 

mais antigos: a contação de histórias. O ser humano é fascinado por ouvir e contar histórias, 

sejam elas marcadas por fatos fantásticos, mirabolantes, cotidianos ou simplórios. O ato de 

contar histórias é nato ao homem. A narrativa é uma forma artesanal de comunicação, em que 

cada palavra ou símbolo imagético, tece um pequeno pedaço da ampla colcha de retalhos que 

compõe a subjetividade de cada um. Precisamos das experiências e vivências oriundas das 

histórias em nossa formação: existe certa necessidade de identificação, de conhecimento do 

mundo através das experiências de outros. Por meio de diferentes artifícios narrativos 

apreendemos a própria humanidade.  

O homem, ao se comunicar, conta e ouve histórias o tempo todo. Tais histórias podem 

ser narradas de diversas maneiras, sob diferentes linguagens. É possível contar a mesma 

narrativa através de pontos de vista e linguagens díspares. Jornalismo e literatura são duas 

formas muito diferentes de representar e ordenar fragmentos da realidade cotidiana.  

O jornalismo, eminentemente referencial e denotativo, retrata a realidade cotidiana 

através de notícias e reportagens, está sempre ligado e preso ao acontecimento. Já a literatura 

tem como substrato a realidade, mas não o compromisso de retratá-la tal qual se desenrola.   

Apesar das diferenças entre essas duas formas de linguagens, elas também se 

interceptam, em pontos de uma fronteira mais difusa do que pode aparentar a um observador 

com um olhar menos atento. Existe uma zona cinzenta, uma fronteira pouco delimitada que 

une essas duas linguagens. 

Como efeito dessa intersecção surge o jornalismo literário, gênero híbrido forjado na 

fronteira entre a realidade e a ficção. Do jornalismo, o gênero herda o compromisso de retratar 

a veracidade dos fatos, referenciando objetos extra-discursivos. A literatura, por sua vez, 

impregna a linguagem jornalística com algumas de suas características: escolha lexical 

cuidadosa, linguagem opaca e mais criativa, preocupação de caráter estético, uma abordagem 
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diferenciada dada às personagens, além de um maior tempo para tecer cada uma das linhas 

que irão compor a trama.   

A linguagem é indissociável da própria humanidade, ambas evoluem de forma 

interdependente. Portanto, a cada geração, as diferentes formas linguísticas evoluem, ao 

mesmo tempo em que outras são criadas. O homem habita um mundo com linguagens cada 

vez mais aprimoradas e complexas.   

Nesse contexto, o jornalismo literário, resultado de intersecções entre as linguagens 

literária e jornalística, suscita novos gêneros próprios. Um dos seus desdobramentos é o livro-

reportagem, híbrido resultante da necessidade dos jornalistas de explorarem de forma diferenciada 

e aprofundada determinados temas, pessoas e situações. Ao potencializar as características do 

jornalismo literário, o livro-reportagem desprende-se das amarras das redações jornalísticas 

tradicionais. Aqui, o narrador/jornalista ganha espaço para apurar com maior profundidade os 

fatos, é encorajado a utilizar uma linguagem mais sofisticada, opaca, com características literárias, 

embora persiga sempre um acontecimento presente na realidade cotidiana.  

O livro-reportagem, por ocupar a zona cinzenta entre o jornalístico e o literário, 

assume uma posição diferenciada frente às questões da dicotomia ficção x realidade. Ao 

mesmo tempo em que trabalha com uma linguagem referencial, mantendo seu foco num 

objeto ou acontecimento presente na realidade cotidiana e, em tese, comprovável, o livro-

reportagem também configura-se como um gênero ficcional. Quando o narrador reproduz a 

realidade, reconstitui cenas e diálogos, imagina como determinadas personagens pensam e 

reagem diante de certas questões, acaba por ficcionalisar seu objeto referencial.     

  Apesar de situar-se numa zona cinzenta, equilibrando-se na fronteira entre o 

jornalismo e a literatura, Edvaldo Pereira Lima, vice-presidente da Academia Brasileira de 

Jornalismo Literário e autor do livro Páginas Ampliadas: o livro-reportagem como 

extensão do jornalismo e da literatura ressalta na obra citada a falta de pesquisas e interesse 

da comunidade acadêmica a respeito do gênero. O autor também menciona que a literatura 

acadêmica especializada em livros-reportagem é insuficiente e escassa. 

O Dicionário de Comunicação (RABAÇA e BARBOSA, 2001), referência na área, 

não contém a expressão livro-reportagem e tão pouco os verbetes romance-reportagem ou 

romance de não ficção, confirmando a observação feita por Lima de que se trata de um gênero 

de jornalismo literário pouco estudado no cenário atual brasileiro.  

A complexidade e as características diferenciadas da linguagem empregada no livro-

reportagem, aliadas à falta de estudos na área, suscitam a curiosidade de pesquisar tal tema. 



 12

O presente trabalho tem como objeto de análise o livro-reportagem Na natureza 

selvagem, do jornalista norte-americano Jon Krakauer. Na natureza selvagem foi escolhido 

como objeto de análise em função de suas particularidades linguísticas, além da própria 

questão temática. Temos um indivíduo/personagem que abandona sua realidade cotidiana, 

cria um novo nome para si e passa a viver numa espécie de para-realidade, forjando um 

mundo especial, onde irá enfrentar uma empreitada em busca de si próprio.  

 As grandes histórias nascem do olhar curioso, diferenciado, criterioso e sensível. Não 

foi diferente com o objeto de análise deste trabalho. Na natureza selvagem, originou-se de 

um artigo de nove mil palavras escrito por Krakauer para a revista Outside de janeiro de 1993. 

No entanto, a sensibilidade, o olhar apurado e uma boa dose de curiosidade levaram o 

jornalista bem mais longe. Graças a seu exaustivo trabalho de apuração, induzindo-o a 

percorrer, durante um ano os passos de Chris McCandless, dado como desaparecido pela sua 

família em 1990 e encontrado morto no Alasca em agosto de 1992, revelou-se o que 

aconteceu ao rapaz durante este período. Muito mais do que descobrir as causas da morte de 

Chris e de conhecer e conversar com as pessoas com que o garoto conviveu durante dois anos 

de estrada, Krakauer foi a fundo nas questões psicológicas que levaram o jovem a tais 

posicionamentos e atitudes, revelando um indivíduo numa jornada singular, que forjou seu 

próprio rito de passagem, sem também deixar de transformar a vida daqueles que 

atravessaram seu caminho. 

   Mais do que as linguagens empregadas e o exaustivo processo de apuração, o que 

chamou a atenção da pesquisadora para o livro-reportagem especificado, foi o teor de sua 

história e a possibilidade de analisá-la sob a luz da Jornada do Herói – estrutura desenvolvida 

pelo mitólogo Joseph Campbell –. Os indivíduos do século XXI são bombardeados por 

narrativas o tempo todo, sejam elas verídicas ou ficcionais. Guarda-se na memória aquelas 

que nos marcam, inquietam, desestabilizam e transformam de alguma maneira. Chris 

McCandless chama atenção. Atitudes conformistas não combinavam com seu espírito 

alimentado por Tolstoi e Thoreau. Ele tinha mais do que “comichões nos pés”, necessitava 

promover mudanças nele próprio, estava em busca de si mesmo, assim como, pelo menos 

uma vez, todos os indivíduos estão. Assim, ele é uma espécie de herói universal, com 

características com as quais todos podem se identificar.  

Trata-se, pois, de um caso extremado de livro-reportagem, que leva a dicotomia ficção 

x realidade a outro patamar. Na natureza selvagem ocupa a zona cinzenta entre a ficção e a 

realidade, ao seguir os passos de um indivíduo que se transforma em personagem, tratando-o 
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sob o rigor da apuração jornalística, ao mesmo tempo em que reconstitui sua jornada numa 

visível mistura entre as duas linguagens que originaram o gênero.  

Com o objetivo de analisar a dicotomia ficção x realidade entre as páginas de Na 

natureza selvagem, o presente trabalho se valeu da pesquisa bibliográfica para estruturar um 

referencial teórico capaz de caracterizar as linguagens literária e jornalística e suas relações 

com os conceitos de ficção e de realidade. A partir das semelhanças e particularidades de cada 

uma das linguagens, foi possível caminhar entre as fronteiras destes dois gêneros, observando 

o resultado de sua intersecção: o jornalismo literário. Depois de percorrer tal trajetória, 

retratar-se-á o objeto livro-reportagem e como ele se equilibra na zona cinzenta em que foi 

forjado.   

 Tendo como base a explanação construída ao longo do referencial teórico, realizou-se 

a análise de conteúdo do livro-reportagem Na natureza selvagem. Com o intuito de 

confrontar o problema que norteia tal pesquisa exploratória, foi utilizado o método 

comparativo. Através de trechos selecionados do livro-reportagem e dos pontos observados ao 

longo do referencial teórico, tornou-se viável traçar um paralelo entre as marcas constitutivas 

de Na natureza selvagem com as linguagens jornalística e literária, sem perder de vista as 

marcas que o caracterizam como tal, além de analisar a trajetória de Chris McCandless sob a 

luz da Jornada do Herói.  
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2 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa é de ordem exploratória, segundo conceitos estabelecidos por Gil 

(2006). Para o autor, este tipo de pesquisa tem como finalidade primordial desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias. Muitas vezes, a pesquisa exploratória é apenas a 

primeira etapa de desenvolvimento de um trabalho mais amplo, como uma pesquisa descritiva 

ou explicativa.  

Nesse sentido, o autor diz que,  

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão 
geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é 
realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 
difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 2006, p. 43). 

 

 Dentro do contexto do trabalho científico realizado, podemos exemplificar a presença 

da pesquisa do tipo exploratória, observando que se buscou realizar uma análise ampla a 

respeito das características das linguagens literária e jornalística e um de seus 

desdobramentos: o jornalismo literário. 

 Como a aplicação do método exploratório objetiva proporcionar maior familiaridade 

com o problema, fez-se necessário, preliminarmente, combiná-lo com o método comparativo, 

o que se realizou na primeira parte desta monografia. Nesta etapa do estudo, desenvolvida nos 

capítulos I e II, foram comparados os aspectos de aproximação e distanciamento entre a 

linguagem jornalística e literária, com o objetivo de construir as bases para melhor explorar o 

objeto de pesquisa, qual seja, o livro-reportagem Na natureza selvagem, confrontando suas 

relações com os conceitos de ficção e realidade.  

A escolha por tal método se justifica, pois, conforme Lakatos e Marconi (2008, p. 

107), “este método realiza comparações, com a finalidade de verificar similitudes e explicar 

divergências”. Através do processo comparativo foi possível avaliar em que medida cada uma 

das linguagens é utilizada dentro do livro-reportagem escolhido para análise e suas relações 

com a dicotomia ficção x realidade. 

Como técnicas de pesquisa, entende-se um conjunto de processos realizados para a 

obtenção prática de dados. Com o objetivo de responder o problema de pesquisa formulado, 

combinou-se a utilização de técnicas de pesquisa bibliográfica, que orientou a abordagem 

do referencial teórico, com a análise de conteúdo, desenvolvida na última etapa deste 

trabalho científico.  
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Lakatos e Marconi (2008, p. 185) destacam a importância dessa técnica de pesquisa: 

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 
tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 
jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc., 
até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética, e 
audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 
direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, 
inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma 
forma, quer publicadas, quer gravadas. 

 

Além da abrangência da pesquisa bibliográfica como técnica de pesquisa, existem 

outros benefícios da utilização de tal procedimento. Gil (2006, p. 45) aponta: “A principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente”.  Ao permitir o contato com todo o tipo de material produzido a respeito do tema 

em questão, a técnica da pesquisa bibliográfica acaba por enriquecer o trabalho científico e 

expandir o repertório de referências e conhecimentos do pesquisador, fazendo-o mergulhar na 

proposta de trabalho.    

Lakatos e Marconi (2008, p. 185) ainda enfatizam que “a pesquisa bibliográfica não é 

mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um 

tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. Ao compilar 

dados provenientes das mais diversas fontes é possível, então, explorar determinados pontos 

com mais profundidade, formular questionamentos inovadores e alcançar conclusões 

diferenciadas.  

   Quanto à análise de conteúdo, é interessante ressaltar que tal técnica, segundo Barros 

e Duarte (2009), apresenta grande capacidade de adaptação aos desafios emergentes da 

comunicação e outros campos do conhecimento, ocupando-se da análise de mensagens, sem 

deixar de cumprir os requisitos de sistematicidade e confiabilidade exigidos por uma 

pesquisa científica.  

 Os autores ainda ressaltam três características importantes que legitimam a utilização 

da técnica mencionada:  

 

Na visão de Krippendorff, a análise de conteúdo possui atualmente três 
características fundamentais: (a) orientação fundamentalmente empírica, 
exploratória, vinculada a fenômenos reais e de finalidade preditiva; (b) 
transcendência das noções normais de conteúdo, envolvendo as idéias de 
mensagem, canal, comunicação e sistema; (c) metodologia própria, que permite ao 
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investigador programar, comunicar e avaliar criticamente um projeto de pesquisa 
com independência de resultados (BARROS e DUARTE, 2009, p. 286). 

 

 Dentro da gama de possíveis estudos proporcionados por esta técnica, realizou-se uma 

análise de conteúdo de ordem qualitativa, com foco nas representações linguísticas, entrando 

no mérito das implicações da linguagem, uma vez que é através desse recurso que se torna 

possível uma identificação e comparação entre as narrativas literária e jornalística dentro do 

objeto livro-reportagem e suas relações com a dicotomia ficção x realidade.     

A análise propriamente dita consistiu em uma comparação entre os atributos e 

características das linguagens utilizadas nos livros-reportagem com o corpus escolhido, 

sempre tendo em vista a zona cinzenta – entre a ficção e a realidade – que qualquer livro-

reportagem ocupa.  Ao trabalhar com a dicotomia ficção x realidade, analisaram-se os 

métodos utilizados pelo escritor/narrador de Na natureza selvagem. Questões como os 

métodos jornalísticos de apuração utilizados, as fontes de pesquisa, as marcas do narrador no 

texto, a presença de narração, descrição e exposição, a reconstituição de cenas, diálogos e 

pensamentos das personagens foram ponderados. Além disso, estabeleceram-se possíveis 

paralelos entre a estrutura narrativa do livro-reportagem Na natureza selvagem e seu 

conteúdo, com a Jornada do Herói desenvolvida por Campbell (2007) e, posteriormente, 

aprimorada por Vogler (2009).  

 Por fim, é preciso ressaltar que, como toda pesquisa científica, os resultados obtidos 

são de caráter provisório, limitados tanto pela natureza híbrida das linguagens trabalhadas, 

quanto pela mutação constante do campo comunicacional.   
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3 LINGUAGEM E REPRESENTAÇÃO 

 

O homem moderno vive cercado de linguagens, mais do que isso, interage num mundo 

construído e constituído das mais diversas formas linguísticas. A linguagem, seus códigos e 

símbolos estão incutidos no dia-a-dia da sociedade. A composição do vestuário, a música que 

toca na rádio, a forma como nosso corpo responde a determinados estímulos, aquilo que 

lemos no jornal, na web e nos livros, o que assistimos na TV e no cinema, as fotografias, 

pinturas, placas distribuídas pelas cidades, sinais de trânsito, propagandas publicitárias, os 

dialetos específicos de cada profissão, as histórias em quadrinho, as pichações e os grafites 

espalhados pelas ruas: tudo isso é linguagem, ou melhor, são linguagens.  

Quando decodificamos todas essas mensagens através de linguagens específicas, 

aprendemos a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós mesmos. Portanto, o ato de ler deve ser 

considerado como “um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não 

importando por meio de que linguagem” (MARTINS, 1986, p. 30).  

Tratando do mesmo tema, Santaella (1998) explica:  

 

Fora e além do livro, há uma multiplicidade de modalidades de leitores. Há o leitor 
da imagem, desenho, pintura, gravura, fotografia. Há o leitor do jornal, revistas. Há 
o leitor de gráficos, mapas, sistemas de notações. Há o leitor da cidade, leitor da 
miríade de signos, símbolos e sinais em que se converteu a cidade moderna, a 
floresta de signos de que já falava Baudelaire. Há o leitor espectador, do cinema, 
televisão e vídeo. A essa multiplicidade, mais recentemente veio se somar o leitor 
das imagens evanescentes da computação gráfica, o leitor da escritura que, do 
papel, saltou para a superfície das telas eletrônicas, enfim, o leitor das arquiteturas 
líquidas da hipermídia, navegando no ciberespaço.  

 

Ao longo de sua evolução, o homem criou e aperfeiçoou as mais diferentes formas 

de comunicação através da linguagem. Esse processo se explica pelo fato da linguagem ser 

um instrumento mediador entre o sujeito e o mundo (FERREIRA JÚNIOR, 2003, p. 342). 

Tal função também é partilhada por Berger e Luckmann (2008, p. 39), para quem “a 

linguagem marca as coordenadas de minha vida na sociedade e enche esta vida de objetos 

dotados de significação”. 

Moreno (2000, p. 14) explica a definição de linguagem:  

 

O termo linguagem designa um conjunto de elementos – nomes, proposições – que, 
combinados entre si de uma determinada maneira, têm uma significação, possuem 
vida; como que saem de si próprios para evocar outros objetos, ou as mais variadas 
situações que compõem o mundo em geral.  
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A sofisticação e o desenvolvimento das diversas linguagens que nos rodeiam, 

demonstram a necessidade do homem de encontrar novas formas de se comunicar com si 

próprio, com o mundo e com seus pares: 

 

A multiplicidade da linguagem, decorrente da necessidade humana de comunicação 
intra e interpessoal, é evidente na diversidade dos textos verbais e não verbais que 
transitam na sociedade. De acordo com os sentidos que precisam ser expressos e as 
condições de que dispomos em determinada situação, valemo-nos de códigos diferentes, 
criados, historicamente, a partir das matérias com que contamos, como o som, a 
imagem, a cor, a forma, o movimento, a massa e tantas outras (AGUIAR, 2004, p. 55). 

 

Aguiar (2004, p. 23) afirma, ainda, que é através da comunicação que o indivíduo se 

descobre humano e, que “as linguagens existem para que possamos nos comunicar”. A 

palavra comunicação, segundo o Dicionário de Comunicação (RABAÇA e BARBOSA, 

2001) deriva do latim communicare, e tem como significado tornar comum, partilhar, repartir. 

Assim, o ato de comunicar implica na interação entre dois ou mais elementos, em uma troca 

de mensagens. Para que essa comunicação exista e se estabeleça, utilizam-se inumeráveis 

linguagens verbais e não verbais.  

O homem acaba por organizar o mundo a partir de linguagens, uma vez que, conforme 

Duarte Júnior (2000, p. 17), “não há sentidos sem palavras nem mundo sem linguagem”. Portanto, 

tudo aquilo que é percebido pelo homem acaba sendo denominado: 

 

Bichos, plantas, rios e montanhas receberam nomes. Foram reproduzidos em 
desenhos, foram simbolizados por sons e por sinais gráficos. Impressa, nos 
circuitos cerebrais daquele evoluído bípede implume, a capacidade de linguagem 
completou a transformação: o homem não era mais apenas um ser entre outros 
seres, mas o ser capaz de simbolizar os outros todos (LAJOLO, 2001, p. 32). 

 

Ao simbolizar o mundo, o homem vai adquirindo a possibilidade de conhecimento e 

domínio. Para Duarte Júnior, o que torna “o homem humano é, básica e decisivamente, a 

palavra, a linguagem”. Isso acontece porque, através da linguagem, cria-se uma consciência 

reflexiva, que se volta para si mesma, ou seja, o homem tem o poder de “tomar-se como objeto 

de sua reflexão” (DUARTE JÚNIOR, 2000, p. 18). Nessa mesma linha de raciocínio, Berger e 

Luckmann (2008, p. 58) frisam ainda a “capacidade da linguagem de cristalizar e estabilizar 

para mim, minha própria subjetividade”.  

Para pensarmos nas dimensões da palavra e da linguagem basta analisar que tudo o 

que existe para o homem é nomeado: “Aquilo que não tem nome não existe, não pode ser 
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pensado” (DUARTE JÚNIOR, 2000, p. 23). Moreno (2000, p. 25) vai além ao afirmar: 

“Wittgenstein diz que ‘os limites de minha linguagem significam os limites de meu mundo’ ”.  

Daí conclui-se que só podemos pensar nas coisas através das palavras que as 

representam: “quanto mais palavras conheço, quanto mais conceitos posso articular, maior é o 

meu mundo, maior é o alcance e amplitude de minha consciência” (DUARTE JÚNIOR, 2000, 

p. 23). Lajolo (2001, p. 34) complementa ao afirmar a importância de tais recursos: “o homem 

vive e se move entre palavras, ora fortalecendo, ora atenuando o vínculo desses dois mundos: 

o original dos seres e o simbólico da linguagem. [...] as coisas só existem para ele, homem, 

quando incorporadas à sua linguagem”. 

Quando referimos questões relacionadas à linguagem, precisamos nos ater naquilo que 

é sua função principal: representar. “A atividade humana característica e essencial é a 

representação – quer dizer, a produção e manipulação de representações” (ROSENBERG 

apud NÖTH e SANTAELLA, 2001, p. 17).  

Aristóteles (384-322 a.C) denomina como imitação o ato de representar e simbolizar o 

mundo. Segundo o filósofo (1995, p. 21), “imitar é natural ao homem desde a infância – e nisso 

difere dos outros animais, em ser o mais capaz de imitar e de adquirir os primeiros 

conhecimentos por meio da imitação – e todos têm prazer em imitar”.  

Representação é a capacidade de: 
 

apresentar algo por meio de algo materialmente distinto de acordo com regras 
exatas, nas quais certas características ou estruturas daquilo representado devem ser 
expressas, acentuadas e tornadas compreensíveis pelo tipo de representação, 
enquanto outras devem ser conscientemente suprimidas (KACZMAREK apud 
NÖTH e SANTAELLA, 2001, p. 18). 

  

Partindo-se do pressuposto de que todos os elementos da linguagem representam algo, 

Moreno (2000, p. 4) observa duas condições básicas a respeito do ato de representar: 

 

Por um lado, que haja diferenças entre aquilo que representa e aquilo que é 
representado – sem o que não seria possível distinguir o lingüístico do não-
lingüístico; por outro lado, que haja uma semelhança entre o representante e o 
representado – sem o que não seria possível a relação de representação entre 
realidades inteiramente heterogêneas.  

 

A linguagem não retrata o mundo tal qual ele é, e sim, o representa. Através dessa 

ferramenta, o homem constrói e reconstrói o mundo: “trata-se da tese de que o mundo nunca é 

simplesmente dito ou referido e sim muito mais construído ou constituído nos processos de 
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enunciação. Os nossos referentes são muito mais objetos de discurso que objetos do mundo” 

(SILVA, 2006, p. 7).   

 Ao trabalhar com a perspectiva de um mundo edificado a partir da linguagem, tem-se 

que ela é um substrato através do qual o homem pode construir uma realidade do mundo. Ou 

seja, cada indivíduo, através do emprego de um determinado sistema simbólico linguístico, 

pode construir uma versão específica, com um ponto de vista singular daquilo que está 

representando. Nesse sentido, Ferreira Júnior (2003, p. 334) afirma que “articular a linguagem 

significa um meio de articular o mundo, e existem e existiram infinitas maneiras de fazê-lo”.  

 Além de criar inúmeras representações do mundo, o homem também as interpreta, 

num processo contínuo de codificação/decodificação. Esse processo de emissão e recepção de 

símbolos linguísticos funciona de maneira distinta com cada indivíduo. Não existem garantias 

de que certo conteúdo seja decodificado, da forma como o emissor gostaria, pelo receptor. 

Assim como existem múltiplas possibilidades de representar o mundo, há ainda diferentes 

maneiras de interpretar essas representações. Segundo Proença Filho (1997, p. 16) “a 

linguagem é uma das formas de apreensão do real. O homem vive em permanente e 

complexa interação com a realidade e a apreende de várias maneiras”.  

O homem, ao interpretar os inúmeros símbolos linguísticos que o rodeia, parece não 

perceber que se tratam de representações do mundo e não de sua reprodução. Assim, tende a 

categorizar as linguagens entre aquilo que é real (ou seja, a realidade palpável e cotidiana) e 

aquilo que não o é (em outras palavras, a ficção). Sobre isso, Silva (2006, p. 8) ressalta que a 

linguagem não funciona como um mero espelho da realidade exterior ao indivíduo, mas sim 

como uma maneira de tratar e apresentar o mundo.  

Ao separar as linguagens em categorias rígidas, a tendência é que se eleja um 

determinado número delas como representações da realidade e outras como produtos 

provenientes apenas da imaginação e da fantasia. No entanto, simplesmente classificar as 

linguagens entre “discursos reais” e “discursos inventados”, acaba por simplificá-las, uma vez 

que todas as tentativas de representar o mundo estão calcadas na realidade. Para Duarte Júnior 

(2000, p. 12) “toda construção humana, seja na ciência, na arte, na filosofia ou na religião, 

trabalha com o real, ou tem nele o seu fundamento ou ponto de partida (e de chegada)”.  

Como marco inicial, é necessário ressaltar que todas essas linguagens são 

representações válidas da realidade, porém o fazem através de configurações distintas. Walty 

(1985, p. 49) ressalta que “a ficção é uma leitura de mundo tão válida como qualquer outra”. 

A afirmação da autora está ligada ao fato de que as diversas representações do mundo, com 
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que convivemos diariamente, partem de um mesmo princípio: as vivências do indivíduo 

enunciador. Ou seja, tanto a matéria jornalística que assistimos na televisão no horário do 

almoço, quanto o livro que lemos antes das crianças dormirem, estão entrelaçadas com a 

realidade de mundo de quem as criou.  

Todo o processo de criação de linguagens passa pela subjetividade de quem o molda, e 

o contexto em que o sujeito criador está inserido, seus gostos, experiências, vivências e 

opiniões interferem – de forma direta ou não – naquilo que está sendo criado. Um exemplo 

básico: ao desafiar os alunos de uma turma de jornalismo a realizarem uma matéria sobre um 

determinado tema, perceberemos ao final da atividade, múltiplas perspectivas sobre o assunto 

proposto. Cada um irá escolher o foco do texto, o recorte da realidade que quer representar e 

como quer fazê-lo. Tal fato leva Duarte Júnior (2000, p. 11) a concluir que: “talvez não 

devêssemos falar de realidade, e sim de realidades, no plural. O mundo se apresenta com uma 

nova face cada vez que mudamos a nossa perspectiva sobre ele”. 

Também não devemos perder de vista que as linguagens, ao representar – e não mais 

reproduzir – o mundo, na verdade, precisam eleger um enquadramento para essa 

representação.  Walty (1985, p. 53) afirma que “o real é recortado, fragmentado”, ou seja, não 

existe como retratar um fato em todas as suas perspectivas e peculiaridades.  Através de um 

jogo de escolhas, elege-se aquilo que se deseja representar.  

 Asseguramos que todas as representações do mundo, de alguma maneira, são calcadas 

na realidade; a afirmativa exige melhor desenvolvimento a respeito deste conceito. Por 

realidade, entendemos a vida cotidiana, nosso mundo estável, ordenado e conhecido, para 

onde retornamos toda a vez que nos aventuramos por outras significações do mundo – como o 

passeio pelas páginas de um livro, os eventos surreais que vivenciamos em sonhos, o 

mergulho na história de um filme, uma visita rápida por uma pintura ou a exploração curiosa 

de uma música ainda não escutada.  

A vida cotidiana, então, acaba sendo considerada como a realidade absoluta: 

“apreendo a realidade da vida diária como uma realidade ordenada. Seus fenômenos acham-se 

previamente dispostos em padrões que parecem ser independentes da apreensão que deles 

tenho e que se impõe à minha apreensão” (BERGER e LUCKMANN, 2008, p. 38). O autores 

ressaltam, ainda, outro fator que confere à vida cotidiana tal status:  

 

A realidade da vida cotidiana, além disso, apresenta-se a mim como um mundo 
intersubjetivo, um mundo de que participo juntamente com outros homens. Esta 
intersubjetividade diferencia nitidamente a vida cotidiana de outras realidades das quais 
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tenho consciência. Estou sozinho no mundo de meus sonhos, mas sei que o mundo da 
vida cotidiana é tão real para os outros quanto para mim mesmo (BERGER e 
LUCKMANN, 2008, p. 40). 
 

Embora consideremos a vida cotidiana como real, detectamos e nos deparamos – dia 

após dia – com a existência de realidades múltiplas, com camadas distintas de significação, 

conforme descrito por Duarte Júnior (2000, p. 28): 

 

Todos temos consciência, de uma maneira ou de outra, de que o mundo 
apresenta realidades múltiplas, isto é, que há zonas distintas de significação. 
Freqüentemente passamos de uma a outra dessas realidades e sabemos que cada 
uma delas exige-nos uma forma específica de pensamento e ação, que cada uma 
deve ser vivida de maneira peculiar. Quando saímos do cinema ou quando 
acordamos de um sonho, por exemplo, experimentamos a passagem de uma a 
outra dessas áreas distintas da realidade. O filme (a arte) e o mundo onírico 
apresentam-nos elementos que nossa consciência não mistura nem confunde 
com aqueles provenientes da vida cotidiana.   

 

 O processo de transição entre as múltiplas camadas da realidade é entendido por 

Berger e Luckmann (2008, p. 38) como um choque: “quando passo de uma realidade a outra, 

experimento a transição como uma espécie de choque. Este choque deve ser entendido como 

causado pelo deslocamento da atenção acarretado pela transição”.  

A passagem entre as diversas camadas da realidade, que Berger e Luckmann (2008) 

entendem como um choque, pode ser ilustrada por duas situações cotidianas: as crianças – por 

exemplo – dotadas de um pensamento animista, criam, com seus brinquedos e passatempos 

um mundo próprio, porém, ao serem chamadas para tomar banho ou se alimentar transportam-

se imediatamente para a realidade prática e cotidiana. No caso dos adultos, o ato de descer e 

subir as cortinas em um espetáculo teatral delimita que, entre o mover dos panos, vivencia-se 

outra realidade, distinta daquela pertencente ao espectador. Isto é possível uma vez que “a 

linguagem é capaz de transcender completamente a realidade da vida cotidiana” (BERGER e 

LUCKMANN, 2008, p. 60). 

 A realidade cotidiana deve ser encarada como algo mutável, singular para cada 

indivíduo e sujeita a alterações constantes. Walty (1985, p. 19) esclarece: 

 

Não se pode, pois, falar de um real estático, pronto, pré-construído. O real é fruto 
de um processo de relações do homem com os outros homens e com a natureza. Os 
valores de uma sociedade se distinguem dos valores de outra, o real de um povo se 
distingue do real de um outro.   
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   Ao classificarmos o mundo cotidiano como a realidade predominante, temos a tendência 

de interpretar as demais representações da realidade sob esse mesmo símbolo linguístico. Berger e 

Luckmann (2008, p. 32) afirmam: “‘traduzo’ as experiências não-pertencentes à vida cotidiana na 

realidade suprema da vida diária”. Duarte Júnior (2000, p. 32) complementa esse pensamento, ao 

frisar que, “ao proceder assim é inevitável que ocorra uma certa ‘distorção’ dos significados 

provenientes dessas outras áreas, na medida em que eles somente são expressos em sua plenitude 

através dos códigos que lhe são específicos”.  

 As artes ficcionais, muitas vezes, são um arquétipo da distorção a que se referem os dois 

autores. Numa exposição de artes plásticas – ao analisar “obras abstratas” – o público procura 

encontrar formas e contornos que lhe são familiares, uma vez que não domina os códigos 

estéticos dessa expressão específica. Ou seja, buscamos traduzir as novas realidades através da 

linguagem que nos é conhecida e rotineira por que, como explica Duarte Júnior (2000, p. 27): 

“o real será sempre um produto da dialética, do jogo existente entre a materialidade do mundo e 

o sistema de significação utilizado para organizá-lo”. O emprego indevido de determinadas 

linguagens para significar diferentes esferas da realidade acaba por distanciar ainda mais a idéia 

da ficção como parte integrante do real. Segundo Walty (1995, p. 30), não admitimos a ficção 

como parte do real e sim como algo que “ameaça” a estabilidade cotidiana, a realidade:  

 

Admite-se a fantasia como forma de diversão, de descanso, de lazer para satisfazer 
a uma necessidade humana, mas há que se estabelecer limites para a fantasia não 
ameaçar o real, para o riso não desrespeitar o sério.  
 

 Para entendermos melhor a afirmação feita pela autora é necessário relacionar a 

palavra ficção com o ato de criar. Ficção é criação; através da criação, o homem se reconhece, 

percebe sua marca no “objeto” criado, utiliza uma linguagem diferenciada. Apesar de ser um 

espaço genuíno de expressão e criação, é preciso lembrar, porém, que “a sociedade 

industrializada, progressista, subordina-se a uma outra palavra que se opõe àquela: produção” 

(WALTY, 1985, p. 31).    

 Precisamos, então, explorar melhor o termo ficção e o, que de fato, ele engloba. Walty 

(1985, p. 53) esclarece: 

  

Sob o rótulo de ficção se agrupam os discursos mítico, onírico e o artístico, 
especificamente o literário. Tais discursos são também chamados de discursos de 
representação e teriam em comum o fingir, o representar de forma diferente daquela 
do dia-a-dia. No mito, no sonho e no discurso literário, o homem estaria 
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representado, fingindo, de maneira a desempenhar papéis diferentes daqueles que 
desempenha usualmente.   

 

 Ficção e realidade coexistem: uma depende da outra. O essencial a respeito de tais 

percepções das distintas camadas da realidade é percebermos que o mundo é retratado através 

de representações, e que cada uma, ao seu modo, tem legitimidade e credibilidade para fazê-

lo. São releituras do mundo que, como qualquer livro, exigem os olhos treinados do leitor 

para interpretar nuances, lacunas e estilos próprios de cada gênero, respeitando-os.   

 

3.1 NARRATIVAS: AS DIFERENTES FORMAS DE CONTAR UMA MESMA HISTÓRIA 

 

 Dentre as múltiplas linguagens criadas, aprimoradas, codificadas e decodificadas pelo 

homem, iremos tratar de duas especificamente: a linguagem literária e a jornalística. Tanto o 

jornalismo, quanto a literatura, têm como ofício contar histórias. Conforme Pereira Júnior 

(2006, p. 126), as pessoas gostam de ouvir e contar histórias porque elas funcionam como uma 

espécie de espelho: “recorremos à vivência de outros porque somos tantas vezes incapazes de 

entender o que se passa conosco e o mundo”.  Eco (1994, p. 93) complementa ao afirmar que 

uma das funções da narrativa é justamente “encontrar uma forma no tumulto da experiência 

humana”. Ou seja, através dos textos ficcionais, ao nos identificarmos – mesmo que de forma 

indireta – com as narrativas e suas personagens, acabamos por dar sentido as nossas próprias 

vivências e experiências.    

Por ter como peculiaridade auxiliar o homem no ordenamento da realidade cotidiana, as 

narrativas acabam por desempenhar um papel importante no meio social. O que explica a afirmação 

de Reuter (2007, p. 9) de que: “nossa cultura reserva um largo espaço às narrativas dos mitos e lendas 

– antigos e modernos –, a todas as narrativas cotidianas da vida familiar, passando pelas narrativas da 

imprensa ou dos romances literários”.  

 Ao discorrer sobre narrativas, Eco (1994, p. 125-126) as classifica em duas categorias: 

narrativa natural e narrativa superficial. A primeira delas, “descreve fatos que ocorreram na 

realidade (ou que o narrador afirma, mentirosa ou erroneamente, que ocorreram na 

realidade)”. Como exemplos, o autor cita: “meu relato do que aconteceu comigo ontem, uma 

notícia de jornal ou mesmo Declínio e queda do Império Romano, de Gibbon”. Já a narrativa 

superficial “é supostamente representada pela ficção, que apenas finge dizer a verdade sobre o 

universo real ou afirma dizer a verdade sobre um universo ficcional”. 
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Jornalismo e literatura, exemplos das duas formas narrativas de Eco, ilustram bem o 

paradoxo existente entre ficção e realidade. Enquanto o jornalismo se ocupa daquilo que de 

fato acontece – ou seja, procura retratar a realidade cotidiana –, a literatura discorre sobre 

aquilo que poderia ter acontecido, recriando-a.  

Aristóteles, em A Poética Clássica pondera sobre as diferenças entre o poeta e o 

historiador. Se fizermos uma adaptação, considerando o jornalista como historiador e 

nominando a literatura como poesia, podemos nos valer das afirmações do filósofo: 

 

Não é em metrificar ou não que diferem o historiador e o poeta; a obra de Heródoto 
podia ser metrificada; não seria menos uma história com o metro do que sem ele; a 
diferença está em que um narra acontecimentos e o outro, fatos quais podiam 
acontecer. Por isso, a Poesia encerra mais filosofia e elevação do que a História; 
aquela enuncia verdades gerais; esta relata fatos particulares. Enunciar verdades 
gerais é dizer que espécie de coisas um indivíduo de natureza tal vem a dizer ou 
fazer verossímil ou necessariamente; a isso visa a Poesia, ainda quando nomeia 
personagens. Relatar fatos particulares é contar o que Alcibíades fez ou o que 
fizeram a ele (ARISTÓTELES, 1995, p. 28).  

 

Apesar de serem duas formas distintas de se contar histórias, com conteúdos e formas 

próprias, as duas linguagens têm como elemento comum e edificador o ato da narração, afinal, 

“quem escuta uma história está em companhia do narrador” (BENJAMIN, 1997, p. 213).  

Bulhões (2007, p. 40) cita a narratividade como um dos pontos essenciais de 

confluência entre os gêneros jornalístico e literário:   

 

Produzir textos narrativos, ou seja, que contam uma seqüência de eventos que se 
sucedem no tempo, é algo que inclui tanto a vivência literária quanto a jornalística. 
[...] Tanto literatura como jornalismo atuam como expedientes de conhecimento do 
mundo, sendo que a experiência literária parece preferir conhecer o mundo por 
meio da prática imaginativa e alegórica, a qual não é necessariamente menos 
“verdadeira” que a alternativa jornalística. 

 

Quando Bulhões (2007, p. 40) afirma que a narrativa literária não é menos verdadeira 

que a jornalística, está reiterando a premissa de que não existe uma “verdade” absoluta: 

vivemos transitando entre as diversas camadas da realidade. Além de que, em função da forma 

como retrata o mundo, de seus instrumentos e peculiaridades, muitas vezes, a literatura é um 

retrato mais fiel de determinada circunstância ou acontecimento do que o jornalístico – que, 

como veremos adiante, também desenvolveu uma lógica própria de apreensão do real, ou 

melhor, da realidade cotidiana.   

Embora com formas de apreensão e objetivos distintos, jornalismo e literatura, de fato, 

são considerados narrativas. Proença Filho (1997, p. 52) caracteriza o gênero narrativo, 
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tratando-o como a “designação genérica atribuída aos textos em que se caracteriza uma 

sequência de acontecimentos, ou uma história”. Já para Sodré e Ferrari (1986, p. 11) a narrativa 

“é todo e qualquer discurso capaz de evocar um mundo concebido como real, material e 

espiritual, situado em um espaço determinado”.  

Como narrativa, podemos considerar “novela de TV, filme de cinema, peça de teatro, 

notícia de jornal, gibi, desenho animado... Muitas são as possibilidades de narrar, oralmente ou por 

escrito, em prosa ou em verso, usando imagens ou não” (GANCHO, 2002, p. 6).  

 Para se contar uma história, que irá representar uma camada da realidade através de 

elementos reais ou ficcionais, é necessário ordená-la, construí-la. O autor, sob a forma de narrador, 

irá escolher a forma mais adequada de fazê-lo, pois segundo Medina (2004, p. 77): 

 

Ao narrar, há a participação invisível do autor, que seleciona traços por ele 
considerados fundamentais e os põe vivamente em cena, dramatizando-os. É neste 
sentido que o tempo e o espaço reais, ao serem representados simbolicamente, 
podem abandonar a logicidade externa, descritiva, em favor de uma dinâmica 
interna, narrativa. 

 

Os diversos tipos de narrativa com que nos deparamos todos os dias – inclusive as 

jornalísticas e literárias – possuem uma série de elementos em comum: “sem fatos não há história, 

e quem vive os fatos são os personagens, num determinado tempo e lugar” (GANCHO, 2002,     

p. 7). Ou seja, para que uma narrativa exista é necessário responder “O que aconteceu? Quem 

viveu os fatos? Como? Onde? Por quê?” (GANCHO, 2002, p. 5).  

Além desses questionamentos base, existem outros elementos comuns a qualquer 

narrativa. Proença Filho (1997, p. 51) ressalta: 

 

A narrativa caracteriza uma seqüência, simples ou complexa, de conflitos ou tensões 
que se resolvem ou não. A ação se situa, assim, a nível da trama, intriga ou enredo, 
que envolve o que ocorre com os personagens, o conjunto de suas ações ou reações, 
os acontecimentos ligados entre si, tudo isso comunicado pela narrativa. 

 

A utilização do termo “personagem” remete imediatamente à ficção, pois como 

descrito por Walty (1999, p. 61): “A palavra personagem vem de persona, máscara grega que 

os autores usavam na representação das tragédias e comédias. A palavra personagem se liga, 

pois, à representação”. No entanto, o termo também se aplica às narrativas que retratam a 

realidade cotidiana, uma vez que conforme a autora, “somos personagens sociais”, ou seja, 

desempenhamos determinados papéis, representamos.  
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No dia-a-dia, o homem é um ator social, equilibrando-se entre a representação de diversos 

papéis. Somos pais e filhos, professores e alunos, concomitantemente. E é preciso levar em conta 

que os indivíduos, ao serem retratos, se constroem: posam para uma fotografia, pensam antes de 

responder a uma pergunta numa entrevista e assim por diante. 

 

3.1.1 A literatura e a criação de para-realidades 

  

Além dos papéis que representamos e das projeções que criamos de nós mesmos, 

ainda podemos nos colocar no lugar de outras personagens. Numa esfera diferenciada da 

realidade, através de mecanismos específicos, é possível viver as experiências de outros. 

A linguagem literária é um dos caminhos que propicia esse intercâmbio de mundos e 

essa troca de papéis. Segundo Lajolo (2001, p. 44): 

 

A literatura é porta para variados mundos que nascem das várias leituras que dela se 
fazem. Os mundos que ela cria não se desfazem na última página do livro, na última 
frase da canção, na última fala da representação nem na última tela do hipertexto. 
Permanecem no leitor, incorporados como vivência, marcos da história de leitura de 
cada um. 
 

Ao transportar o leitor a diversos mundos, a literatura ajuda o homem a dar sentido à 

realidade cotidiana, ideia propagada por Eco (1994, p. 93), ao afirmar que “ler ficção significa 

jogar um jogo através do qual damos sentido à infinidade de coisas que aconteceram, estão 

acontecendo ou vão acontecer no mundo real”. Conforme o autor, “ao lermos uma narrativa, 

fugimos da ansiedade que nos assalta quando tentamos dizer algo de verdadeiro a respeito do 

mundo”. Para compreendermos melhor as afirmações do autor, é necessário ir em busca de 

uma definição de literatura:  

 

A literatura pode ser entendida como uma situação especial de uso de linguagem 
que, por meio de diferentes recursos, sugere o arbítrio da significação, a fragilidade 
da aliança entre o ser e o nome e, no limite, a irredutibilidade e a permeabilidade de 
cada ser (LAJOLO, 2001, p. 35). 

 

Com a finalidade de propiciar viagens a outros mundos e realidades aos leitores, a 

narrativa literária apresenta algumas características específicas que, entrelaçadas, compõe uma 

linguagem própria. Na literatura, a forma é tão importante quanto o conteúdo: “O texto literário 

veicula uma forma expressiva de comunicação que evidencia um uso especial do discurso, 

colocado a serviço da criação artística reveladora” (Proença Filho, 1997, p. 28). A afirmação se 
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complementa pelas palavras de Nunes (2003, p. 9), para quem “o ritmo, a musicalidade, os 

efeitos de um texto literário podem cativar o leitor para além do que está sendo narrado, ou seja, 

na literatura a linguagem tem sabor”.  

Na linguagem literária, “as palavras não estão aí para transmitir um acontecimento nem 

para abstrair a realidade em conceitos. O que está em questão é que elas constroem uma 

realidade centrada no modo com que se arranjam, se articulam e se movimentam” 

(BULHÕES, 2004, p. 14). Para o autor, a literatura utiliza a linguagem muito mais como fim 

do que como meio, pois “a linguagem não é mera figurante, mas centro das atenções” 

(BULHÕES, 2004, p. 12). O processo de realização literária exige, então, uma linguagem 

transmutada, recriada, destituída de seu emprego cotidiano.  

Conforme Proença Filho (1997), como marcas do discurso literário podemos citar: 

complexidade, multissignificação, predomínio da conotação, liberdade de criação e ênfase 

no significante.  

Ao falarmos em complexidade e significações múltiplas nos referimos aos diversos 

sentidos que a língua assume na narrativa literária. A monossignificação almejada nos 

discursos científicos e jornalísticos – por exemplo – dá lugar à pluralidade de interpretações 

no texto literário.  

Eco (2003, p. 12) afirma que “o universo de um livro nos surge como um mundo 

aberto”; porém, apesar dessa multissignificação, é necessário interpretar a obra até um 

determinado limite, demarcado pela “intenção do texto”: 

 

As obras literárias nos convidam à liberdade da interpretação, pois propõem um 
discurso com muitos planos de leitura e nos colocam diante das ambigüidades e da 
linguagem e da vida. Mas para poder seguir neste jogo, no qual cada geração lê as 
obras literárias de modo diverso, é preciso ser movido por um profundo respeito 
para com aquela que eu, alhures, chamei de intenção do texto (ECO, 2003, p. 12). 

 

O narrador do texto literário é um artesão de palavras: vai tecendo cada linha 

cuidadosamente, empregando um termo aqui, outro lá.  Por isso, diz-se que a linguagem 

literária é eminentemente conotativa. Desse arranjo peculiar de palavras surgem os múltiplos 

sentidos que a caracterizam. Esse livre-arbítrio para organizar os símbolos linguísticos 

presume liberdade de criação, o que conduz Proença Filho (1997, p. 41) a afirmar que “A 

literatura se abre, então, plenamente, à criatividade do artista. Em seu percurso, ela consiste na 

constante invenção de novos meios de expressão ou numa nova utilização dos recursos 

vigentes numa determinada época”.  
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Entre os leitores vorazes parece existir o consenso de que a maneira como a história é 

contada é tão importante quanto a história em si. Não basta uma boa trama, se a narrativa não 

for fluída e agradável. Isso acontece porque o texto literário confere destaque tanto ao 

significado (conteúdo), quanto ao significante (forma), muitas vezes, evidenciando mais o 

segundo. Convergindo para esse entendimento, Proença Filho (1997, p. 37) acrescenta que “o 

texto literário é, ao mesmo tempo, um objeto lingüístico e um objeto estético”.  

O sujeito responsável tanto pela forma quanto pelo conteúdo literário é o narrador, o 

que leva Gancho (2002, p. 26) a afirmar que “não existe narrativa sem narrador, pois ele é o 

elemento estruturador da história”. Assim, o narrador é o responsável por apresentar ao leitor 

o ângulo de visão, ponto de vista, foco ou enfoque narrativo sob o qual a história é construída.  

Conforme Gancho (2002, p. 26), podemos identificar dois tipos de narradores: aqueles 

que narram em primeira e os que o fazem em terceira pessoa (do singular). O narrador em 

terceira pessoa é aquele que está fora dos fatos narrados, podendo ser onisciente (sabe tudo 

sobre a história) ou onipresente (está presente em todos os lugares da trama). Além disso, esse 

tipo de narrador apresenta outras variantes. Ele pode falar diretamente com o leitor, julgar o 

comportamento dos personagens ou se identificar com determinados personagens, dando-lhes 

mais espaço na história.  

O narrador em terceira pessoa, por estar acima da massa da história, “não apenas narra 

o que se passa com os personagens, mas também o que sentem; em outras palavras, ele sabe 

mais que os personagens” (GANCHO, 2002, p. 27).  

 Já o narrador em primeira pessoa é aquele que participa diretamente do enredo, como 

qualquer personagem. Em função disso, ele apresenta um campo de visão limitado – nem 

onipresente, nem onisciente. Esse tipo de narrador pode ser o protagonista da trama ou uma 

testemunha, que conta acontecimentos dos quais participou, mesmo sem ter grande destaque 

na ação. 

Um narrador é formado por uma pluralidade de vozes. Essas vozes são alimentadas 

pelo que Lajolo (2001) chama de “tradição literária”. O homem transcende, vai além do aqui e 

agora, é capaz tanto de visualizar e planejar o futuro quanto de se informar e entender a 

evolução do mundo anterior a sua existência. O texto literário é um dos meios utilizados pelo 

homem para mergulhar no passado, entender como o mundo funcionava, o que pensavam os 

indivíduos de determinada época, quais eram suas angústias e desejos. Ora, se tudo aquilo que 

lemos – de certa forma – nos marca, a “bagagem literária” ou “tradição literária” de cada um, 
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influencia na formação do escritor, indivíduo que dará vida ao narrador, tal como afirma 

Lajolo (2001, p. 48): 

 

Os mitos e espaços poéticos nascem não só da realidade circundante, compartilhada por 
autor e leitores, mas também do diálogo com tudo o que, vindo de tempos anteriores, 
constitui a chamada tradição literária. É como se a literatura fosse um constante passar 
a limpo de textos anteriores, constituindo o conjunto de tudo – passado e presente – um 
grande texto de literatura.   
 

 A citação acima remete e, ao mesmo tempo, exige a compreensão da expressão 

tradição literária, que para Eco (2003, p. 9) pode ser entendida como um 

 

complexo de textos que a humanidade produziu e produz não para fins práticos 
(como manter registros, anotar leis e fórmulas científicas, fazer atas de sessões ou 
providenciar horários ferroviários), mas antes gratia sui, por amor de si mesma – e 
que se lêem por deleite, elevação espiritual, ampliação dos próprios conhecimentos, 
talvez por puro passatempo, sem que ninguém os obrigue a fazê-lo (com exceção 
das obrigações escolares).  

 

Ao contar uma história, o narrador imprime marcas no texto literário. Quando lemos 

um livro, um conto, um poema ou uma crônica, muitas vezes é possível identificar o contexto 

histórico-cultural em que foram desenvolvidos e as dimensões ideológicas circundantes.  

Proença Filho (1997, p. 44) afirma que “a literatura, manifestação cultural, acompanha 

as mudanças da cultura de que é parte integrante e altamente representativa”. Assim, a 

literatura acaba por traçar o perfil social de certo período: “seres de papel, ou não, eles nos 

permitem ler, além da estória de que fazem parte, a sociedade que criou essa estória” 

(WALTY, 1985, p. 61).  

O narrador, ao recriar uma porção da realidade, a representa através de um 

determinado ponto de vista. Quando desenvolve a narrativa, acaba por se posicionar a respeito 

do mundo que está representando: “Há os que entendem que a obra literária envolve uma 

representação e uma visão do mundo, além de uma tomada de posição diante dele” (Proença 

Filho, 1997, p. 9). 

O leitor, muitas vezes, é capaz de apreender as marcas deixadas pelo narrador, 

percebendo as releituras do contexto em que o autor da obra estava inserido quando a produziu: 

“Como fenômeno de linguagem, as formas literárias são sempre encarnações de um momento 

histórico, são sempre configurações peculiares que correspondem a uma dada realidade 

temporal, com suas condições materiais de existência” (BULHÕES, 2007, p. 28). De fato, a 

literatura está calcada na realidade. No entanto, nem sempre se pensou dessa maneira.   
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Platão (427? – 347? a.C.) foi um dos primeiros estudiosos a se referir à narrativa literária, 

nomeando-a poesia. O filósofo defendia a idéia da poesia como simples imitação da verdade, uma 

reprodução por vezes desnecessária e que poderia vir a por em risco o equilíbrio social grego, 

estando três degraus abaixo da realidade. Platão (1993, p. 416) afirma que “a arte de imitar está 

muito distante do verdadeiro”. Sobre os poetas, afirma: “quando tratam da virtude ou de qualquer 

outra matéria em suas ficções, não passam de imitadores de fantasmas, e jamais chegam à 

realidade” (PLATÃO, 1993, p. 420).  

O vínculo entre ficção e arte, proposto originalmente por Platão, é reconhecido por 

Walty (1995, p. 14): 

 

A idéia de ficção ligada à arte remonta a Platão. No livro X da República, o filósofo 
grego afirma que a imitação poética está afastada das realidades supremas, as idéias 
eternas, porque a matéria dos poemas são as aparências de um mundo de 
aparências. Platão diz ainda que o poeta está afastado da verdade, vive no erro e 
não tem nenhuma utilidade, porque faz simulacros com simulacros, isto é, faz a 
cópia da cópia, a cópia desvirtuada do real. 

 

Ainda sobre a poesia Costa (1992, p. 6) complementa as informações expostas, ao 

afirmar que “Platão considerou as imagens miméticas como imitação da imitação, já que elas 

imitavam a própria pessoa e o mundo do artista, os quais, por sua vez, já eram imitação 

(sombra e miragem) da ‘verdadeira’ realidade original”.  

 Aristóteles (384- 322 a.C.), discípulo de Platão, herdou do mestre a palavra mímese. 

Contudo, modificou o conceito platônico, valorizando a arte justamente em função da 

autonomia do processo mimético face à verdade preestabelecida. O filósofo passou a 

analisar a poesia como uma das possíveis interpretações da realidade, conforme explicado 

por Costa (1992, p. 6):  

 

Aristóteles transformou a obra numa produção subjetiva e carente de empenho 
existencial e alterou, com isso, a relação que ela apresentava com a sacralidade 
original. De ontológica, a arte passa a ter, com ele, uma concepção estética, não 
significando mais “imitação” do mundo exterior, mas fornecendo “possíveis” 
interpretações do real através de ações, pensamentos e palavras, de experiências 
existenciais imaginárias.  

 

 Assumindo um caráter de fábula, a poesia passa a tratar do que “poderia ser”, fala de 

tudo aquilo possível de acontecer “no ponto de vista da verossimilhança ou da necessidade” 

(ARISTÓTELES, 1995, p. 28). Para o filósofo, “do ângulo da poesia, um impossível 

convincente é preferível a um possível que não convença” (ARISTÓTELES, 1995, p. 50). O 
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critério fundamental que vem trazer sustentabilidade a essa nova forma de enxergar a arte 

literária, é a verossimilhança, pois conforme Costa (1992, p. 53), é ela quem “situa a mímese 

nas fronteiras ilimitadas do ‘possível’”.  

 Por verossimilhança entendemos a lógica interna de cada enredo, o que torna a história 

verdadeira aos olhos do leitor. Portanto, é a essência do texto de ficção (GANCHO, 2002. p. 

10). Para Eco (1994, p. 94) “as afirmações ficcionais são verdadeiras dentro da estrutura do 

mundo possível de determinada história”, ou seja, o indivíduo, ao ler, precisa se convencer de 

que dentro daquela realidade criada pelo escritor, as ações das personagens e os 

acontecimentos que as rodeiam fazem sentido, independente de se tratar de um conto 

fantástico ou de um romance realista.   

Gancho (2002, p. 10) completa:  

 

Os fatos de uma história não precisam ser verdadeiros, no sentido de 
corresponderem exatamente a fatos ocorridos no universo exterior ao texto, mas 
devem ser verossímeis; isto quer dizer que, mesmo sendo inventados, o leitor deve 
acreditar no que lê. Esta credibilidade advém da organização lógica dos fatos dentro 
do enredo. Cada fato da história tem uma motivação (causa), nunca é gratuito e sua 
ocorrência desencadeia inevitavelmente novos fatos (conseqüência).  
 

Eco (2003, p. 14) afirma que “o mundo da literatura é tal que nos inspira a confiança de 

que algumas proposições não podem ser postas em dúvida; que ele nos oferece, portanto, um 

modelo, imaginário tanto quanto se quiser, de verdade”. Essa verdade referida por Eco nada mais 

é do que a disposição do texto literário em “atingir uma dimensão universal e essencial da 

subjetividade humana, a da atividade imaginativa” (BULHÕES, 2007, p. 19). 

Ao se apresentar como uma linguagem ficcional, ou seja, que recria a realidade, a 

literatura acaba por negar tanto o “modelo” quanto a “cópia” porque “em certo sentido, a 

linguagem literária produz; a não-literária reproduz” (PROENÇA FILHO, 1997, p. 37). Contudo, 

a afirmação não indicia uma separação entre o processo de criação e o mundo real, muito pelo 

contrário, pois como explica Bulhões (2007, p. 20): “a ficcionalidade não pode ser 

exclusivamente associada à idéia do absurdo ou do improvável imaginativo, nem ser 

compreendida como uma instância estranha e incomunicável com o real empírico”.  

Tem-se, então, um processo em que a imaginação está ancorada na realidade:  

 

Os mundos fantásticos criados pelo texto não caem do céu, nem são inspirados por 
anjos nem por musas! O mundo representado na literatura – por mais simbólico que 
seja – nasce da experiência que o escritor tem de sua realidade histórica e social. O 
universo que o autor e leitor compartilham, a partir da criação do primeiro e da 
recriação do segundo, é um universo que corresponde a uma síntese – intuitiva ou 
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racional, simbólica ou realista – do aqui e agora da leitura, ainda que o aqui e agora 
do leitor não coincidam com o aqui e agora do escritor (LAJOLO, 2001, p. 47).  
 

 Ou seja, independente de pertencerem ao mesmo contexto histórico e social, 

escritor e leitor compartilharão, dentre as páginas do livro, de um mesmo universo, criado 

a partir de dada situação. Ao ler, o sujeito leitor irá se deparar com essas marcas 

contextuais por vezes identificando, por vezes não, os indícios da realidade cotidiana que 

impregnam o texto ficcional.  

 

3.1.2 O jornalismo e a reprodução da realidade  

 

Diferente da linguagem literária, que “produz” uma nova realidade, o relato 

jornalístico tende a “reproduzir” o mundo – aqui entendido como realidade cotidiana –. 

Ou melhor, tenta fazê-lo. Através de uma linguagem e técnicas de apuração específicas, o 

jornalismo desenvolveu um estilo próprio de apreensão do real, como referido por 

Bulhões (2007. p. 11-12):  

 

De modo provocativo, pode-se dizer que o jornalismo possui uma natureza 
presunçosa. Definindo-se historicamente como atividade que apura acontecimentos 
e difunde informações da atualidade, ele buscaria captar o movimento da própria 
vida. Seria da natureza do jornalismo tomar a existência como algo observável, 
comprovável, palpável, a ser transmitido como produto digno de credibilidade. 
Com isso, prestaria – ou desejaria prestar – uma espécie de testemunho do “real”, 
fixando-o e ao mesmo tempo buscando compreendê-lo. 

 

 O jornalismo trabalha com o que Sodré e Ferrari (1978, p. 6) denominam discurso 

informativo. Para os autores, tal discurso “caracteriza-se basicamente por veicular mensagens 

marcadas por uma intencionalidade específica: atingir um receptor”. Esta peculiaridade é que 

irá distinguir “o discurso informativo do discurso comunicativo comum e do discurso 

literário”.  E os autores vão além, ao dizerem que:  

 

O receptor da mensagem informativa caracteriza-se pela extensão (dispersão física 
dos indivíduos num determinado espaço), heterogeneidade (diferenças de classes, 
idades, sexos, preferências culturais) e anonimato (o emissor não conhece os 
indivíduos a quem se dirige) (SODRÉ e FERRARI, 1978, p. 8). 
 

A unidade básica do discurso informativo é a notícia jornalística. Ela tem como função 

essencial “assinalar os acontecimentos, ou seja, tornar público um fato (que implica em algum 
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gênero de ação), através de uma informação (onde se relata a ação em termos 

compreensíveis)” (SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 17).  

Ao tornar público um fato ou acontecimento, por meio de uma informação, 

estabeleceu-se uma cultura em que o jornalismo desempenha um papel central; Traquina 

(2004, p. 20) afirma que “ao longo dos séculos, as pessoas (muitas delas, pelo menos) têm 

desejado ser informadas sobre o que as rodeia, usando o jornalismo (ou uma forma pré-

moderna do jornalismo) para se manterem em dia com os últimos acontecimentos”. Estar a 

par do que acontece no mundo permite ao homem se inserir socialmente, participar e manter 

conversas em grupo, além de criar a falsa sensação de que através das informações 

jornalísticas é inteirado de tudo aquilo que diz respeito à realidade da qual faz parte.  

Somos, diariamente, bombardeados por um volume enorme de informações que 

divulgam uma série de acontecimentos ocorridos dentro da esfera da realidade cotidiana; mas 

nem todos os acontecimentos são alvo de interesses jornalísticos. Segundo Erbolato (2004,   

p. 49), “milhares de acontecimentos são revelados ao mundo a cada instante – o que sabemos 

sobre os assuntos de interesse público depende do que nos informam os veículos da 

comunicação”. Se nosso conhecimento sobre os assuntos de “interesse público”, em grande 

maioria, está diretamente ligado às informações difundidas pelos meios de comunicação, tais 

meios detêm uma espécie de controle sobre a maneira como percebemos a realidade 

cotidiana. Portanto, conforme Guareschi (2000, p. 43), “desde o início das sociedades 

modernas os meios de comunicação contribuíram decisivamente para a construção da 

subjetividade dos seres humanos”. 

 Felippi (2007, p. 113) compartilha da mesma linha de pensamento: 

 

Na contemporaneidade, a mídia se converteu num dos principais instrumentos de 
construção social da realidade ao representá-la nos diferentes suportes, gêneros e 
discursos, dando a conhecer à sociedade sobre o que se convencionou como relevante, 
interessante, necessário, espetaculoso, vendável, distinto ou mesmo comum. E o 
jornalismo é um dos gêneros e um tipo de discurso dos mais influentes nessa 
construção, tanto por ser o mais antigo gênero e discurso da mídia, o que lhe garante 
uma tradição de quatro séculos da instituição imprensa, como por ser o responsável por 
dar conta dos acontecimentos sociais considerados não só como os verdadeiramente 
ocorridos, como os de maior importância para a sociedade. 

 

De acordo com Alsina (2009. p. 11), os jornalistas são “construtores da realidade ao seu 

redor”, assim como o restante da sociedade também o é. A diferença é que, “conferem estilo 

narrativo a essa realidade, e, divulgando-a, a tornam uma realidade pública sobre o dia-a-dia”.  
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 Ao tornar público este olhar sobre a realidade cotidiana, convencionou-se, com o reforço 

dos próprios meios de comunicação, a ideia de que as informações jornalísticas são uma 

transposição impecável da realidade predominante, tal qual ela se apresenta. Isso, segundo Alsina 

(2009, p. 9), justifica a procura rotineira pelas informações:  

 

Todas as manhãs, as pessoas que querem saber o que está acontecendo no mundo 
leem o jornal, escutam a rádio, veem televisão, ou navegam pela internet. Esses 
indivíduos consomem uma mercadoria especial: as notícias. [...] Essa informação, 
delimitará, de certa forma, seu horizonte cognitivo. 
 

 No entanto, não estamos diante da realidade em nenhuma dessas circunstâncias 

mencionadas acima: “com a matéria jornalística, ficamos diante de uma certa forma de contar 

os fatos – o que significa que eles passaram a dançar conforme o ato de contá-los” (PEREIRA 

JUNIOR, 2006, p. 19). O autor ainda ressalta: 

 

Unidade primordial da informação, a notícia encurta trechos expositivos, estica 
outros, relembra episódios correlatos ou suprime momentos inteiros, sem dó nem 
piedade. Tudo só para que a história caiba no espaço destinado a ela, seja feita no 
prazo predeterminado e o público assimile de forma mais contundente o que lhe é 
contado (2006, p. 19). 

 

 Tal assertiva demonstra que a informação jornalística, muito mais do que uma 

exposição crua dos fatos, caracteriza-se como uma narrativa estruturada de acordo com 

critérios específicos, o que leva Bulhões (2007, p. 22) a afirmar que “aquilo a que chamamos 

realidade factual nunca estaria a salvo de uma construção de linguagem, a qual, por sua vez, é 

moldada no palco das relações sociais e econômicas”. 

Os acontecimentos, matéria-prima da informação jornalística, não ocorreram, de fato, 

da maneira como são noticiados, ideia também partilhada por Pereira Júnior (2006, p. 71), 

para quem:     

 

A realidade não pode ser contada aos outros por inteiro, noticiar é selecionar fatos 
para organizar um sentido. Cabe ao jornalista sedimentar uma realidade sólida para 
o público, sem enganá-lo com a falsa promessa de uma realidade “real”, pronta, 
acabada. Seu trabalho é ser categórico: um fato ocorreu deste jeito, não de outro. O 
real, no entanto, será o sentido que damos à massa caótica de estímulos que 
recebemos. 
 

Berger (2002, p. 279) ressalta que a imprensa ordena discursivamente o mundo. Ou 

seja, através de uma série de fatos, transformados em notícia e colocados lado a lado, cria-se 
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um mosaico informativo que vem a compor parte da apreensão que temos da realidade 

cotidiana.  

 Ainda vale evidenciar que, segundo Pereira Junior (2006, p. 147), a narrativa 

informativa não é uma escrita inteiramente livre, já que a escolha do jornalista é orientada por 

três fatores principais: a “aparência que a realidade assume” frente o profissional, “as 

convenções que moldam sua percepção”, ou seja, toda a sua bagagem cultural, suas vivências e 

ideologias e, finalmente, as “instituições e rotinas de trabalho”.     

Se, a partir de determinados acontecimentos, através de uma linguagem específica, o 

jornalista constrói as notícias, o jornalismo acaba por construir o mundo cotidiano e palpável, a 

realidade a que convencionamos como absoluta. Essa constatação leva Traquina (2004, p. 26) a 

afirmar que “os jornalistas são participantes ativos na definição e na construção das notícias e, por 

conseqüência, na construção da realidade”. É preciso ter consciência de que o jornalista, ao 

referenciar a realidade, fatos e acontecimentos, está, de acordo com Pereira Junior (2006, p. 33), “na 

prática, falando de construção, de reprodução simbólica”.  

 Portanto, devemos “ver as notícias como uma “construção” social, o resultado de inúmeras 

interações entre diversos agentes sociais que pretendem mobilizar as notícias como um recurso 

social em prol das suas estratégias de comunicação” (TRAQUINA, 2004, p. 28). 

O jornalista reconstrói o mundo social no momento em que exerce o papel de mediador entre 

um acontecimento pertencente à realidade cotidiana e a sociedade como um todo, entendimento 

também compartilhado por Rossi (2000, p. 10):    

 

Entre o fato e a versão que dele publica qualquer veículo de comunicação de massa 
há a mediação de um jornalista [...] que carrega consigo toda uma formação cultural, 
todo um background pessoal, eventualmente opiniões muito firmes a respeito do 
próprio fato que está testemunhando, o que leva a ver o fato de maneira distinta de 
outro companheiro com formação, background e opiniões diversas.  
 

 Cotta (2005, p. 31) diz que o jornalista está diante de um acontecimento com a intenção 

de reportá-lo para a sociedade. Ou seja, o profissional da informação apura dados e 

informações, recolhe versões das testemunhas, busca especialistas no assunto: tudo com o 

intuito de organizar e, posteriormente, levar o conteúdo obtido a conhecimento público. De 

acordo com o autor, reportar informações constitui-se como o ato de “transportar de novo de 

quem a está portando (no caso, o portador é a fonte consultada pelo repórter, o emissor da 

mensagem, conforme define a teoria da comunicação) para um receptor da mensagem, isto é, o 

público leitor, ouvinte, telespectador, internauta”. 
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Ao coletar informações, que depois irão compor o mosaico de que é formado o 

discurso jornalístico, o profissional da área se utiliza de uma diversidade de fontes para 

reportar, reconstruir, o acontecimento que posteriormente narrará. Logo, o jornalista não está, 

diretamente, perante a realidade: 

 

O jornalista trabalha com o que parece verdadeiro porque, na grande maioria das 
vezes, ele não é o primeiro observador da cena. Muito ao contrário. Chega, quase 
sempre, depois que o acontecimento ocorreu. Não está lá quando o prédio desaba, 
nem quando o avião lotado cai, nem quando muitos e muitos outros fatos importantes 
acontecem. Não é onipresente e muito menos onipotente. Mas tem a árdua tarefa de 
observar prioritariamente o que, naquele momento, ainda está ocorrendo, recapitular 
(ou rever) como aconteceu e imaginar qual será o desdobramento dos fatos. Para isto, 
vai ouvir diversas versões, buscar testemunhas oculares e basear-se nos especialistas 
capazes de elaborar uma análise lógica (COTTA, 2005, p. 41).  
 

 O autor ressalta, ainda, que “além de observar sob pressão dos acontecimentos” o 

jornalista “terá de trabalhar baseado ‘na verdade’ dos outros, nas versões e opiniões que 

conseguir recolher, a tempo e hora. E, como vai usar o olho dos outros, além dos seus 

próprios, o seu trabalho estará prenhe de subjetividade” (COTTA, 2005, p. 41).  

Mouillaud (2002, p. 51) complementa, afirmando que o jornalista:  
 

Está situado no fim de uma longa cadeia de transformações que lhe entregam [...] um 
real já domesticado. O jornal é apenas um operador entre um conjunto de operadores 
sócio-simbólicos, sendo, aparentemente, apenas o último: porque o sentido que leva 
aos leitores, estes, por sua vez, remanejam-no a partir de seu próprio campo mental e 
recolocam-no em circulação no ambiente cultural. [...] A informação não é o 
transporte de um fato, é um ciclo ininterrupto de transformações. 

 

Por, na maioria das vezes, não estar diretamente exposto ao acontecimento, apreendo-

o através de outros, Rossi (2000, p. 50-51) afirma que o repórter deve “pesar cada informação 

passada pelas fontes, confrontá-la com outras, oriundas de outros informantes, avaliá-la em 

função de seus próprios conhecimentos ou informações anteriores sobre o tema – e, assim, 

compor o seu próprio quadro”. 

Portanto, para Pereira Junior (2006, p. 30), o jornalista é uma espécie de intérprete, mas 

não se trata de “um intérprete qualquer. Ele trabalha sobre um substrato de vestígios, 

testemunhos e elementos, constrói um contexto para o fato por ele isolado”. Em outras palavras, 

o jornalista elege um acontecimento para retratar, o separa da realidade cotidiana e, por fim, o 

realoca em um determinado contexto. Em função dessa característica da informação jornalística, 

conforme o autor, “a realidade jamais caberá no ‘apurado’, será sempre o ‘disponível’” 

(PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 73). Ou seja, os textos jornalísticos, a que temos acesso 
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diariamente, que reconstroem o mundo e constituem parte de nossa consciência sobre ele, estão 

limitados à apuração dos acontecimentos.  

O poder do jornalismo, conforme Berger (2002, p. 282), “advém da condição de 

mediação, ou seja, não só de estar entre, ou de intermediar as vozes do acontecido, mas de 

selecionar, enfatizar, interferir através de palavras e imagens na construção simbólica dos 

acontecimentos”.  

 Este processo é expresso através de uma metáfora por Erbolato (2004, p. 50): 
 

O jornal é uma espécie de caixa escura, cuja estrutura interna não pode ser 
diretamente observável. Toda Redação é, simultaneamente, um receptor de 
mensagens (despachos de agências, notícias escritas pelos repórteres locais ou 
originárias de sucursais e de outros) e um emissor de parte do que recebe (a matéria 
publicada). No intervalo de tempo que separa a recepção da emissão, a informação 
é tratada, preparada e acondicionada na caixa escura. [...] os jornais selecionam as 
informações segundo o grau de implicação de cada uma delas. 

 

O jornalismo, ao agir como reconstrutor da realidade cotidiana, interfere sobre ela, 

recortando-a, reorganizando-a num “mosaico-notícia” e, consequentemente, lhe impregnando 

de sentido. Portanto, de certa forma, estamos diante de uma espécie de ficcionalização do 

real, da realidade cotidiana. Ciente disso, Pereira Junior (2006, p. 29) afirma que o jornalismo 

ocupa “a zona cinzenta”, no momento em que não se configura “propriamente experiência 

direta nem mera invenção”. Para ele, 

 

É “ficção” e não é. É “real” e não é. Ficcionaliza o real porque remonta seus sinais, 
recompõe seus vestígios, e o resultado disso é um real desrealizado, uma 
possibilidade que disputa validade com a própria realidade empírica. Mas não é 
ficção, simplesmente (PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 29). 

 

No mesmo sentido, Marcondes Filho (2002, p. 190) considera que o jornalismo 

ficcionaliza, até certo ponto, a realidade cotidiana ao reorganizar seus fragmentos: “o 

jornalismo [...] especializou-se no trabalho de colecionar aleatoriamente fragmentos do real e 

remontá-lo nas páginas do jornal, construindo outros mundos, que passaram a competir com a 

realidade externa e de cada um”.   

Traquina (2004. p. 20), por sua vez, pondera que “a notícia não é ficção”, no sentido de 

que “os acontecimentos ou personagens das notícias não são invenção dos jornalistas”. Apesar 

da afirmação, o autor frisa “que muitas vezes essa “realidade” é contada como uma telenovela, e 

aparece quase sempre em pedaços, em acontecimentos”. 
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 O jornalismo opera sobre os substratos da realidade cotidiana, reorganizando-os em 

narrativas. O narrador/jornalista escolhe o que narrar e como quer fazê-lo. Conforme Medina 

(2004, p. 45), é apenas neste sentido que deve ser entendido como um agente ficcional. Para a 

autora, “o domínio do jornalismo é o do real aparente e imediato. Mas, ao se tratar do Homem, 

seja ele personagem ficcional ou fonte de informação, não há como desvincular esta ambigüidade 

entre o real e o sonho, o objetivo e o subjetivo”. 

 Berger (2002, p. 279) completa:  

 

A realidade produzida pela mídia mantém parentesco com a estrutura do gênero 
ficcional – não na tradição que incorpora a subjetividade, como na reportagem 
literária – mas pela produção que inclui a criação de personagens e um tipo de 
contrato com o leitor. Por outro lado, deve desfiliar-se da ficção, pois a informação 
é produzida para ser verossímil e crível. Pela verossimilhança é que a informação 
compõe o campo de credibilidade e de verdade que habilita a mídia ao exercício de 
sua função de “expositor do real”. 
 

 Mais do que ser verdadeira, a informação jornalística deve parecer verdadeira, apresentar 

uma reconstrução lógica e sólida da realidade cotidiana para o leitor. Por isso, a narrativa 

jornalística apresenta especificidades próprias do seu gênero em particular.   

 Segundo Medina (1988, p. 102) a estruturação das informações na notícia imediata 

segue, com frequência, fórmulas de fácil entendimento: “a cronologia do acontecimento e sua 

reprodução é o caso mais típico, o que se chama “ilusão cronológica” ou tentativa de 

reposição do real referenciado”. Além de ser uma forma narrativa de grande domínio público, 

a cronologia também é utilizada para afirmar a validade objetiva do fato anunciado:   

 

A cronologia tem, assim, uma carga subjacente de credibilidade, como se o tempo 
reconstituído fosse o indicador mais seguro de que a representação é fiel. Nesta 
sequência informativa há, portanto, a presença de uma significação contextual da 
captação (relatar o real), da edição (afirmar um serviço de informação) e da angulação 
(render credibilidade para a empresa que “vende” a notícia). No nível interno da 
própria narrativa, a sequência cronológica se apóia numa experiência tradicional da 
história oral e escrita, comportamento verbal do homem que se referencia a um fato 
ocorrido em sua vida ou na vida dos outros (MEDINA, 1988, p. 103).  

 

 A construção lógica referida acima se constitui como uma narrativa noticiosa que se 

desenrola de forma linear. As informações são colocadas em ordem crescente ou decrescente de 

importância: “a seqüência linear por importância das informações dirige para o leitor uma 

escala de dados previamente escolhidos para serem valorizados” (MEDINA, 1988, p. 103-104). 

A narrativa jornalística é entendida por Sodré e Ferrari (1986, p. 11) como “o 

desdobramento das clássicas perguntas a que a notícia pretende responder (quem, o quê, 
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como, quando, onde, por quê)”. De acordo com os autores, esse tipo de narrativa não é regida 

pelo imaginário, tal qual na literatura de ficção, e sim “pela realidade factual do dia-a-dia, 

pelos pontos rítmicos do cotidiano que, discursivamente trabalhados, tornam-se reportagem. 

Esta é uma extensão da notícia” (1986, p. 11).  

Duas peculiaridades fundamentais do jornalismo do século XXI norteiam e delimitam 

suas atividades. Conforme Lage (2001, p. 35), “o jornalismo se propõe processar informação em 

escala industrial e para consumo imediato”. Essa afirmação conduz a duas características 

importantes que influenciam de forma direta a linguagem jornalística: “processar informações em 

escala industrial” presume um público amplo e, “consumo imediato” nos leva, eminentemente, há 

um período reduzido para produzir a informação.   

Enquanto a literatura dialoga, em tese, com um público relativamente homogêneo, o 

jornalismo tende a lidar com um público vasto. O telejornal, a programação radiofônica e o 

jornal diário frequentam todos os níveis de escolaridade e classes sociais. Segundo Lage 

(2001, p. 40) “a situação corrente em jornalismo é a de um emissor falando a grande número 

de receptores”, que formam “um conjunto disperso e não identificado”.  

Em função do grande número de receptores heterogêneos que consomem a informação 

jornalística diariamente, torna-se necessário estabelecer padrões de linguagem para atingir 

esse público amplo, sem deixar a premissa básica do jornalismo – informar da forma mais 

clara possível – de lado. O desafio é informar de maneira satisfatória do executivo de uma 

grande empresa à dona de casa de uma cidade do interior. Para cumprir tal proposta,   

 

A linguagem deverá encontrar um denominador comum para atingir a todo espectro 
de público. É crucial que a notícia seja entendida pelo leitor, desde o menos letrado ao 
mais culto sem deixar hiatos. Por isso a escolha das palavras deverá ser criteriosa, de 
modo a não deixar o texto nem rebuscado, hermético, pedante, num discurso 
inacessível e ultrapassado, nem simplório, grotesco e de mau gosto, no intento de 
aproximar-se do popular (NUNES, 2003, p. 15).  

 

 A linguagem jornalística, por relatar fatos ocorridos na realidade cotidiana, enfatiza o 

conteúdo do texto muito mais do que a forma como ele é apresentado: “enquanto, na literatura, a 

forma é compreendida como portadora, em si, de informação estética, em jornalismo a ênfase desloca-

se para os conteúdos, para o que é informado” (LAGE, 2001, p. 35).  

Assim, a linguagem é vista e tratada como um meio, e não mais como um fim, como 

no caso da literatura, o que leva Bulhões (2007, p. 15) a dizer que: 

 



 41

Na dinâmica da atividade jornalística, no fenômeno de transfusão comunicacional, 
substituir, reescrever e retransmitir são práticas corriqueiras e necessárias. Não há 
texto intocável em jornalismo, pois não existe a noção de que ele seja 
insubstituível. A permutabilidade e a retransmissão chegam a constituir uma 
espécie de índole da textualidade jornalística. 
 

 Ao abordar a linguagem como um meio, o discurso informativo evidencia ser 

“atravessado a todo instante por uma intenção, que é a de atingir plenamente o destinatário” 

(SODRÉ e FERRARI, 1978, p. 7). Para se alcançar tal meta, a linguagem jornalística deve ser 

“transparente”:  

 

Pode parecer um contra-senso, a princípio, mas se a linguagem for notada pelo 
leitor, é porque se excedeu nas imagens, na conotação, nas construções 
inadequadas, nas figurações (o que foge à clareza e à concisão, características tão 
caras ao jornalismo). Ou então, chamou atenção porque cometeu muitos vícios, 
erros, repetições. De qualquer maneira (tomando aqui a liberdade de usar a 
conotação), é desviando da “função jornalística” que a linguagem faz o leitor 
“escorregar” para a palavra, ao invés de fluir por ela (NUNES, 2003, p. 10).  
 

 Esse escorregar do leitor a que Nunes se refere, deve ser evitado ao máximo na prática 

jornalística. Ele presume problemas no processo de decodificação da mensagem por parte do 

receptor e ruídos de comunicação em jornalismo significam desinformação.  

O jornalismo só é eficaz quando consegue mediar o fato e o indivíduo, no ambiente 

social. Para isso, a mensagem deve ser decodificada corretamente, resultando num 

leitor/ouvinte/telespectador/internauta informado. A função primordial do jornalismo seria 

prejudicada se “utilizássemos a linguagem não para usar de forma direta a informação, mas 

para enfeites desnecessários, rodeios ineficazes, dispersões” (NUNES, 2003, p. 18). 

Para que o processo de comunicação entre emissor e receptores flua de forma 

adequada, é necessária a utilização de um código comum, compreensível a todos. Mais do que 

isso, é preciso que a narrativa seja clara e objetiva, pois segundo Nunes (2003, p. 11), “a 

linguagem, à parte da verdade, da atualidade, da importância dos fatos, é peça fundamental no 

gênero notícia”. 

 Cotta (2005, p. 96) também oferece sua contribuição nessa linha argumentativa, ao 
dizer que: 
 

O mais importante para o repórter é não esquecer que o assunto será tratado 
jornalisticamente. Isto é, com texto correto, simples (usando palavras simples, 
acessíveis a qualquer pessoa), claro (sem deixar dúvidas ou permitir mais de uma 
interpretação para a palavra ou frase usada), direto (frases com sujeito, verbo e 
complementos, nesta ordem), objetivo (indo logo ao assunto, sem rodeios) e conciso 
(utilizando o menor número possível de palavras, a começar pelo corte dos adjetivos) 
(COTTA, 2005, p. 96).  
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 Por ser tão importante para o entendimento dos fatos jornalísticos, tal linguagem 

possui características específicas: objetividade, clareza, concisão, densidade e cuidado com as 

regras gramaticais da língua padrão são quesitos fundamentais.   

 A tão falada imparcialidade jornalística é uma meta que nunca será alcançada 

plenamente. Desde a escolha da pauta – assunto a ser retratado na notícia –, passando pela 

entrevista com as fontes, a coleta de materiais, a seleção do que será redigido, até a redação 

do texto e sua edição, são procedimentos regidos por critérios técnicos e subjetivos. No 

entanto, a objetividade jornalística deve ser uma meta constante. Essa característica diz 

respeito à capacidade do jornalista de não se envolver pessoalmente com o relato, ou, 

envolver-se o mínimo possível:  

 

O redator de comunicação deverá estar “fora” da notícia; sua linguagem deverá ser 
exclusivamente referencial, sem emitir juízos de valor e nem induzir o leitor a 
determinadas interpretações, ou talvez: não induzir premeditadamente o leitor a 
determinadas interpretações (NUNES, 2003, p. 20).  

 

E sobre a objetividade jornalística, Cotta (2005, p. 114) complementa, ao explicar que:  

 

“Não existe objetividade em jornalismo”, assegura o “Manual da Folha”. “Ao 
escolher um assunto, redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga 
medida subjetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções”. 
Contudo, “isto não o exime de ser o mais objetivo possível”. 

 

A comunicação jornalística é, por definição, referencial. Retrata um mundo que é 

“exterior ao emissor, ao receptor e ao processo de comunicação em si”. Essa característica 

impõe o uso de um narrador em terceira pessoa, que observa as ações de um mundo exterior a 

si, relatando-o (LAGE, 2001, p. 39).  

 Outro atributo fundamental ao texto jornalístico é a clareza. A informação não pode ser 

ambígua, imprecisa, redundante. Diretamente ligada à clareza, está à concisão, ou seja, a 

capacidade de expressar de forma resumida a essência do fato noticiado. O leitor, ao abrir o 

jornal, deseja atualizar-se a respeito do que está acontecendo na realidade cotidiana de forma 

rápida e direta, conforme afirmado por Nunes (2003, p. 25): 

 

Ser conciso é restringir-se ao indispensável, o que não significa ser superficial nem 
deixar de dar informações fundamentais [...]. Ser conciso é informar tudo, porém com 
uma escolha precisa de palavras, em que cada uma seja significativa no contexto e 
que não esteja ali só para ocupar espaço.  
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 Ao ser conciso em sua narração, o jornalista emprega outro fundamento de sua 

linguagem específica: a densidade. Ou seja, a capacidade do redator de dar sentido e 

significação a todas as palavras. Desde o lead até o final do texto, “toda a frase construída deve 

trazer informações novas, complementares, é claro, de um fato principal, mas não menos 

importantes para a concepção do todo da informação” (NUNES, 2003, p. 25).    

 O emprego adequado da língua padrão vigente mostra-se essencial. Utilizados de 

forma errônea, determinados termos e pontuações podem desvirtuar o sentido do que está 

sendo informado. Manter o equilíbrio entre o formal e o coloquial também é uma 

característica a ser observada, pois, como descreve Lage (2001, p. 38), a linguagem 

jornalística “é basicamente constituída de palavras, expressões e regras combinatórias que são 

possíveis no registro coloquial e aceitas no registro formal”.  

 Além de peculiaridades referentes à linguagem e ao estilo narrativo, o jornalismo 

também desenvolveu critérios próprios para definir aquilo que pode ou não se tornar notícia. 

Esses critérios são denominados critérios de noticiabilidade, pois “a mídia estabelece 

parâmetros para delimitar os fatos que podem ser enquadrados como acontecimentos” 

(ALSINA, 2009, p. 13).  Ou seja: independente do número de acontecimentos ocorridos na 

esfera da realidade cotidiana, só se tornarão notícia e, consequentemente, chegarão a 

conhecimento público, aqueles que forem anunciados.    

Segundo Berger (2002, p. 274) “a questão para um editor é: o que há de novo no 

mundo hoje que “caiba” [...] no meu jornal, que conquiste leitores e não se confronte com os 

que o sustentam economicamente?” O “caber” no jornal, referido pela autora, apresenta dois 

sentidos: relaciona-se tanto ao espaço ocupado na página, quanto à própria ideologia daquele 

veículo de comunicação específico e seus anunciantes.   

Sobre o assunto, vale citar as palavras de Pereira Junior (2006, p. 26): 

 

Os acontecimentos são, assim, produtos de estratégias. Aquilo que se considera 
como o real começa a virar “fato” ao ser “enquadrado” por certas convenções e 
procedimentos. Para “acontecer”, a “realidade” tem de ser embalada, codificada, 
alvo de decisões e exclusões, produto de procedimentos e movimentos de todo 
modo arbitrários. Apreendemos não tudo, mas apenas o que está disponível.   

 

 A informação jornalística é hoje considerada como um “produto elaborado, embalado e 

vendável” (SODRÉ e FERRARI, 1978, p. 15), por isso deve obedecer a determinados 

critérios de noticiabilidade, para que se enquadre dentro da indústria da informação. 

Conforme Felippi (2007, p. 114):   
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As notícias são resultado de um processo de produção, definido como a percepção, 
a seleção e a transformação da matéria-prima acontecimento no produto notícia. E 
são estabelecidos parâmetros para definir quais acontecimentos terão status para tal. 
Notícia também é um produto mercadológico, com um modo de produção com 
critérios comuns a toda a imprensa e particularidades – linha editorial de cada 
empresa, relações com anunciantes, impressões dos jornalistas – que garantem as 
condições de produção do discurso jornalístico.   

 

O jornalista, então, apreende a realidade cotidiana através de uma série de critérios 

para, depois, a reconstruir: transforma acontecimentos em notícias. De acordo com Traquina 

(2004, p. 30), o jornalista usa uma espécie de óculos, com os quais seleciona acontecimentos 

para serem transformados em notícias: “os jornalistas partilham estruturas invisíveis, 

“óculos”, através das quais vêem certas coisas e não vêem outras. O jornalismo acaba por ser 

uma parte seletiva da realidade”. 

 Para um acontecimento ser transformado em discurso jornalístico, é necessário que 

preencha alguns pré-requisitos – critérios de noticiabilidade – como proximidade (episódio 

relacionado social ou geograficamente com o leitor), proeminência (envolver pessoas 

importantes dentro da estrutura social), consequência (importância do acontecimento), raridade 

(algo que foge da rotina) e conflito (envolve luta por interesses e/ou superação de dificuldades). 

Os acontecimentos que despertam determinadas sensações no leitor – drama, comédia – 

também são bem recebidos nas redações. A exclusividade na cobertura do fato, ou seja, o “furo 

de reportagem”, e a oportunidade de divulgar o acontecimento o mais rápido possível, são 

outros critérios de noticiabilidade levados em conta ao se decidir o que é notícia.  

     Fora todos os critérios ligados ao acontecimento em si, a política editorial do 

veículo de comunicação pesa de forma determinante nas escolhas feitas pelos pauteiros, 

repórteres e editores:   

 

A seleção das notícias é um processo complexo e envolve elementos de diferentes 
ordens: a ideologia do órgão emissor – o jornal, a emissora de rádio ou TV, a revista -
, a ideologia do patrocinador, o tipo de público a que se dirige a notícia, o objetivo 
que se quer atingir, etc (WALTY, 1999, p. 69).  

  

Traquina (2004, p. 78), complementa, ao dividir os critérios de noticiabilidade ou 

valores-notícia em duas categorias: os valores-notícia de seleção e os de construção: 

 

Os valores-notícia de seleção referem-se aos critérios que os jornalistas utilizam na 
seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um acontecimento como 
candidato à sua transformação em notícia e esquecer outro acontecimento. Os 
valores-notícia de seleção estão divididos em dois sub-grupos: a) os critérios 
substantivos que dizem respeito à avaliação direta do acontecimento em termos da 
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sua importância ou interesse como notícia, e b) os critérios contextuais que dizem 
respeito ao contexto de produção da notícia. Os valores-notícia de construção são 
qualidades da sua construção como notícia e funcionam como linhas-guia para a 
apresentação do material, sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser 
omitido, o que deve ser prioritário na construção do acontecimento como notícia. 

 

 Como valores-notícia de seleção substantivos, o autor cita morte, notoriedade (do 

personagem principal do acontecimento), proximidade (geográfica e cultural), relevância, 

novidade (o que há de novo), notabilidade (o acontecimento, para se tornar notícia, precisa 

ser visível, tangível), inesperado (surpreende as expectativas da comunidade jornalística), 

conflito (violência física ou simbólica), infração (transgressão de regras), escândalo e tempo 

como quesitos levados em consideração na hora de eleger o que irá, ou não, ser 

transformado em notícia.  

 A relevância, responde a preocupação de informar a sociedade a respeito dos 

acontecimentos considerados importantes; está diretamente ligada ao conceito de 

noticiabilidade, uma vez que, “a noticiabilidade tem a ver com a capacidade do acontecimento 

incidir ou ter impacto sobre as pessoas, sobre o país, sobre a nação” (TRAQUINA, 2004, p. 80).  

 Conforme o autor, o tempo funciona como valor-notícia no jornalismo de duas 
maneiras distintas:  
 

Em primeiro lugar, o fator tempo é um valor notícia na forma da atualidade. A 
existência de um acontecimento na atualidade já transformada em notícia pode servir 
de “new peg”, ou gancho (literalmente, “cabide” para pendurar a notícia) para outro 
acontecimento ligado a esse assunto. Segundo, o próprio tempo (a data específica) 
pode servir como um “news peg” e justificar a noticiabilidade de um acontecimento 
que já teve lugar no passado, mas nesse mesmo dia. [...] Há um ano, há dois anos, há 
vinte anos isto aconteceu e publica-se hoje uma notícia sobre esse acontecimento 
porque aconteceu neste mesmo dia há x anos (TRAQUINA, 2004, p. 81). 

 

 Os valores-notícia de seleção contextuais, ou seja, aqueles que se referem às condições 

que permeiam o processo de produção do discurso informativo são, para Traquina (2004, p. 

89): disponibilidade (possibilidade de realizar a cobertura do acontecimento), equilíbrio 

(quantidade de notícias sobre este mesmo acontecimento/assunto veiculados há pouco tempo), 

visualidade (existência de elementos visuais para ilustrar a notícia), concorrência (busca de 

situações “exclusivas” que a concorrência não cobriu)  e dia noticioso (os acontecimentos 

estão em concorrência com os outros acontecimentos).  

 Por fim, Traquina (2004, p. 91-92-93) discorre sobre os valores-notícia de construção, ou 

seja, “os critérios de seleção dos elementos dentro do acontecimento dignos de serem incluídos na 

elaboração da notícia”. São eles: simplificação (“quanto mais o acontecimento é desprovido de 
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ambigüidade e de complexidade, mais possibilidades tem a notícia de ser notada e 

compreendida”), amplificação (o ato, seu interveniente ou suas conseqüências devem ser amplas), 

relevância (a notícia deve dar sentido ao acontecimento, “tornar o acontecimento relevante para as 

pessoas”), personalização (acentuar o fator pessoa, já que os indivíduos interam-se uns pelos 

outros), dramatização (reforço do lado emocional do acontecimento) e consonância (“a notícia 

deve ser interpretada num contexto conhecido, pois corresponde às expectativas do receptor”).  

Traquina (2004) lista, ainda, os valores-notícias que se mantiveram ao longo do 

tempo: “o insólito, o extraordinário, o catastrófico, a guerra, a violência, a morte, a 

celebridade”. O autor sublinha que: 

 

Os valores-notícia não são imutáveis, com mudanças de uma época histórica para 
outra, com destaques diversos de uma empresa jornalística para outra, tendo em 
conta as políticas editoriais. As definições do que é notícia estão inseridas 
historicamente e a definição da noticiabiliade de um acontecimento ou de um 
assunto implica um esboço da compreensão contemporânea do significado dos 
acontecimentos como regras do comportamento humano e institucional 
(TRAQUINA, 2004, p. 95). 

 

Através dos critérios de noticiabilidade ou valores-notícia fica, mais uma vez, evidente 

o papel do jornalismo como construtor de uma realidade simbólica, cotidiana. Como já foi 

mencionado, aquilo que o homem não conhece, não existe para ele. É necessário nomear e 

significar alguma coisa para que ela passe a existir no consciente de um indivíduo. Uma das 

formas mais utilizadas pelo homem moderno para se informar e conhecer o mundo em que 

vive é através das informações jornalísticas difundidas pelos meios de comunicação:  

 

O discurso jornalístico é aquele que relata a história enquanto ela está acontecendo. 
Lendo jornais, revistas, assistindo a programas de TV ou ouvindo rádio, você se 
informa sobre o que está acontecendo no mundo: a fome na Etiópia, a guerra 
Irã/Iraque, a saúde de presidentes, as visitas do papa a diversos países, as eleições 
diretas ou não, os documentários sobre o governo, o carnaval, o futebol, etc., etc., etc. 
Ocorre que há muita coisa que acontece e você não vê, nem ouve falar. (...) O texto 
jornalístico efetua recortes na realidade, privilegiando alguns acontecimentos em 
detrimento de outros (WALTY, 1999, p. 69).  

 

Conclui-se, então, que as notícias são fragmentos da realidade, oriundas de 

acontecimentos específicos após passarem por um sem número de filtros – os critérios de 

noticiabilidade. No entanto, o homem acredita – que ao abrir o jornal ou sintonizar a televisão 

em um noticiário, – estar sendo informado sobre tudo que de relevante ocorreu na sua cidade 

e no mundo: 
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Esse seu ato de informar-se através do jornalismo tem como pressuposto a crença 
do leitor na verdade dos fatos. Em outras palavras, o leitor aumenta seu 
conhecimento sobre a realidade jornalística acreditando ser um retrato fiel da 
realidade externa (SILVA, 2006. p. 13).  
 

De fato, “a notícia é o relato das aparências e das superfícies do mundo. É um mundo 

fragmentado, multifacetado, preso na singularidade e nas particularidades” (SILVA, 1997,       

p. 101). O receptor da informação jornalística pensa estar em contato direto com os fatos, mas 

vislumbra apenas as sombras desses fatos: “a notícia, ou lide da notícia é apenas a sombra do 

fato-acontecimento. É sombra do fato jornalístico. Isto quer dizer: sombra de um aspecto que se 

impôs à realidade social” (SILVA, 1997. p. 162).  

 Os acontecimentos, transformados em fatos jornalísticos, logo passam a existir no 

imaginário social graças à difusão realizada pelos meios de comunicação. A imprensa utiliza-se 

de “‘fatos reais sociais e lhes dá uma forma e um conteúdo’”. O relato jornalístico presente nos 

meios de comunicação não é, então, o fato real: “além da forma e conteúdo, a notícia adquire 

também ‘expressão e movimento, significado e dinâmica para fixar ou perenizar um 

acontecimento, ou para torná-lo acessível a qualquer pessoa’” (BAHIA apud SILVA, 1997. p. 

15). O que se torna acessível ao leitor, ouvinte, tele-espectador ou internauta é o relato, a narração 

da notícia e não o acontecimento em si que a originou.  

O jornalista, ao relatar um acontecimento, constrói linguística e discursivamente 

objetos de discurso, através de informações colhidas de forma igualmente fragmentada. Os 

textos jornalísticos são constituídos de documentos, pesquisas e entrevistas com fontes 

pertinentes. Essas fontes, muitas vezes, não presenciaram o acontecimento ou só 

testemunharam parte dele. Além de que, “toda pessoa, em tese, pode ser uma fonte de 

informação” (ROSSI, 2000, p. 52).   

O jornalista, embora se apresente como um narrador onisciente, não está presente diante 

de todos os fatos que transforma em notícia. O ato de relatar pressupõe a utilização de indivíduos 

que se encaixam no papel de fontes de informação. O narrador/jornalista está, então, fadado a 

depender dos relatos de terceiros:  

 

O jornalismo como um todo e a proposição jornalística em particular são frutos, quase 
sempre, dos relatos e testemunhos de homens comuns sobre fatos-acontecimentos 
ocorridos dentro de um sistema social contemporâneo. E o que o homem comum fala e 
expressa são suas percepções e sensações do mundo exterior (SILVA, 1997. p. 121).  
 

 As informações disponibilizadas pelas fontes são processadas e re-textualizadas durante 

o processo de redação e edição da notícia. Palavras implicam em significação, e os significados 
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daquilo que está sendo dito podem variar de acordo com a situação, o contexto e a intenção do 

sujeito enunciador: “o entrevistado pode querer dizer mais ou fazer algo com o que diz. O 

repórter pode, inadvertidamente, perceber apenas uma parte do sentido das respostas às suas 

perguntas”. Os ruídos de comunicação passíveis de existir entre o jornalista e sua fonte, 

somados à recontextualização das falas dos entrevistados, “levam a um relato que atribui 

declarações a um sujeito que não se reconhece como autor das mesmas” (SILVA, 2006. p. 40). 

Portanto, “o jornalismo deve ser visto como uma forma epistemológica de organizar o 

mundo” (SILVA, 2006. p. 15) e é apenas uma das maneiras encontradas pelo homem para 

interpretar, hierarquizar e entender a realidade cotidiana. Existem outras formas tão legítimas 

quanto para fazê-lo; a literatura é uma delas.  
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4 FLAGRA: A ATIVIDADE JORNALÍSTICA HOJE  

 

Cozinhar é um desafio. Escrever, também. Variar o cardápio dia após dia pode ser um 

problema. Então, imagine escrever diariamente, sob a doutrina de pautas factuais, tempo 

limitado, escrita engessada e linhas contadas? Seguindo sempre o modo de fazer do lead 

norte-americano, os jornalistas brasileiros conseguem cumprir a risca os principais desafios 

das redações, tirando do forno seus ‘pratos-feitos’. 

A receita do lead é básica: logo na abertura da notícia, como se degustássemos uma 

entrada, respondem-se as principais perguntas relacionadas ao acontecimento que será 

retratado no decorrer do texto. Trata-se de um modo de preparo bastante restrito, em que os 

ingredientes são sempre os mesmos: O quê? Quem? Como? Quando? Onde? Por quê? Todas 

essas questões, na medida do possível, são respondidas ao leitor já no primeiro parágrafo.  

Esta receita instaurada pelos norte-americanos é hoje amplamente utilizada em diversos 

países ocidentais. De acordo com Bulhões (2007, p. 29) o lead está presente no jornalismo 

alemão, italiano, chileno, argentino, espanhol, francês, além do brasileiro. O emprego de tal 

ingrediente no preparo das notícias dos jornais de nacionalidades diversas acontece porque o lead 

“passou a constituir um traço importante de motivação para o produto/notícia, para agarrar o 

consumidor no contato imediato” (MEDINA, 1988, p. 118).  

Como principais funções do ingrediente lead no preparo do ‘prato-feito’ jornalístico, 

Pena (2006, p. 43) menciona: “apontar a singularidade da história”, “informar o que se sabe 

de mais novo sobre um acontecimento”, “apresentar lugares e pessoas de importância para o 

entendimento dos fatos”, “oferecer o contexto em que ocorreu o evento”, “provocar no leitor 

o desejo de ler o restante da matéria”, “articular de forma racional os diversos elementos 

constitutivos do acontecimento” e, finalmente, “resumir a história, da forma mais compacta 

possível, sem perder a articulação”. 

A indústria do fast-food jornalístico é sintomática: trata-se de uma das consequências 

do mundo em que estamos vivendo e que construímos dia após dia, entre uma refeição e 

outra. O que é mais fácil de moldar: a água em estado líquido ou um cubo de gelo? Estamos 

diante da mesma substância – a água – porém, em estados diferentes. Em versão líquida, ela 

facilmente pode ser acondicionada em um copo, uma garrafa, ou até, em uma forma de fazer 

gelo. Já em estado sólido, não é tão fácil dar-lhe novos contornos.  

A partir desse conceito de adaptabilidade dos líquidos, Bauman (2001, p. 8) discorre:  
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[...] os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. 
Os fluídos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo. Enquanto os 
sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, 
diminuem a significação do tempo (resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam 
irrelevante), os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente 
prontos (e propensos) a mudá-la. 

 

 Através dessa metáfora de líquidos e sólidos, Bauman (2007) traça um panorama da 

sociedade atual, comparando-a justamente com as substâncias em estado líquido. O que o 

autor frisa é que vivemos em uma sociedade em constante mudança e que se adapta 

rapidamente a seus próprios avanços. Para o autor, “nada pode verdadeiramente ser, ou 

permanecer por muito tempo, indiferente a qualquer outra coisa: intocado e intocável” 

(BAUMAN, 2007, p. 12). 

Alsina (2009, p. 55) concorda com as afirmações de Bauman, quando diz que: “o que 

parece evidente é que vivemos em uma sociedade em permanente mudança, isso não é 

novidade, só que mais acelerada, e isso é um elemento recente”. É justamente a constante 

aceleração nos processos de mudança, citada por Alsina, que reforça a metáfora desenvolvida 

por Bauman: os líquidos têm como característica se adaptarem mais rápido aos recipientes a 

que estão sujeitos.   

Estamos, então, em metamorfose constante, que ocorre em intervalos de tempo cada 

vez menores e sem interrupções. No século XXI, presenciamos o rompimento das barreiras de 

tempo/espaço, sofremos a aceleração de todos os processos, vivemos em um mundo cada vez 

mais global (fenômeno de globalização), observamos – por vezes extasiados – as incessantes 

evoluções tecnológicas e a convergência dos meios de comunicação, além do aumento das 

relações de laços fracos entre os indivíduos e o enfraquecimento dos laços fortes.  

Conforme Giddens (1991, p. 14): 

 

Os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilharam de todos os 
tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que não tem precedentes. Tanto 
em sua extensionalidade quanto em sua intensionalidade, as transformações 
envolvidas na modernidade são mais profundas que a maioria dos tipos de mudança 
característicos dos períodos precedentes. Sobre o plano extensional, elas serviram 
para estabelecer formas de interconexão social que cobrem o globo; em termos 
intensionais, elas vieram a alternar algumas das mais íntimas e pessoais 
características de nossa existência cotidiana.  

 

O rompimento das barreiras de espaço/tempo e a globalização são duas características 

das últimas décadas do século XX e desse começo de século, que estão relacionadas com o 

que Castells (1999) chama de “sociedade em rede”. Por rede, o autor entende um conjunto de 
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nós conectados entre si. Para Castells, as estruturas sociais estão organizadas em forma de 

redes, ou seja, estão atrelando-se cada vez mais como efeito da convergência da evolução 

social e das tecnologias da informação. Essas redes originaram “[...] uma nova base material 

para o desempenho de atividades em toda a estrutura social” (CASTELLS, 1999, p. 567). 

Traduzindo de forma prática a afirmação de Castells (1999), podemos visualizar a 

sociedade em rede a que ele se refere, diariamente, ao andar pela rua: as cadeias de lojas de 

departamento e as redes de fast-food – ambas multinacionais – são um exemplo disso. Os 

conglomerados midiáticos configuram outro arquétipo da organização em rede: atualmente é 

comum uma editora de revistas, um canal de televisão, uma emissora de rádio, um portal on-

line e um jornal impresso pertencerem ao mesmo grupo empresarial. Isso sem falar na rede 

mundial de computadores, que interliga um número inimaginável de nós a cada instante.      

O fenômeno de globalização – resultante principalmente dos avanços na comunicação, 

nas tecnologias da informação e nos meios de transporte – define que estamos todos vivendo 

num mesmo mundo, de forma interdependente, onde as barreiras geográficas não são mais 

fatores limitadores como outrora.  

A globalização é caracterizada, principalmente, por uma mudança de perspectiva: de 

um olhar local a uma visão global. Ou seja, as ações de um dos nós que constituem uma das 

milhares de redes que formam a sociedade atual podem causar consequências no restante ou 

em partes de qualquer uma das redes: “a perspectiva global nos mostra que nossos laços cada 

vez maiores com o resto do mundo podem significar que nossas ações têm conseqüências para 

outros e que os problemas do mundo têm conseqüências para nós” (GIDDENS, 2005, p. 61). 

O autor ainda ressalta a atuação dos meios de comunicação no processo: 

  

A influência de acontecimentos distantes sobre eventos próximos, e sobre as 
intimidades do eu, se torna cada vez mais comum. A mídia impressa e eletrônica 
obviamente desempenha um papel central. A experiência canalizada pelos meios de 
comunicação, desde a primeira experiência da escrita, tem influenciado tanto a alta-
identidade quanto a organização das relações sociais. Com o desenvolvimento da 
comunicação de massa, particularmente a comunicação eletrônica, a 
interpenetração do auto-desenvolvimento e do desenvolvimento dos sistemas 
sociais, chegando até os sistemas globais, se torna cada vez mais pronunciada. O 
“mundo” em que agora vivemos, assim, é em certos aspectos profundos muito 
diferente daquele habitado pelos homens em períodos anteriores da história 
(GIDDENS, 2002, p. 13). 

 

 De fato, o desenvolvimento e a sucessiva importância dos meios de comunicação de 

massa na sociedade atual, por vezes denominada sociedade da informação, está diretamente 

relacionada à globalização, que – por sua vez – está intricada com o desaparecimento das 
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barreiras de tempo/espaço ou, ao menos, com seu enfraquecimento. Pereira Junior (2006, p. 

96) esclarece: 

 

A idéia de distância se altera com o gigantismo do sistema midiático. O que era 
distante se aproxima, o que era espaçoso se achata. A proximidade física é 
socialmente menor, enquanto a intermediação midiática se expande.  

 

O que quer dizer que, ao podermos acessar – mesmo que através de uma representação 

simbólica, intermediada por uma meio de comunicação específico – informações referentes a 

acontecimentos originados em diversas partes do mundo, estamos diminuindo as barreiras 

físicas/geográficas, com estes lugares. Além, claro, de estarmos ligados a eles – direta ou 

indiretamente – através de redes, sejam elas políticas, sociais, econômicas, comunicacionais 

ou virtuais.    

O crescimento exponencial do conteúdo informativo e o fenômeno de globalização 

fermentam uma sociedade que sente necessidade de se manter informada, levando o anseio de 

se inteirar sobre “tudo o que acontece no mundo” a extremos. Vivemos o que Guareschi 

(2000, p. 40) chama de “explosão de informações”, onde “os equilíbrios estremecem, a terra 

se sente comprimida”. Além de contribuir de forma decisiva no panorama da sociedade atual, 

o alto fluxo de informações tem consequencias sobre os receptores de todos esses discursos. O 

autor completa:  

 

Entre as mais importantes transformações ocorridas nas últimas décadas do século 
XX, figura em lugar de destaque a aceleração incomparável do fluxo de 
informação, da transmissão de formas simbólicas e de conteúdos cognitivos e 
emocionais. A realidade do final do século exige cada vez mais que os sujeitos 
saibam lidar com uma imensa gama de informações que invadem diariamente sua 
vida cotidiana, de uma forma desconhecida para nossas gerações precedentes. Lidar 
com o impacto deste fluxo acelerado de informações e, principalmente, dar-lhes um 
significado, ou seja, interpretá-las, integrando-as em sua visão de mundo, é hoje 
uma tarefa inevitável dos sujeitos modernos (GUARESCHI, 2000, p. 43). 

 

O bombardeio de conteúdo informativo a que é submetido o indivíduo do século XXI, 

embora possa, de certa forma, aplacar aquela necessidade de saber “tudo o que acontece no 

mundo”, também contribui para o processo contrário, a desinformação: 

 

Pierre Bourdieu diz que “não se pode pensar na pressa”. Muito justo, mas tampouco 
se pode pensar sob esse volume. O volume de informações mata a informação, 
deixando-a inutilizável, porque está além da nossa capacidade de trabalhá-la, ao 
mesmo tempo que devastadora do princípio da busca do pouco qualitativo, do 
silêncio reflexivo, do raro produtivo (MARCONDES FILHO, 2002, p. 193-194). 
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 A atividade jornalística tem esse anseio de reportar absolutamente tudo o que passa 

pelo crivo de seus critérios de noticiabilidade. Os “óculos” utilizados pelos jornalistas, que lhe 

permitem ver determinadas coisas em detrimento de outras, parecem constituídos por lentes 

teleobjetivas, de ampla distância focal. Em outras palavras, o jornalista tende a sustentar uma 

visão abrangente, com um caráter de cobertura global.  

Cotta (2005) afirma que os próprios meios de comunicação, “ampliam demais a 

cobertura dos acontecimentos e acabam inundando a sociedade de notícias e informações 

difíceis de assimilar em pouco tempo”. Portanto, um dos problemas do indivíduo do século 

XXI é justamente lidar com esse volume informativo que tende a crescer cada vez mais. A 

grande questão “é selecionar, de tanta informação, aquelas que realmente lhe são úteis” 

(COTTA, 2005 p. 30).  

 Se o excesso de informações produzidas diariamente chegou ao ponto de atrapalhar os 

indivíduos, que já não sabem mais se leem o jornal impresso diário, assistem o noticiário, 

acessam os portais de notícia ou se escutam a rádio – logo cedo, durante o café da manhã – ou 

se fazem tudo isso simultaneamente, ou então, não conseguem decidir sobre qual conteúdo se 

informarão primeiro nas lacunas entre as tarefas cotidianas, a era da informação também traz 

consequências para a atividade jornalística:  

 

A atividade jornalística tem sofrido transformações originadas da adequação das 
empresas de comunicação aos processos capitalistas globais, como forma de garantia 
de sustentação no mercado, e da introdução de novas tecnologias da comunicação e 
informação, que culminam na digitalização dos dados e dos processos e na 
convergência das mídias (FELIPPI, 2007, p. 114).   

 

Ao misturar ingredientes ou letras, sempre há espaço para a criatividade e para a 

ousadia de novos experimentalismos. No entanto, na correria diária da indústria do fast-food 

jornalístico, não sobra muito tempo para testar novos temperos e sabores. A rotina das 

redações segue a mesma lógica das grandes cadeias alimentícias: produção em série com o 

menor custo possível e em tempo recorde.  

Para Guzzo (2008, p. 2), “uma das maiores dificuldade dos jornalistas nas redações é 

cobrir um acontecimento e dar a profundidade merecida na investigação. Nos meios de 

comunicação convencionais a matéria geralmente possui um enfoque superficial”. Superficial 

porque, no afobamento de “cobrir o mundo”, o repórter em nada se aprofunda. O menu 

oferecido pode até ser variado, mas os pratos soam repetitivos, pouco criativos diante de 
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quem os experimenta. Não há complexidade, nem camadas de sabores a serem descobertas 

quando degustadas.  

A questão é que, embora ocorra uma constante modernização dos processos de 

produção, com instrumentos mais avançados e rápidos, essas melhorias não trabalham 

necessariamente a favor dos jornalistas. Os profissionais das redações, ao contrário do que se 

possa imaginar, não ganharam mais tempo para a produção das notícias. Torna-se cada vez mais 

escassa a possibilidade de pesquisar os ingredientes que darão origem às iguarias, testá-los, 

cozinhá-los com cuidado e, ainda, ornamentar o prato antes de servi-lo.  

 De acordo com Pereira Junior (2006, p. 134): “as Redações são premidas por cortes 

de gastos, equipes enxutas e sobrecarregadas, e prazos de fechamento mais implacáveis – 

motivados exatamente pelas vantagens competitivas trazidas pelas novas tecnologias” além de 

que, “as sociedades, mais complexas e tentaculares que no passado, demandam uma 

especialização de cobertura sobre temas antes praticamente ignorados pela mídia”. 

Resultado: os jornalistas precisam operar seus instrumentos de maneira cada vez mais 

ágil, produzindo o maior número possível de ‘pratos-feitos’ em tempo recorde. Mal se liga o 

timer do forno, e a notícia deve estar pronta: quentinha e apetitosa.  

Para acomodar-se aos horários industriais rígidos e a redações cada vez mais enxutas, 

começa a ganhar forma um processo de inversão na rotina do repórter:  

 

A “marca contemporânea” que se tem em vista, aqui, está associada à presença 
cada vez maior de fontes de informação na própria redação, seja na forma de press-
releases, de matérias de agências de notícias ou de textos acessíveis via internet. 
Tal circunstância, resultado tanto do fortalecimento das redes de comunicação e de 
inovações tecnológicas, acarreta uma sensível redução dos custos da empresa 
jornalística, uma vez que exime o jornalista da tarefa de “captar” a informação na 
“arena dos acontecimentos”, possibilitando a existência de redações enxutas, 
compostas por um número reduzido de profissionais (LEAL, 2002. p. 1). 

 

 O que se vê hoje são os objetos retratados pelo jornalista correndo atrás dele, na 

esperança de que possam ser transformados em notícia: “Releases, faxes, pessoas, 

informações em suma, "caçam" o jornalista” (LEAL, 2002, p. 1). Através de todas essas 

circunstâncias, cria-se um círculo vicioso de rotinas produtivas em que o repórter não é 

estimulado a sair das redações. E as empresas jornalísticas, preocupadas com questões 

econômicas – em tempos em que o papel custa muito caro e o jornal diário disputa território 

com tantos outros meios de comunicação – negligenciam a qualidade da informação, em prol 

de lucros maiores.  
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Sobre as alterações das rotinas produtivas, Pereira Junior (2006, p. 135) confirma as 

tendências expostas, ao explicar que “um cabedal de dados, aspas e alegações, é captado sem 

que o repórter mexa o pé da cadeira. Tudo está passível, ou disponível, a lhe cair ao colo. 

Ganha-se tempo para a escala de produção”.    

Mas não é só a inversão do papel do repórter que tem modificado, de forma bastante 

significativa, as rotinas de produção jornalísticas. Não há duvidas: “a notícia é um produto à 

venda e está exposta na vitrine do capitalismo industrial” (PENA, 2006, p. 90).  E, a partir do 

momento em que a notícia é considerada uma mercadoria e que o cidadão do século XXI sente a 

necessidade de se apoderar de “todas as informações sobre absolutamente tudo”, valorizando tal 

indústria, potencializam-se os fatores econômicos e as limitações de tempo, o que, 

proporcionalmente, minimiza ainda mais a liberdade do jornalista. Traquina (2004, p. 25) afirma: 

 

O trabalho jornalístico é condicionado pela pressão das horas de fechamento, pelas 
práticas levadas a cabo para responder às exigências da tirania do fator tempo, pelas 
hierarquias superiores da própria imprensa, e, às vezes o(s) próprio(s) dono(s), 
pelos imperativos do jornalismo como um negócio, pela brutal competitividade, 
pelas ações de diversos agentes sociais que fazem a “promoção” dos seus 
acontecimentos para figurar nas primeiras páginas dos jornais ou na notícia de 
abertura dos telejornais da noite.  
 

Conforme Pereira Junior (2006, p. 127), a questão central gira em torno de conciliar “o 

projeto de produzir relatos vivos, pulsantes, aos obstáculos do tempo e do espaço de 

produção, dos mercados e das rotinas de trabalho”. Para o autor, uma notícia bem preparada 

exige “tempo para verificação e espaço para ser apresentada”. E esses são, como se sabe, 

“dois problemas para o jornalismo da era da escassez”.  

Somando-se os vícios da rotina produtiva com as marcas da sociedade do século XXI o 

que nos é apresentado nos menus do jornalismo diário são receitas insossas, superficiais, 

cozinhadas e servidas às pressas, mal saídas do forno. As características da linguagem jornalística 

contemporânea e o império das “pílulas de informação” são as resultantes concretas do que se 

passa nas redações. Abreu (2006) é enfático ao afirmar que: 

 

O jornalismo moderno criou o seu "monstro", um estilo seco de transmissão de 
informações, com vocabulário pobre, linguagem concisa e direta, sem tornar o texto 
individualizado ou com um mínimo de complexidade. Do jornalismo norte-
americano, importou o lead, a técnica da pirâmide invertida, que hierarquiza as 
informações de modo a permitir que, já nas primeiras linhas, o consumidor possa 
absorver os dados principais da notícia, sem se importar com o conjunto do texto. 
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Além de apresentar ao leitor pratos-feitos ainda meio crus e sem todos os ingredientes e 

sabores que teriam potencial de servir, o jornalismo “com um texto mais curto, uma linguagem que 

se quer totalmente referencial, transparente, neutra e objetiva, talvez não consiga captar esse 

turbilhão que é a realidade cotidiana” (BIANCHIN, 1997, p. 37).  

A hegemonia das chamadas hard news – notícias quentes – no cardápio do jornalismo 

diário é a prova disso. O mosaico noticioso a que somos expostos todos os dias – feito às 

pressas, às vezes sem que o repórter precise sair das redações, com textos norteados por 

fórmulas, número de linhas definido, fontes recorrentes e com pouco tempo para se dosar 

todos esses elementos – dificilmente teria condições de dar conta de captar e retratar a 

realidade cotidiana, cada dia mais complexa, de forma apropriada. As hard news 

proporcionam um vislumbre de “tudo aquilo que aconteceu de mais importante no mundo”. E 

o leitor, saciada sua necessidade de se informar sobre a aldeia global em que vive, parece se 

contentar com os fragmentos dos fatos.  

Ao cozer as linhas que compõem seus pratos-feitos, sob a navalha impiedosa do tempo 

de preparo e do espaço no cardápio, conforme Pereira Junior (2006, p. 133), o jornalismo 

diário caminha para uma crescente compactação de seus discursos ao ponto de afetar os 

conteúdos. A ordem do dia é prensar a maior variedade de ingredientes possível, montando 

pratos e os dispondo lado a lado a mesa, mesmo que o conjunto seja difícil de digerir.  

 O conteúdo das notícias e, consequentemente, o entendimento sobre elas, pode ser 

uma representação ainda mais disforme da realidade cotidiana, em função dos modelos dentro 

dos quais os acontecimentos são narrados e da profundidade com que são trabalhados nas 

redações. As hard news representam o império da superficialidade, e tudo aquilo que é 

superficial, mostra-se efêmero; mais passageiro ainda dentro do contexto da sociedade típica 

do século XXI: líquida, metamorfoseando-se de forma constante e em crescente processo de 

aceleração. 

De acordo com Bulhões (2007, p. 192): 

 

A imagem caótica de uma página de jornal diário, rosto de mosaico e fragmento, 
sugere o esforço monumental de abraçar o mundo, não querendo deixar escapar o 
que considera ser o mais importante do dia – ou o mais importante para o interesse 
do leitor -, estando onde estiver o acontecimento: crimes, desastres aéreos, 
escândalos políticos, o lance de um gol, acordos de paz, o casamento de um astro 
pop. Não deixa de ser uma imagem de presunção e arrogância, a de um olho voraz 
que nada pode deixar escapar, como um novo deus, onipresente e vigilante, de um 
tempo sem crenças. Todavia, ao lado dessa estampa de presunção, o jornal carrega 
inapelavelmente a terrível limitação da efemeridade. Sua condição é a fugacidade e 
ele possui como que uma vocação para o esquecimento. 
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  As chamadas pílulas ou cápsulas de informações são uma realidade nas páginas dos 

jornais diários. Trata-se de um grande número de notícias compactas, com uma linguagem 

padronizada e seca, dispostas como a diagramação permitir e nos espaços que a Publicidade 

rejeitar: “lentamente, firma-se um modelo que estimula periódicos compactos – menos 

páginas, em tamanho menor ou rarefazendo a cadernalização – com formatos que comportam 

mais dados, em menos espaço e esforço de produção” (PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 133). 

 A reformulação da linguagem textual e gráfica dos jornais diários, de acordo com 

Felippi (2007, p. 115), é resultado “da influência da Internet e da televisão”, de “um 

estreitamento da relação entre publicidade, marketing e jornalismo, denotando uma maior 

influência dos poderes econômico e político sobre as redações” e de “uma alteração do que é 

interesse público na definição da notícia”.    

 As modificações nos projetos gráficos dos jornais resultam em dois modelos díspares: 

ou configura-se uma diminuição da linguagem verbal em relação à visual, tornando os 

discursos mais dinâmicos e, ao mesmo tempo, sem a devida profundidade; ou então, têm-se 

textos pesados, constituídos de muitas informações num número de linhas reduzido:  

 

Assim, oferecem-se "pílulas" informativas, valorizando o caráter visual na página 
do jornal, por meio de fotos, charges, infográficos e ilustrações. Ocorre, pois, a 
dispersão narrativa em microfatos, como se fossem autônomos, desprovidos de um 
sentido único, dado por um suposto "discurso totalizante" – o que os liga é somente 
o suporte do meio jornal (ABREU, 2006). 

 

Este panorama leva Abreu (2006) a afirmar que o ato de ler jornal atualmente 

transformou-se em “uma atividade pós-moderna”, uma vez que “os arautos do jornalismo” 

acreditam que seu público alvo não tem mais tempo/disponibilidade para “ler um grande 

texto, nem tem paciência para "decifrar" uma frase construída além da meia dúzia de técnicas 

já decoradas pelo repórter e pelo editor e, por conseqüência, introjetadas no público”.  

 

4.1 O JORNALISMO LITERÁRIO: UMA REALIDADE REPAGINADA 

 

Contra essas tendências, a fragmentação, a superficialidade, a modelos rígidos e a 

conteúdos efêmeros, alguns jornalistas se esforçam na tentativa de agregar novas cores, aromas e 

nuances a seus pratos principais. O jornalismo literário é um desses temperos desencadeadores de 

novos paladares e iguarias inusitadas. Segundo Galeno (2002, p. 107),  
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Texto e sabor são ingredientes que deverão constar na mesa de todos. Ser diário não 
significa ser preso ao presente e à mera reprodução enfadonha dos dias. Mesmo que 
a origem da palavra jornal, do latim diurnalis (diário) se relacione ao cotidiano, ao 
contar dos dias, ao narrar dos acontecimentos. [...] Literatura e jornalismo podem 
indicar o bom exercício do prolongamento dos dias e da circularidade do tempo. 
Espaços ou meios nos quais fatos, narrativas e personagens resgatam memórias, 
desvendam o presente e ajudam imaginar e criar futuros. 

 

Aliando características do jornalismo cotidiano e da literatura cria-se uma nova 

‘receita de bolo’. Na lista de ingredientes, não pode faltar às técnicas de apuração e edição 

jornalísticas, o compromisso com a veracidade dos fatos, a estética narrativa da linguagem 

literária, uma boa pitada de criatividade e, claro, um tempo maior de preparo. Ao misturar 

estes ingredientes é provável que jornalistas desenvolvam pratos bem elaborados, moldados 

pela forma do jornalismo literário. Este gênero híbrido pode ser entendido como:   

 

um tipo de jornalismo em que a leveza, a liberdade de angulação e de escrita da 
literatura se faz presente como nos romances fictícios. O repórter é inserido na 
realidade em que vive à procura de uma visão mais aguçada, profunda e precisa dos 
acontecimentos ou do acontecimento que vai relatar (GUZZO, 2008, p. 2). 

 

 O jornalista literário trabalha de forma diferenciada. Seu ‘prato-principal’ é recheado 

de marcas próprias, farto de ingredientes bem distribuídos. Ao degustar o texto, fica evidente 

o tempo de preparo, os cuidados com os utensílios, especiarias e temperos. Em suma, o 

jornalista aparece no texto, imprimindo seu estilo ao conteúdo. Lima (2009, p. 369) afirma: 

 

Tem mente e coração. Pensa e sente. É um estudioso constante da realidade. 
Interpreta, avalia, busca unir os fios de compreensão que unem as ações, pessoas, 
ambientes. Tem virtudes e defeitos. Enxerga coisas que pessoas menos exercitadas 
para contar histórias não enxergam.  

 

 O jornalismo literário pode ser entendido como uma prática que aplica à narrativa a 

temas reais, empregando o ‘modo de fazer’ reportagem sob um espaço-temporal e de 

maneiras mais amplas do que se costuma ofertar no cardápio do jornalismo diário tradicional.  

 Pena (2008, p. 105) acrescenta ainda que:  

 

O próprio conceito de Jornalismo Literário é caracterizado como uma modalidade de 
prática da reportagem de profundidade e do ensaio jornalístico utilizando recursos de 
observação e redação originários da (ou inspirados pela) Literatura. Traços básicos: 
imersão do repórter na realidade, voz autoral, estilo, precisão de dados e informações, 
uso de símbolos (inclusive metáforas), digressão e humanização.  
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O autor deixa claro que o jornalismo literário não descarta tudo “que aprendeu no 

Jornalismo diário. Nem joga suas técnicas narrativas no lixo. O que ele faz é desenvolvê-las 

de tal maneira que acaba constituindo novas estratégias profissionais” (PENA, 2008, p. 13-

14). No entanto, tal gênero rompe com alguns preceitos do jornalismo tradicional. Corta-se da 

lista de ingredientes as técnicas do lead e da pirâmide invertida, as pílulas de informações, as 

apurações superficiais e a repetição das mesmas fontes.  

 Na busca de um cardápio mais requintado, com uma produção mais cuidadosa, 

pretende-se combater a efemeridade. Conforme Pena (2008, p. 15) “uma obra baseada nos 

preceitos do Jornalismo Literário não pode ser efêmera ou superficial”. O objetivo do discurso 

jornalístico-literário é a permanência, ele não quer ser descartado como uma hard news, logo 

substituída por outra informação mais atualizada. Uma vez que a informação pela informação 

“só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se 

inteiramente a ele” (BENJAMIN, 1997, p. 204). Para vencer a tirania do tempo, o jornalista 

literário procura o que está além da informação momentânea.   

 O jornalismo literário resgata e aprimora técnicas de produção, apuração e edição 

jornalísticas, unindo-as a algumas peculiaridades provenientes da literatura. O que temos, 

então, é um discurso mais criativo, simbólico, que demonstra a imersão do repórter no tema, 

opta pela humanização das personagens e por temáticas universais.   

 Lima (2009, p. 378) discorre sobre todas essas particularidades do jornalismo literário. 

Sobre o gênero acolher um discurso simbólico, o autor afirma que “nem sempre é possível ou 

desejável narrar uma situação apenas com os dados factuais. Todo acontecimento é carregado 

de significados sutis, subjetivos. O mundo não é apenas concreto e factual. É também 

simbólico”. Essa assertiva vem ao encontro da dificuldade do jornalismo diário retratar a 

complexidade da realidade cotidiana, explicitada por Bianchin (1997) anteriormente.  

Com a missão de compreender a história da melhor forma possível, o jornalista deve 

prestar atenção ao que está além dos fatos, aos seus significados e entrelinhas. Sobre as 

potencialidades da prática literária em retratar a complexidade da realidade cotidiana, Abreu 

(2006) discorre:  

 

A linguagem literária aplicada ao discurso jornalístico não é uma fuga, como 
muitos pregam: ela pode ser o único caminho capaz de levar o jornalismo à 
captação de uma sociedade complexa, com todas as suas contradições. Se a arte 
literária é exímia em captar, através de sua linguagem (a palavra-revelação) a 
essencialidade do ser humano, por que não transplantar essa potencialidade para o 
jornalismo? Afinal, não é esse também o objetivo último de toda prática 
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jornalística? Será que o jargão dos jornais de hoje, tão simples, dá conta de captar 
uma realidade intrinsecamente complexa?  

 

 Ao recorrer a construções simbólicas, o jornalismo literário procura retratar de 

maneira menos reducionista a realidade cotidiana e a essência dos indivíduos. Afinal, como já 

está claro, em função de inúmeras questões mencionadas anteriormente, o jornalismo diário 

raramente é capaz de alcançar tal compreensão sobre o que discorre.  

Um passo adiante na tentativa de apreender com maior abrangência a realidade cotidiana 

leva o jornalista literário a um processo de imersão no tema que irá abordar. Tal medida exige que 

o repórter saia da redação, desvencilhe-se de todas as informações e fontes de fácil obtenção e se 

envolva com o objeto retratado. Segundo Lima (2009, p. 373),    

 

A imersão é vital. Como o propósito-motriz do jornalismo literário é a compreensão 
da realidade, só há uma maneira de um bom repórter aquilatá-la melhor: mergulhando 
na própria. O autor precisa partir a campo, ver, sentir, cheirar, apalpar, ouvir os 
ambientes por onde circulam seus personagens. Precisa interagir com eles. Deve 
vivenciar parte da experiência de vida que eles vivem. É sua tarefa esforçar-se para 
vencer suas próprias barreiras e seus condicionamentos de percepção de mundo, 
alterando seu próprio olhar para o olhar dos seus personagens. 
 

 Outra das características do jornalismo literário é a humanização dos 

indivíduos/personagens, o que não significa um discurso ‘piegas’. A humanização aqui tem 

como função evitar “os estereótipos tanto quanto possível, visando retratar os seres 

humanos na sua inteireza complexa, com virtudes e defeitos” (LIMA, 2009, p. 372-373). 

Ela trabalha a favor da complexidade das narrativas, sem minimizar os indivíduos retratados 

a personagens-tipo bem demarcadas. Somos ambíguos por natureza, e não vivemos em um 

conto de fadas clássico, em que as personagens encarnam tipos estereotipados. 

 Por fim, um dos principais fundamentos do jornalismo literário é a universalização 

temática das histórias contadas. Ou seja: “o autor está em busca, em qualquer assunto, dos 

temas subjacentes que o tornam universal” (LIMA, 2009, p. 367). Além do acontecimento, 

leva-se em conta seu contexto, as camadas da realidade subentendidas. Busca-se algo de 

sólido, comum a todos os homens, que não se esvaia tão facilmente na nossa sociedade 

líquida e efêmera.  

 Todas essas características próprias do jornalismo literário se unem num conjunto 

integrado. É da mistura coesa entre eles e da contribuição mútua, que nasce a consistência 

dessa ‘receita de bolo’ em que cada jornalista deve optar por seus ingredientes, 

desenvolvendo as iguarias a seu modo.   



 61

 Tal receita dificilmente é aplicada às notícias. Além da crônica – que não prima pela 

realidade factual e não se detém apenas a referenciais extra-textuais – seu espaço é o da 

reportagem. Da necessidade de ampliar os fatos e tratar as informações jornalísticas de forma 

diferenciada, surgiu esse desdobramento da notícia jornalística. De acordo com Lima (2009, 

p. 18) trata-se da “ampliação do relato simples, raso, para uma dimensão contextual”. Para o 

autor, uma maior expansão da prática jornalística é alcançada, possibilitando “um mergulho 

de fôlego nos fatos e em seu contexto, oferecendo, a seu autor ou a seus autores, uma dose 

ponderável de liberdade”.  

 A imersão no acontecimento e em seus entornos ocorre, segundo Lima (2009, p. 26) 

em sentido horizontal, quando se tem uma “abordagem extensiva em termos de detalhes” e 

vertical, “no sentido de aprofundamento da questão em foco, em busca de suas raízes, suas 

implicações, seus desdobramentos possíveis”.  

Através de uma tabela Pena (2006) diferencia notícia e reportagem, comparando-as: 
 

A notícia apura fatos A reportagem lida com assuntos sobre fatos 
A notícia tem como referência a 
imparcialidade 

A reportagem trabalha com o enfoque, a 
interpretação 

A notícia opera em um movimento típico da 
indução (do particular para o geral) 

A reportagem, com a dedução (do geral, que 
é o tema, ao particular – os fatos) 

A notícia atém-se à compreensão imediata 
dos dados essenciais 

A reportagem converte fatos em assunto, traz 
a repercussão, o desdobramento; aprofunda 

A notícia independe da intenção do veículo 
(apesar de não ser imune a ela) 

A reportagem é produto da intenção de 
passar uma “visão” interpretativa 

A notícia trabalha muito com o singular (ela 
se dedica a cada caso que ocorre) 

A reportagem focaliza a repetição, a 
abrangência (transforma vários fatos em 
tema) 

A notícia relata formal e secamente – a 
pretexto de comunicar com imparcialidade 

A reportagem procura envolver, usa a 
criatividade como recurso para seduzir o 
receptor 

A notícia tem pauta centrada no essencial 
que recompõe um acontecimento 

A reportagem trabalha com pauta mais 
complexa, pois aponta para causas, 
contextos, conseqüências, novas fontes 

Fonte: Pena (2006, p. 76). 

 

Em função de suas características de aprofundamento dos acontecimentos, do maior 

tempo de produção dos relatos e da ampliação da liberdade do jornalista, Abreu (2006) 

assegura que a reportagem é “o campo por excelência da aplicação da linguagem literária no 

texto jornalístico”, uma vez que: 
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Seu texto permite uma grande liberdade de experimentações formais, pois o estilo da 
reportagem é menos rígido que o da notícia, podendo-se dispor as informações tanto 
em ordem decrescente, como na notícia, como narrar a história da mesma forma que 
um conto ou um excerto de romance. A reportagem também não possui o caráter 
imediato da notícia, o que permite um texto de lavra mais cuidada, interpretando o 
fato jornalístico. Na passagem de uma prática para outra, mudam as configurações de 
tempo e espaço. 
 

  Ao alterar as configurações de tempo e espaço, indo além dos acontecimentos da 

realidade cotidiana, “a reportagem dedica-se a detalhar os fatos, situando-os no entorno de 

suas motivações e implicações” (BULHÕES, 2007, p. 44-45), ou seja, o acontecimento ganha 

entornos, um contexto palpável aos olhos do leitor. A ampliação do tempo de produção da 

reportagem, em relação à notícia, acaba por permitir variações de formato dentro desse gênero 

jornalístico-literário. Bulhões ressalta que o relato varia entre textos descritivos, narrativos, 

expositivos e dissertativos.  

 Portanto, a forma de estruturar as informações ao longo do texto se destaca no 

jornalismo literário, que tende a se preocupar tanto com a forma (objeto estético) quanto com o 

conteúdo. De acordo com Lima (2009, p. 368) “o conteúdo é criteriosamente estruturado, sólido 

de informação, pelo rigor da exatidão e da precisão, mas a apresentação deve ser cativante”. 

Em outras palavras, não basta informar com profundidade; é preciso informar de 

maneira atraente. A linguagem deve receber um tratamento estético, livre dos grilhões 

jornalísticos que a desejam absolutamente clara, concisa, objetiva e transparente. No jornalismo 

literário, o narrador encontra espaço para trabalhar com uma linguagem mais opaca, emprestada 

da literatura, em que os significantes não precisam conter um único significado.  

Um texto que contenha ‘a cereja do bolo’, com uma narrativa atraente e não apenas 

focada no conteúdo, prende o leitor. Para Lima (2009, p. 358), entre optar pela técnica da 

pirâmide invertida e pelo estilo narrativo, o leitor prefere a segunda opção. O autor justifica a 

afirmativa salientando que “o estilo narrativo corresponde a uma tendência natural humana, 

há milênios que é contar e receber (ouvir, ver, ler) histórias”.   

 

4.1.1 Técnicas narrativas: como reportar a realidade  

 

Alguns artifícios, como a narração e a descrição, muito presentes na literatura, são 

utilizados com mais intensidade na reportagem jornalística, especialmente na literária. Segundo 

Cotta (2005, p. 43), “a reportagem é, antes de tudo, uma narrativa lógica sobre um 

acontecimento, em que se conta uma história com princípio, meio e fim”. O autor complementa, 
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ao afirmar que o jornalista “apropria-se principalmente da narração e da descrição, também 

usadas na literatura, para contar os fatos e dizer como eles aconteceram ou se manifestaram 

diante de testemunhas oculares” (COTTA, 2005, p. 27). 

 A narração é o artifício predominante dentro da reportagem jornalística. A ela aliam-se 

na reportagem, em especial, a exposição e a descrição. Genette (1972, p. 255) define o processo 

de narrar “como a representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, reais 

ou fictícios, por meio da linguagem”. Sodré e Ferrari (1978, p. 77) vão além, contextualizando a 

narrativa no processo de comunicação jornalístico. Para eles, trata-se da:   

 

ordenação de fatos, de natureza diversa, externos ao relator (mesmo quando o 
narrador é parte dos fatos, isto é, participa da ação que está sendo narrada). No 
texto comunicativo, os acontecimentos (desde a mais simples notícia até a 
grande reportagem) situados ao nível de uma seqüência temporal, constituem 
uma narrativa.  

 

A narração – principalmente a utilizada na reportagem –, conforme Pereira Junior 

(2006, p. 125), configura-se como “a aventura do conhecimento percorrido”. À medida que 

escrevemos ou lemos determinada narrativa, tomamos consciência de mais alguma 

informação relacionada ao acontecimento retratado. O que implica expor que “narrar é uma 

forma de conseguir saber quando se percorre uma dada trajetória, ao sabor dos passos dados, 

enquanto etapas são superadas. Contar uma história é um fazer conhecer in progress, em 

andamento”. Não obtemos o conhecimento todo de uma vez, e sim na medida em que a 

narrativa progride. Portanto, torna-se necessário envolver-se no texto, lê-lo até o final, num 

modelo que destoa da técnica da pirâmide invertida – tão comum às notícias.  

Sodré e Ferrari (1978, p. 77) citam três elementos essenciais que devem ser 

considerados dentro da narrativa: a situação, a intensidade e o ambiente. A situação 

compreende os acontecimentos propriamente ditos e deve responder às questões básicas o 

que, quem, quando, onde, como e em alguns casos, por quê.  

A intensidade, por sua vez, refere-se às questões emocionais relativas ao 

acontecimento, registrando a impressão, o impacto que este causa. Neste caso, o jornalista vai 

além do simples ato de noticiar, explorando o lado humano daquilo que está sendo registrado.  

Por fim, o ambiente irá narrar o meio físico (lugar em si) ou mental (fatores históricos, 

psíquicos, sociais ou dramáticos) onde se passa o acontecimento, ou que está diretamente 

relacionado a ele. O ambiente ajuda a ilustrar a situação retratada, no momento em que 
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contextualiza o acontecimento e, por consequência, facilita a compreensão do leitor sobre o 

assunto em pauta.      

 A narração jornalística mantém seu foco principal na situação, uma vez que o 

principal interesse desse tipo de discurso é retratar fatos objetivos. Conforme Sodré e Ferrari 

(1978, p. 82) a narração jornalística:   

 

tem como característica o emprego dominante de substantivos e verbos. O 
interesse do leitor está centrado nos elementos que tornam possível o desenrolar 
de acontecimentos: um agente (sujeito), sua ação (verbo) e os pacientes dessa 
ação e desse sujeito (objetos). As circunstâncias (lugar, tempo, etc.) limitam-se ao 
registro distanciado.   
 

 Apesar de se utilizar da situação muito mais do que dos outros elementos da narrativa, 

caracterizando um enfoque claramente jornalístico ao texto, o narrador da reportagem está 

preocupado em escrever um texto agradável, capaz de manter o leitor atento até a última palavra.  

Para alcançar o objetivo de manter a tensão no decorrer da narrativa e, 

consequentemente, prender o leitor até o desfecho da história, a dosagem do tempo é um 

artifício essencial. Todorov (1972, p. 232) aponta dois tempos distintos na narração, o da 

história e o do discurso:  

 

O tempo do discurso é, em certo sentido, um tempo linear, enquanto o tempo da 
história é pluridimensional. Na história, muitos acontecimentos podem-se 
desenrolar ao mesmo tempo; mas o discurso deve obrigatoriamente colocá-los um 
em seguida ao outro. 
 

Sodré e Ferrari (1986), por sua vez, dividem a temporalidade da narrativa entre tempo 

do texto e tempo da história. O primeiro, refere-se à maneira como os acontecimentos serão 

narrados: “trata-se do modo – mais acelerado ou mais retardado – de reproduzir os fatos, 

conforme o efeito que se pretenda obter na narração” (1986, p. 95). Já o tempo da história,  

 

pressupõe uma sucessão de fatos, um desenrolar de ações dos personagens, enquanto 
situados em determinado momento: manhã, tarde ou noite; verão ou inverno; passado, 
presente ou futuro. O tempo da história, portanto, diz respeito às referências 
temporais que estão presentes no texto (SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 95).  

 

Independente de nomenclaturas, o essencial é deixar claro que é no ato de ordenar os 

acontecimentos da história – no interior do discurso – que o narrador deve empregar as 

técnicas mais apropriadas para chamar a atenção do leitor e construir uma narrativa bem 

escrita e fluída, marcada pela utilização precisa do tempo. Aqui, o jornalismo aproxima-se 
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mais do processo de escrita literário. O jornalista irá ordenar os acontecimentos apurados 

como melhor lhe parecer no interior da narrativa. É ele quem, através de relatos, documentos 

e observação direta, irá encontrar, no caos das informações, uma história com início, meio e 

fim; e ainda, é ele que buscará a forma mais adequada de narrar a história dentro de uma 

disposição específica. 

Esta história – com início, meio e fim – moldada na forma do jornalismo literário, 

pode ser comparada, segundo Sodré e Ferrari (1986, p. 75), com o conto literário. Os autores 

afirmam que, em termos de narrativa literária, o conto assume a forma mais curta, enquanto 

que no jornalismo, a reportagem é a mais longa. Apesar disso, acreditam que os dois gêneros 

são semelhantes e que: “pode-se dizer que a reportagem é o conto jornalístico”, pois ela 

configura-se como “um modo especial de propiciar a personalização da informação” (SODRÉ 

e FERRARI, 1986, p. 75). 

 Em defesa da reportagem como uma espécie de conto jornalístico, Sodré e Ferrari 

(1986, p. 75) buscam intersecções entre os dois gêneros. Ao caracterizar o conto, afirmam:  

 

Tchekhov, contista e jornalista russo, dizia que um bom conto deveria ter: força, 
clareza, condensação e novidade; Edgar Allan Poe (considerado um artífice do 
conto e “pai” das histórias policiais e de terror) exigia que a história curta tivesse 
uma “unidade de efeito”, que consiste na dosagem de tensão (suspense) em relação 
ao tamanho do conto. 

 

 Conforme os autores, força, clareza, condensação, novidade e tensão, características 

essenciais ao conto, são igualmente necessárias à reportagem jornalística.  

 A força está relacionada à capacidade do texto em arrebatar o leitor, fazendo com 

que ele leia a narrativa até o final: “os pressupostos para tal resultado estão ligados à seleção 

de elementos (isto é: omissão ou expansão de pontos) que, combinados em seqüência, 

produzem um efeito” (SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 75). Este efeito pode ser de ordem 

racional ou emotiva.  

Como segunda característica, apresenta-se a clareza: essencial ao jornalismo, ela 

refere-se à compreensão imediata do conteúdo. O excesso de detalhes pode obscurecer a 

narrativa, tornando a história menos clara para o leitor:  

 

No conto, objetividade e economia são necessários em função do tamanho e da 
unidade de efeito; na reportagem, além de exigências do “médium”, são vitais para 
não deixar escapar a força do texto – e não perder o leitor no meio da história” 
(SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 76). 
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Outra ferramenta de manipulação dos recursos narrativos e descritivos é a 

condensação ou compactação de elementos. Para Sodré e Ferrari (1986, p. 76): “condensar ou 

compactar significa criar aproximação de elementos num segmento narrativo, através da 

supressão de aspectos intermediários supérfluos”. Ao condensar, potencializa-se a intensidade 

da narrativa. 

Já a tensão, “está ligada à dosagem com que os elementos são dispostos em 

seqüência (levando em conta a condensação), mas fazendo com que esta dosagem sirva a 

um clímax, isto é, vá em direção de um ponto de interesse máximo dentro da história” 

(SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 76). Tal peculiaridade está diretamente relacionada à 

manipulação do tempo – mencionada anteriormente –, uma vez que trata-se de um 

retardamento proposital da narrativa, com o intuito de proporcionar certo “suspense”, 

mantendo o leitor interessado e curioso.  

Por fim, temos a novidade. Esta característica pode tanto estar ligada a 

acontecimentos inéditos quanto a um olhar diferenciado sobre qualquer tema já conhecido. 

A novidade também está relacionada à maneira como a narrativa é conduzida, 

desprendendo-se da preocupação apenas com o conteúdo. Uma forma inovadora, 

diferenciada de se contar uma determinada história, traz em si certa novidade. Mais uma 

vez, o jornalismo literário diferencia-se do tradicional, ao ampliar seu foco, estendendo-lhe 

do conteúdo a forma de narrá-lo. 

Força, clareza, condensação, novidade e tensão, peculiaridades comuns ao conto e 

a reportagem jornalística, reforçam-se, originando narrativas diferenciadas. Para Lima 

(2009, p. 383):  

    

Textos narrativos contêm mais do que palavras – sinais artificiais de um código, a 
língua, organizado de uma maneira previamente convencionada para que possamos 
nos comunicar – e traços gráficos. Contêm cores, sabores, impressões, dimensões 
espaciais – largura, altura, profundidade -, objetos, volumes. Pensamentos. 
Emoções. Por isso o fazem vibrar. Por isso sensibilizam o seu sistema nervoso, 
estimulam sua mente, tocam suas entranhas. Quando fazem com habilidade, você 
se interessa. Você se encanta. Você é seduzido. Você aceita o convite, embarca na 
viagem. E lê o texto com prazer. Até o fim.  

 

Na busca das cores, sabores, impressões pensamentos e emoções certas para o texto, o 

jornalista utiliza – além da narração – outros dois artifícios essencialmente literários: a descrição 

e a exposição. A descrição tem como peculiaridade imobilizar um objeto ou ser num 

determinado instante da narrativa. De acordo com Sodré e Ferrari (1978, p. 105), “narrar é 

seguir o percurso do objetivo, acompanhá-lo em seu movimento; descrever é fincar um 
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momento, um lado, um aspecto do ser quer se move, retê-lo através da permanência de sua 

imagem imóvel”. Os autores ainda ressaltam que a descrição faz parte da narrativa, uma vez que 

“não se descreve uma coisa, pessoa, lugar, época, etc. sem levar em conta, ou subentender, a 

história desses objetos descritos”.   

 Os objetos de descrição no interior da narrativa podem ser inúmeros. Entre eles, Sodré 

e Ferrari (1978, p. 105) destacam a topografia (descrição de lugar), a cronografia (descrição 

de época ou de circunstâncias temporais), a prosopografia (descrição física de uma pessoa), a 

etopéia (descrição moral ou psicológica da pessoa) e por fim o perfil (descrição de qualidades 

físicas ou morais).   

 O processo de descrição pode ocorrer de acordo com a observação direta, ou seja, 

quando o fato é descrito em sua atualidade, ou de forma indireta, através da reconstituição 

pela memória. Conforme Sodré e Ferrari (1978, p. 106):   

 

No texto informativo, predomina a observação direta. Mas não se exclui a 
possibilidade da observação indireta, especialmente nos casos em que se descreve 
alguma coisa do passado com a ajuda de uma testemunha entrevistada. O perfil de 
uma pessoa pode ser traçado tanto direta quanto indiretamente. Quase sempre, no 
entanto, o redator utiliza recursos de uma e outra ordem, em função da dinâmica do 
texto. As reportagens desse tipo se valem de vários elementos: entrevistas, 
declarações, descrições físicas, narrativas de acontecimentos passados e presentes – 
tudo isso resulta numa imagem que pretende compor um perfil. Tal organização 
fragmentária serve também à descrição de lugares e épocas. É comum, inclusive, a 
reunião de várias descrições ambientais em complementação ao retrato físico, 
moral e psicológico de um indivíduo ou, mesmo, de uma situação.  

 

 Além da descrição direta ou indireta, o jornalista tem ao seu alcance como recurso para 

melhor contar sua história, a exposição. Trata-se da “apresentação de um fato e suas 

circunstâncias, com a análise das causas e efeitos, de maneira muito pessoal ou não” (SODRÉ e 

FERRARI, 1978, p. 119). Tem-se aqui um relato mais amplo da realidade cotidiana; através da 

análise das causas e efeitos do acontecimento. O narrador de jornalismo literário marca sua 

presença de forma mais incisiva no texto, ganha corpo e voz.   

 Todas as intersecções do jornalismo com essas práticas literárias são válidas e muito 

bem vindas dentro do campo jornalístico, embora não se deva perder de vista que “o real é 

engendrado para produzir determinado efeito” sem deixar de trabalhar “a partir de dados 

fornecidos pelo próprio real” (SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 123).  

 No jornalismo, a construção das narrativas está, de forma irremediável, presa ao 

universo dos fenômenos concretos, ou seja, o mundo já existe e é palpável na realidade 

cotidiana antes do discurso ser desenvolvido. Isto porque, conforme Castro (2002, p. 73): “o 
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jornalista traz quotidianamente o mundo para dentro do texto escrito. Põe no papel fatos, cenas, 

realizações, eventos os mais variados, num movimento em que extrai do mundo a matéria-

prima necessária para retransformá-la em narração”. Já para o escritor ficcional, o processo 

ocorre de forma inversa, uma vez que “o mundo exterior também é fundamental, mas não 

determinante como o é para o jornalista”.  

 Olinto (2008) classifica a realidade em realidade em ato e em potência. A realidade em 

ato – ou atual – é aquela que de fato acontece, está presa aos acontecimentos cotidianos. Já a 

potencial refere-se a tudo aquilo que pode ser criado, construído ao longo de um discurso, sem 

ter o compromisso de remeter – de forma direta – à realidade cotidiana. Para o autor, “a ficção 

pode haurir seu material tanto de uma quanto de outra. Sua configuração geral, no entanto, é 

mais de real possível que de real atual, enquanto que o jornalismo se situa quase que 

exclusivamente no real atual” (OLINTO, 2008, p. 38). 

 O discurso jornalístico, inclusive o de cunho literário, trabalha com a realidade atual, 

ou seja, a função referencial deve ser dominante ao longo da história. A função referencial, de 

acordo com Medel (2002, p. 23-24) alia a “funcionalidade informativa” à “vontade de 

construir discursos baseados em fatos reais, que correspondam a acontecimentos 

extradiscursivos”. 

  Os textos ficcionais, por sua vez, criam “seres e mundos puramente intencionais, que 

não se referem, a não ser de modo indireto, a seres também intencionais (onticamente 

autônomos), ou seja, a objetos determinados que independem do texto”  (ROSENFELD, 

2002, p. 17). Seres e mundos intencionais correspondem exatamente à realidade em potencial, 

citada por Olinto (2008). No caso estritamente ficcional, configura-se a predominância de um 

discurso independente de elementos extradiscursivos, que não precisa, obrigatoriamente, se 

referir de forma direta a objetos, mundos e seres presentes na realidade cotidiana.  

 Na ‘cozinha’ do jornalista literário são desenvolvidas receitas calcadas na realidade 

atual, subordinadas a elementos extradiscursivos, mas que, ao serem fermentados pelas 

técnicas de narração, descrição e exposição literárias, tornam-se gêneros híbridos. Preparam-

se, no tempo certo, ‘bolos’ mesclados.   

 

4.1.2 No menu jornalístico: o livro-reportagem 

 

 Não satisfeitos em apenas adicionar novos temperos e variações a receitas já 

existentes, jornalistas e cozinheiros cultivam a tendência de criar novos pratos. Testando 
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ingredientes e misturas inusitadas, retira-se do forno pratos requintados e de fácil degustação. 

De um desses experimentalismos surgiu o que conhecemos hoje como livro-reportagem, 

romance-reportagem ou romance de não-ficção. Cosson (2001, p. 32) afirma que se trata de 

um gênero resultante “da intersecção das marcas constitutivas e condicionadoras da narrativa 

romanesca e da narrativa jornalística”. 

Para Bianchin (1997, p. 126), no livro-reportagem ocorre o entrelaçamento dos 

gêneros romance e reportagem e “a presença do gênero intercalado é tão forte que o romance 

ganha um estilo de reportagem, criando então uma variante que difere do romance 

estritamente ficcional”.  

   Aliando o jornalismo literário com técnicas jornalísticas mais abrangentes e incisivas – 

especialmente características do gênero investigativo – cria-se uma iguaria apetitosa e 

consistente. Pena (2008, p. 21) considera ser esse o caminho natural de evolução do 

jornalismo literário, definindo-o como uma “linguagem musical de transformação expressiva 

e informacional” que, ao reunir ingredientes presentes em dois gêneros diferentes, além de 

formar um terceiro gênero, segue pelo inevitável caminho da “infinita metamorfose”.  

 O livro-reportagem mostra-se como uma alternativa para os profissionais que 

procuram explorar o jornalismo literário na era da informação – compacta, fria e objetiva – 

produzida em tempo recorde e com custos reduzidos. Resistindo a essa lógica, ele busca 

combater a superficialidade e a efemeridade, ao proporcionar um relato mais livre e 

abrangente da realidade cotidiana, possibilitando ao jornalista uma fuga das amarras impostas 

pelas redações. 

 De acordo com Bulhões (2007, p. 202), num período em que o repórter está cada vez 

mais estático, preso à sala de redação, “tal tendência de um jornalismo de livros soa como um 

caminho que afirma atributos essenciais da vivência jornalística, ao mesmo tempo que não 

esconde o tributo que deve à literatura”.  

Tem-se aqui um meio de contar histórias, de retratar a realidade cotidiana, com 

técnicas de apuração, redação e edição mais adequadas do que aquelas empregadas no 

jornalismo diário atual. O repórter desloca-se da redação para a rua, entra em contato com a 

seiva do cotidiano, ganha tempo para a apuração dos acontecimentos, o que lhe possibilita 

investigar os fatos, procurar fontes diversificadas, confrontar as informações, pesquisar o 

assunto retratado. No livro-reportagem, “a figura do repórter está outra vez na rua, no trânsito 

dos conflitos sociais, subindo o morro, descendo o subsolo da vida social, participando da 

aventura de reportar” (BULHÕES, 2007, p. 202). 
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E, ao utilizar as técnicas de redação oriundas da literatura de forma aberta, 

transparente, o narrador/jornalista acaba por ser mais sincero com o público leitor. Ele não 

esconde o ‘modo de fazer’, não persegue uma imparcialidade inalcançável, não se anula num 

modo de narrar onisciente neutro – em terceira pessoa - que de modo algum garante o seu 

desvinculamento do relato.  

 Além de ser um gênero voltado para as origens da prática jornalística, reafirmando-a, 

o livro-reportagem é um espaço de resistência para o exercício da grande reportagem. 

Conforme Bulhões (2007, p. 201-202):  

 

Nas últimas décadas, a primazia que a reportagem recebeu durante muito tempo nas 
páginas do jornal diário parece ter sido abrandada. O retraimento financeiro de 
empresas jornalísticas e o uso de aparatos tecnológicos bastante atraentes em muito 
significaram o descarte da presença física e “heróica” do repórter no palco dos 
acontecimentos. Parece ter sido dispensada em grande parcela da produção 
jornalística contemporânea tanto a ação física do repórter quanto a empreitada de 
sua escrita individualizada. Assim, a realização livresca da reportagem em parte 
possui um caráter de deslocamento e reacomodação, o que resulta em reafirmação 
de seus atributos.  

 

No entanto, o livro-reportagem vai além de reafirmar as práticas jornalísticas e criar 

um novo espaço para a prática da grande reportagem. Cabe a este gênero híbrido ampliar a 

abrangência da investigação. Segundo Pena (2008, p. 13) o desenvolvimento do livro-

reportagem inclui: 

 

potencializar os recursos do Jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos 
cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, exercer plenamente a 
cidadania, romper as correntes burocráticas do lead, evitar os definidores primários 
e, principalmente, garantir perenidade e profundidade aos relatos. No dia seguinte, 
o texto deve servir para algo mais do que simplesmente embrulhar o peixe na feira.  

 

 Lima (2004, p. 39-40) completa, ao afirmar que o livro-reportagem tem como função 

“informar e orientar em profundidade sobre ocorrências sociais, episódios factuais, 

acontecimentos duradouros, situações, idéias e figuras humanas”, oferecendo ao leitor “um 

quadro da contemporaneidade capaz de situá-lo diante de suas múltiplas realidades, de lhe 

mostrar o sentido, o significado do mundo contemporâneo”.  

 Em busca de atribuir sentido e significado ao mundo contemporâneo, a realidade 

cotidiana, o livro-reportagem rompe com a tendência de apenas pinçar o acontecimento de seu 

contexto e retratá-lo; ele procura olhar mais longe, explorar os entornos. Através de um 

esquema, Lima (2009, p. 41-42) ilustra as novas dimensões do acontecimento: 
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A narrativa jornalística constrói-se delimitada pelas dimensões de tempo e espaço. 
Cada uma dessas dimensões pode ser vista como um conjunto de círculos 
concêntricos. Em termos espaciais, no centro encontra-se o fato nuclear, a 
ocorrência social central que desperta o interesse da cobertura jornalística. Em 
torno, naquele mesmo círculo, está o espaço geográfico imediato dessa ocorrência. 
Externamente ao primeiro círculo circundante está centrado um outro fato 
secundário e se encontra localizado mais um espaço geográfico. Num terceiro 
círculo circundante, mais afastado do primeiro, poderão estar os efeitos, as 
repercussões mais importantes, os espaços geográficos adicionais relacionados com 
o fato nuclear. Num quarto círculo poderá estar o espaço psicológico extra, mais 
sutil, onde o acontecimento do primeiro círculo também provoca ressonância. 

 

 O jornalismo diário mantém seu foco no centro, no fato nuclear. Sua cobertura 

dificilmente alcança os círculos adjacentes. O livro-reportagem estende seu foco aos outros 

círculos, contextualizando esse fato nuclear. Afinal: “nenhum fato social é isolado ou 

acontece por acaso e os romances-reportagem demonstram isso” (BIANCHIN, 1997, p. 88). 

Cria-se um discurso com um fato nuclear contextualizado, que quanto mais círculos abranger, 

maior será sua profundidade informativa.   

 Ao retratar a realidade cotidiana de maneira menos superficial, o livro-reportagem 

caminha um passo em direção à perenidade. Os artifícios literários também contribuem nesse 

sentido. No lugar dos mosaicos noticiosos, face do imediatismo do jornalismo diário, o livro-

reportagem alia uma linguagem diferenciada à profundidade de informação.  

 Logo, tem-se também um leitor distinto, que deseja se informar mais sobre certa 

temática; ele está disposto a suspender o real por um determinado período de tempo, para 

mergulhar em outra camada da realidade. Mesmo vivendo em uma sociedade cada vez mais 

superficial e líquida, este indivíduo não está satisfeito apenas com os pratos ofertados pelas 

redes de fast-food. Apetece-lhe escolher iguarias com cuidado em um cardápio, desde a 

entrada até a sobremesa; E degustá-las em todos os detalhes.  

Para satisfazer esse ‘leitor gourmet’, o processo de apuração jornalístico é 

imprescindível no preparo do livro-reportagem. Pereira Junior (2006, p. 153) afirma que “o 

texto virá da apuração. Quanto maior e melhor, mais saboroso será”. O novo ingrediente 

adicionado à receita de livro-reportagem é o jornalismo investigativo. Ele traz aromas, 

texturas e sabores diferenciados a esse gênero híbrido, resgata o porque dos acontecimentos. 

Está em busca de suas origens e consequências. Por isso, o elemento jornalístico catalisador e 

ingrediente principal do livro-reportagem é a grande-reportagem investigativa:  

 

São as técnicas da reportagem de que se vale o livro de relato do real para se 
comunicar. É visando uma narrativa ampliada que o jornalista se propõe a produzir 
um livro-reportagem. É na expectativa de encontrar a explicação que o jornal não 
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deu ou de ser informado das ações de bastidores, subjacentes à ocorrência relatada 
na revista, que o leitor pode motivar-se a um aprofundamento na grande-
reportagem que o livro propõe (LOPES e PROENÇA, 2003, p. 39).  

 

Com a função de desvendar as causas e origens de um acontecimento, sem limitar-se à 

realidade factual, o jornalismo de investigação utiliza-se de técnicas diferenciadas de captação e 

edição das informações. Sequeira (2005, p. 27) define esta modalidade como um “jornalismo 

em que o repórter precisa batalhar pelas informações, desenvolver técnicas próprias de 

apuração, ter uma metodologia para construir a reportagem”.  

 Conforme Sequeira (2005), o jornalismo investigativo é uma forma extremada de 

reportagem, em que o profissional dedica tempo e esforço no levantamento de um tema pelo 

qual se apaixona. Por se tratar de uma abordagem incessante e em profundidade, a paixão 

torna-se um ingrediente importante para que o jornalista obtenha uma narrativa ampla, 

consistente e fluída. 

Tem-se, então, um mergulho no universo do tema retratado; a imersão pode ocorrer no 

sentido vertical e/ou no horizontal: 

  

O aprofundamento é extensivo, ou horizontal, quando o leitor é brindado com 
dados, números, informações, detalhes que ampliam quantitativamente sua taxa de 
conhecimento do tema. O aprofundamento é intensivo, ou vertical, quando o leitor 
é alimentado de informações que lhe possibilitam aumentar qualitativamente sua 
taxa de conhecimento (LIMA, 2009, p. 40).  
 

Lima propõe uma classificação de doze tipos de livro-reportagem. Para o autor, temos 

o livro-reportagem de perfil (procura evidenciar o lado humano de uma personalidade pública 

ou anônima), de depoimento (reconstitui um acontecimento, de acordo com a visão de um 

participante ou testemunha), de retrato (tem como foco retratar um objeto, seja ele uma região 

geográfica, um setor da sociedade, um segmento da atividade econômica, etc.), de ciência 

(tem como propósito a divulgação científica), de ambiente (vinculado aos interesses 

ambientalistas, as questões ecológicas), de história (focaliza um tema do passado distante ou 

recente, conectando-o ao presente), de nova ciência (aborda as novas correntes 

comportamentais: sociais, culturais, econômicas, religiosas, por exemplo), de instantâneo 

(trabalha sobre um fato recente, recém-concluído), de antologia (reúne reportagens agrupadas 

sob critérios distintos), de denúncia (propósito investigativo, trás a tona determinada 

informação), de ensaio (presença do autor e de suas opiniões sobre o tema retratado, presença 

da função expressiva da linguagem e do foco narrativo em primeira pessoa) e por fim o de 
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viagem (excursão a uma região especifica, com enfoque nos diversos aspectos da realidade 

daquele local).   

O prato culinário livro-reportagem apresenta diferentes modos de preparo e 

acompanhamentos múltiplos. No entanto, independente do tipo, sua origem, na maioria das 

vezes, está voltada para a necessidade do jornalista de explorar de forma mais profunda temas 

factuais. A procedência do livro-reportagem está ligada a uma grande reportagem ou série de 

reportagens veiculadas na imprensa cotidiana; ou, então, nasce de um projeto elaborado desde 

o princípio para o formato de livro. 

Sobre a motivação que leva jornalistas a se interessarem pelo gênero, Lima (2009, p. 

33) discorre: “o livro-reportagem, agora, como no passado, é muitas vezes fruto da inquietude 

do jornalista que tem algo a dizer, com profundidade, e não encontra espaço para fazê-lo no 

seu âmbito regular de trabalho, na imprensa cotidiana”. Ou então, do desafio de realizar um 

trabalho que lhe permita utilizar seu “potencial de construtor de narrativas da realidade”, 

empregando diversas possibilidades de tratamento do texto, através de recursos jornalísticos, 

literários e, até, cinematográficos.   

Independente de ser um prolongamento de uma reportagem ou de se tratar de um projeto 

exclusivo para livro, através da inquietude do jornalista, o livro-reportagem prolonga o ciclo de 

existência dos acontecimentos, ao partir de temas conhecidos pelo público e que, muitas vezes, 

já foram noticiados pela imprensa cotidiana. O leitor do livro-reportagem é aquele que se 

interessou pelo assunto e procura “encontrar, no livro, a continuidade da permanência viva, 

palpitante do tema” (LIMA, 2009, p. 46). Isto porque:  

 

No calor dos acontecimentos, nem sempre é fácil perceber os contornos mais 
completos de suas implicações. O livro-reportagem permite esse retorno ao que já 
foi para lhe reposicionar em termos do que este representa hoje, transformado, 
reequipado de nova vestimenta (LIMA, 2009, p. 46). 
  

Ao ter mais liberdade, o jornalista desenvolve um trabalho amplo e completo, 

compensando brechas abertas pelo jornalismo diário. Ele vai além da nota radiofônica, da 

notícia televisiva e do jornal impresso. Tenta responder o porquê das coisas, elemento meio 

esquecido pela imprensa diária entre as demais perguntas do lead. Para Rossi (2000, p. 35) “o 

porquê de um determinado fato envolve uma investigação profunda sobre seus antecedentes e 

conseqüências e uma razoável soma de conhecimentos sobre o tema que está sendo tratado”. 

Justamente por envolver uma cobertura mais abrangente dos acontecimentos, o porquê 

reconquista seu espaço no livro-reportagem. 
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De acordo com Lima (2009, p. 4), 

 

O livro-reportagem cumpre um relevante papel, preenchendo vazios deixados pelo 
jornal, pela revista, pelas emissoras de rádio, pelos noticiários da televisão, até 
mesmo pela internet quando utilizada jornalisticamente nos mesmos moldes das 
normas vigentes na prática impressa convencional. Mais do que isso, avança para o 
aprofundamento do conhecimento do nosso tempo, eliminando, parcialmente que 
seja, o aspecto efêmero da mensagem da atualidade praticada pelos canais 
cotidianos da informação jornalística.  
 

 A abrangência do livro-reportagem citada pelo autor, só é possível em função do livre-

arbítrio desfrutado pelo jornalista durante o processo de preparo de seu prato-principal. 

Primeiramente, o jornalista pode decidir sobre o tema que quer tratar, focando em assuntos de 

interesse, mas que não tem espaço no cardápio do jornalismo tradicional. Também, ganha 

liberdade de angulação, acrescentando marcas próprias e temperos alternativos ao texto, além de 

não se limitar a utilizar os mesmos ingredientes e fornecedores requisitados repetidamente no 

jornalismo diário. Com maior tempo de preparo, o livro-reportagem procura contextualizar e 

interligar os fatos, ampliando o eixo de abordagem, dosando e distribuindo todos os ingredientes e 

complementos adequadamente.   

Essas características, somadas aos artifícios literários utilizados para tornar a leitura 

mais atraente, leve e interessante, tornam o livro-reportagem uma iguaria com uma visão mais 

ampla da realidade – atual ou não – e por isso, com mais chances de ter uma degustação 

perene. Lima (1998, p. 42) afirma que o sub-gênero procura o equilíbrio entre a eficiência e a 

fluência: “a primeira cumpre a tarefa de informar e orientar com profundidade, de modo que o 

leitor obtenha uma compreensão ampliada da realidade. A segunda serve ao propósito de 

cumprir esta missão com elegância”.  

Ainda, conforme o autor,  

 

Os segmentos que formam uma narrativa extensa, como a de um livro-
reportagem, requerem hábil tratamento de montagem, de estruturação e 
ordenação do conjunto de ações, ambientes, personagens, discussões, questões, 
de modo a haver, no todo, uma unidade organizada com lógica, graça e harmonia. 
É dessa distribuição concatenada de tempos e espaços, dessa engenharia de 
armação do texto, que depende, em última instância, a fluência que a narrativa 
terá e a eficiência que a montagem alcançará. Não se trata apenas de armar uma 
seqüência após outra na dimensão temporal e de distribuí-la, como elos de 
correntes, no espaço (LIMA, 1998, p. 166). 
 

No equilíbrio entre eficiência e a fluência, o narrador do livro-reportagem constrói 

uma trama híbrida, formada a partir da metamorfose e da convergência de linguagens. Unindo 
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em uma única receita características genuínas do jornalismo e da literatura, o livro-reportagem 

conquistou destaque no cardápio dos ‘leitores-gourmets’ interessados no que está além da 

factualidade. Lima (1998, p. 29) destaca o porquê:  

 

O objetivo é oferecer um quadro da contemporaneidade capaz de situar o leitor 
diante das múltiplas realidades deste quadro e de lhe mostrar o sentido, o 
significado do mundo contemporâneo. Nesse caso, o livro-reportagem 
contextualiza o tema para o leitor, faz uma leitura sistêmica da realidade. Isto é, 
considera tudo como parte de um conjunto interligado onde dinâmicas interações 
acontecem, mostrando que a realidade é múltipla, multidimensional. 
 

Ao ‘descascar’ todas as camadas de realidade necessárias para explicar ao leitor o 

assunto que está sendo retratado, o jornalista trabalha como um cozinheiro. É como descascar 

uma cebola. A cada nova camada, depara-se com uma porção da realidade, mostrando que 

não existe uma única versão dos acontecimentos e, sim, realidades múltiplas, além de diversas 

abordagens e pontos de vista utilizados para retratá-las. 

  As distintas possibilidades de abordagem estão ligadas à forma de explorar o 

acontecimento. Ao não se restringir apenas ao fato nuclear, estendendo a cobertura aos círculos 

adjacentes – ou às diferentes camadas que compõem a realidade –, o livro-reportagem acaba por 

propiciar leituras variadas do mundo cotidiano. E, quando alia a profundidade da apuração com 

as técnicas de escrita predominantemente literárias, cria-se uma linguagem mais opaca, 

duplamente constituída por diversos níveis interpretativos:  

 

O emprego de recursos literários fornece ao texto vários níveis de interpretação, 
característica que os "arautos do bom jornalismo" negam, dizendo que o texto 
jornalístico não pode oferecer mais do que um nível interpretativo. Interpretação do 
fato é algo que ocorre em qualquer texto verbal, seja ele literário, científico ou 
jornalístico. Conferir à narrativa vários níveis interpretativos talvez ajude o leitor a 
encontrar aquele que mais o satisfaça, não ficando "escravo" de uma interpretação 
que se pretende única, mas pode não ser minimamente condizente com a complexa 
realidade que julga traduzir (ABREU, 2006). 

 

 O leitor poderá, então, preencher os brancos da página de duas maneiras: através da 

abrangência do conteúdo explorado e, também, por meio dos recursos de escrita utilizados 

para retratá-lo.     

 Dar opções para que o leitor preencha os brancos da página, para que ele pense a 

respeito do que leu, ao invés de só se deparar com informações expostas como verdades 

absolutas e inquestionáveis é um dos atributos do livro-reportagem. Tal peculiaridade mostra-

se essencial, uma vez que: “a realidade social não é uma coisa que nos seja dada pronta, 
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acabada. Ela é produzida ininterruptamente pela relação tensa entre sujeito e objeto que 

sofrem influências recíprocas” (BIANCHIN, 1997, p. 63). 

Esta relação entre sujeito e objeto pressupõe que as informações jornalísticas são 

recortadas da realidade e re-organizadas por um sujeito narrador que as reconstitui. Portanto, 

o narrador, ou seja, a voz que descreve os acontecimentos de forma autoral e própria, escolhe 

o que narrar, como narrar, através de que ponto de vista e sob qual perspectiva.  

Ao conduzir seu relato acima da massa da história, o narrador delimita a porção de 

realidade que quer retratar. Para Leite (2007), é necessário observar o ângulo que o narrador 

assume em relação à narrativa, quais os recursos que extrai das personagens e do ambiente e 

como os utiliza para comunicar o relato – através de palavras, pensamentos, percepções, 

sentimentos ou ações –, além da distância que se cria entre o relato e seu leitor.   

 É a presença do narrador e a forma como ele conduz sua trama – ora de forma 

referencial, ora expressiva -, que diferenciam a narrativa do livro-reportagem daquela 

empregada na grande-reportagem investigativa. No livro-reportagem, as marcas ocultadas no 

jornalismo tradicional são permitidas e até realçadas. Em entrevista ao site Observatório de 

Imprensa, Sergio Vilas Boas comenta:  

 

E se falamos de literatura de ficção, sabemos que a invenção é permitida (quando 
não absolutamente necessária), e que o autor-ficcionista não tem de se comprometer 
com a legibilidade de seu texto. No jornalismo é o contrário: não se pode inventar e 
tampouco ser hermético ou excludente. Outra coisa: na literatura de ficção tudo é 
premeditado com vistas a um efeito. Em jornalismo, não. Em jornalismo a vida real 
é tudo. Mas, mesmo se mantendo estritamente dentro do real, é possível ser 
bastante artístico. Arte não é monopólio da literatura de ficção. E mais: se estou 
falando de "vida real", estou necessariamente falando de subjetividade. A 
subjetividade, que é inerente à vida e à arte, é inerente também ao jornalismo 
literário. O público não espera que um repórter-narrador aja como um noticiarista. 

 

 Não atuar como um noticiarista pressupõe que o narrador apareça ao longo do texto, 

rompendo com o efeito de neutralidade tão comum ao discurso jornalístico. Esse efeito cria a 

impressão de que a história narra-se por conta própria, como se os acontecimentos se 

desenrolassem diante do leitor, independente de que um sujeito os retrate. Na prática do livro-

reportagem, o efeito de neutralidade pode ser abandonado; portanto, o narrador/jornalista 

pode evidenciar, ao longo do discurso, a maneira como compreende o objeto que está 

retratando. Lima (2009, p. 369) afirma que: 

 

Tanto no jornalismo literário quanto no livro-reportagem é desejável que o escritor 
assuma o seu modo particular, único, de compreensão do mundo. O que o leitor 
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espera, tacitamente, não é um discurso de “verdade absoluta”, mas sim uma leitura 
individual, marcada pela experiência própria do autor, seu modo de captar e 
expressar a realidade, sua interação com os personagens da história. O autor não é 
um mero compilador de dados, esforçado moleque de recados que transmite as 
versões dos fatos moldados conforme os interesses de suas fontes, nem se esconde, 
submisso, por trás das afirmações dos especialistas.  

 

 Tem-se então, no livro-reportagem, um relato eminentemente jornalístico, concebido 

através dos procedimentos da grande-reportagem, mas que se utiliza de um narrador muito 

mais ficcional do que jornalístico. Conforme Bianchin (1997, p. 124), embora empregue os 

procedimentos da grande-reportagem, este tipo de narrativa apresenta a feição de romance: “o 

narrador toma determinados fatos efetivamente acontecidos e com eles constrói uma intriga, 

dando aos fatos um caráter de história completa com começo, meio e fim”.  

Procura-se escrever uma história dentro de uma estrutura linear, ou não, mas que 

apresente começo, meio e fim. Tradicionalmente, a narrativa era construída cronologicamente 

no tempo e linearmente no espaço, com início, meio e fim ordenados. Porém, a partir da 

invenção do cinema, o jornalismo apoderou-se dos cortes no tempo e no espaço, invertendo a 

lógica convencional. Segundo Lima (2009, p. 166), o narrador jornalístico pode “avançar 

célere em flash-forward antecipando o tempo” ou “recuar em corte para o passado em flash-

back, para resgatar o que já foi”.  

Estruturar as narrativas, independente da forma como são dispostas, vem da 

necessidade do homem de se apoiar em histórias mais ordenadas do que a realidade cotidiana 

onde está inserido. O indivíduo/personagem retratado no livro-reportagem, diferente da 

pessoa que lhe deu origem, é um ser esgotável. Ao estar preso aos acontecimentos da trama e 

a determinadas características e ações, é possível apreendê-lo com maior totalidade do que as 

pessoas que representam.  

 A história desenvolvida no livro-reportagem, no entanto, está limitada à realidade, 

uma vez que o narrador é controlado por fatos externos ao texto. Os acontecimentos estão 

consumados e não são passíveis de modificações. De acordo com Lima (2009, p. 368-369):   

 

O texto, atrelado ao real, precisa comunicar com desenvoltura. Estilo próprio e voz 
autoral são qualidades indispensáveis, maturadas no árduo exercício progressivo de 
conquista de habilidade narrativa onde a arte está à mercê do conteúdo que a 
realidade disponibiliza ao autor. Sua imaginação e criatividade giram em torno 
desse conteúdo.  

 

 Apesar de ter um compromisso com a realidade factual, o narrador do livro-reportagem é 

muito mais livre do que se permite na imprensa diária. Conforme Bianchin (1997, p. 98), cabe ao 
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narrador jornalista “contestar ou ratificar o discurso anterior, extrair novos significados, sugerir 

outras interpretações, destacar personagens, ressaltar determinados episódios, explicitar a 

dramaticidade”, além de trazer “detalhes e informações novas a respeito da história, 

contextualizar”. Em outras palavras, a este narrador é permitido aparecer no texto, se projetar 

entre o preto da grafia e o branco da página.  

Bianchin (1997, p. 128-129) ressalta ainda que, apesar de o livro-reportagem tratar de 

acontecimentos verídicos, ocorridos na realidade cotidiana, a veracidade é mantida “apenas ao 

nível da diegese, ou seja, as ocorrências que geraram os fatos reconstituídos realmente 

aconteceram e estão comprovados”. Entretanto, ao nível do discurso, o livro-reportagem 

“ordena e apresenta os fatos, enreda a história, de acordo com as necessidades de coerência 

interna da narrativa”.  

No livro-reportagem ocorre o predomínio da narração onisciente, ou seja, aquela que 

comporta: 

 

a presença de um narrador dotado de poderes para devassar realidades íntimas, para 
tudo penetrar, tudo conhecer, atingindo até os motivos e aspirações interiores dos 
personagens da trama. Ele exerce uma capacidade praticamente ilimitada, faculta as 
informações que julga importantes para a história e controla, de modo soberano, os fatos 
relatados, comportando-se como um verdadeiro demiurgo (BULHÕES, 2007, p. 197).  

 

 O narrador onisciente divide-se em intruso e neutro. Ambos têm a liberdade de narrar 

à vontade, colocando-se acima da massa da história, estando além dos limites de tempo e 

espaço. Leite (2007, p. 27) discorre sobre o narrador intruso, afirmando que ele “pode 

também narrar da periferia dos acontecimentos, ou do centro deles, ou ainda limitar-se e 

narrar como se estivesse de fora, ou de frente, podendo, ainda, mudar e adotar sucessivamente 

várias posições”. O que o diferencia de fato do narrador neutro é a peculiaridade de se 

intrometer na história que conta.   

 O narrador onisciente neutro, por sua vez, é aquele que fala em 3ª pessoa. Neste caso, 

é “bastante freqüente o uso da CENA para os momentos de diálogo e ação, enquanto, 

freqüentemente, a caracterização das personagens é feita pelo narrador que as descreve e 

explica para o leitor” (LEITE, 2007, p. 32).  

 Um narrador que tudo conhece e é capaz de atingir motivos e aspirações interiores das 

personagens, como o onisciente – independente de ser neutro ou intruso –, precisa ser 

vinculado a um discurso verossímil e não ao da verdade absoluta; é impossível, por melhor 
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que seja o processo de apuração jornalística, cercar um indivíduo ao ponto de esgotá-lo. 

Segundo Bulhões (2007, p. 199-200): 

 

A onisciência é, por definição, um efeito que contraria a própria natureza de 
credibilidade e veracidade do jornalismo. Claro, nenhuma onisciência é possível em 
jornalismo: os acontecimentos só podem ser captados pela presença de um repórter 
que, exatamente por não ser onisciente (felizmente, como qualquer um de nós), sai 
à procura deles, realiza entrevistas, apura-os, pesquisa-os. A condição que deflagra 
a ação jornalística, sua gênese por assim dizer, não é o conhecimento dos fatos, mas 
seu desconhecimento; o não-conhecer é o que instiga e dispara o processo de 
captação informativa. A obviedade dessa afirmação não retira a relevância de que a 
onisciência é, em si, o próprio ficcional, visto aqui como sinônimo de impossível, 
do puro imaginativo. Daí a contradição: tal jornalismo de livros se faz com uma 
atitude discursiva que contraria a própria idéia de veracidade jornalística.   

 

 A essa dicotomia, soma-se outro ponto importante: não é porque a história é narrada 

em terceira pessoa, que o relato é mais objetivo e, portanto, confiável do que o tecido por um 

narrador personagem (em 1ª pessoa). Sobre isso, Sodré e Ferrari (1978, p. 81) esclarecem: 

 

É comum estabelecer-se como objetivo o texto narrado na terceira pessoa, com 
narrador dito onisciente (“Ele saiu de casa às 11 horas”): por outro lado, considera-
se de alto nível subjetivo a narrativa conduzida por um personagem-narrador, isto é: 
quando aquele que narra participa intimamente do fato narrado, tendo atuação na 
estória (“Eu saí de casa às 11 horas”). Só que o grau de objetividade de uma 
narrativa não se reduz a uma questão de pronomes. O narrador, personagem ou não, 
pode se situar à margem do fato, mantendo um nível de isenção que, isto sim, 
marca o texto objetivo. Inversamente, a narração pode se referir a um fato externo, 
mas revelar uma avaliação muito forte do narrador: será, portanto, subjetiva.  

  

 Trata-se de um esforço em parecer verdadeiro, estar de acordo com os acontecimentos 

retratados. Independente da transcrição de diálogos ou da escolha entre um ou outro tipo de 

narrador, esses mecanismos não garantem o compromisso do discurso jornalístico com a 

realidade cotidiana, ou seja, a maneira como o leitor apreende tal acontecimento não significa 

que “os fatos tenham sido reconstituídos tal como aconteceram” (BIANCHIN, 1997, p. 100). 

Ao observarmos uma receita que mistura ingredientes jornalísticos e literários no 

mesmo prato, resultando numa iguaria calcada na realidade, porém retratada através da 

verossimilhança, é difícil não se pensar, mais uma vez, nas fronteiras entre ficção e realidade. 

Apesar das marcas textuais impostas pelo narrador literário no relato jornalístico do livro-

reportagem, é preciso delimitar os atributos literários mais à forma do que ao conteúdo 

narrado.  Cosson (2001, p. 33) acredita que, 
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Se o romance-reportagem é de fato um gênero nascido do discurso jornalístico 
misturado ao discurso literário, sua marca definidora em nível semântico é, sem 
dúvida, a verdade factual tomada de empréstimo à reportagem. Quem já leu um 
romance-reportagem não pode negar o fato de que a moldura de sua significação 
está na extrema factualidade do relato. Com efeito, sabemos, quando lemos uma 
obra desse tipo, que a narrativa em nossas mãos, é testemunho que almeja ser e se 
apresenta mesmo, para além de uma simples versão de algo acontecido, como a 
verdade última dos fatos. 

 

Pena (2008, p. 103) acrescenta que no livro-reportagem, “o autor não inventa nada. 

Ele se concentra nos fatos e na maneira literária de apresentá-los ao leitor”. Do cruzamento 

entre a narrativa literária e a jornalística predomina, ainda soberana, a função jornalística de 

retratar a realidade cotidiana, “o que significa manter o foco na realidade factual, apesar das 

estratégias ficcionais”. A imaginação, no relato jornalístico, está limitada aos fenômenos 

concretos que se desenvolvem fora do discurso, aos seus objetos referenciais.  

  Embora possuam objetos referenciais e construam todo seu relato em torno desses 

objetos, o autor frisa que “o fatício no Jornalismo Literário não se baseia na veracidade, mas 

sim na verossimilhança, ou seja, na mimetização da realidade” (PENA, 2008, p. 103). Na 

prática jornalístico-literária, mais do que no jornalismo tradicional, formam-se lacunas que 

precisam ser preenchidas, procura-se uma forma de organizar as informações para que 

pareçam verdadeiras.  

 Ao longo dessa busca, é preciso que o jornalista esteja atento à seleção e combinação dos 

elementos de que irá se utilizar. Sodré e Ferrari (1986, p. 107) asseguram que não basta à 

reportagem “ser verdadeira; reportagem tem que parecer verdadeira – ser verossímil”. No 

processo de parecer verdadeira, a reportagem jornalístico-literária utiliza a imaginação para 

reconstituir os acontecimentos, ordená-los discursivamente. E é ai que entram em cena – com 

mais ênfase – os artifícios literários, instrumentos capazes de auxiliar na forma de contar a 

história.  

Nesse sentido, Ferreira Júnior (2003, p. 298) acrescenta que o jornalismo literário e, 

por consequência, o livro-reportagem, desenvolveram uma terceira maneira de representar a 

realidade, “indo além dos fatos jornalísticos, mas aquém das criações ficcionais”.    

 Criou-se em torno dos discursos literários e jornalísticos o mito de que na literatura, 

em função do predomínio da imaginação, tudo é inventado e imaginado e que, portanto, não 

há correspondências diretas com a realidade. E, ao contrário, no jornalismo, a realidade se 

impõe, ao ponto de afirmar-se que tudo o que é noticiado é absolutamente real, condiz tal e 

qual com a realidade cotidiana: 
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O significado de romance está muito ligado ao ficcional, à fantasia, ao imaginário; a um 
texto que cria e revela mundos e seres de papel. A reportagem, ao contrário, é tida e lida 
como um discurso de revelação do real, baseado exclusivamente em fatos concretos, 
verídicos, que lhe conferem o aval de credibilidade (BIANCHIN, 1997, p. 19).  
 

No entanto, na prática, as fronteiras entre uma e outra esfera não são assim tão 

delimitadas. Formam-se áreas cinzentas, indefinidas. Existe algo de ficcional entre as linhas 

tecidas por jornalistas, assim como a realidade está amarrada de forma legítima a diversos 

pontos da trama literária.   

Ao utilizar a referencialidade como característica suprema de seu discurso, se 

apropriar da reprodução literal das falas – mesmo que editadas – e empregar um vocabulário 

técnico, o jornalismo procura negar que “apesar da vocação para o real, [...] sempre tem 

contornos ficcionais” (SATO, 2002, p. 31-32). O jornalismo ficcionaliza no sentido da 

narratividade, da forma de dispor os acontecimentos ao longo do texto/discurso. Tem-se uma 

retratação de acontecimentos mais opaca do que transparente, porque reportar envolve uma 

série de interesses, uma apreensão dependente do olhar de um ser repleto de subjetividades, 

da coleta de informações provenientes de diversas fontes, da edição do material, etc. Embora 

não seja cristalino como tenta se projetar, o relato jornalístico não deve ser ficcional no 

sentido de inventar, deliberadamente, acontecimentos ou partes dele. O acontecimento – 

objeto extra-discursivo – é o que sustenta tal prática. 

Já no texto ficcional, onde há a predominância da imaginação, existe uma 

extradiscursividade peculiar. Ao construir suas personagens, o narrador solidifica algumas 

correspondências entre o homem real e o de papel e tinta. Isto porque a literatura é capaz de 

criar identificações entre o sujeito leitor e a personagem, independente do enredo ter relação 

com qualquer experiência deste leitor. Pertence à literatura a capacidade de retratar o ser 

humano, de deixar transparecer suas virtudes e fraquezas. Na essência da personagem de papel 

e tinta, o sujeito leitor compreende aquilo que não consegue apreender nos indivíduos reais. 

Rosenfeld (2002, p. 45) afirma que: 

 

A grande obra de arte literária (ficcional) é o lugar em que nos defrontamos com 
seres humanos de contornos definidos e definitivos, em ampla medida 
transparentes, vivendo situações exemplares de um modo exemplar (exemplar 
também no sentido negativo). [...] Muitas vezes debatem-se com a necessidade de 
decidir-se em face da colisão de valores, passam por terríveis conflitos e enfrentam 
situações-limite em que se revelam aspectos essenciais da vida humana: aspectos 
trágicos, sublimes, demoníacos, grotescos ou luminosos.  
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 Castro (2002, p. 81) complementa, ao declarar que “a única razão de ser da literatura 

consiste em dizer aquilo que só a literatura pode dizer”. Para o autor, “trata-se de esclarecer 

narrativamente, o mundo da vida, aventurando-se no reino das possibilidades humanas. O 

mundo real se ilumina de forma peculiar quando sobre ele se projeta o saber literário”.  

 O leitor, à medida que avança na narrativa, contempla e vive situações e experiências 

que dificilmente poderá viver e contemplar na realidade cotidiana. Em função da literatura de 

ficção ser capaz de propiciar ao indivíduo leitor a possibilidade de habitar outros seres e 

mundos, Rosenfeld (2002, p. 48-49) declara que “a grande obra de arte literária nos restitua uma 

liberdade – o imenso reino do possível – que a vida real não nos concede”. Ao viver e 

contemplar diversos contextos e personagens, o leitor passa por um processo “em que se torna 

transparente a si mesmo; lugar em que, transformando-se imaginariamente no outro, vivendo 

outros papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição fundamental 

de ser autoconsciente e livre”. Assim, torna-se capaz de “desdobrar-se, distanciar-se de si 

mesmo e de objetivar a sua própria situação”.  

É perceptível o papel das personagens nesse caminho de auto-conhecimento que a 

narrativa ficcional propicia a quem a decodifica. A personagem carrega a responsabilidade de 

adesão afetiva e intelectual do leitor, através de mecanismos como identificação, projeção e 

transferência. No entanto, não é só nas narrativas ficcionais que as personagens ganham peso 

e destaque. Afinal, pessoas se interessam por pessoas. E não é por acaso que o livro-

reportagem, de um modo geral, costuma apresentar uma humanização das narrativas, no 

sentido de potencializar a presença da figura humana.  Rosenfeld (2002, p. 28) discorre: “a 

narração – mesmo a não-fictícia -, para não se tornar em mera descrição ou em relato, exige, 

portanto, que não haja ausências demasiado prolongadas do elemento humano”. 

Segundo Lima (2009, p. 361): 

 

A humanização que se procura no jornalismo literário, colocando-se as pessoas 
como eixo da narrativa, encontra guarida bastante apropriada no livro-reportagem. 
É o fator humano que me permite, enquanto autor, abordar narrativamente qualquer 
tema [...]. O olhar e o escrutínio do autor é que fazem a diferença. Mas a descoberta 
do tesouro escondido na pedra bruta exige tempo, paciência, determinação. É aqui 
então que o livro-reportagem vem ao encontro das necessidades do jornalismo-
literário, oferecendo-lhe condições adequadas para estruturar sua história como lhe 
aprouver, sem restrição alguma quanto ao elenco de temas que se pode tratar.  

 

 No caso do livro-reportagem as personagens obrigatoriamente correspondem a 

indivíduos extra-discursivos e procuram adequar-se aos seres reais. Mas, por diversas razões, a 

personagem não é uma mera cópia do indivíduo que a originou. Primeiro porque as pessoas 
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tendem a se construir diante da possibilidade de serem retratadas: “mesmo diante de um 

fotógrafo despretensioso a pessoa tende a compor-se, tomar uma pose, tornar-se “personagem”; 

de certa forma passa a ser cópia antecipada da sua própria cópia. Chega a fingir a alegria que 

deveras sente” (ROSENFELD, 2002, p. 18). O que implica na constatação de que, mesmo de 

maneira instintiva, compomos personagens. E são estas personagens compostas que acabam por 

ser retratadas pelas práticas jornalísticas – inclusive no livro-reportagem.  

 Além do fato de nos compormos, interpretando personagens baseadas em nós mesmos, 

ainda há de se levar em conta que nenhuma personagem é capaz de esgotar o indivíduo real 

que lhe deu origem. De acordo com Rosenfeld (2002, p. 32), “a diferença profunda entre a 

realidade e as objectualidades puramente intencionais – imaginárias ou não, de um escrito, 

quadro, foto, apresentação teatral etc. – reside no fato de que as últimas nunca alcançam a 

determinação completa da primeira”. 

 Conforme Candido (2002, p. 66) a personagem sempre é um “ente reproduzido ou um 

ente inventado”. E, em qualquer dos casos, ela nunca existe em um estado de pureza. Para as 

personagens inventadas, a realidade é apenas um dado inicial, enquanto que para as 

reproduzidas, trata-se de uma construção a partir de um modelo real, que funciona como um 

eixo. Mesmo assim, as personagens reproduzidas não correspondem a indivíduos existentes 

na realidade cotidiana, apenas nascem desses indivíduos.  

 É através da organização interna da narrativa que a personagem reproduzida adquire 

consistência de ser e assemelha-se com a pessoa perfilada, a tal ponto que “aceitamos, quase 

indistintamente, fazer comparações entre o ser de papel (a personagem) e o ser que 

realmente existiu ou existe como se fossem entidades da mesma dimensão ontológica” 

(BIANCHIN, 1997, p. 105). 

 Para a autora, “mais do que cópia ou transposição de um modelo realmente existente, a 

personagem do romance-reportagem parece desejar romper com as leis da ficção ao querer ser 

vista como a pessoa mesma” (BIANCHIN, 1997, p. 106). A própria imagem que se tem do 

exercício jornalístico leva a crer que o ser de papel e tinta ali retrato corresponde tal e qual ao 

existente na realidade cotidiana. Práticas jornalísticas como a transcrição de diálogos e a 

afirmação de que se tratam de histórias reais, contribuem nesse processo. Entretanto, a 

personagem desenvolvida no livro-reportagem não condiz genuinamente com a pessoal real.  

 Além de ser impossível apreender uma pessoa em sua totalidade, existe outra 

característica que difere o Homo fictus do Homo sapiens. A nossa visão da realidade cotidiana 

e dos seres humanos de um modo geral é formada através de fragmentos, apreendida sob 
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lentes limitadas. Diferente da literatura ficcional, onde é nos propiciado um conhecimento 

mais completo e coerente sobre a vida e os seres:  

 

De fato, dada a circunstância de ser o criador da realidade que apresenta, o 
romancista, como o artista em geral, domina-a, delimita-a, mostra-a de modo 
coerente, e nos comunica esta realidade como um tipo de conhecimento que, em 
conseqüência, é muito mais coeso e completo (portanto mais satisfatório) do que o 
conhecimento fragmentário ou a falta de conhecimento real que nos atormenta nas 
relações com as pessoas (CANDIDO, 2002, p. 64).  

  

O narrador do livro-reportagem trabalha com o mesmo princípio do ficcional: procura 

dar sentido aos acontecimentos e às personagens que o envolvem, através de um relato denso 

e em profundidade. Ao se utilizar de instrumentos abrangentes para coleta de dados, fontes 

diversas, uma narrativa mais livre calcada na verossimilhança, apresentando uma linguagem 

um tanto quanto opaca e um retrato mais coeso e menos fragmentado da realidade cotidiana, o 

livro-reportagem assume um espaço intermediário, uma zona cinzenta de coexistência entre 

dois gêneros aparentemente muito distantes.    

Cosson (2002, p. 70), através de metáforas, descreve o jornalismo como o “império dos 

fatos” e a literatura como o “jardim da imaginação”. Para o autor é preciso que se “aceite a 

fronteira não como limite, barreira, separação, mas sim como um território de trânsito, espaço 

de contato, lugar de suspensão e negociação de identidades”. A contaminação do “império dos 

fatos” pelo “jardim da imaginação” deve ser vista de modo legítimo, atribuindo-se novas formas 

de sentido e organização para as experiências narrativas que “interpretam e traduzem o que 

somos e o mundo em que vivemos”.  

 Lima (2004, p. 211) afirma que “o jornalismo literário não é menos verdadeiro do 

que o jornalismo “objetivo” e pode, de fato, representar a realidade mais precisamente do 

que as formas tradicionais de redação noticiosa”. No momento em que o discurso apresenta 

mais de um significado para um mesmo significante – assim como a literatura – 

oportunizando que o leitor aproveite os espaços brancos da página, o jornalismo literário 

amplia as versões sobre a realidade.  

 Nem jornalismo, nem literatura são gêneros puros em relação a suas intersecções com 

a realidade cotidiana: “o fato é que jornalismo e literatura não devem ser vistos como 

discursos totalmente opostos. O primeiro como sendo o discurso da verdade e o outro da 

falsidade” (BIANCHIN, 1997, p. 140).  A literatura é real no sentido do partir da realidade, 

apresentando uma verossimilhança interna e externa e, portanto, mantendo-se calcada na 

realidade. O jornalismo é ficcional, pois organiza os fatos da realidade cotidiana, os ordena 
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numa narrativa. Segundo Bianchin (1997, p. 126-127) “para narrá-la, ele cria personagens que 

vivem conflitos e desenvolvem ações em espaços e tempos determinados.  

O importante é lembrar que a linguagem é uma matéria-prima em que diversas 

realidades do mundo podem ser delineadas, através de distintas artes miméticas. Demétrio, 

referindo-se ao plano da linguagem, afirma que: “quer na literatura, quer no jornalismo, a 

reconstrução do real pode chegar, no máximo, ao verossímil”. Jornalismo e literatura são dois 

ingredientes que criam uma relação de identidade a partir da palavra, afastando-se ou 

aproximando-se conforme os desejos e necessidades de cardápio do narrador-escritor.  
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5 JORNADA DO HERÓI: A BUSCA DA NATUREZA HUMANA 

 

Histórias bem contadas nos fazem transcender, hipnotizam, prendem, rompem nossa 

rotina habitual. Por meio delas, nos desvinculamos da vida cotidiana, embarcando em outras 

camadas da realidade – na pele de diversas personagens, vivenciando inúmeras emoções – por 

um determinado período de tempo. Mesmo o indivíduo do século XXI, que parece estar 

sempre lutando contra os ponteiros do relógio, reserva um tempo para entrar em contato com 

algum tipo de narrativa.  

Barthes (1972, p. 19) acredita que contar e ouvir histórias são práticas entranhadas no 

seres humanos:  

 

Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há em primeiro lugar uma variedade 
prodigiosa de gêneros, distribuídos entre substâncias diferentes, como se toda 
matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse suas narrativas: a narrativa 
pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa 
ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas estas substâncias; está 
presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopéia, na história, 
na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura, no vitral, no 
cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na conversação. Além disso, 
sob estas formas quase infinitas, a narrativa está presente em todos os tempos, em 
todos os lugares, em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria 
história da humanidade; não há, não há em parte alguma povo algum sem 
narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas, e 
freqüentemente estas narrativas são apreciadas em comum por homens de cultura 
diferente, e mesmo oposta. 
 

 As narrativas são indissociáveis da história da humanidade e pairam sobre nós em 

todos os tempos, lugares e sociedades, conforme enfatiza Barthes (1972). E, como já foi 

comentado nos capítulos anteriores, elas funcionam como um retrato das experiências 

humanas do período em que foram desenvolvidas. Por conseguinte, quanto mais evoluímos 

como espécie, mais complexas e sofisticadas tornam-se nossas histórias. Apesar desse natural 

processo de evolução, existe uma estrutura que se repete em boa parte das narrativas.  

O indivíduo do século XXI, espectador do cinema em terceira dimensão (3D), ao 

assistir um filme, compartilha da mesma estrutura utilizada para o desenvolvimento dos 

mitos; os contos de fadas e os perfis jornalísticos são concebidos através de um esqueleto em 

comum. Ou seja, existe uma estrutura principal que se mantém ao longo das histórias, guia os 

diversos tipos de narradores, de maneira consciente ou não. Mesmo que não tenham 

conhecimento sobre estes elementos comuns a diversos gêneros narrativos, os narradores os 



 87

utilizam, pois eles estão incrustados no imaginário humano, disseminados nas histórias, sejam 

elas orais, escritas ou visuais.  

Conforme Vogler (2009, p. 35) “todas as histórias consistem em alguns elementos 

estruturais comuns, encontrados universalmente em mitos, contos de fadas, sonhos e filmes”. 

Esta estrutura, identificável em todas as formas narrativas, inclusive nas jornalísticas e 

literárias, é conhecida como a Jornada do Herói.  

 Qualquer história carrega em si vestígios da humanidade. E de forma direta, ou não, 

vai tratar de dilemas essencialmente humanos. Os rituais de passagem, a iniciação na vida 

adulta, a dificuldade para aceitar a morte, a origem e o sentido da vida, o primeiro amor, os 

obstáculos, a convivência em sociedade: são questões que permeiam a todos nós, mesmo 

quando disfarçadas sob a máscara de contos de fadas, mitos ou filmes hollywoodianos. De 

acordo com Martinez (2008, p. 53):   

 

A Jornada do Herói ilustra o caminho que leva a pessoa a empreender vivências que 
a fazem mudar padrões de comportamento conscientes e inconscientes. De forma 
sintética, o percurso da aventura mitológica do herói reproduz os rituais de 
passagem, comuns nas sociedades primitivas, nas quais ocorre o padrão separação-
iniciação-retorno.  

  

Por reproduzir rituais de passagem comuns aos homens, “os heróis têm qualidades 

com as quais todos nós podemos nos identificar e nas quais podemos nos reconhecer” 

(VOGLER, 2009. p. 77), são impulsionados por questões universais que compartilhamos e 

somos passíveis de compreender.  

A Jornada do Herói é basicamente um percurso em que a personagem desvincula-se de 

seu ambiente comum, aventurando-se em um mundo estranho – que lhe propõe novas 

experiências e desafios – para finalmente retornar – modificado – ao seu ambiente comum. 

Segundo Vogler (2009, p. 51), a princípio, o herói deixa para trás seu ambiente seguro, 

rumando para um “mundo hostil e estranho”. A sua jornada pode ser “uma viagem a um lugar 

real: um labirinto, floresta ou caverna, uma cidade estranha ou país estrangeiro, um local novo 

que passa a ser arena de seu conflito com o antagonista, com forças que o desafiam”. Ou então, 

o herói pode ser levado a uma empreitada interior, de autoconhecimento e transformação.  

Em ambos os casos, “o herói cresce e se transforma, fazendo uma jornada de um modo 

de ser para outro: do desespero à esperança, da fraqueza à força, da tolice à sabedoria, do 

amor ao ódio, e vice-versa” (VOGLER, 2009, p. 52). Ao longo da aventura, a personalidade 

do herói sofre um processo de restauração ou recriação, para voltar a ser integral. De certa 
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forma, é como se faltasse uma peça e a jornada levasse o herói até ela. Neste sentido, Feijó 

(1984) afirma que o herói avança em direção a sua humanização. De fato, ele está – como 

cada um de nós – à procura dele mesmo.  

A Jornada do Herói corresponde aos rituais de iniciação praticados por qualquer tipo 

de organização social:  

 

Toda tribo tem um ritual: o ritual da iniciação. É o momento em que o jovem 
deve provar estar apto a ser considerado adulto. Após a iniciação ele atinge a 
maturidade. Existem iniciações em todos os níveis, em todas as sociedades. 
Variam a intensidade, o objetivo, o gênero, mas toda passagem de um estágio 
para outro é dolorosa (FEIJÓ, 1984, p. 51). 

 

 Ao ser isolado de sua vida cotidiana, aceitando a aventura que lhe conduzirá por 

atividades ritualizadas antes de retornar ao universo conhecido, o herói está simbolicamente 

morto para o seu mundo. Este período é caracterizado por um “potencial criador que permite a 

gestação de novas qualidades e a liberação de padrões obsoletos, o que faz com que ele 

regresse ao seu dia-a-dia renascido” (MARTINEZ, 2008, p. 53). Portanto, a Jornada do Herói 

é um percurso de transformação e seus protagonistas representam esse processo: “Os Heróis 

são símbolos da alma em transformação, e da jornada que cada pessoa percorre na vida” 

(VOGLER, 2009, p. 87). 

  Culler (1992, p. 86) afirma que o percurso de um herói pressupõe que ele sofra 

metamorfoses e que o final da história deve sinalizar quais foram as conseqüências 

desencadeadas pelo desejo que motivou toda a ação da narrativa:  

 

Um enredo exige uma transformação. Deve haver uma situação inicial, uma 
mudança envolvendo algum tipo de virada e uma resolução que marque a mudança 
como sendo significativa. Algumas teorias enfatizam tipos de paralelismo que 
produzem enredos satisfatórios, tais como a mudança de relação entre personagens 
para seu oposto, ou de um medo ou previsão para sua realização ou sua inversão; de 
um problema para sua solução ou de uma falsa acusação ou deturpação para sua 
retificação. Em cada um dos casos encontramos a associação de um 
desenvolvimento no tema. Uma mera sequência de acontecimentos não faz uma 
história. Deve haver um final que indique o que aconteceu com o desejo que levou 
aos acontecimentos que a história narra.  

  

Uma exceção ao herói como indivíduo que percorre uma trajetória de transformações, 

de sucessivas metamorfoses, é o herói catalisador. Trata-se de uma figura central que pode agir 

heroicamente, mas que não muda de forma considerável ao longo da jornada. Sua principal 

função é “[...] provocar transformações nos outros. Como um catalisador em química, sua 

presença provoca uma mudança no sistema, mas eles não mudam” (VOGLER, 2009, p. 86). 
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 A estrutura – separação, iniciação e retorno à realidade cotidiana – não se repete 

apenas nas histórias ficcionais. Como alegorias, metáforas, representações da realidade do ser 

humano, elas, inevitavelmente, também estão presentes nos textos jornalísticos, biografias e 

livros-reportagem que têm como foco as histórias de vida. Essas narrativas são um reflexo da 

história humana total, da condição universal de crescer, aprender, lutar para se tornar um 

indivíduo e morrer. Independente de se tratarem de histórias ficcionais ou factuais, elas 

apresentam “[...] certo eco de ancestralidade mitológica. Tal eco é o da presença do herói. [...] 

Pois tal trajetória perfaz ou pelo menos ensaia alguns estágios fundamentais da aventura do 

herói” (BULHÕES, 2007, p. 175-176).  

De acordo com Vogler (2009, p. 75), “a palavra herói vem do grego, de uma raiz que 

significa “proteger e servir”. [...] A raiz da idéia de Herói está ligada a um sacrifício de si mesmo”. 

A capacidade de sacrifício é a principal marca do herói, uma vez que ele deixa de lado sua 

realidade cotidiana, enfrenta uma série de provações num mundo desconhecido e retorna a sua 

realidade para dividir o que aprendeu com os outros indivíduos.  

 Além de estar ligado à imagem de sacrifício, o herói “simboliza aquela divina imagem 

redentora e criadora, que se encontra escondida dentro de todos nós e apenas espera ser 

conhecida e transformada em vida” (CAMPBELL, 2007, p. 43). Em outras palavras, o 

arquétipo do herói representa a busca de todos nós por uma identidade e pela totalidade do ego.  

Nesse sentido, Vogler (2009, p. 76) afirma que:   

 

No processo de nos tornarmos seres humanos completos e integrados, somos todos 
Heróis, enfrentando guardiões e monstros internos, contando com a ajuda de 
aliados. Na busca de explorarmos nossa própria mente, encontramos professores, 
guias, demônios, deuses, companheiros, servidores. Bodes expiatórios, mestres, 
sedutores, traidores e auxiliares, como aspectos de nossas personalidades ou como 
personagens de nossos sonhos. Todos os vilões, pícaros, amantes, amigos e 
inimigos do Herói podem ser encontrados dentro de nós mesmos. 
 

O herói, então, não é apenas a personagem do livro de ficção ou o mocinho do filme. 

Diversas personalidades retratadas por meio de biografias, perfis e livros-reportagem, também 

são heróis. O herói deve ser entendido “[...] como uma pessoa que, por um determinado 

motivo – seus feitos, seu valor, ou sua magnanimidade –, seja escolhida para ser o 

protagonista de uma história de vida” (MARTINEZ, 2008, p. 42). 

 Ainda de acordo com Martinez (2008, p. 42), o fato de retratarem personalidades em 

suas páginas, não implica que estes relatos girem em torno apenas de “estrelas, políticos, 

socialites, e outras figuras de projeção”. Muito pelo contrário, a questão aqui é também “dar voz 



 90

aos anônimos, às pessoas comuns, aos marginalizados pelo poder”. Ou seja, a aqueles 

indivíduos que não eram “considerados sujeitos nem pelos historiadores nem pelos jornalistas 

tradicionais, que na maioria dos casos se limitavam a extrair falas esparsas destes populares”. O 

critério de escolha das fontes, no caso das histórias de vida, está ligado à relevância, ao papel 

que aquele determinado indivíduo tem no contexto retratado, pouco importando se se trata, ou 

não, de uma personalidade conhecida.  

 Os heróis das biografias, perfis e livros-reportagem, homens reais, de carne e osso, 

transformados em seres de papel e tinta estão por aí, vivendo suas jornadas em meio à 

realidade cotidiana. Apesar de serem trajetórias calcadas em fatos reais e comprováveis, essas 

jornadas seguem a mesma tendência estrutural identificada nas narrativas ficcionais de 

qualquer espécie. Feijó (1984, p. 20) esclarece o motivo, ao afirmar que a Jornada do Herói 

“não está fora do homem: está dentro”. Trata-se de uma estrutura que rege valores e questões 

universais que, apesar de evoluírem, repetem-se ao longo dos tempos.  

Conforme Traquina (2004, p. 21), podemos encontrar “nos acontecimentos do dia-a-

dia ‘estórias’ eternas que ecoam narrativas mais antigas que, ao longo do tempo, criaram 

figuras míticas sob a forma de arquétipos como o herói, o vilão ou a vítima inocente”. Nesse 

sentido, o autor afirma que “os jornalistas são os modernos contadores de ‘estórias’ da 

sociedade contemporânea”. Eles refazem jornadas, transitam entre provações, heróis e vilões. 

Pereira Junior (2006, p. 149) complementa, ao enfatizar que “os fatos se fazem casos 

exemplares, os incidentes simplificam mitos, os acontecimentos de hoje dialogam com velhas 

histórias já digeridas”. 

Assim como os atos de criar, contar e ouvir histórias, segundo Vogler (2009, p. 48), “o 

modelo da Jornada do Herói é universal, ocorrendo em todas as culturas, em todas as épocas. 

Suas variantes são infinitas, como os membros da própria espécie humana, mas sua forma 

básica permanece constante”. Apesar de manter uma forma básica, não se trata de um modelo 

fechado e sim de “[...] um mapa de direções, de possibilidades. Como se sabe, o mapa, em si, 

não é a viagem. Um exame prévio de seu conteúdo pode sinalizar sobre eventuais trajetórias” 

(MARTINEZ, 2008, p. 51). 

Em outras palavras, a Jornada do Herói é um modelo que ilustra o próprio percurso de 

cada um de nós. Assim, ela configura-se como universal, comum a todos, mesmo que ganhe 

forma sob infinitas máscaras. E de fato ela ganha, pois não estamos nos referindo a uma 

estrutura rígida, imutável, e sim de uma tendência natural a ser seguida. A Jornada do Herói é 

encontrada tanto num drama psicológico quanto em uma aventura mágica: transformam-se os 
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contextos, invertem-se a ordem dos fatores, mudam-se as metáforas, escolhe-se um segmento 

da estrutura para narrar – ou sua totalidade – mas, essencialmente, trata-se de percorrer o 

mesmo caminho. 

 Os livros-reportagem, especialmente aqueles que têm como foco as histórias de vida 

de uma ou várias personagens, adaptam-se com facilidade ao modelo da Jornada do Herói. 

Afinal, a grande-reportagem, essência deste gênero híbrido – é a aventura do caminho 

percorrido. Tal qual o leitor, o jornalista vai apurando a história aos poucos, ligando os fatos, 

decifrando as zonas cinzentas, seguindo os rastros de algum herói.  

 Dos 12 tipos de livros-reportagem propostos por Lima (2004) e citados anteriormente, o 

que melhor se encaixa na retratação das histórias de vida, utilizando-se da Jornada do Herói, é 

denominado pelo autor como livro-reportagem de perfil. Trata-se de uma espécie de livro-

reportagem que tem como foco evidenciar o lado humano de uma personalidade, seja ela 

pública ou anônima. Em ambos os casos, estamos diante de um indivíduo que, por alguma 

particularidade, desperta interesse por parte do jornalista e, posteriormente, do público leitor. 

Lima (2004, p. 52) cita como extensão do livro-reportagem perfil o de caráter biográfico. 

Podemos denominar livro-reportagem biografia todos os casos em que o jornalista “[...] centra 

suas baterias mais em torno da vida, do passado, da carreira da pessoa em foco, normalmente 

dando menos destaque ao presente”.    

Martinez (2008, p. 31) afirma que na procura de “[...] diretrizes que permitam formas 

mais eficazes de compreensão, interpretação e transmissão da realidade, se propõe a Jornada 

do Herói e a Biografia Humana como métodos para a construção de histórias de vida”. Ou 

seja, a utilização consciente da estrutura da Jornada do Herói e as técnicas da Biografia, 

tendem a facilitar e enriquecer o trabalho jornalístico dos livros-reportagem que contam 

histórias de vida. 

 

5.1 BIOGRAFIA: UMA VIDA RECRIADA 

  

A biografia é uma compilação de uma ou de várias histórias de vida. Para Vilas Boas 

(2002, p. 21) “o objetivo macro da narrativa biográfica é gerar conhecimento sobre o passado de 

alguém ou de alguma coisa”. O autor destaca, ainda, que as pessoas se interessam por biografias 

em função do “prazer de se projetarem em outras vidas, diferentes tempos, outros destinos e de 

retornarem ao presente após a viagem” (VILAS BOAS, 2002, p. 37). Assim como nos textos 
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ficcionais, o indivíduo leitor identifica-se com a personagem, mergulha em sua história, 

experimenta novas vivências, para retornar – às vezes modificado – à realidade cotidiana.  

 Esse processo de identificação é possível uma vez que as biografias acabam por 

retratar o que existe de universal nas particularidades de cada indivíduo.  Todos nós temos 

características em comum, partilhamos de rituais, dilemas e sonhos. Essa essência da 

humanidade, compartilhada por toda a espécie, é o que permite uma aproximação com os 

heróis das jornadas, sejam elas ficcionais ou não. De acordo com Vilas Boas (2002, p. 37):   

 

Muitas vicissitudes humanas são atemporais. O biógrafo lida com “humanidades” 
enfrentadas por qualquer geração: os processos da adolescência, a puberdade, o 
início da fase adulta, a maturidade e o declínio. Sentimos os fracassos e triunfos do 
“herói” narrado, e o quanto poderia haver de nós mesmos em situações idênticas.  

 

 Martinez (2008, p. 146) complementa, ao afirmar que a biografia considera as 

particularidades de cada indivíduo, entretanto “[...] está voltada principalmente para captar as 

fases que são compartilhadas pelos membros da espécie humana”.  

Na busca dessa essência de humanidade, dessas fases compartilhadas por todos, o 

jornalismo de perfil – praticado no livro-reportagem –, procura enfatizar de forma 

diferenciada as personagens. O desafio é retratar as personagens extra-textuais com uma 

profundidade semelhante à empregada nas ficcionais – livres de referencialidade. Trata-se de 

representar as personagens de forma mais completa, desvendando o contexto dos principais 

conflitos, mapeando os demais círculos que envolvem o fato nuclear. Ao se aproximar da 

essência das pessoas, o jornalismo se humaniza, preenchendo suas personagens com algo que 

não se esgota apenas na retratação de suas ações:      

  

Os personagens dos romances têm o que falta aos protagonistas obscuros dos relatos 
burocráticos do jornalismo que renunciou às habilidades literárias: são gente. Têm a 
força, a poesia, as contradições e os dramas de seres humanos que vivem, e por isso 
sonham, amam, sofrem, iludem-se, desiludem-se, caminham, avançam, retornam, 
acreditam, desconfiam, têm medos, às vezes coragem. E conseguem manifestar isso 
com jeitos próprios de dizer (CHAPARRO, 2001, p. 205).  
 

 Esquematizar a história de vida da personagem através da Jornada do Herói é uma das 

possibilidades que os jornalistas têm de ir além do tratamento comum dado às personagens. 

Tal técnica aproxima o livro-reportagem um pouco mais das narrativas ficcionais. Ao mesmo 

tempo, como já citamos, a Jornada do Herói é comum a todos e está presente na realidade 

cotidiana. Nós mesmos, sem saber, repetimos esse modelo no decorrer da vida. A impressão 
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de que – ao utilizar a Jornada Herói – a história ganha ares mais ficcionais, existe porque 

estamos nos referindo a uma estrutura amplamente utilizada e difundida por estas narrativas.  

 Apesar do auxílio do método biográfico e da utilização consciente da Jornada do 

Herói, contar histórias de vida não se configura como uma empreitada simples. Esse processo 

é marcado, especialmente, pela reconstituição dos fatos que serão narrados no livro-

reportagem. De acordo com Martinez (2008, p. 46): 

 

Por ocorrer num mundo imerso em crises paradigmáticas, a reconstituição de uma 
história não é tarefa fácil, visto que a abordagem sugerida é a de dar voz a um eu 
não-estável, sujeito a forças internas e externas titânicas. 
 

  O sujeito biografado não é a encarnação estereotipada de uma personagem especifica 

– vilão, herói ou mentor – e sim um indivíduo ambíguo, paradoxal, que assume diversas 

máscaras ao longo da jornada e nem sempre tem motivos que justifiquem completamente seus 

atos, tal qual uma personagem ficcional redonda. O jornalista está diante de personagens nem 

sempre coerentes, que por vezes o surpreendem, portanto: “a captação de uma história de vida 

contemporânea resulta num caleidoscópio vivo cuja compreensão e redação é tão desafiante 

quanto fascinante” (MARTINEZ, 2008, p. 46).  

 De acordo com Martinez (2008, p. 149) o método biográfico divide a existência 

humana em três frases: dos 0 aos 21 anos (desenvolvimento corporal), dos 21 aos 42 

(amadurecimento psicológico e sentimental) e dos 42 em diante, marcados pelos anseios 

espirituais.  

 A primeira etapa – dos 0 aos 21 anos caracteriza-se como uma espécie de preparo para 

a vida. Nela, “o corpo está sendo construído para permitir a atuação no mundo. Na maioria 

das biografias, a família funciona como núcleo fundamental na estruturação emocional e dos 

valores do indivíduo” (MARTINEZ, 2008, p. 149). 

 Depois do desenvolvimento corporal, é hora do indivíduo alcançar a maturidade. Esta 

etapa, que ocorre entre os 21 e os 42 anos, é marcada pelo desenvolvimento da alma, com 

grandes alterações psíquicas. Conforme Martinez (2008, p. 163) “o mundo interno é 

construído por meio da intensa atuação no mundo”.  

 Por fim, temos a fase da realização da vida, que se estende dos 42 aos 63 anos: 

 

Esta fase é aberta com uma grande crise existencial. O cume da montanha foi atingido e 
agora é possível ver a paisagem, ou seja, contemplar de cima o propósito da vida. Trata-
se de uma fase de autoconhecimento, sabedoria e realização. O questionamento, 
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portanto, é o de como a pessoa encara essa nova amplitude, que pode ser extremamente 
criativa (MARTINEZ, 2008, p. 178).  
 

 A divisão da vida humana em fases permite a criação de um esquema da evolução da 

jornada das personagens, facilitando o ofício de se contar tais histórias. No processo de 

reconstituição de uma história de vida, o jornalista utiliza as mesmas fontes que um biógrafo ou 

historiador. Sua pesquisa baseia-se principalmente em: “documentos (oficiais e não-oficiais), 

correspondências, fotos, diários, clippings, livros de memórias e autobiografias, assim como, 

eventualmente, entrevistas” (VILAS BOAS, 2002, p. 53).  

 Através da análise das fontes que servem como base para reconstituição das histórias 

de vida, é possível constatar que uma biografia: “[...] não pode conter a totalidade dos 

acontecimentos testemunhados, em dado momento ou em determinado lugar, mas somente 

alguns aspectos escolhidos” (VILAS BOAS, 2002, p. 70). Trata-se de recriar cenas a partir de 

evidências e testemunhas. Recriar, no sentido de refazer os passos da trajetória do herói, uma 

vez que não é uma representação literal de sua jornada e sim de fragmentos filtrados, 

interpretados e montados dela.   

 Vilas Boas (2002, p. 54) afirma que: 

 

A reconstituição do passado de um indivíduo (vivo ou morto) depende da evidência 
empírica. Mas o processo não é empírico em si, nem pode basear-se em mera 
superposição de fatos porque os fatos da história não são “puros”. Eles não existem 
nem podem existir em forma pura. 
 

 De fato, a reconstituição do passado não é um processo empírico em si. É impossível 

vivenciar pessoalmente as experiências do herói. O jornalista conta com fatos para recriar tais 

trajetórias. Entretanto, conforme frisa Vilas Boas (2002), os fatos não são puros. Ao fazer essa 

afirmativa, o autor está se referindo aos filtros e ruídos que os jornalistas encontram pelo caminho 

ao percorrem a Jornada do Herói a partir dos documentos, correspondências, fotos, diários, 

clippings, livros de memórias, autobiografias, entrevistas ou qualquer outra fonte utilizada.  

 Fotos, diários e autobiografias são documentos que retratam a personagem a partir de 

determinado ângulo e não em sua totalidade. Assim como um fotógrafo escolhe aquilo que 

quer enquadrar – selecionando uma porção da realidade –, quem escreve, opta por registrar 

determinada informação em detrimento de tantas outras.  

As entrevistas, relatos e testemunhas também se constituem como um material de 

pesquisa impuro. Neste caso, o jornalista depende da memória do indivíduo abordado, só que 

“lembrar não é reviver, e sim refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as 
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experiências do passado (de ontem ou de muitas décadas atrás)” (VILAS BOAS, 2002, p. 64). 

O entrevistado pode não recordar pontos importantes, pode não querer expor certos 

acontecimentos, pode mentir e dissimular.  

 Portanto, apesar de proporcionar um mergulho vertical e horizontal no assunto a ser 

abordado, e contar com ferramentas sofisticadas no decorrer do processo, o livro-reportagem, 

tal qual qualquer gênero jornalístico, é uma forma de representação da realidade. Ao se tratar 

de histórias de vida, ele recria, passo a passo, o caminho do seu herói, com o auxílio de 

ferramentas jornalísticas e literárias.   

 
5.2 A JORNADA DO HERÓI CONFORME CAMPBELL  

 
A Jornada do Herói propõe um padrão narrativo com o qual os seres humanos estão 

habituados. A estrutura em si foi desenvolvida por volta de 1940, pelo mitólogo norte-

americano Joseph Campbell, que reconheceu a existência de uma composição básica que 

permeia as narrativas, através da análise de mitos, contos populares e contos de fadas. 

Campbell dividiu a aventura do herói em três eixos, que compreendem a partida, a iniciação 

e o retorno. 

 A partida consiste no começo da aventura do herói. Este eixo é dividido pelo autor 

em cinco etapas: o chamado à aventura, a recusa do chamado, o auxílio sobrenatural, a 

passagem pelo primeiro limiar e o ventre da baleia.  

 O chamado à aventura é o ponto exato em que acontece algo que irá mudar a vida do 

herói. Conforme Campbell (2007, p. 66), a primeira etapa “significa que o destino convocou o 

herói e transferiu-lhe o centro de gravidade do seio da sociedade para uma região 

desconhecida”. Esta zona incógnita pode ser representada sob várias formas: “como uma terra 

distante, uma floresta, um reino subterrâneo, a parte inferior das ondas, a parte superior do 

céu, uma ilha secreta, o topo de uma elevada montanha ou um profundo estado onírico”. O 

fundamental do chamado à aventura é tornar conhecido ao herói a existência de outras 

realidades que, ao longo da jornada, repercutirão em transformações no indivíduo:  

 

O chamado sempre descerra as cortinas de um mistério de transfiguração – um 
ritual,ou momento de passagem espiritual que, quando completo, equivale a uma 
morte seguida de um nascimento. O horizonte familiar da vida foi ultrapassado; os 
velhos conceitos, ideais e padrões emocionais, já não são adequados; está próximo 
o momento da passagem por um limiar (CAMPBELL, 2007, p. 60-61). 
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 Após ter consciência de que existem outras realidades e de ser convocado a ingressar 

em uma aventura que irá lhe transformar como indivíduo, o herói pode vir a negar, ignorar ou 

hesitar em aceitar o chamado. Este período, entre a descoberta e a aceitação, é denominado 

por Campbell como a recusa do chamado, e consiste na segunda etapa da Jornada do Herói.  

 A próxima etapa da Jornada do Herói é a do auxílio sobrenatural. É comum nesta fase, 

que surja a presença de uma figura-mestra, que transmitirá conselhos e emanará segurança para 

o que herói embarque em seu chamado. Trata-se aqui de “[...] uma figura protetora (que, com 

freqüência, é uma anciã ou ancião), que fornece ao aventureiro amuletos que o protejam contra 

as forças titânicas com que ele está prestes a deparar-se” (CAMPBELL, 2007, p. 74).  

 Depois de ser encorajado por uma figura protetora, o herói está apto a embarcar em sua 

jornada. A passagem pelo primeiro limiar é descrita como a quarta etapa da Jornada do Herói 

e consiste na aparição da figura do guardião do limiar, que tem como função primordial 

guardar o portal que separa o herói da experiência (iniciação): 

 

Tendo as personificações do seu destino a ajudá-lo e a guiá-lo, o herói, segue em 
sua aventura até chegar ao ‘guardião do limiar”, na porta que leva à área da força 
ampliada. Esses defensores guardam o mundo nas quatro direções – assim como 
encima e em baixo –, marcando os limites da esfera ou horizonte da vida presente 
do herói. Além desses limites, estão as trevas, o desconhecido e o perigo, da mesma 
forma como, além do olhar paternal, há perigo para a criança e, além da proteção da 
sociedade, perigo para o membro da tribo. A pessoa comum está mais do que 
contente, tem até orgulho, em permanecer no interior dos limites indicados, e a 
crença popular lhe dá todas as razões para temer tanto o primeiro passo na direção 
do inexplorado (CAMPBELL, 2007, p. 82).  

  

Após ultrapassar a fronteira do primeiro limiar, o herói deixa seu mundo cotidiano, 

embarcando numa realidade desconhecida. Campbell (2007, p. 86) adverte, inclusive, que “o 

aventureiro por demais atrevido, que vá além dos seus limites, poderá ser impiedosamente 

destruído”. Isto porque, o herói, ao cruzar o primeiro limiar, terá de passar por provações, 

explorando um mundo totalmente desconhecido. Este ponto da Jornada do Herói consiste na 

última etapa do processo de iniciação e é denominado por Campbell (2007) como o ventre da 

baleia. Isolado do seu cotidiano, morto para sua comunidade, o herói começa a sofrer um 

processo de transformação. O autor usa a expressão ventre da baleia para melhor ilustrar a 

passagem do primeiro limiar para um mundo em que o herói irá renascer, metamorfosear-se. 

Aqui, “o herói, em lugar de conquistar ou aplacar a força do limiar, é jogado no desconhecido, 

dando a impressão de que morreu” (CAMPBELL, 2007, p. 91).  
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 Assim começa o segundo eixo da Jornada do Herói: a iniciação. Este eixo é dividido 

em seis etapas: o caminho das provas, o encontro com a deusa, a mulher como tentação, a 

sintonia com o pai, a apoteose e a bênção última.  

A primeira etapa desse estágio, o caminho das provas, se constitui por inúmeros 

obstáculos e desafios vivenciados pelo herói:   

 

A partida original para a terra das provas representou, tão-somente, o início da 
trilha, longa e verdadeiramente perigosa, das conquistas da iniciação e dos 
momentos de iluminação. Cumpre agora matar dragões e ultrapassar surpreendentes 
barreiras – repetidas vezes (CAMPBELL, 2007, p. 110). 

 

 Para sair vitorioso desse caminho de provações, o herói, muitas vezes, conta com o 

auxílio dos conselhos que recebeu anteriormente, de amuletos que ganhou ou conquistou e, às 

vezes, de outros indivíduos. Ao sobreviver a todos os obstáculos do caminho das provas, o 

herói tem seu encontro com a deusa. Trata-se de uma etapa em que ele deve reconhecer os 

atributos do sexo oposto e obter a benção do amor: “O encontro com a deusa (que está 

encarnada em toda mulher) é o teste final do talento de que o herói é dotado para obter a 

benção do amor (caridade: amor fati), que é a própria vida, aproveitada como o invólucro da 

eternidade” (CAMPBELL, 2007, p. 119).   

 Na etapa seguinte, intitulada a mulher como tentação, o herói deve buscar uma espécie 

de equilíbrio e autoconhecimento:    

 

O casamento místico com a rainha-deusa do mundo representa o domínio total da 
vida por parte do herói; pois a mulher é vida e o herói, seu conhecedor e mestre. E 
os testes por que passou o herói, preliminares de sua experiência e façanhas 
últimas, simbolizaram as crises de percepção por meio das quais sua consciência foi 
amplificada e capacitada a enfrentar a plena posse da mãe-destruidora, de sua noiva 
inevitável. Com isso, ele aprendeu que ele e seu pai são um só: ele está no lugar do 
pai (CAMPBELL, 2007, p. 121). 

 

 A amplificação da consciência do herói – através do seu caminho de provações – 

citada pelo autor, leva à próxima etapa deste percurso: a sintonia com o pai. Trata-se aqui de 

um momento determinante da trajetória do indivíduo, onde ocorre uma ruptura definitiva com 

todos os seus valores passados. O herói, então, é introduzido “nas técnicas, obrigações e 

prerrogativas de sua vocação com um radical reajustamento de sua relação emocional com as 

imagens parentais” (CAMPBELL, 2007, p. 133). Em outras palavras – após ter sobrevivido a 

uma série de provas –, o herói já não é mais o mesmo que aceitou o chamado a aventura. 
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Temos agora um indivíduo modificado, que estabeleceu novos valores e ampliou sua 

consciência a duras penas.  

 Para consolidar esse processo de metamorfose, o herói passa pela etapa da apoteose. 

Aqui, após atualizar suas ideias parentais, ele se torna finalmente livre para sedimentar a 

mudança de seu nível de consciência. Por fim, apresenta-se a etapa da benção última, em que, 

depois de ultrapassar os limites das imagens terrenas, o herói se confronta com o desafio final 

da transcendência. De acordo com Campbell (2007, p. 177) “a agonia da ultrapassagem das 

limitações pessoais é a agonia do crescimento espiritual”. Ao ir além dos horizontes que o 

limitam, o herói pode finalmente alcançar esferas de percepção em permanente crescimento.    

 Nesta altura, o herói está apto a voltar a sua realidade cotidiana. Dá-se início ao 

terceiro eixo da Jornada do Herói, classificada por Campbell como o retorno. O derradeiro 

trecho da empreitada é dividido em seis etapas: a recusa do retorno, a fuga mágica, o resgate 

com auxílio externo, a passagem pelo limiar do retorno, senhor dos dois mundos e liberdade 

para viver.  

No primeiro passo desse último eixo, ocorre a recusa do retorno. Assim como o herói 

hesitou em atender ao chamado da aventura, pode resistir à necessidade de voltar à realidade 

cotidiana. Entretanto, é hora dele retornar à sociedade e transmitir os conhecimentos 

adquiridos a seus pares: 

  

Terminada a busca do herói, por meio da penetração da fonte, ou por intermédio 
da graça de alguma personificação masculina ou feminina, humana ou animal, o 
aventureiro deve ainda retornar com o seu troféu transmutador da vida. O círculo 
completo, a norma do monomito, requer que o herói inicie agora o trabalho de 
trazer os símbolos da sabedoria de volta ao reino humano, onde a benção 
alcançada pode servir à renovação da comunidade, da nação, do planeta ou dos 
dez mil mundos (CAMPBELL, 2007, p. 195).  

  

 Alguns heróis necessitam de auxílio para percorrer o caminho de volta à realidade 

cotidiana. Esta etapa do percurso é chamada de a fuga mágica. Tal fuga pode prescindir de 

um resgate com auxílio externo, ou seja, o mundo tem de ir ao encontro do herói e recuperá-

lo. De qualquer forma, neste estágio, Campbell (2007, p. 212) observa que “[...] o herói 

renasce para o mundo de onde veio”. Tal ponto da Jornada do Herói leva diretamente à 

última provação do percurso da personagem, para a qual toda a sua aventura não passou de 

um prelúdio: “trata-se da paradoxal e supremamente difícil passagem do herói pelo limiar do 

retorno, que o leva do reino místico à terra cotidiana”.  
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Independente de ser resgatado com ajuda externa, orientado por forças internas ou 

conduzido por divindades orientadoras, “o herói tem de penetrar outra vez, trazendo a benção 

obtida, na atmosfera há muito esquecida na qual os homens, que não passam de frações, 

imaginam ser completos” (CAMPBELL, 2007, p. 213). 

O caminho pelo limar do retorno, marca a passagem do reino místico à realidade 

cotidiana. Nesta altura da jornada é comum que haja um choque entre a realidade cotidiana e 

o mundo em que se desenrolou a aventura do herói, uma vez que ele tem de se adaptar a 

esferas distintas:  

 

Os dois mundos, divino e humano, só podem ser descritos como distintos entre si 
– diferentes como a vida e a morte, o dia e a noite. As aventuras do herói se 
passam fora da terra nossa conhecida, na região das trevas; ali ele completa sua 
jornada, ou apenas se perde para nós, aprisionado ou em perigo; e seu retorno é 
descrito como uma volta do além (CAMPBELL, 2007, p. 213).  
 

 Quando aprende a lidar com a existência dessas duas realidades díspares, o herói 

torna-se o senhor de dois mundos. Neste momento, ele adquire “[...] a liberdade de ir e vir 

pela linha que divide os mundos” (CAMPBELL, 2007, p. 225). Existe, então, uma comunhão 

de saberes, em que o herói leva ao conhecimento dos seus, aquilo que aprendeu em sua 

aventura. Renascido, ele conquista a liberdade para viver, ou seja, pode agora desfrutar de 

novas experiências, contando com conhecimentos distintos.    

 Após descrever as 17 etapas da Jornada do Herói, Campbell (2007, p. 242) ressalta 

que tal estrutura é maleável, pois diversas histórias “isolam e ampliam um ou dois 

elementos típicos do ciclo completo [...]. Diferentes personagens ou episódios podem ser 

fundidos(as), assim como um elemento simples pode reduplicar-se e reaparecer sob muitas 

formas diferentes”.  

 

5.3 A JORNADA DO HERÓI CONFORME VOGLER  

 

 Vogler, por sua vez, adaptou os estudos de Campbell, utilizando-os especialmente na 

análise de roteiros cinematográficos. No entanto, a sua versão da Jornada do Herói pode ser 

adequada para estruturar e analisar narrativas de não ficção, como é o caso dos livros-

reportagem.  

Diferentemente de Campbell (2007), Vogler (2009) decompõe a Jornada do Herói em 

12 estágios. Primeiro, tem-se o mundo comum, o chamado à aventura, a recusa do chamado, 
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o encontro com o mentor e a travessia do primeiro limiar. Após transpor o primeiro limiar, 

surgem os testes, aliados e inimigos; logo, o herói se aproxima da caverna oculta para, em 

seguida, passar por uma provação suprema e receber uma recompensa. Por fim, o herói é 

levado a percorrer um caminho de volta, atravessa um processo de ressurreição e, finalmente, 

retorna com o elixir.  

 No primeiro estágio, é apresentado o mundo comum em que o herói está inserido. 

Retratar o herói em seu ambiente costumeiro é importante para criar um contraste em relação 

ao mundo que irá desbravar assim que aceitar o chamado à aventura: “A maioria das histórias 

desloca o herói para fora de seu mundo ordinário, cotidiano, e o introduz em um Mundo 

Especial, novo e estranho” (VOGLER, 2009. p. 53). Esse mundo só será especial, novo e 

estranho, se tivermos consciência de como era a realidade anterior do herói.  

 Além de criar contraste, o mundo comum contextualiza a história, serve como base, 

guarda o passado do herói. De acordo com Vogler (2009, p. 154): 

 

O mundo Comum é o melhor lugar para se lidar com a história pregressa e a 
exposição. História Pregressa é o conjunto de toda informação relevante sobre o 
passado e os antecedentes de um personagem – aquilo que o deixou na situação de 
risco exposta no começo da história. Exposição é a arte de ir revelando com 
elegância essa história pregressa e qualquer outra informação pertinente sobre o 
enredo: a classe social do herói, sua formação, seus hábitos, experiências, bem 
como as condições sociais dominantes e as forças adversárias que podem afetá-lo. 

  

 Após conhecermos o mundo comum – estático, porém instável – em que vive o herói, 

é hora de dar início a sua jornada. Esse estágio é definido por Vogler (2009) como o chamado 

à aventura, e consiste em apresentar ao herói um desafio, uma espécie de problema a resolver. 

Depois de confrontado com o chamado à aventura, o herói não pode mais permanecer por 

muito tempo no conforto do seu mundo comum: “O Chamado à Aventura estabelece o 

objetivo do jogo, e deixa claro qual é o objetivo do herói: conquistar o tesouro ou o amor, 

executar vingança ou obter justiça, realizar um sonho, enfrentar um desafio ou mudar uma 

vida” (VOGLER, 2009, p. 55). Independente da situação, o fato é que o chamado à aventura 

traz consigo uma tendência à ruptura, fazendo com que o herói questione suas crenças, 

valores e limites: 

 

Numa construção típica, na fase inicial de uma história, os heróis de alguma forma 
“iam levando”. Levavam uma vida um tanto desequilibrada, por meio de uma série 
de mecanismos de defesa ou de tolerância. De repente, entra na história uma nova 
energia que torna impossível que o herói simplesmente continue a “ir levando”. 
Uma nova pessoa, condição ou informação desequilibra de vez o herói; daí por 
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diante, nada, nunca mais, será igual. É preciso tomar uma decisão, agir, enfrentar o 
conflito (VOGLER, 2009, p. 110).  
 

  O essencial é que surja uma nova energia para movimentar a vida do herói, dando 

partida na história. Essa energia pode vir através de uma mensagem ou mensageiro, pode ser 

algo que se agita dentro do herói – incomodando-o –, uma perda ou subtração ou, 

simplesmente “o herói pode apenas se sentir farto das coisas do jeito que elas estão. Uma 

situação desconfortável vai crescendo até que uma gota d´água o lança à aventura” 

(VOGLER, 2009, p. 163). 

Em muitos casos, o chamado à aventura acontece através de uma personagem: a 

manifestação do arquétipo do arauto. Dentro da concepção de Vogler (2009) da Jornada do 

Herói, um arquétipo é definido como uma função que determinada personagem desempenha 

temporariamente na história com o intuito de obter certos efeitos.  

 O arquétipo do arauto lança desafios ao herói, tendo como função psicológica 

anunciar a mudança e como função dramática motivar o herói a embarcar na aventura:     

 

Um personagem fazendo esse papel pode ser positivo, negativo ou neutro, mas 
sempre serve para desencadear o movimento da história, apresentando ao herói um 
convite ou desafio que o fará enfrentar o desconhecido. Em algumas histórias, o 
Arauto é também um Mentor para o herói, um guia sábio, preocupado com os 
melhores interesses do herói. Em outras ocasiões, é um inimigo que lança uma luva 
de desafio na cara dele, ou tenta atraí-lo ao perigo (VOGLER, 2009, p. 164). 
 

 Mas nem sempre o papel do arauto é desempenhado por uma personagem. Ele 

também se manifesta através de um chamado interior, elemento externo, ou alguma coisa que 

faça o herói perceber que está na hora de abandonar o mundo comum em prol de sua jornada: 

“O Chamado pode vir de um livro que lemos, ou de um filme que vimos. Mas algo dentro de 

nós é tocado, como um sino que leva um golpe, e as vibrações resultantes espalham-se por 

nossa vida, até que a mudança seja inevitável” (VOGLER, 2009, p. 111).  

 Apesar do chamado à aventura ser inevitável, alguns heróis resistem à decisão de 

aceitá-lo, ou então, de declinar a ele. Por isso, Vogler (2009) divide os heróis em dois tipos: 

aqueles decididos, ativos, que não têm dúvidas e não receiam diante do chamado à aventura e 

os que se mostram pouco dispostos, cercados por questionamentos e hesitações, passivos, que 

necessitam de motivações para se lançarem na jornada.  

O chamado à aventura é uma jornada a um mundo desconhecido, em que o herói 

deverá abrir mão da vida, por vezes confortável, de que desfruta:   
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Com freqüência, o herói hesita logo antes de partir em sua aventura, Recusando o 
Chamado, ou exprimindo relutância. Afinal de contas, está enfrentando o maior 
dos medos – o terror do desconhecido. O herói ainda não se lançou de cabeça em 
sua jornada, e ainda pode estar pensando em recuar. É necessário que surja 
alguma outra influência para que vença essa encruzilhada do medo – uma 
mudança nas circunstâncias, uma nova ofensa à ordem natural das coisas, ou o 
encorajamento de um Mentor (VOGLER, 2009. p. 56). 

 

 Recusar o chamado à aventura pode ter diversos motivos. Martinez (2008, p. 77) cita 

alguns: o temor de passar necessidade, o receio de perder bens materiais, o apego aos laços 

afetivos, dúvidas sobre a sua própria capacidade, medo dos perigos impostos pela aventura e, 

também, em decorrência da própria pressão social.  

 A resistência do herói em trilhar seu caminho, configura-se como a terceira etapa da 

sua Jornada. Trata-se da fase da recusa do chamado, em que o herói mostra-se relutante. A 

hesitação dele é universal: todos tememos o desconhecido. 

 Apesar da relutância em aceitar o desconhecido, existem os heróis voluntários, aqueles 

que não hesitam, nem demonstram nenhum medo em aceitar o chamado, e em alguns casos – 

como o próprio nome incita –, procuram voluntariamente por ele. Mesmo sem estarem 

presentes no herói, “o medo e a busca representados pela Recusa do Chamado encontrarão sua 

expressão até mesmo nas histórias de heróis voluntários”, por meio de outros personagens que 

“manifestarão medo, advertindo o herói e o público sobre o que pode vir a acontecer no 

caminho futuro” (VOGLER, 2009, p. 175-176). 

 Para aplacar esses medos e orientar o herói, surge a figura do mentor. O encontro com 

o mentor configura-se como o quarto estágio da Jornada do Herói.  A principal função deste 

arquétipo é a de auxiliar o herói, preparando-o para enfrentar o desconhecido. O mentor 

geralmente presenteia o herói com conselhos, orientações, conhecimentos, provisões ou 

equipamentos mágicos: 

  

Os Mentores fornecem aos heróis motivações, inspirações, orientação, 
treinamento e presentes para a jornada. Todo herói é guiado por alguma coisa, e 
uma história que não reconheça isso e não deixe um espaço para essa energia 
estará incompleta. Quer se exprima como um personagem concreto ou como um 
código de conduta interno, o arquétipo do Mentor é uma arma poderosa nas mãos 
do escritor (VOGLER, 2009, p. 101). 

 

 O mentor tem legitimidade para transmitir conhecimentos e motivar o herói que está 

prestes a embarcar numa aventura a mundos desconhecidos, pois ele próprio já passou por tal 

percurso. De acordo com Vogler (2009, p. 189) tais figuras “podem ser considerados como 

heróis que já adquiriram experiência bastante para ensinar aos outros. Percorreram uma ou 
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mais vezes a estrada dos heróis e adquiriram conhecimento e habilidades que podem ser 

passados adiante”.  

 Apesar de sua experiência e sabedoria, o mentor só pode ir até certo ponto com o herói, 

pois este deve rumar, solitário, ao encontro do desconhecido. Independente de ser, ou não, 

auxiliado pela presença de um mentor, o herói chegará até a travessia do primeiro limiar, quinto 

estágio da jornada descrita por Vogler (2009). Neste ponto, o herói se compromete de fato com a 

sua aventura, entrando plenamente no mundo especial em que irá se desenrolar a história. Ele dá o 

passo crucial em relação ao desconhecido, “[...] dispõe-se a enfrentar as conseqüências de lidar 

com o problema ou o desafio apresentado pelo Chamado à aventura. Este é o momento em que a 

história decola e a aventura realmente se inicia” (VOGLER, 2009, p. 57). 

 Neste ponto da Jornada do Herói, surge outro arquétipo: o do guardião de limiar. Trata-

se de uma figura que representa os obstáculos presentes ao longo do percurso:  

 

Todos os heróis encontram obstáculos na estrada da aventura. Em cada portão de 
entrada a um novo mundo há guardiões poderosos defendendo esse limiar, e ali 
colocados para impedir a passagem e a entrada de quem não for digno. Eles 
exibem ao herói uma cara ameaçadora, mas, se forem devidamente 
compreendidos, podem ser ultrapassados, superados, e até transformados em 
aliados (VOGLER, 2009, p. 103). 

 

 Esses guardiões podem representar obstáculos comuns como azar, preconceitos, 

opressão e pessoas hostis. Em um nível psicológico mais intenso, encarnam neuroses, vícios, 

dependências e limitações do herói. Também são representados por personagens, animais e 

forças da natureza que impeçam o progresso do herói, colocando-o a prova, uma vez que 

todos os guardiões de limiar têm como função primordial testar o herói.    

 A Jornada do Herói é basicamente um processo de aprendizagem. Após ultrapassar o 

primeiro limiar, o herói depara-se com testes, aliados e inimigos. Nesse sexto estágio de sua 

aventura, ele aprende as regras do mundo especial.  De acordo com Vogler (2009, p. 204), é “a 

função mais importante desse período de adaptação ao Mundo Especial são os testes”. O herói 

deve passar por uma série de provas e desafios, que irão prepará-lo para as provações maiores 

que virão pela frente.  Além de testar o herói,  

 

outra função deste estágio é fazer Aliados ou Inimigos. É natural que o herói, 
acabando de chegar ao Mundo Especial, passe algum tempo tentando descobrir em 
quem pode confiar para determinados serviços, e com quem não pode contar 
(VOGLER, 2009, p. 205-206).  
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 Depois de superar obstáculos e provações, passar por aliados e inimigos, o herói se 

aproxima da caverna oculta. Nela está escondido o verdadeiro objeto de sua busca, o sentido 

de sua jornada. A caverna oculta representa um lugar perigoso, o ponto mais ameaçador do 

mundo especial. Quando o herói chega à fronteira deste lugar aterrorizante, atravessa um 

segundo limiar, chegando ao estágio da aproximação da caverna oculta: 

 

Os heróis, depois de se adaptarem ao Mundo Especial, agora seguem para o seu 
âmago. Passam para uma região intermediária, entre a fronteira e o próprio centro 
da Jornada do Herói. No caminho, encontram outra zona misteriosa, com seus 
próprios Guardiões de Limiar, seus próprios testes. É a aproximação da Caverna 
Oculta, onde, finalmente, vão encontrar a suprema maravilha e o terror supremo. 
É hora dos preparativos finais para a provação central da aventura (VOGLER, 
2009, p. 213).  

  

 Ao adentrar a caverna oculta, o herói depara-se com a crise central de sua jornada: a 

provação. No oitavo estágio descrito por Vogler (2009, p. 60), coloca-se o herói “[...] num 

confronto direto com seu maior medo. Ele enfrenta a possibilidade da morte e é levado ao 

extremo numa batalha contra uma força hostil”. Trata-se do momento crítico da história, em 

que o herói tem de morrer ou parecer que morre, para em seguida, renascer. Neste ponto, ele é 

“[...] introduzido nos mistérios da vida e da morte” (VOGLER, 2009, p. 62).  

 Em grande parte dos casos, os heróis sobrevivem e renascem – literal ou 

simbolicamente – para assumir as consequências de terem estado face a face com a morte. O 

herói está consagrado, sobreviveu ao teste principal e, como em qualquer grande experiência, 

está transformado: 

  

Após sobreviver à morte, derrotar o dragão ou liquidar o Minotauro, [...] o herói, então, 
pode se apossar do tesouro que veio buscar, sua Recompensa. Pode ser uma arma 
especial, como uma espada mágica, ou um símbolo, como o Santo Graal, ou um elixir 
que irá curar a terra ferida (VOGLER, 2009, p. 62). 
 

 A recompensa, referida por Vogler (2009), é o nono estágio da Jornada do Herói. É hora 

de apanhar a gratificação por todos os sacrifícios a que o herói se submeteu. O encontro com a 

morte aguçou sua percepção pela vida, portanto, ele tem uma compreensão maior e está pronto 

para se reconciliar com o mundo comum que deixou para trás ao atender o chamado à aventura. 

 Embora tenha vencido a provação suprema da caverna oculta e conquistado sua 

recompensa, o herói ainda está em um território perigoso. É o momento dele decidir entre 

retornar ao mundo comum e colocar em prática o que aprendeu, prosseguir no mundo especial 

ou empreender uma nova jornada. Esta etapa é classificada por Vogler (2009) como o 
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caminho de volta. Porém, não se trata simplesmente de seguir a decisão tomada. Conforme 

Vogler (2009, p. 278): 

 

Pode ocorrer uma reviravolta catastrófica na boa sorte do herói durante esse Caminho 
de Volta. Tudo estava indo tão bem depois da Provação, mas agora, de repente, a 
realidade chega de novo. É possível que os heróis encontrem obstáculos que parecem 
condenar a aventura ao fracasso. Avistando a praia, o navio pode começar a fazer 
água. Por um instante, depois de muito risco, esforço e sacrifício, pode parecer que 
tudo está perdido.  

 

 O herói está novamente diante de um teste, o exame final de sua jornada: a 

ressurreição. Depois de renascido, ele deve passar por uma última provação de morte e 

ressurreição, antes de retornar ao mundo comum: 

 

Muitas vezes, este é um segundo momento de vida-ou-morte, quase uma repetição da 
morte e renascimento da Provação. A morte e a escuridão fazem um último esforço 
desesperado, antes de serem finalmente derrotadas. É uma espécie de exame final do 
herói, que deve ser posto à prova, ainda uma vez, para ver se realmente aprendeu as 
lições da Provação (VOGLER, 2009, p. 64). 

 

Nesse penúltimo estágio de sua jornada, o herói deve demonstrar que de fato aprendeu 

as lições da provação. Assim, depois de mais um processo de morte e renascimento, ele está 

apto a retornar à vida comum como um ser transformado, portando novos entendimentos. 

Vogler (2009) descreve esse processo como o clímax da aventura, em que o herói terá o último 

e mais perigoso encontro com a morte. Segundo o autor, “os heróis precisam passar por uma 

purgação final, uma purificação, antes de ingressar de volta no Mundo Comum. Mais uma vez, 

devem mudar” (VOGLER, 2009, p. 281). 

 A ressurreição é justificada por Vogler (2009, p. 282) da seguinte forma: 

 

Para um novo mundo, é preciso ser criado um novo “eu”. Da mesma forma que os 
heróis tiveram que se desfazer de seus antigos “eus” para entrar no Mundo 
Especial, agora devem se despir da personalidade adquirida na jornada e construir 
outra, nova, adequada a essa volta ao Mundo Comum. Deve refletir as melhores 
partes da personalidade antiga e as lições aprendidas ao longo do caminho.  

 

 Do verdadeiro encontro com a morte, onde o perigo surge na escala mais elevada 

presenciada pelo herói, forja-se uma nova identidade. O clímax irá provocar a sensação de 

catarse, e se sair vivo dele, agora sim, o herói será um novo indivíduo. Este é o ponto da 

história em que alguns heróis, especialmente os trágicos, morrem. Apesar disso, eles 
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ressurgem, de modo geral, nas lembranças dos sobreviventes e das pessoas que encontraram 

pelo seu caminho.    

 Depois de ter resistido a diversas provações e enfrentado a morte, os heróis regressam 

ao mundo comum ou optam por continuar sua jornada. Mas eles têm de levar consigo um 

elixir. O retorno com o elixir é o último estágio da jornada, e consiste naquilo que o herói 

trará do mundo especial para dividir com todos os outros.    

 O elixir não precisa, necessariamente, ser uma poção mágica ou um tesouro: “algumas 

vezes, o Elixir é o tesouro conquistado na busca, mas pode ser o amor, a liberdade, a 

sabedoria, ou o conhecimento de que o Mundo Especial existe, mas se pode sobreviver a ele” 

(VOGLER, 2009, p. 66).  

Além dos arquétipos do próprio herói, do arauto, do mentor e dos guardiões de 

limiar, Vogler (2009) cria outras classificações para determinadas personagens, que também 

são encontradas ao longo da jornada. Trata-se do pícaro, do camaleão e da sombra. 

 O pícaro é aquela personagem que incorpora as energias do desejo de mudança e da 

vontade de pregar peças. Eles demonstram o absurdo de determinadas situações e “são os 

inimigos naturais do status quo” (VOGLER, 2009, p. 129-130). Muitas vezes, esse arquétipo 

também tem como função descontrair, suavizar as situações, servindo de alívio cômico.  

 O camaleão, por sua vez, é descrito por Vogler (2009, p. 116) como uma personagem 

instável, que vive se modificando:   

 

Os Camaleões mudam de aparência ou de estado de espírito. Tanto para o herói 
quanto para o público, é difícil ter certeza do que eles são. Podem induzir o herói ao 
erro ou deixá-lo na dúvida, sua lealdade ou sinceridade estão sempre em questão. 
Um Aliado ou amigo do mesmo herói pode também agir como Camaleão. 
 

Independente de ser um aliado ou inimigo do herói, o camaleão configura-se como um 

arquétipo capaz de introduzir dúvida e suspense à história narrada. Por fim, Vogler (2009) 

denomina como sombra seu último modelo de personagem. Conforme o autor, tal arquétipo 

representa as energias obscuras presentes em qualquer narração. A sombra projeta-se tanto 

nas personagens – vilões, antagonistas ou inimigos – quanto em questões psíquicas ligadas ao 

herói. Coisas de que o herói não gosta, características que nega, segredos obscuros que 

guarda, também fazem parte do arquétipo da sombra.     

 Além disso, Vogler (2009, p. 124) complementa:  
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A Sombra pode representar o poder dos sentimentos reprimidos. Um trauma 
profundo ou uma culpa podem crescer quando exilados para a escuridão do 
inconsciente, e emoções escondidas ou negadas podem se transformar em algo 
monstruoso que quer nos destruir. 

 

 Apesar de sua energia negativa, o arquétipo da sombra é necessário em qualquer 

história. Isto porque é ela quem desafia o herói: “As Sombras criam conflito e trazem à tona o 

que o herói tem de melhor, ao colocá-lo numa situação que ameaça sua vida” (VOGLER, 

2009, p. 124). Ao provocar o herói, o arquétipo da sombra obriga-o a crescer, tornar-se mais 

forte diante das provações.  

 Os sete arquétipos – herói, mentor, guardião de limiar, arauto, camaleão, sombra e 

pícaro – definidos por Vogler (2009), são modelos flexíveis de personagens. Alguns desses 

arquétipos podem se manifestar numa mesma personagem, sentimento ou sensação, nem 

todos eles precisam estar presentes em todas as histórias ou se manifestar nos mesmos 

estágios da Jornada do Herói. Trata-se de modelos gerais que costumam se repetir no interior 

das narrativas e não de papéis rígidos e obrigatoriamente presentes em todas as histórias. 

 De acordo com Vogler (2009, p. 67):  

 

Os valores da Jornada do Herói é que são importantes. As imagens da versão básica 
– jovens heróis em busca de espadas mágicas de velhos magos, donzelas arriscando 
a vida para salvar entes queridos, cavaleiros partindo para combater dragões cruéis 
em cavernas profundas etc. – são apenas símbolos das experiências universais da 
vida. Os símbolos podem ser mudados ao infinito, para se adaptarem à história em 
questão ou às necessidades de cada sociedade.  
 

Por serem símbolos de experiências universais, é que tanto os arquétipos quanto os 12 

estágios da Jornada do Herói podem e são adaptados pelo jornalismo literário, em especial 

nos livros-reportagem. Trata-se de representações, por vezes metafóricas, da realidade 

cotidiana, mas que utilizadas de forma menos opaca e mais univalente do que nos textos 

ficcionais, podem ser empregadas, mesmo que de forma inconsciente, nas narrativas 

jornalístico-literárias.  
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6 A GRANDE JORNADA DA ESCRITA 

 

No verão de 1990, Christopher McCandless forma-se na Universidade Emory, em 

Atlanta. Poucos dias depois, desaparece. Muda de nome, abandona seus pertences, doa os 24 

mil dólares de sua poupança a uma instituição de caridade e inventa uma vida nova para si, 

numa fuga sem rastros. Em agosto de 1992, seis pessoas encontram seus restos mortais no 

ônibus 142 pertencente à cidade de Fairbanks, no Alasca.  

O hiato existente entre as duas datas é o que o jornalista Jon Krakauer tenta preencher 

ao refazer os passos de Chris McCandless, ou melhor, Alex Supertramp, uma espécie de alter 

ego do rapaz. Krakauer foi designado a escrever um artigo para a revista Outside sobre os 

acontecimentos enigmáticos que cercaram a morte de McCandless.  Curioso, o jornalista foi 

além do artigo de nove mil palavras para a edição de janeiro de 1993 da Outside. A 

sensibilidade, o olhar atento e a curiosidade o levaram por caminhos mais longínquos: 

“Perseguiam-me a lembrança dos detalhes da morte por inanição do rapaz e certas 

semelhanças entre os acontecimentos de minha vida e da de Christopher”, confidencia 

Krakauer (2008, p. 9) em nota de abertura presente no livro-reportagem Na natureza 

selvagem, resultado de mais de um ano de imersão nas pistas de McCandless.   

 A inquietação de Krakauer o conduziu por uma jornada que acabou por refazer os passos 

de McCandless: “Disposto a não me afastar de McCandless, passei mais de um ano refazendo a 

trilha espiralada que conduziu a sua morte na taiga do Alasca, caçando os detalhes de sua 

peregrinação com um interesse que beirava a obsessão” (KRAKAUER, 2008, p, 10).   

 Assim como muitos livros-reportagem, Na natureza selvagem é um desdobramento 

de outro produto jornalístico. Envolvido com a situação que fora destinado a cobrir, Krakauer 

sentiu-se impelido a desbravar os passos de McCandless, refazendo o que ele denominou 

como “grande odisséia alasquiana”. O jornalista conta: “meu fascínio por McCandless não 

desapareceu com a substituição daquela edição de Outside nas bancas por temas jornalísticos 

mais atuais” (KRAKAUER, 2008, p. 9). De fato, ele estava disposto a ir além daquilo que 

fora retratado no artigo escrito com prazos curtos para a revista.  

  Muito mais do que descobrir as causas da morte de Chris, refazer seu roteiro, localizar 

e conversar com as pessoas com quem ele conviveu durante seus dois anos de aventuras, 

Krakauer buscou as razões psicológicas que impulsionaram o rapaz a tais posicionamentos e 

atitudes, desbravando um Chris que poucos conheciam. Em busca de esclarecimentos e 
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respostas, o jornalista foi além das questões mais pontuais que cercavam McCandless, 

atravessando uma barreira que leva a temas mais abrangentes e universais:  

 

Ao tentar compreender McCandless, cheguei inevitavelmente a refletir sobre outros 
temas mais amplos: a atração que as regiões selvagens exercem sobre a imaginação 
americana, o fascínio que homens jovens com um certo tipo de mentalidade sentem 
por atividades de alto risco, os laços altamente tensos que existem entre pais e 
filhos (KRAKAUER, 2008, p. 10).  
 

Ao transpor os fatos diretamente ligados a McCandless, o jornalista aumenta os 

círculos de abrangência em torno do seu fato nuclear, mergulhando horizontal e verticalmente 

em todas as referências que pudessem lhe facilitar o árduo caminho de apuração.  

 Uma investigação com tamanha abrangência e profundidade é muito mais perene do 

que as realizadas no jornalismo periódico tradicional. Interessado em ir além do que tinha 

produzido para a Outside, Krakauer investiga o como e o por quê, esquecidos, ou pouco 

abordados, nos leads atuais. Não há mais tempo para revelar o porquê as coisas acontecem e, 

às vezes, nem para desvendar como acontecem.  

 Em Na natureza selvagem, é possível vislumbrar o como e o por quê, cada vez mais 

raros nas narrativas jornalísticas. Quando explora o tema em sentido horizontal, abordando-o 

extensivamente em termos de detalhes – ao refazer os passos de Chris por mais de um ano, 

esmiuçar seu diário, cartas e anotações, conversar com as pessoas que o cercaram – Krakauer 

busca revelar como foram os episódios da jornada do rapaz.   

 À medida que preenche os capítulos da curta trajetória de Chris, Krakauer procura por 

seus motivos. Assim, mergulha verticalmente na história de vida dele, aprofundando a 

questão, suas raízes e desdobramentos. Além de retratar extensivamente os fatos, o jornalista 

os analisa em profundidade. Não quer representar um indivíduo/personagem plano, está atrás 

da tridimensionalidade, quer incuti-lo de incongruências: resgata os porquês por trás dos 

fatos. Para tanto, Krakauer mergulhou no histórico familiar de Chris, visitou sua infância e 

adolescência, aproximou-se das pessoas com quem ele mais conviveu, procurou todos aqueles 

que o rapaz se afeiçoou enquanto peregrinava antes de ir para o norte. Além disso, analisou os 

livros lidos por McCandless, em especial aqueles sublinhados e com anotações do rapaz, 

encontrando vestígios do que o motivou por diversas páginas. Depois de recorrer a todos 

esses instrumentos diretamente ligados a Chris McCandless, o jornalista o comparou com 

outros andarilhos e aventureiros e, por fim, utilizou suas próprias experiências de juventude 
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para identificar e montar as peças do quebra-cabeça composto pelos fragmentos apurados da 

história de vida de Chris.   

 Quando Chris McCandless largou todo o conforto e segurança de que podia desfrutar, 

jogou-se na estrada e desapareceu da vida de todos que o conheciam, trilhava um percurso em 

busca de si mesmo. Renunciar ao que aparentemente é estável, para viver à margem da 

sociedade e, depois, se isolar na vastidão branca e gelada do Alasca, parecia-lhe a melhor 

maneira de se livrar das correntes e grilhões que prendem grande parte das pessoas ao que ele 

considerava rotinas, vícios e maus hábitos. McCandless ostentava seus ideais, procurava fazer 

“de cada dia um novo horizonte” (KRAKAUER, 2008, p. 70) e relutava em ver-se preso a um 

sistema, vivendo de aparências, numa falsa liberdade, no que esbravejava ser um mundo de 

mentiras. Chris ansiava pela crueza da vida, por viver da terra em meio à grandiosidade da 

natureza, desejava uma total imersão em si mesmo. Em suma, subsistir apenas com suas 

habilidades naturais em meio à natureza selvagem, até ver-se liberto da sociedade.  

 A história do rapaz despertou grande interesse logo que foi levada ao conhecimento 

público: talvez porque muitos já tivessem sonhado em largar tudo e forjar uma nova vida, 

talvez porque a história se parecesse demais com um emocionante romance ficcional, ou 

então porque muitos não conseguissem entender o que havia por trás das ações de 

McCandless. Independente das razões, Christopher McCandless tornou-se notícia e logo era o 

centro de discussões nos primeiros anos da década de 1990, nos Estados Unidos.  

Além de atender uma série de critérios de noticiabilidade comuns à prática jornalística, 

como interesse humano, curiosidade, raridade, morte e conflito, por suas peculiaridades 

extremas, a jornada de McCandless parecia inquietar as pessoas. Krakauer (2008, p. 11) relata 

a repercussão em torno do seu artigo publicado na revista Outside:  

 

Uma quantidade surpreendente de pessoas sentiu-se afetada pela história de vida e 
morte de Chris McCandless. Nas semanas e meses posteriores à publicação do 
artigo na Outside, ela gerou mais cartas do que qualquer outra matéria já editada 
pela revista.  
 

 Tamanho interesse e alarde em torno da história de vida de McCandless comprovam 

não apenas a eficácia dos critérios de noticiabilidade desenvolvidos pelo jornalismo, mas 

também acabam por confirmar o interesse genuíno das pessoas por outras pessoas, 

especialmente quando existem fatores de ordem universal envolvidos. O desejo e a coragem 

para modificar o estilo de vida, o anseio por mudanças, os conflitos familiares, a atração pela 
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natureza e a sede de aventuras são questões com que grande parte dos seres humanos podem 

vir a se identificar. 

  A repercussão do artigo de Krakauer na Outside, também assegurou ao jornalista a 

certeza de que qualquer material que viesse a desenvolver, ao aprofundar a jornada de Chris, 

fornecendo uma espécie de mapa de suas andanças, povoando sua viagem de aventuras e 

intempéries e descobrindo outras personagens, seria de interesse público.         

 Do desafio de apurar uma jornada desconhecida, seguindo os passos de um 

indivíduo/personagem distinto, o livro-reportagem Na natureza selvagem teve como 

combustível a curiosidade de um profissional, foi forjado na estrada, com a participação 

daqueles que conheceram o andarilho, absorveu em suas páginas a essência de Alex 

Supertramp: um indivíduo inventado.   

A “grande odisséia alasquiana” de Chris McCandless é reconstituída em Na natureza 

selvagem através de 18 capítulos e um epílogo, além de uma nota do autor, explicando seu 

interesse pela jornada do rapaz e o que o levou até ela.  

 No primeiro capítulo, intitulado O interior do Alasca, Krakauer apura os últimos 

instantes de Chris antes dele submergir na natureza selvagem. O jornalista narra o encontro do 

rapaz com Jim Gallien, que lhe dá uma carona da cidade de Fairbanks até a Stampede Trail, 

largando-o nas proximidades do parque Denali. No capítulo seguinte, Stampede Trail, Krakauer 

revela o desfecho de Chris, ao relatar a tarde em que um grupo de seis pessoas encontrou seu 

corpo no ônibus 142, estacionado às margens do Sushana, no interior do Alasca.  

 A pequena cidade de Cartago, Dakota do Sul, vem a dar nome ao terceiro capítulo do 

livro. A partir dele, Krakauer começa a refazer a jornada de Chris desde sua fuga de Atlanta 

até chegar ao Alasca, sem deixar de investigar a história pregressa do rapaz, detendo-se em 

questões familiares. Em Cartago, o jornalista narra o encontro com Westerberg, amigo que 

Chris fez na estrada. Westerberg arrumou um emprego para Chris em seu elevador de cereais, 

além de lhe alugar um quarto barato. Cartago foi um dos lugares em que o rapaz fixou-se por 

mais tempo em meio a suas peregrinações. Após relatar a rotina de Chris em Cartago, 

Krakauer passa a desvendar seu passado. O andarilho encontrado morto e sem identificação 

no Alasca, na verdade, havia crescido em Annandale, Virgínia, filho de um próspero 

engenheiro espacial. Chris graduou-se na Universidade Emory, em Atlanta e seu rendimento 

era notável nas áreas de história e antropologia. Krakauer narra a cerimônia de formatura e os 

últimos contatos entre Chris e sua família.  
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 O capítulo quatro, denominado Detrail Wash, começa com a descrição da papoula 

pata-de-urso, uma rara planta encontrada numa área isolada do deserto Mojave. Logo que saiu 

de Atlanta, em seu Datsun amarelo, levando alguns de seus pertences, Chris dirigiu até o 

deserto Mojave, montando acampamento ao lado do lago Mead. Dois dias depois, uma 

enorme tempestade acabou por molhar o motor do carro. Chris descarregou a bateria tentando 

ir embora. Então, resolveu prosseguir em sua aventura a pé. Nos dois meses seguintes, vagou 

pelo oeste, deixando-se levar pelas circunstâncias. Perto da fronteira do Oregon, Chris 

conheceu um casal de nômades que viajava numa van velha, vendendo bugigangas em feiras e 

mercados de troca. Jan Burres e seu namorado Bob tornaram-se bem próximos a ele. Ao 

longo dos dois anos em que peregrinou sem rumo, encontrou com o casal duas vezes e 

mantinha, com eles, correspondências constantemente. O capítulo intercala as aventuras de 

Chris pelo rio Colorado na Califórnia, com o depoimento de seus pais, que a essas alturas já 

sabiam do desaparecimento do filho e estavam em contato com um detetive particular.  

 O capítulo seguinte, Bullhead City, reconstitui, através de entrevistas, o período de 

dois meses em que Chris viveu na cidade de Bullhead City e trabalhou no McDonald´s. 

Cansado de bater ponto, Chris, ainda em contato com Jan e Bob, foi ao encontro do casal. 

Eles estavam acampados em um local chamado As Lajes, a poucos quilômetros de Niland. 

Chris ficou com o casal cerca de uma semana, cuidava de uma banca de livros, na enorme 

feira de trocas improvisada no local. Jan, que tinha um filho mais ou menos da idade de Chris 

que havia desaparecido, se aproximou muito dele.  

  É provável que a única pessoa que tenha se afeiçoado tanto a Chris McCandless 

quanto Jan Burres, tenha sido Ronald Franz, um senhor solitário que perdera a esposa e o 

filho em um acidente de carro. O sexto capítulo do livro, Anza-Borrego, percorre esse trecho 

da aventura de Chris. Depois de se despedir de Jan Burres e Bob, Chirs montou acampamento 

no deserto de Anza-Borrego, próximo a cidade de Salton City. No trajeto de seis quilômetros 

entre a bajada e Salton City, Chris conheceu Ron Franz. Os dois passaram muito tempo juntos 

nas semanas seguintes e Chris visitava regularmente a casa de Franz. Após descrever o 

período que passaram juntos, Krakauer narra o encontro que teve com Franz após a morte de 

Chris McCandless.  

 Quando se despediu de Franz, Chris estava - mais uma vez - indo a Cartago trabalhar 

no elevador de cereais com o amigo Wayne Westerberg. Ele precisava juntar dinheiro para se 

equipar antes de sua “grande odisséia alasquiana”. A segunda estada de Chris em Cartago é 

relatada ao longo do sétimo capítulo de Na natureza selvagem. Intitulado Cartago, o 
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capítulo descreve as quatro semanas em que Chris trabalhou para Westerberg, tornando-se 

próximo da família do amigo.  

 O capítulo seguinte, Alasca, narra diversos casos de outros homens que, assim como 

Chris, optaram por uma jornada de reclusão e imersão na natureza, ou que eram tão 

fascinados por atividades de alto risco e aventuras quanto o rapaz. Os casos de um veterano 

do Vietnã, de um idealista da contracultura e de Gene Rosellini, Jon Mallon Waternan e Carl 

McCunn são expostos. O nono capítulo do livro, Garganta de Davis, prossegue a mesma 

linha do anterior. Aqui, Krakauer traça um paralelo entre Chris McCandless e Everett Ruess, 

um rapaz de 20 anos que em 1934 entrou em um deserto e nunca mais foi visto.  

 Em seu décimo capítulo Fairbanks, Krakauer se ocupa em retratar como os amigos de 

estrada de Chris, Gallien e Westerberg, assim que receberam a notícia de que um rapaz fora 

encontrado morto no Alasca, ajudaram a desvendar sua identidade. Relata também os passos 

seguidos pelas autoridades até chegarem à identidade de Christopher Johnson McCandless. Logo, 

entraram em contato com Sam McCandless, meio-irmão de Chris.   

 O capítulo onze, Chesapeake Beach, descreve a casa de Bille e Walt em Chesapeake 

Beach, Maryland, e como eles estão depois da morte de Chris. O trecho narra também 

momentos do rapaz com a família – resgatando passagens de sua adolescência – e faz um 

breve resumo das histórias de vida de Billie e Walt. 

 A seguir, no décimo segundo capítulo do livro-reportagem, Krakauer mergulha mais 

na relação familiar de Walt, Billie, Chris e Carine. Intitulado Annandale, o capítulo narra os 

últimos anos de Chris com a família, revelando momentos desde sua formatura na Woodson 

High Scholl em 1986 até o último contato deles, na formatura em Emory, em 1990. Em 1986, 

assim que se formou, fez sua primeira grande viagem percorrendo o Texas, o Novo México e 

o Arizona, até chegar à costa do Pacífico. Nesta viagem, Chris foi à Califórnia e visitou o 

bairro El Segundo, onde viveu os primeiros seis anos de sua vida. Conversando com antigos 

amigos da família, descobriu que a separação de Walt e Márcia – sua primeira mulher – só 

correu bem depois de Chris ter nascido. Walt mantinha as duas famílias e vivia com Marcia 

em segredo, se equilibrando entre dois lares. Quando Chris completou dois anos, Walt teve 

seu sexto filho com Marcia, Quinn. A partir daí, sua vida dupla veio à tona e diversas 

mentiras foram contadas para encobrir o caso. O divórcio de Walt e Marcia saiu, e ele mudou-

se para a costa leste com Billie, Chris e Carine. Diante de tais revelações, Chris transformou-

se perante a família, retraindo-se. Logo foi para Atlanta, estudar em Emory e passou a evitar 

ao máximo o contato com os pais. Voltava para Annandale nas férias, mas mantinha-se 
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ocupado, realizando todo tipo de trabalho temporário. O capítulo termina com a descrição de 

Chris em seu último ano em Emory, relatando o quanto a personalidade do rapaz se 

modificara, dando indícios de suas ações futuras.  

 O capítulo treze, Virginia Beach, mantém seu foco nas relações familiares de 

McCandless. Dessa vez, o foco é Carine, a irmã mais nova do rapaz, de quem era tão 

próximo. De toda a família, Carine era com quem Chris mais conversava e, conforme ele, a 

única pessoa que o compreendia. O encontro de Krakauer com Carine revela, de fato, a 

proximidade dos irmãos. Aqui, o jornalista reconstitui o momento em que ela ficou sabendo 

da morte dele, sua ida a Fairbanks com Sam, para recuperar os pertences de Chris e levar seus 

restos para casa. O capítulo termina com Billie se perguntando os motivos que levaram o filho 

a agir daquela maneira. 

 Krakauer tenta então, ao mesmo tempo, responder o questionamento de Billie e 

comprovar que Chris não cometera suicídio, não tinha nenhuma intenção de morrer no 

interior do Alasca. Essa manifestação do autor ocorre nos capítulos quatorze e quinze, 

intitulados, igualmente, como A geleira stikine. Utilizando suas próprias experiências, 

Krakauer defende e tenta justificar a teoria de que Chris não planejara morrer, suicídio não 

estava em seus planos. Conta, então, sua aventura escalando o Polegar do Diabo na juventude, 

e o que o levara até lá. No capítulo seguinte, prossegue com o relato a respeito de sua 

aventura no Polegar do Diabo e depois, conta a respeito dos problemas e desentendimentos 

que teve com o pai, tal qual McCandless.   

 Depois desse processo de análise, envolvendo questões de ordem pessoal do autor, o 

capítulo seguinte – O interior do Alasca –, retorna a seguir os passos de Chris McCandless. 

Krakauer revela a trajetória do rapaz desde que deixou o elevador de cereais do amigo 

Westerberg, em Cartago, até os meses em que viveu no Alasca, separado da civilização. Chris 

cruzou a fronteira do Canadá e pegou carona rumo ao norte. Fotografou a placa que marcava a 

milha 0 da rodovia do Alasca, acampou em Lied River, e depois conseguiu carona com 

Gaylord Stuckey, com quem percorreu 1600 quilômetros, durante três dias. Já em Faibanks, 

passou três dias na cidade, pesquisando na biblioteca do campus universitário. Depois, 

comprou um exemplar do livro Tanaina Plantare numa livraria, escreveu postais para 

Westerberg e Jan Burres e finalizou seus preparativos, adquirindo uma arma e quatro caixas 

de munição. Na manhã seguinte, pegou uma carona com Jim Gallien que o largou na 

Stampede Trail, de onde ele seguiu a pé, embrenhando-se no mato.  
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 O capítulo prossegue narrando os passos de Chris: descreve o dia que ele vadeou o rio 

Teklanika, sem saber que dois meses depois, não conseguiria refazer a travessia, sua euforia 

ao encontrar o ônibus abandonado 142, ao qual chamou de “ônibus mágico”, a escassez de 

caça, as dificuldades dos primeiros dias, o momento em que acertou um alce. Enfim, 

Krakauer compila todas as informações deixadas por Chris em seu diário, esmiuçando sua 

rotina e imaginando como ele estava. Um pouco mais de dois meses após chegar ao Alasca, a 

3 de julho, depois de completar a leitura de Felicidade Familiar, de Tolstoi, resolveu retornar 

à civilização. Pôs a mochila nas costas e refez o caminho que o levara até ali. Ao chegar ao rio 

Teklanika, dia 5 de julho, não foi capaz de atravessá-lo.  Voltou então, ao ônibus 142.  

 No penúltimo capítulo, A Stampede Trail, Krakauer narra a visita que fez ao ônibus 

142, exatamente um ano e uma semana após a tentativa de Chris de retornar à civilização. Ele 

estava à procura de vestígios de McCandless e esperava que o local lhe trouxesse algumas 

respostas. Ao longo do capítulo, mais uma vez, comparou a história de Chris com a de outros 

aventureiros.   

 O décimo oitavo e último capítulo de Na natureza Selvagem, também intitulado A 

Stampede Trail, retrata os angustiantes e derradeiros dias de vida de Chris. Assim que 

regressou ao “ônibus mágico”, dia 8 de julho, retomou sua rotina de caçar e colher. Leu 

alguns livros, fez anotações e presume-se que estava esperando que o volume de água do rio 

baixasse, para poder atravessá-lo. Até que dia 30 de julho, Chris faz uma anotação nas bordas 

de um dos livros, afirmando estar fraco e faminto. Poucos dias depois, estava morto. Krakauer 

relata as especulações em torno da morte do rapaz, defendendo sua própria teoria a respeito. 

Intercala sua hipótese com as últimas anotações deixadas por Chris McCandless e, a seguir, 

faz uma espécie de mapeamento da região, informando ao leitor, outros caminhos e 

possibilidades que poderiam ter salvado McCandless. Por fim, transcreve o curto adeus 

deixado por Chris e esclarece que, provavelmente a exatos 18 dias após sua morte, seis 

pessoas chegaram ao velho ônibus 142. 

 Após o encerramento da narrativa, ainda há um epílogo. Como é característico, trata-

se de um pequeno capítulo a respeito de personagens que tem destaques ao longo da 

narrativa, e tratam de algo ocorrido posteriormente ao desenlace da trama. Tal qual numa 

obra ficcional, Na natureza selvagem conta com um curto epílogo: a visita feita por Walt e 

Billie ao “ônibus mágico”, em companhia de Krakauer. Numa visita de pouco mais de duas 

horas, o casal desce até o rio Sushana, caminha pelo mato e, finalmente, entra no ônibus. 
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Lá, se sentem mais próximos de compreender os motivos que levaram seu filho a 

empreender tamanha “odisséia alasquiana”.  

Ao longo da descrição dos capítulos de Na natureza selvagem é possível constatar 

que a narrativa não se desenrola de forma linear. O jornalista literário, ao contar uma história 

em um livro-reportagem, escolhe por onde começar, hierarquiza as informações, procura o 

ponto mais adequado da narrativa, tanto quanto faria um narrador ficcional. Existe neste 

gênero jornalístico-literário uma preocupação de ordem compositiva. Não se trata de um 

conjunto arbitrário de elementos desconexos, e sim de partes entrelaçadas, que deve formar 

um todo coeso.  

O livro-reportagem Na natureza selvagem configura-se como uma narrativa In media 

res. De acordo com Reis e Lopes (2002, p. 199), tal narrativa utiliza-se de um “processo 

deliberado de alterar a ordem dos eventos da história ao nível do discurso: o narrador inicia o 

relato por eventos situados num momento já adiantado da acção, recuperando depois os factos 

anteriores por meio de uma analepse”. Por analepse, entende-se todo o movimento temporal 

dentro do discurso com o objetivo de relatar fatos ocorridos antes da ação desencadeada no 

presente. Krakauer começa a narrar à jornada de Chris McCandless a partir de um momento 

crucial: sua chegada ao Alasca. Apenas depois de reconstituir o dia em que o rapaz foi visto 

pela última vez, adentrando na natureza selvagem, é que revela sua vida pregressa e as 

aventuras que percorrera para chegar até ali.  

 Reis e  Lopes (2002, p. 30) destacam ainda que “a analepse decorre não raro de um 

impulso de activação da memória de uma personagem”. A afirmação dos autores se encaixa 

perfeitamente à estrutura de Na natureza selvagem. Tem-se um fato/acontecimento – o corpo 

de Chris encontrado no Alasca – e a partir dele, através de uma reconstituição baseada em 

relatos, iluminam-se os passos do rapaz. Ao invés de uma personagem lembrando determinada 

situação, temos uma série de indivíduos/personagens descrevendo Chris McCandless e o tempo 

em que passaram juntos.  

 Existe, além da analepse, outra forma de distorção temporal ao nível do discurso. 

Trata-se da prolepse, “movimento de antecipação, pelo discurso, de eventos cuja ocorrência, 

na história, é posterior ao presente da acção” (REIS e Lopes, 2002, p. 340). Após relatar a 

chegada de McCandless ao Alasca, Krakaur opta por reconstruir a tarde em que seu corpo foi 

encontrado no interior do velho ônibus 142. Assim, antes mesmo de narrar como Chris 

chegou até lá e as situações que viveu em meio à natureza, o jornalista pula para o desfecho 

da história, antecipando o que acontecera ao aventureiro.  
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É possível observar ao longo da narrativa a utilização, de maneira mais sutil, de 

prolepses com o intuito de criar uma atmosfera de suspense em torno da história. Diferente do 

exemplo anterior, – em que o leitor já conhecia o desenlace da narrativa, consciente da morte 

de Chris – estes casos específicos tratam de detalhes sobre a trama. Krakauer (2008, p. 126), 

vez que outra, adianta pequenos fatos da história, como no trecho a seguir:  

 

Assim que terminasse o colégio, declarou Chris, ia pegar seu carro e passar o verão 
viajando pelo país. Ninguém previu que aquela jornada seria a primeira de uma 
série de extensas aventuras transcontinentais. E ninguém de sua família poderia 
prever que uma descoberta casual nessa primeira viagem acabaria por fazê-lo 
voltar-se para dentro de si mesmo e para longe, arrastando Chris e aqueles que o 
amavam para um atoleiro de cólera, mal-entendidos e dor.  

 

 Ao relatar a primeira viagem de Chris após se formar no colégio, o jornalista adianta 

que se trata de um ponto decisivo da história, revelando que algo será descoberto, 

modificando os rumos da vida do rapaz. Situação semelhante acontece logo que Chris chega 

ao Alasca. Empolgado por finalmente estar em meio à natureza selvagem, vivendo sua 

“grande odisséia alasquiana”, o rapaz escreveu um comentário empolgante a respeito de suas 

aventuras. Após transcrever as palavras de Chris, Krakauer (2008, p. 172) adverte: “A 

realidade, no entanto, logo iria se intrometer na fantasia de McCandless”. Então, informa que 

o rapaz encontrou dificuldades para se alimentar, com a escassez de caça e a neve ainda alta 

demais para que houvesse frutos para se colher.  

O livro-reportagem conta ainda com elipses, ou seja, supressões de lapsos temporais 

com durações variadas. E não poderia ser diferente. Como livro-reportagem, trata-se de uma 

narrativa calcada em relatos, reconstruída através de entrevistas e documentos. E como tal, 

configura-se como uma realidade construída, são fragmentos da realidade que se unem, 

tentando refazer a jornada de McCandless.  

 Apesar de se configurar como uma narrativa não-linear, In media res, com a utilização 

de analepses e prolepses, Krakauer cria encadeamentos entre alguns de seus capítulos. Claro 

que, diferente de um enredo em que o narrador tem total domínio sobre o conteúdo do 

discurso, aqui o jornalista – para não deturpar os fatos – é obrigado a deixar vazios em meio à 

narrativa, utilizando-se de elipses cada vez que não tem informações sobre seu 

indivíduo/personagem. Apesar dos lapsos temporais entre um capítulo e outro, existe uma 

espécie de encadeamento dos fatos narrados. 

 Entre o final do terceiro e o início do quarto, por exemplo, pode-se dizer que há um 

encadeamento das ações relatadas. No último parágrafo do terceiro capítulo, McCandless 
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deixa Atlanta e pega a estrada em direção ao oeste. O capítulo seguinte reconstitui o que lhe 

aconteceu depois, explicando o que o levou a abandonar seu Datsun e seguir viagem a pé.  

 Nos capítulos cinco e seis, ocorre situação semelhante. Ao longo do quinto capítulo, 

Krakauer relata os meses que Chris passou em Bullhead City e depois, seu encontro com Jan 

Burres e Bob. O capítulo seguinte, por sua vez, começa descrevendo as ações de Chris assim 

que deixou o casal de rubber tramps: “Depois de se despedir de Jan Burres no correio de 

Salton City, ele caminhou até o deserto e montou acampamento numa moita de creosoto na 

orla do parque estadual do deserto de Anza-Borrego” (KRAKAUER, 2008, p. 59).  Assim, o 

jornalista encadeia os passos de McCandless e cria um fio condutor que levará o leitor até seu 

próximo entrevistado: Ron Franz – amigo que Chris fez em Anza-Borrego.  

 Outro tipo de encadeamento, mais sutil, é encontrado nos limites entre o décimo e o 

décimo primeiro capítulos do livro-reportagem. Ao identificarem o corpo encontrado no 

Alasca, as autoridades chegaram até Sam McCandless, meio-irmão de Chris. Sam foi ao 

Departamento de Polícia para confirmar a identidade de Chris, através de uma ampliação 

fotográfica feita a partir dos rolos encontrados com o corpo do rapaz. Krakauer encerra o 

capítulo com uma descrição feita por Sam:   

 

Seus cabelos eram longos e tinha barba. Chris usava quase sempre cabelos curtos e 
cara raspada. E o rosto no retrato estava extremamente macilento. Mas eu percebi no 
ato. Não havia dúvida. Era Chris. Fui para casa, peguei Michele, minha esposa, e fui 
de carro a Maryland contar a papai e Billie. Eu não sabia o que iria dizer. Como se 
conta para alguém que seu filho está morto? (KRAKAUER, 2008, p. 112). 

  

A partir da deixa criada por Sam, Krakauer conduz o leitor até o lar de Walt e Billie, 

aprofundando-se na história da família McCandless. Primeiro, o autor retrata como os dois 

estão alguns meses depois da morte do filho para, pouco a pouco, ir resgatando a biografia 

familiar.  

Seguindo esta mesma linha, o décimo terceiro capítulo – ainda focado nas questões 

familiares – termina com Billie, mãe de Chris: “Eu só não entendo por que ele tinha de correr 

aquele tipo de risco [...] simplesmente não entendo” (KRAKAUER, 2008, p. 141). No 

capítulo seguinte, Krakauer busca respostas, vai atrás dos porquês incompreendidos pela 

família de Chris.  

Por fim, o autor liga de forma interessante os capítulos 16 e 17. O primeiro deles, 

relata o período vivido por Chris no Alasca, de 28 de abril a 3 de junho – quando resolveu 

voltar à civilização – terminando no momento em que ele retorna ao “ônibus mágico”, 
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incapaz de atravessar o rio Teklanika. No capítulo seguinte, Krakauer relata a visita que fez ao 

ônibus 142, exatamente um ano e uma semana depois de Chris não ter conseguido atravessar 

o rio. O autor utiliza a data como elemento de ligação entre os dois capítulos, para ilustrar ao 

leitor como estava o clima, o volume e a temperatura da água do Teklanika, naquele que se 

mostrou o momento decisivo da aventura de McCandless.  

Além de utilizar-se dos artifícios de analepse, prolepse e elipse, e conter elementos de 

encaixe entre um capítulo e outro, Na natureza selvagem intercala, no interior dos capítulos, 

situações pertencentes a diferentes tempos da história. Através da análise dos capítulos, 

percebe-se que eles são organizados, em sua maioria, de acordo com os laços estabelecidos 

por Chris com os outros indivíduos/personagens do enredo.  

Esta observação demonstra que, além da estrutura se organizar dessa forma porque a 

apuração dos fatos depende da reconstituição feita por outros indivíduos, Chris McCandless 

se envolveu com esses indivíduos/personagens, viveu conforme suas vidas, adequou-se a eles. 

Os capítulos, ao reconstituírem momentos vividos por tais indivíduos/personagens com Chris, 

também acabam expondo-os, mostrando seus dilemas pessoais, em que circunstâncias viviam 

e que tipo de relacionamento estabeleceram com o rapaz.   

 Tal dinâmica acaba por evidenciar a existência de enredos secundários, que giram em 

torno do fato nuclear, do centro da narrativa. Além de percorrer a jornada vivida por Chris 

McCandless, Krakauer envolve-se com os outros indivíduos/personagens e com a história 

pregressa de seu protagonista. Assim, o interior dos capítulos é preenchido por narrativas 

paralelas, que permitem que o jornalista avance na reconstituição dos passos de Chris, ao 

mesmo tempo em que mergulha em seu passado, busca suas motivações e olha com atenção 

para os que lhe rodeavam.  

A materialização dessa estrutura com narrativas desencadeando-se de forma paralela 

pode ser observada no trecho em que Krakauer relata o dia em que Walt e Billie, preocupados 

com a falta de notícias do filho, viajam até Atlanta para encontrá-lo. Ao chegar, descobrem 

que o apartamento ocupado por Chris está para alugar e que ele partira cinco semanas antes: 

 

Àquela altura, Chris partira havia muito tempo. Cinco semanas antes, enfiara todas as 
suas coisas em seu pequeno carro e zarpara para o oeste, sem destino. A viagem seria 
uma odisséia no pleno sentido do termo, uma jornada épica que mudaria tudo. Ele 
passara os quatro anos anteriores, tal como via as coisas, preparando-se para cumprir 
um dever oneroso e absurdo: graduar-se na faculdade. Finalmente estava 
desimpedido, emancipado do mundo sufocante de seus pais e pares, um mundo de 
abstração, segurança e excesso material, um mundo em que ele se sentia 
dolorosamente isolado da pulsação vital da existência (KRAKAUER, 2008, p. 34). 
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Na natureza selvagem configura-se como um livro-reportagem farto de elementos 

constitutivos tanto da linguagem jornalística quanto da literária. O narrador de Krakauer 

mistura as marcas das duas linguagens, ora optando por uma, ora por outra. Mesmo com a 

hegemonia do tom de relato informativo, ele consegue incutir na narrativa elementos 

essencialmente literários, conforme analisaremos a seguir. 

Para reconstituir os passos de Chris McCandless, Krakauer utilizou uma gama de 

fontes. O jornalista entrevistou a família do rapaz, seus colegas de Universidade, os amigos da 

época de escola, além das pessoas que conheceu durante os dois anos que perambulou antes 

de chegar ao Alasca.  

Os relatos dos pais e da irmã de Chris, Carine, aparecem não só para contextualizar o 

ambiente em que ele cresceu e viveu, mas também para desvendar aspectos de sua 

personalidade e revelar os rumos de suas vidas logo após Chris desaparecer na estrada. Sobre 

Chris, Carine conta que desde a infância, o rapaz “Podia ficar sozinho sem sentir-se solitário” 

(KRAKAUER, 2008, p. 117). A observação feita por Carine revela a tendência a ficar só que 

Chris sempre teve e que levou a extremos, ao confinar-se no Alasca.  

Ao conversar com um colega de Chris de Emory, fica clara a crescente insatisfação 

dele com a sociedade e suas convenções: “Quando eu disse ‘Oi, que bom ver você, Chris’, sua 

resposta foi cínica: ‘Sim, claro, é o que todo mundo diz’. Foi difícil fazê-lo falar” 

(KRAKAUER, 2008, p. 130), lembra Eric Hathaway.  

Apesar do interessante panorama retratado pela família e pelos amigos de Chris 

McCandless, apenas seus relatos seriam insuficientes para apreender as ações do rapaz. Na 

tentativa de captar parte de sua aventura – como estava e o que pensava – o relato das 

pessoas que Chris conheceu quando colocou seu plano mais audaz em prática, era mais do 

que necessário. Algumas das pessoas com quem conviveu, às vezes por pouco mais do que 

dois ou três dias, tiveram uma forte impressão sobre Chris, revelando facetas a seu respeito 

que nem seus amigos mais íntimos pareciam ter notado. A rubber tramp Jan Burres, que se 

tornou uma das amigas mais próximas de Chris observa: “De vez em quando, precisava da 

sua solidão, mas não era um eremita. [...] Às vezes penso que era como se estivesse 

armazenando companhia para os momentos em que sabia que não haveria ninguém por 

perto” (KRAKAUER, 2008, p. 55). Chris afeiçoou-se muito a ela e a seu namorado Bob, 

durante os dois anos que esteve na estrada, se correspondeu constantemente com os dois. 

Graças a essas cartas, que narravam seus roteiros de viagem, foi possível reconstruir parte 

da trajetória do andarilho.  
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Com o intuito de complementar sua investigação, Krakauer procurou fontes que não 

estavam diretamente ligadas ao fato, mas que podiam disponibilizar informações técnicas úteis. 

Quando tenta desvendar os motivos que levaram Chris a morrer de inanição, Krakauer consulta 

Priscilla Russell Kari, autora do livro Tanaina plantore, utilizado por ele para identificar 

plantas comestíveis. Também conversa com outros pesquisadores, como no trecho abaixo:  

 

“O que acontece com muitos legumes”, explica John Bryant, um ecologista 
químico da Universidade do Alasca em Fairbanks, “é que a planta concentra os 
alcalóides na casca das sementes no final do verão, para desestimular os animais a 
comê-las. Dependendo da época do ano, não seria uma planta de raízes comestíveis 
ter sementes venenosas” (KRAKAUER, 2008, p. 201). 
 

 Além das entrevistas, o autor teve acesso aos objetos pessoais de Chris McCandless – 

cartas, anotações e bilhetes –, a seu diário e as revelações fotográficas provenientes dos rolos 

de filmes que foram encontrados no Alasca. Muitas das cartas e bilhetes de Chris pertenciam 

a sua família e as pessoas que conheceu durante suas viagens. Através desse material, foi 

possível aproximar-se mais de McCandless, permitindo que o jornalista se desprendesse, pelo 

menos em parte, dos relatos realizados por terceiros, para mergulhar na seiva bruta dos 

pensamentos do rapaz. Embora as anotações possam omitir determinados fatos, elas são o 

mais próximo que narrador e leitor conseguem chegar de McCandless.  

Antes de deixar Atlanta e cair na estrada, Chris enviou uma carta para os pais. Foi o 

último contato que fez com a família:    

 

“Aqui está uma cópia de meu boletim final. Do ponto de vista das notas, as coisas 
foram muito bem e acabei com uma média acumulada alta.  
Obrigado pelas fotos, pelo kit de barba e pelo postal de Paris. Parece que vocês 
realmente gostaram da viagem. Deve ter sido muito divertida.  
Dei a Lloyd [o amigo mais próximo de Chris em Emory] sua fotografia e ele ficou 
muito agradecido; não tinha nenhuma foto da entrega do diploma.  
Não há muita coisa mais acontecendo, mas está ficando bem quente e úmido por 
aqui. Digam alô a todos por mim” (KRAKAUER, 2008, p. 33).  

 

 A transcrição completa do bilhete que Chris escreveu para seus pais, realizada por 

Krakauer, além de se configurar como um material de grande valor jornalístico, faz com que o 

leitor vivencie a situação e se aproxime do protagonista. Não há intermediários, nem um tom de 

relato, é o próprio Chris que ganha voz no corpo do texto.  

 Krakauer parece ter aproveitado bem todos os escritos deixados por Chris. Sempre que 

possível, o autor se utiliza das palavras do rapaz, seja para complementar trechos, reproduzir 

diálogos, ilustrar situações, reconstituir seus passos ou informar como ele estava se sentindo. 
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Aqui, o autor informa sobre o paradeiro do viajante, complementando com uma citação do 

próprio rapaz: “McCandless foi a Los Angeles ‘para conseguir uma identidade e um emprego, 

mas agora se sente extremamente desconfortável na sociedade e deve retornar à estrada 

imediatamente’ ” (KRAKAUER 2008, p. 47). 

 Chris costumava sistematizar seus afazeres, relatar as principais atividades que 

desenvolvia e enumerar o que colhia e caçava no período em que esteve no Alasca. Depois de 

mais de dois meses de imersão, “Escrevendo num pedaço de casca de bétula, fez uma lista de 

coisas a fazer antes de partir: ‘Remendar jeans, fazer a barba! Organizar mochila’...”, relata 

Krakauer (2008, p. 177), mais uma vez se utilizando das anotações de Chris para relatar o 

momento em que ele resolveu retornar à civilização.  

O jornalista ainda contou com o apoio de notícias de jornais e com as cartas enviadas 

pelos leitores a respeito do artigo escrito para a Outside. Como último objeto de pesquisa, 

Krakauer esmiuçou os livros encontrados com os restos mortais de Chris, utilizando 

determinados trechos como epígrafes e enfatizando as partes em que o rapaz fez anotações ou 

destacou frases dos livros. 

Krakauer abre o décimo primeiro capítulo de Na natureza selvagem com uma 

epígrafe de Doutor Jivago, do autor Boris Pasternak. O trecho estava sublinhado em um dos 

livros encontrados juntamente com os restos mortais de Chris McCandless, e como as demais 

epígrafes do livro, tinha relação não só com o capítulo, mas com os pensamentos do rapaz: 

 

Tudo mudara subitamente – o tom, o clima moral; não sabias o que pensar, a quem 
ouvir. Como se em toda a tua vida tivesse sido conduzido pela mão como uma 
criança pequena e de repente tivesses de ficar por tua própria conta, tinhas de 
aprender a andar sozinho. Não havia ninguém por perto, nem família nem pessoas 
cujo julgamento respeitasses. Em tal momento, sentias a necessidade de dedicar-te 
a algo absoluto – vida, verdade, beleza –, de ser regido por isso, em lugar das regras 
feitas pelos homens que tinham sido descartadas. Precisavas render-te a um tal 
objetivo último de modo mais pleno, mais sem reservas do que jamais fizeras nos 
velhos dias familiares e tranqüilos, na velha vida que estava agora abolida e 
abandonada para sempre (KRAKAUER, 2008, p. 113). 
 

 Abaixo da epígrafe de Doutor Jivago, Krakauer (2008, p. 113) transcreve o que Chris 

anotou ao ler a página: “ ‘NECESSIDADE DE UM OBJETIVO’, estava escrito com a letra 

de McCandless na margem acima do trecho”.   

  Além da utilização de fontes, como marcas do discurso jornalístico, temos a 

predominância de tom informativo, de relato, trechos que evidenciam o contato com as fontes 

e o processo de apuração das informações.  
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Quando Krakauer narra o dia em que os restos mortais de Chris McCandless foram 

encontrados no velho ônibus 142, estacionado a três quilômetros dos limites do Parque 

Nacional Denali, na beira do rio Sushana, no Alasca, utiliza-se de um tom informativo, com 

marcas de relato: “Era final da tarde quando chegaram finalmente ao ônibus e, segundo 

Thompson, encontraram “a quinze metros de distância, um cara e uma garota de Ancorage 

com cara de quem viu assombração” ” (KRAKAUER, 2008, p. 24). Ao empregar o termo 

“segundo”, Krakauer evidencia uma das marcas constitutivas da reportagem jornalística: a 

reconstituição dos fatos. 

Baseando-se em relatos que reconstituíram a jornada de Chris, a narrativa se sustenta 

através desse caráter informativo, em que os entrevistados relembram determinados 

momentos:  

  

“Subi num toco”, continua Samuel, “enfiei a mão por uma janela de trás e sacudi o 
saco. Havia realmente algo dentro dele, mas, o que quer que fosse, pesava muito 
pouco. Foi só quando dei a volta pelo outro lado e vi uma cabeça para fora do saco 
que tive certeza do que era.” Chris McCandless estava morto havia duas semanas e 
meia (KRAKAUER, 2008, p. 25). 
 

 Outra característica que se mantém ao longo da narrativa é o relato dos encontros do 

jornalista com seus entrevistados. Krakauer expõe o contexto das entrevistas, descreve suas 

fontes, relata suas reações, no que parece uma tentativa de aproximar o leitor de seus 

entrevistados/personagens. Ao descrever Charles, um senhor que cedeu um trailer para que 

Chris residisse enquanto trabalhava numa filial do McDonald´s, em Bullhead City, o narrador 

aproxima seu entrevistado/personagem do leitor, permitindo que ele o imagine:  

 

“Chris? Chris?”, Charles repete, perscrutando os escaninhos de sua memória. “Ah sim, 
aquele. Sim, sim, eu lembro dele, com certeza.” Charlie, vestindo uma blusa de 
moletom e calças de trabalho cáqui, é um homem frágil, nervoso, com olhos remelentos 
e um tufo de barba branca por fazer no queixo (KRAKAUER, 2008, p. 52 - 53).  
 

 Abrir espaço entre o preto da grafia e o branco da página para que o leitor recrie 

determinada situação, imagine certa personagem, não é uma característica corriqueira no 

jornalismo tradicional, mas é um recurso difundido na prática jornalístico-literária. Embora 

Na natureza selvagem não empregue de forma constante e homogênea diversos recursos 

provenientes do jornalismo-literário, vez ou outra Krakauer abandona seu predominante tom 

de relato informativo e utiliza tal linguagem.  
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 Uma das pessoas de que Chris mais se aproximou quando peregrinou sem rumo pelos 

Estados Unidos foi Ron Franz. Um senhor de 81 anos, aposentado, solitário e artesão de 

couro. O pouco tempo de convivência foi suficiente para que Franz pedisse para adotar Chris 

como seu neto. O rapaz respondeu que conversariam sobre aquilo quando ele retornasse do 

Alasca. Em função do forte laço estabelecido entre o senhor e o jovem andarilho, o relato de 

Franz é um dos mais fraternais do livro. Krakauer entrevistou Franz e não deixou de registrar 

trechos do encontro:  

  

Quando chega às fotos do ônibus em que o garoto morreu, enrijece abruptamente. 
Várias dessas imagens mostram as coisas de McCandless dentro do veículo 
abandonado. Assim que Franz se dá conta do que está vendo, seus olhos se 
umedecem, ele empurra as fotos para mim sem examinar o resto e afasta-se para se 
recompor (KRAKAUER, 2008, p. 70).  
 

 Adiante, Krakauer (2008, p. 63) complementa: “mais de um minuto se passa até que 

Franz fale de novo. Olhando com olhos semicerrados o céu, começa a lembrar mais sobre o 

tempo que passou na companhia do rapaz”. Os dois trechos destacados de Na natureza 

selvagem evidenciam o uso de uma linguagem que extrapola os limites da linguagem 

jornalística. Tem-se aqui, passagens em que o narrador tenta aproximar leitor e personagem, 

rompendo as barreiras de utilização burocrática das fontes, em que basta o relato, o nome 

completo, a profissão e, às vezes, a idade.  

 Outra diferença da narrativa é que Krakauer não esconde seus métodos de apuração e 

nem o fato de que se trata da uma reconstituição de fatos através de pistas, relatos, 

documentos e investigações. É raro a história narrar-se por si própria. O jornalista justifica a 

origem do conteúdo informado ao leitor, deixa claro que está trabalhando com fragmentos da 

realidade. Na natureza selvagem nada mais é do que uma representação da jornada de Chris 

McCandless. Sobre os primeiros passos da aventura do rapaz, o jornalista explica a 

procedência de seu relato: “Sabemos de tudo isso porque McCandless documentou a queima 

do dinheiro e a maioria dos eventos que se seguiram num diário-álbum de fotografias” 

(KRAKAUER, 2008, p. 40). 

 Da mesma maneira, Krakauer justifica a falta de informações sobre determinado 

período da viagem de McCandless:  

 

Quando sua câmera estragou e parou de tirar fotos, McCandless parou também de 
escrever um diário, prática que só retomaria ao ir para o Alasca, no ano seguinte. 
Portanto, não se sabe muito sobre onde andou depois de sair de Las Vegas, em 
maio de 1991 (KRAKAUER, 2008. p. 49). 
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 Na mesma página, o jornalista observa que o pouco que se sabe sobre as 

perambulações de Chris naquele período são baseadas em uma carta que o rapaz enviou a Jan 

Burres. A partir dela, “sabemos que passou julho e agosto na costa do Oregon, provavelmente 

nas imediações de Astoria, onde se queixou de que ‘o fogo e a chuva eram frequentemente 

intoleráveis’” (KRAKAUER, 2008, p. 49). Mais uma vez, Krakauer utiliza o que acaba por se 

tornar uma prática recorrente ao longo da obra: inclui em meio às informações, qualquer 

observação ou informação que Chris tenha deixado sobre o tópico em questão. Por se tratar de 

uma obra de caráter biográfico e pela impossibilidade de contar com o relato do próprio 

indivíduo/personagem, a utilização desses pequenos escritos de Chris torna-se crucial para a 

construção narrativa. As anotações são o elo entre leitor e indivíduo/personagem, corroboram 

com tudo aquilo que os entrevistados contam e pensam a respeito de Chris, confirmam todos 

os rastros seguidos por Krakauer e, mais importante: tornam Chris McCandless real. Afinal, 

ele ajuda a esclarecer e contar a própria história. Além do mais, o elo criado entre o andarilho 

e o leitor proporciona uma aproximação entre ambos, permitindo que o segundo compreenda 

e se afeiçoe ao primeiro.  

 O suscinto diário com 113 notas, escrito por Chris nas últimas duas páginas do guia de 

campo de plantas comestíveis Tanaina plantore, acabou por se tornar fundamental no 

processo de apuração da “grande odisséia alasquiana” do rapaz. Por não ter encontrado nem 

uma única pessoa do período que vai de 28 abril de 1992 até sucumbir à inanição na metade 

do mês de agosto do mesmo ano, as únicas informações a respeito do período em que viveu 

confinado no Alasca proveem das anotações feitas por McCandless.    

 Krakauer, então, intercala passagens onde descreve as notas de Chris, com trechos em 

que as transcreve em meio à narração. No capítulo dedicado aos momentos finais do rapaz no 

Alasca, quando já estava fraco e à beira da morte, o jornalista recapitula dia a dia, suas 

anotações: 

 

“DIA 100! CONSEGUI!”, anotou ele com júbilo no dia 5 de agosto, orgulhoso de 
ter alcançado marco tão significativo. “MAS NA CONDIÇÃO MAIS FRACA DE 
VIDA. A MORTE ESPREITA COMO AMEAÇA SÉRIA. FRACO DEMAIS 
PARA SAIR CAMINHANDO, FIQUEI LITERALMENTE PRESO NO MATO – 
SEM CAÇA.” (KRAKAUER, 2008, p. 203).  

 

 Sem ter outras fontes para consultar, ele se baseia apenas nas notas e bilhetes deixados 

por Chris: “Não há anotações no diário para os dias 6, 7 e 8 de agosto. No dia 9, anotou que 

atirou num urso pardo, mas errou. No dia 10, viu um caribu, mas não atirou, e matou cinco 
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esquilos” (KRAKAUER. 2008, p. 205). Fica clara para o leitor a escassez de informações 

para reconstituir os momentos finais de McCandless, uma vez que o próprio autor, ao afirmar 

que não há anotações no diário para determinados dias, é obrigado a pular para o dia seguinte.  

 Ainda sobre a apuração dos momentos que antecederam a morte de McCandless, 

Krakauer se debruça sobre o fator decisivo que levou Chris a sucumbir à inanição. No 

jornalismo periódico, há um prazo curto para a apuração dos acontecimentos e menos tempo 

ainda para se pensar a respeito deles. A morte do rapaz era uma das maiores incógnitas em 

torno da história. A perícia atribuiu à inanição como causa da morte, mas, o que levara a tal 

estado era um mistério. Chris, depois de satisfeito com o que aprendera nos meses de imersão 

e pronto para retornar à civilização, tenta o caminho de volta. Fica preso no mato diante da 

impossibilidade de vadear um rio profundo, rápido e caudaloso. Diante da situação, retorna ao 

que denominou “ônibus mágico” e continua a viver da terra até que o rio baixe e seja possível 

atravessá-lo, alcançando a estrada do outro lado, que o levaria à rodovia Stampede Trail.  

Chris vinha se alimentando de pequenos animais e de uma raiz comestível de uma 

planta nativa (H. alpinum) conhecida como batata-silvestre. Quando foi comprovado pela 

perícia que a morte havia sido causada por inanição, acreditava-se que o rapaz havia 

confundido a planta com outra muito semelhante, porém venenosa. De acordo com 

Krakauer (2008, p. 200): 

 

A partir de todos os indícios disponíveis, parecia haver poucas dúvidas de que 
McCandless – precipitado e imprudente por natureza – tivesse feito a asneira de 
confundir uma planta com a outra e morrido em conseqüência disso. No artigo de 
Outside, relatei com grande certeza que a H. mackenzii matara o garoto. Quase todos os 
outros jornalistas que escreveram sobre McCandless tiraram a mesma conclusão.  
 

 O imediatismo com que precisava apurar os fatos para o artigo da Outside, não 

permitiu que o jornalista pensasse a respeito do assunto, aceitando a possibilidade aparente. 

Krakauer (2008, p. 200) relata: 

 

Mas à medida que os meses passavam e eu tinha a oportunidade de pensar com 
calma sobre a morte de McCandless, menos plausível me parecia esse consenso. 
Durante três semanas, a partir de 24 de junho, ele tinha desenterrado e comido sem 
problemas dezenas de raízes de batata-silvestre, sem confundir H. alpinum com H. 
mackenzii; por que, no dia 14 de julho, quando começou a colher sementes em vez 
de raízes, teria subitamente confundido as duas espécies?  

 

 Com um tempo maior para apurar os fatos, Krakauer levou o questionamento adiante, 

chegando à outra possibilidade. O jornalista acredita que McCandless não confundiu, de um 
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dia para o outro, H. alpinum com H. mackenzii. Com fome, o rapaz ingeriu as sementes da 

batata-silvestre (H. alpinum) planta da qual vinha se alimentando sem problemas. O que não 

se sabia, é que as sementes da H. alpinum são tóxicas. A partir de mostras da planta colhidas 

por Krakauer no Alasca, foi possível confirmar a presença de alcalóides com agentes tóxicos 

nas sementes.  

O incidente em torno da apuração dos motivos que levaram McCandless à morte, 

aponta a fragilidade da apuração jornalística cotidiana e o quanto a falta de tempo para refletir 

sobre o fato retratado leva jornalistas a publicarem fatos que depois, ao serem analisados, 

mostram-se duvidosos. Optar por noticiar uma versão que pareça plausível e que se torna uma 

espécie de senso comum entre os jornalistas, muitas vezes, pode levar ao erro. Assim, 

milhares de pessoas se informam através de dados equivocados. Para além de um processo de 

apuração mais intenso e com maior prazo, os livros-reportagem, de um modo geral, utilizam 

artifícios diferenciados para desenvolverem suas tramas.  

 Como qualquer história, Na natureza selvagem constitui-se essencialmente como 

uma narrativa. O narrador/jornalista narra os fatos envolvendo a jornada de Chris 

McCandless, às vezes, utilizando outros artifícios para contar sua história. Mas, sem narração, 

não há ação, uma vez que é no interior da narrativa que o narrador tece as tramas do enredo. 

Nos últimos parágrafos de seu livro-reportagem, Krakauer (2008, p. 206-207) narra o 

desenlace da “grande odisséia alasquiana” de seu indivíduo/personagem: 

 

Depois, arrastou-se para dentro do saco de dormir que sua mãe costurara para ele e 
deslizou para a inconsciência. Morreu provavelmente a 18 de agosto, 112 dias 
depois de entrar no mato, dezenove dias antes que seis alasquianos topassem com o 
ônibus e descobrisse seu corpo. 

 

 Conforme explicitado por Sodré e Ferrari (1978, p. 77) no primeiro capítulo do 

referencial teórico do presente trabalho, a narrativa se desdobra em três elementos: a situação, 

a intensidade e o ambiente. A narrativa de situação relata os acontecimentos, esclarecendo ao 

leitor os pontos básicos da história o que, quem, quando, onde, como e, às vezes, por quê. A 

narrativa de situação pode ser observada já no primeiro parágrafo de Na natureza selvagem, 

quando Krakauer reconstitui a manhã em Chris McCandless pegou sua última carona, com 

destino a Stampede Trail:   

 

Jim Gallien estava a dois quilômetros e meio de Fairbanks quando viu o caroneiro 
de pé na neve, ao lado da estrada, polegar bem alto, tremendo de frio no amanhecer 
do Alasca. Não parecia ser muito velho: dezoito, talvez dezenove anos, no máximo. 
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A ponta de um rifle projetava-se de sua mochila, mas tinha aparência bastante 
amistosa: uma caroneiro com uma Remington semi-automática não é o tipo de 
coisa que provoque hesitação nos motoristas daquele estado. Gallien parou sua 
picape no acostamento e mandou o rapaz subir (KRAKAUER, 2008, p. 15). 

 

 No parágrafo analisado, o jornalista expõe aos leitores a situação: ao narrar que Jim 

Gallien estava a dois quilômetros e meios de Fairbanks, responde o onde; na primeira frase, 

deixa claro quem está envolvido na situação; assim como o trecho reconstitui o momento em 

que Gallien vê Chris e lhe oferece uma carona (o que) numa fria manhã tipicamente alasquiana 

(quando). Já o por quê, será perseguido pelo autor ao longo de todo o livro-reportagem.  

 Procurando cercar os porquês que levaram a primeira situação narrada na história, 

Krakauer, em vários trechos, passa a uma abordagem de narrativa de intensidade, procurando 

as questões emocionais que impulsionaram o fato nuclear da narrativa. Ao coletar argumentos 

que justificassem a imersão de Chris no Alasca selvagem, o jornalista narra: 

 

Tanto o pai como o filho eram teimosos e altamente melindrosos. Tendo em vista a 
necessidade de Walt de exercer controle e a natureza extravagantemente 
independente de Chris, a polarização era inevitável. Chris submeteu-se à autoridade 
de Walt no tempo de colégio e faculdade de forma surpreendente, mas ao mesmo 
tempo sentia raiva por dentro. Ruminava o que julgava serem falhas morais de seu 
pai, a hipocrisia do estilo de vida dos pais, a tirania do amor condicional deles. Por 
fim, Chris rebelou-se e, quando o fez, foi com exagero característico 
(KRAKAUER, 2008, p. 75).  

 

No parágrafo selecionado é possível constatar a aproximação de Krakauer com os 

embates familiares que envolviam o rapaz. Ao infiltra-se nas questões da família McCandless, 

Krakauer desvenda, pouco a pouco, onde e como a personalidade de Chris foi forjada. Essas 

análises, relatadas através de uma narrativa de intensidade, o levaram a concluir: 

 

Os filhos podem ser juízes implacáveis quando se trata de seus pais, e pouco 
inclinados a conceder clemência. Isso foi especialmente verdadeiro no caso de 
Chris. Mais ainda do que a maioria dos adolescentes, tendia a ver as coisas em 
preto-e-branco. Media-se e aos outros em torno dele por um código moral 
absurdamente rigoroso (KRAKAUER, 2008, p. 131). 

 

 Outra forma de ajudar a esclarecer as situações narradas é através da narração de 

ambiente. Trata-se de uma espécie de descrição do meio físico ou mental onde se 

desencadeia o acontecimento, ou que esteja relacionado a ele. A narração de ambiente pode 

ter uma função ilustrativa, como no trecho a seguir, em que Krakauer (2008, p. 211) fecha o 

epílogo de sua obra: “Durante alguns minutos, o teto do ônibus permanece visível entre as 
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árvores mirradas, um pequenino brilho branco num mar de verde selvagem, ficando cada 

vez menor, até desaparecer”. 

A narração de ambiente, dependendo de como for utilizada, pode ser mais do que um 

elemento estético utilizado para transportar o leitor ao espaço em que se desenrola a ação. Em 

Na natureza selvagem, mostra-se particularmente importante para a história quando 

Krakauer relata como se encontrava o rio Teklanika, exatamente um ano e uma semana após 

Chris tentar atravessá-lo: 

 

A água, opaca com sedimentos glaciais e apenas alguns graus mais quente que o 
gelo que fora até havia pouco, tinha a cor de concreto molhado. Funda demais para 
ser vadeada, troava como um trem de carga. A correnteza poderosa o derrubaria 
num instante e o carregaria para longe (KRAKAUER, 2008, p. 178).  

 

Através dessa pequena narração de ambiente, jornalista e leitor podem constatar o 

motivo pelo qual Chris viu-se obrigado a regressar ao ônibus 142, retardando seus planos de 

retornar à civilização. Imaginava-se, em função das circunstâncias naturais típicas daquela 

época do ano, que o rio estivesse intransponível; com a narrativa de Krakauer, a hipótese 

concretiza-se diante do leitor.  

 Em outro momento, o jornalista relata: “Enquanto Walt e Billie ficam imóveis, a dez 

metros do ônibus, fitando o veículo estranho sem falar, um trio de gaios tagarela num choupo” 

(2008, p. 210). Quando conta que há um trio de gaios tagarelando num choupo, Krakauer está 

introduzindo descrição ao corpo da narrativa.  

 Por descrição, Reis e Lopes (2002, p. 93) entendem os “fragmentos discursivos 

portadores de informações sobre as personagens, os objectivos, o tempo e o espaço que 

configuram o cenário diegético”. A descrição caracteriza-se por ser estática, proporciona 

momentos de suspensão temporal, em que a ação é congelada. Enquanto o jornalista descreve 

o trio de gaios, não sabemos se Walt e Billie continuam imóveis fitando o ônibus 142 ou se já 

entraram no veículo.  

 Na natureza selvagem é repleto de vários tipos de descrição: Krakauer narra desde o 

espaço da ação até a descrição física dos indivíduos/personagens, passando pelas circunstâncias 

temporais do período. Ao falar a respeito da profissão de Walt, pai de Chris, o jornalista 

contextualiza: “em 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik I, jogando uma sombra de medo 

sobre os Estados Unidos. Na histeria nacional que se seguiu, o Congresso destinou milhões e 

milhões de dólares para a indústria espacial da Califórnia” (KRAKAUER, 2008, p. 114).  
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 Depois de descrever o panorama histórico do período, informa que Walt McCandless 

era engenheiro espacial, concluindo: 

 

O SAR é um componente das altas missões espaciais desde 1978, quando o 
primeiro satélite equipado com ele, o Seasat, foi colocado em órbita em torno da 
Terra. O diretor de projetos desse lançamento pioneiro era Walt McCandless 
(KRAKAUER, 2008, p. 115). 

 

 O autor também se utiliza da descrição prosopográfica, ou seja, aquela que revela ao 

leitor características físicas de um determinando indivíduo/personagem. No livro-reportagem, 

a descrição das personagens é realizada de duas maneiras: em ordem direta, com o próprio 

autor descrevendo o indivíduo/personagem ou em ordem indireta, quando a descrição é feita 

através da reconstituição pela memória de algum entrevistado.  

 Ao visitar a casa de Walt e Billie em Chesapeake Beach, Krakauer (2008, p. 113), 

antes de introduzir trechos da conversa entre ele e Walt, o descreve ao leitor: “Samuel Walter 

McCandless, Jr., 56 anos de idade, é um homem taciturno, de barba, cabelos grisalhos 

compridos, puxados para trás de uma testa larga. Alto e bem-proporcionado, usa óculos de 

aros de metal que lhe dão um ar professoral”.  

 Já a descrição de forma indireta, comum ao longo da narrativa, é usada para descrever 

a visão que os demais indivíduos/personagens tinham de Chris McCandless.  

 

O rapaz era um tanto pequeno, de físico magro, mas rijo e resistente, de trabalhador 
itinerante. Havia algo interessante em seus olhos. Escuros e emotivos, sugeriam um 
traço de sangue exótico em sua linhagem – grego, talvez, ou chippewa – e 
transmitiam uma vulnerabilidade que fez Westerberg querer abrigar o garoto sobre 
suas asas (KRAKAUER, 2008, p. 28) 
 

 Neste trecho, temos um narrador que reconstitui a descrição realizada por outros olhos, 

os de Westerberg, indivíduo/personagem da história. Independente de ser uma descrição em 

ordem direta ou indireta, Krakauer descreve fisicamente seus personagens/entrevistados, 

evidencia suas características, tratando-os além dos traços comuns empregados nas fontes 

jornalísticas. Ele apresenta suas personagens ao leitor, quer que ele as imagine, as visualize. 

Ao falar de Carine, irmã de Chris, o jornalista rompe com as barreiras da mera descrição 

física, atendo-se em outras peculiaridades da jovem: 

 

Com cerca de um metro e setenta, Carine é da mesma altura de Chris, talvez um 
pouquinho mais alta, e se parece tanto com ele que as pessoas perguntavam com 
freqüência se eram gêmeos. Conversadora animada, afasta os cabelos, longos até a 
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cintura, do rosto com um movimento da cabeça enquanto enfatiza a fala com gestos de 
suas mãos pequenas e expressivas. Está descalça. Um crucifixo de ouro pende de seu 
pescoço. Seus jeans bem passados têm vincos na frente (KRAKAUER, 2008, p. 137). 

 

  Em outros momentos, para se aproximar mais de seu protagonista, Krakauer procura 

relatar a personalidade de Chris, seja por suas próprias deduções, seja pela fala de outrem. 

Mary, mãe de Wayne Westerberg, esteve com Chris McCandless apenas uma vez: duas noites 

antes do rapaz partir, ela ofereceu um jantar de despedida em sua casa. Apesar da curta 

convivência, Mary é enfática ao descrever psicologicamente (etopéia) Chris:  

 

“Havia algo de fascinante nele”, explica a senhora Westerberg, sentada à mesa de 
nogueira polida onde McCandless jantou naquela noite. “Alex pareceu-me ter 
muito mais do que 24 anos. De tudo o que eu dizia, ele queria saber mais, 
perguntava por que eu pensava desse jeito ou daquele. Ele estava faminto por 
aprender coisas. Ao contrário da maioria de nós, era o tipo de gente que insiste em 
viver de acordo com suas crenças (KRAKAUER, 2008. p. 78).  
 

 Observa-se ainda, a presença da descrição de topografia (descrição de espaço) com 

uma função que vai além da descrição pela descrição, somando no interior da narrativa ao 

ajudar a esclarecer o contexto. Conforme Reis e Lopes (2002, p. 94), ao mesmo tempo em que 

“a descrição é o lugar onde a narrativa se interrompe, onde se suspende”, é também “o espaço 

indispensável onde se “põe em conserva”, onde se ‘armazena’ a informação, onde se 

condensa e se redobra, onde personagem e cenário, por uma espécie de ginástica semântica 

[...], entram em redundância”. Em outras palavras, ambiente e personagem se revelam 

interdependentes, os cenários confirmam e/ou revelam traços das personagens e vice e versa.  

 Krakauer (2008, p. 28) descreve o Cabaret, bar frequentado por Chris e Wayne 

Westerberg em Cartago:  

 

As paredes de compensado do Cabaret estão decoradas com chifres de veado, 
velhos anúncios de cerveja Milwaukee e pinturas cafonas de aves de caça alçando 
vôo. Anéis de fumaça de cigarro elevam-se dos grupos de agricultores de macacão 
e boné empoeirados, faces cansadas e tão encardidas quanto a de mineiros de 
carvão. Falando com frases curtas, objetivas, eles expõe sua preocupação com o 
tempo instável e os campos de girassol ainda úmidos demais para cortar, enquanto 
acima de suas cabeças o rosto zombeteiro de Ross Perot tremeluz na tela da 
televisão. Dentro de oito dias, o país vai eleger Bill Clinton presidente. Já se 
passaram dois meses desde que o corpo de Chris McCandless apareceu no Alasca.  
 

A descrição do ambiente e dos frequentadores do Cabaret, não cumpre apenas uma 

função estética. Trata-se de uma descrição que evidencia um estilo de vida e um grupo de 

pessoas. Quando Krakauer informa que em oito dias Bill Clinton será eleito presidente e que 
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faz dois meses que o corpo de Chris foi encontrado no Alasca, está situando a narrativa no 

tempo, contextualizando-a para o leitor.  

 Além de narrar e descrever, um narrador pode utilizar o artifício da exposição. 

Apresentar um fato e suas circunstâncias, analisando suas causas e efeitos, de forma pessoal 

ou não, não é uma prática comum no jornalismo periódico. Com exceção de revistas que 

trabalham com um período maior de produção e permitem uma mescla de jornalismo 

informativo e opinativo no interior das reportagens, ou dos artigos jornalísticos – 

eminentemente opinativos –, o livro-reportagem é o espaço mais explorado pelos jornalistas 

com o intuito de praticar a exposição.    

 Dos 18 capítulos que constituem Na natureza selvagem, dois deles são claramente 

expositivos. Krakauer utiliza suas próprias experiências pessoais para tentar compreender seu 

protagonista. Logo na nota introdutória, esclarece:   

 

Não tenho pretensão de ser um biógrafo imparcial. A estranha história de 
McCandless tocou-me pessoalmente de tal forma que tornou impossível um relato 
desapaixonado da tragédia. (...) Mas que o leitor esteja atento: intercalei a história 
de McCandless com fragmentos de uma narrativa baseada na minha própria 
juventude. Faço isso na esperança de que minhas experiências iluminem, mesmo de 
forma indireta, o enigma de Chris McCandless (KRAKAUER, 2008, p. 10).  

 

 Ao falar da obra, o jornalista afirma que sua apuração não é imparcial. E de fato, não se 

trata de uma narrativa neutra, com um narrador onisciente que não se mostra ao leitor. Krakauer 

expõe o próprio ato da apuração, busca em suas experiências respostas para as ações de Chris, 

descobre casos de outros andarilhos. São todas tentativas de justificar a aventura do rapaz.     

 Krakauer dedica-se, ao longo dos capítulos quatorze e quinze a tentar explicar as ações 

de Chris McCandless. Tratam-se de trechos mais confessionais, em que o jornalista estabelece 

paralelos entre a sua própria juventude e a de McCandless. Logo que o corpo do aventureiro 

foi encontrado no Alasca, muitas pessoas acreditavam que Chris tinha a intenção de se matar. 

Por suas declarações exaltadas, ações impulsivas e, especialmente, por ter internado-se no 

mato sem o mínimo de planejamento e de instrumentos básicos. O jornalista não acredita em 

tal hipótese e tenta defender e justificar a teoria de que Chris não tinha pretensões suicidas. 

Nos primeiros parágrafos do décimo quarto capítulo diz:  

 

Minha suspeita de que a morte de McCandless não foi planejada, que se tratou de 
um terrível acidente, se origina da leitura dos poucos documentos que deixou e de 
conversas com as pessoas que estiveram com ele no último ano de sua vida. Mas 
minha percepção das intenções de McCandless vem também de uma perspectiva 
mais pessoal (KRAKAUER, 2008, p. 143). 
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 A partir dessa declaração, o leitor embarca na juventude de Krakauer, em como ele 

pensava e no seu interesse por atividades de alto-risco:   

 

Eu devotava a maior parte de meu tempo acordado a fantasiar sobre – e depois 
realizar – escaladas de montanhas remotas no Alasca e no Canadá, picos obscuros, 
escarpados e assustadores de que ninguém no mundo ouvira falar, exceto eu e um 
punhado de alpinistas fanáticos (KRAKAUER, 2008, p. 143). 

 

Por fim, o jornalista passa a narrar sua escalada, a montanha Polegar do Diabo, e em 

como acreditava que chegar ao topo modificaria sua vida. No capítulo seguinte, Krakauer 

continua relatando sua escalada, até que a narrativa muda de rumo. Ele passa, então, a falar do 

pai, do que ele esperava do filho e dos crescentes desentendimentos entre eles: 

 

Eu não era um clone de meu pai. Na adolescência, ao me dar conta disso, desviei do 
curso projetado aos poucos, e, depois, totalmente. Minha insurreição provocou uma 
enorme gritaria. As janelas de nossa casa estremeciam ao som dos ultimatos 
(KRAKAUER, 2008, p. 157).  

 

Lewis Krakauer, de natureza competitiva, pai de cinco filhos, tinha traçado por conta 

própria o caminho que seu filho Jon deveria seguir: a Faculdade de Medicina de Harvard: 

 

Quando não fui para Harvard ou qualquer outra escola de medicina, mas me tornei 
carpinteiro e vagabundo alpinista, o abismo intransponível entre nós alargou-se. (...) 
Sentia-me oprimido pelas expectativas do velho. Foi-me enfiado goela abaixo que 
qualquer coisa menos que vencer era um fracasso (KRAKAUER, 2008, p. 157).  
 

O jornalista expõe sua vida, traçando paralelos entre ele e Chris, focando-se em suas 

semelhanças: atribulações familiares e um indiscutível fascínio pela natureza e por seus 

perigos. Depois de compará-los, fazendo algumas ressalvas, Krakauer (2008, p. 192) deixa 

clara sua posição:   

 

Seria fácil estereotipar Christopher McCandless como mais um garoto com 
sensibilidade demais, um jovem maluco que lia livros em demasia e não tinha um 
mínino de bom senso. Mas o estereótipo não se encaixa. McCandless não era um 
indolente incapaz, perdido e confuso, torturado por desespero existencial. Ao 
contrário: sua vida estava cheia de significados e propósitos. Mas o significado que 
ele tirava da existência estava longe do caminho confortável: ele não confiava no 
valor das coisas que vêm facilmente. Exigia muito de si mesmo – mais, no final, do 
que podia dar.  
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O jornalista, nesses dois capítulos, acaba por revelar mais um dos motivos que o 

levaram a percorrer a jornada de Chris McCandless. Fica clara, ao leitor, a identificação com 

Chris e, até, a admiração que sente por ele. Ao longo da narrativa que percorreu os passos de 

McCandless, Krakauer mantém-se relativamente distante, justificando suas fontes, baseando-

se em fatos concretos e em entrevistados com legitimidade para depor. No entanto, nos 

capítulos de exposição, o jornalista revela-se muito mais do que um profissional opinando 

sobre um tema apurado. Ele trata Chris não simplesmente como um objeto de apuração, e sim 

como um ser humano. Apresenta, portanto, um olhar humanizado, característico das 

narrativas de livro-reportagem, ao ponto de envolver-se pessoalmente. Vê-se mergulhando em 

si mesmo em busca de respostas. Reflete, expõe suas conclusões:  

 

Ele tinha necessidade de se testar em questões, como gostava de dizer, “que 
importavam”. Possuía grandes – alguns diriam grandiosas – ambições espirituais. 
Conforme o absolutismo moral que caracteriza as crenças de McCandless, um desafio 
em que o sucesso está garantido não é desafio nenhum (KRAKAUER, 2008, p. 190). 

 

 Antes dos dois capítulos expositivos mencionados, Krakauer já havia deixado de lado 

qualquer tentativa de se manter “imparcial”. O jornalista inicia seu oitavo capítulo, intitulado 

Alasca, com cartas resignadas de diversos leitores a respeito de seu artigo publicado na revista 

Outside. Uma das cartas, dizia: 

 

Nos últimos quinze anos, encontrei vários McCandless na região. Mesma história: 
jovens idealistas, cheios de energia, que se superestimaram, subestimaram a região 
e acabaram em dificuldade. McCandless não era de forma alguma único: há um 
bocado desses tipos perambulando pelo estado, tão parecidos que são quase um 
clichê coletivo (KRAKAUER, 2008, p. 82).  

 

 A partir de uma compilação de relatos desta estirpe, Krakauer (2008, p. 83) resume: “A 

sabedoria alasquiana dominante dizia que McCandless era apenas mais um novato sonhador 

mal preparado que foi para o mato esperando achar respostas para todos os seus problemas e, 

em vez disso, encontrou somente mosquitos e uma morte solitária”. Utilizando as cartas como 

ponto de partida, o jornalista informa ao leitor: “Dezenas de personagens marginais marcharam 

para as regiões desertas do Alasca ao longo dos anos, desaparecendo para sempre. Uns poucos 

permaneceram na memória coletiva do estado” (KRAKAUER, 2008, p. 83). Krakauer segue 

então, tais personagens.  

 Por dois capítulos, Krakauer se desvia da jornada de Chris, analisando outros casos, 

traçando paralelos e evidenciando diferenças entre o rapaz e os demais casos apresentados. O 
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jornalista se impõe como narrador, a fim de provar que, diferente do que muitos diziam, Chris 

McCandless não era um garoto arrogante e despreparado que simplesmente resolveu acampar 

no mato:  

 

McCandless não se ajusta muito bem ao estereótipo da vítima do mato. Embora fosse 
precipitado, ignorante dos problemas das regiões selvagens e imprudente ao ponto da 
insensatez, não era um incompetente – não teria durado 113 dias se o fosse. E não era 
um biruta, um sociopata, um proscrito. McCandless era outra coisa, embora 
precisamente o quê seja difícil dizer. Um peregrino, talvez (KRAKAUER, 2008, p. 95). 
 

 O jornalista concentra-se nas histórias de vida de outros aventureiros, com especial 

atenção ao caso de Everett Ruess. Após situar o leitor a respeito da empreitada de Ruess, traça 

um paralelo entre ele e Chris, na tentativa de esclarecer e compreender os anseios e decisões 

de seu protagonista. Em certo momento, Krakauer (2008, p. 102) compara: “Também como 

McCandless, Ruess não era detido por desconforto físico; às vezes, parecia até saudá-lo”. Para 

levantar dados sobre Ruees, o jornalista utiliza cartas deixadas por ele para seu irmão Waldo, 

além de contatar Ken Sleight, um estudioso do caso. Ao longo do capítulo Krakauer (2008, p. 

106) utiliza trechos da entrevista:  

 

“Everett era estranho”, admite Sleight. “Meio diferente. Mas ele e McCandless pelo 
menos tentaram seguir seus sonhos. Isso é que faz a grandeza deles. Eles tentaram. 
Pouca gente faz isso”.  

 

A afirmação de Sleight parece somar-se a do jornalista, que finaliza o capítulo 

comparando Everett Ruess e Chris McCandless com monges irlandeses conhecidos como 

papar. Esses monges, conta Krakauer (2008, p. 107): “foram levados a atravessar o oceano 

tempestuoso, a ir além do mundo conhecido por nada mais que uma fome de espírito, uma 

aspiração de intensidade tão bizarra que excede a imaginação moderna”. Para o autor, as 

críticas em torno de McCandless centram-se no ponto de que as pessoas não são capazes de 

admitir que, possivelmente, alguma vez na vida já tenham tido vontade de fazer algo parecido, 

sendo barrados pela falta de coragem e ausência de espírito de aventura.  

 Com o término do relato sobre Ruess, Krakauer volta-se, mais uma vez, para Chris 

McCandless. Essas oscilações de conteúdo e da própria presença do jornalista no relato, 

observadas na obra, evidenciam a presença de mais de um tipo de narrador ao longo do 

livro-reportagem. 

 Na natureza selvagem, na maior parte de sua extensão, é um relato feito por um 

narrador em terceira pessoa, onisciente e neutro, que resume as ações de Chris depois que elas 
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já aconteceram. Sobre os instantes que antecederam o último passo da “grande odisséia 

alasquiana” de Chris, o narrador revela: “Insistiu em dar a Gallien seu relógio, seu pente e o 

que disse ser todo o seu dinheiro: 85 centavos em moedas. “Não quero seu dinheiro e já tenho 

relógio”, protestou Gallien” (KRAKAUER, 2008, p. 18).    

 Também fica evidente a presença de um narrador em primeira pessoa, que se coloca de 

duas maneiras: ou está no interior da ação ou ganha voz, ao defender e expor abertamente seus 

pontos de vista. Em dado momento, por exemplo, Krakauer (2008, p. 190) rebate as cartas 

recebidas após a publicação na Outside, abandonando seu usual tom de relato informativo:  

 

Contudo, provavelmente, se engana quem critica McCandless por estar mal 
preparado, Ele era novato e superestimou sua capacidade de resistência, mas teve 
capacidade suficiente para agüentar dezesseis semanas vivendo de suas habilidades 
e menos de cinco quilos de arroz. E estava plenamente consciente, quando entrou 
no mato, de que se concedera uma margem de erro perigosamente pequena. Sabia 
com precisão o que estava em jogo.  

 

  Por ter refeito os passos de Chris McCandless, visitando os mesmos lugares pelos 

quais o rapaz passou, conversando com as pessoas a quem se afeiçoou, por vezes, o narrador 

escorrega para dentro da história. Ao longo do décimo sétimo capítulo de Na natureza 

selvagem, a presença do jornalista é constante. Krakauer narra em primeira pessoa a visita 

que fez ao ônibus 142, refúgio de McCandless no interior do Alasca. Já no parágrafo que abre 

o capítulo, Krakauer (2008, p. 181) situa o leitor, narrando em primeira pessoa:  

 

Um ano e uma semana depois que Chris McCandless decidiu não tentar atravessar 
o rio Tetlanika, estou na margem oposta – o lado leste, o lado da rodovia – e olho 
para a água espumante. Eu também espero cruzar o rio. Quero visitar o ônibus. 
Quero ver onde McCandless morreu, para melhor compreender o porquê.  

 

 Com a presença ativa do narrador, o leitor é conduzido – no tempo presente – por 

Krakauer. No trecho acima, fica evidente a mudança de tempo verbal, quando o jornalista 

emprega os verbos: “olho”, “espero”, “quero”. Krakauer (2008, p. 182) narra como atravessou 

o rio Teklanika e, no caminho até o ônibus 142, se pergunta:   

 

Mas por que então ficou no ônibus e morreu de inanição? Por que, quando chegou 
agosto, ele não tentou outra vez cruzar o Teklanika, quando estaria bem mais baixo, 
quando seria seguro vadeá-lo? Intrigado com essas perguntas, e perturbado, espero 
que o casco enferrujado do ônibus 142 de Fairbanks revele algumas pistas. 
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 No parágrafo, justifica sua estada no local, acreditando que uma visita possa lhe 

esclarecer certas dúvidas. Krakauer, pela primeira vez, questiona-se sobre o que levou Chris à 

morte. Até este ponto da narrativa, esteve ocupado refazendo os passos da jornada de Chris e 

justificando suas ações. Agora, o jornalista busca apurar o que de fato levou o rapaz a morrer 

por inanição.   

  O jornalista relata sua chegada ao ônibus 142, e afirma: “por algum motivo, fico 

surpreso ao encontrar uma coleção de seus pertences espalhados sobre o colchão” 

(KRAKAUER, 2008, p. 186). Nota-se que o narrador mantém-se em primeira pessoa, 

desenrolando a ação no presente, como se ela se desencadeasse frente o leitor. Na página 

seguinte, Krakauer (2008, p. 187) relata: 

 

Sentado diante do fogão para meditar sobre esse quadro fantasmagórico, encontro 
indícios da presença de McCandless onde quer que ponha os olhos. Aqui está seu 
cortador de unhas, ali, sua barraca de náilon verde esticada onde falta uma folha na 
porta da frente. Suas botas da K-Mart estão dispostas caprichosamente sob o fogão, 
como se ele fosse voltar em breve para amarrá-las e cair na estrada. Sinto-me 
desconfortável, como se estivesse invadindo, um voyeur que tivesse se infiltrado no 
quarto de McCandless enquanto ele estava temporariamente ausente. Sentindo uma 
súbita náusea, saio aos trancos e barrancos do ônibus para caminhar ao longo do rio 
e respirar um pouco de ar fresco.  

 

 A partir da narração do jornalista, fica claro, mais uma vez, seu envolvimento com o 

objeto apurado. No restante do capítulo ele continua suas especulações em torno das ações 

que levaram a “grande odisséia alasquiana” de Chris a um trágico desfecho. Todo o capítulo é 

marcado por um narrador intruso, que imprime sua voz ao relato. De acordo com Reis e 

Lopes (2002, p. 422), o narrador ganha voz quando “toda manifestação da sua presença 

observável ao nível do enunciado narrativo, para além da sua primordial função de mediador 

da história contada”, ou seja, a presença do narrador leva a “afloramentos mais ou menos 

impressivos de uma subjectividade”, é possível apreende-lo nos planos ideológico e afetivo.  

Embora não com a mesma intensidade do que no capítulo analisado acima, Krakauer 

volta a ter uma presença explícita no discurso no curto epílogo de Na natureza selvagem, 

quando retorna ao Alasca, acompanhando Walt e Billie.   

 O epílogo começa situando o leitor geográfica e espacialmente. Ficamos sabendo que 

o narrador encontra-se em um helicóptero, sobrevoando a Stampede Trail. Krakauer (2008, p. 

209) descreve:  

 

Billie McCandless está no bando da frente; Walt e eu ocupamos o de trás. Dez 
duros meses se passaram desde que Sam McCandless apareceu à porta da casa 
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deles para contar que Chris estava morto. É tempo, decidiram, de visitar o lugar em 
que seu filho morreu, vê-lo com os próprios olhos. 
 

 Há aqui, uma mudança de perspectiva interessante. A princípio, Krakauer se coloca 

em cena, narrando em primeira pessoa, alertando o leitor de que esteve presente na cena, 

acompanhando Walt e Billie em sua visita ao “ônibus mágico”. A seguir, no entanto, trabalha 

de forma onisciente, retratando a ação que presencia: 

 

Billie é a primeira a entrar no ônibus. Walt volta do riacho e a encontra sentada no 
colchão em que Chris morreu, olhando o interior decrépito do veículo. Por um 
longo tempo, fita em silencio as botas do filho sob o fogão, seus escritos nas 
paredes, sua escova de dentes. Mas hoje não há lágrimas. Passando os olhos pela 
barafunda sobre a mesa, ela se inclina para examinar uma colher com um desenho 
floral no cabo: “Walt, veja isso. É o talher que tínhamos na casa de Annandale” 
(KRAKAUER, 2008, p. 210). 

 

 Assim como muda a forma de narrar a história de acordo com suas necessidades, 

Krakauer emprega os diálogos de duas maneiras, intercalando-os. Um diálogo pressupõe a 

enunciação de indivíduos/personagens, representa seus discursos. Krakauer, ao longo da 

narrativa, reconstitui os diálogos de suas personagens em ordem direta e em ordem indireta.  

 O diálogo direto é uma estratégia narrativa denominada por Reis e Lopes (2002, p. 

318) como discurso citado. Segundo os autores, “consiste na reprodução fiel, em discurso 

directo, das palavras supostamente pronunciadas pela personagem”. Claro que, se tratando de 

um livro-reportagem, sustentado através da reunião de diversas personagens que relatam 

trechos da história através da reconstituição pela memória, não existe possibilidade de 

reprodução fiel dos discursos, com exceção daqueles de tom informativo, em que claramente 

o entrevistado se dirige ao jornalista. Há de se distinguir então, os momentos em que os 

entrevistados tentam reconstituir cenas do passado com aquelas em que estão simplesmente 

dirigindo-se ao jornalista. Para ilustrar esta segunda categoria, podemos utilizar uma confissão 

feita por Ron Franz a Krakauer. Franz, muito afeiçoado a Chris, viu-se mais uma vez solitário 

assim que o andarilho partiu. Ao contar sobre uma ligação telefônica que recebeu do rapaz, 

admite ao jornalista: “Quando ouvi sua voz, foi como o sol depois de um mês de chuva” 

(KRAKAUER, 2008, p. 65). 

Há três exemplos da utilização de discurso direto, reconstituídos através da memória 

dos entrevistados, bastante interessantes em Na natureza selvagem.  

 Assim que chega a seu destino na Stampede Trail, Chris agradece a Gallien pela 

carona e lhe oferece o relógio e as moedas que carrega consigo: “Não quero saber que horas 
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são. Não quero saber que dia é nem onde estou. Nada disso importa” (KRAKAUER, 2008, p. 

18). No trecho, fica clara a reconstituição do diálogo feita pelo jornalista, a partir do relato de 

Jim Gallien.  

 Situação semelhante ocorre no último encontro de Chris com sua família, no dia em 

que se graduou em Emory. De acordo com Krakauer (2008, p. 33), “Suas palavras exatas 

foram: acho que vou desaparecer por algum tempo”. Chris, de forma vaga, avisara aos pais 

sua pretensão de realizar uma longa viagem, dando a entender que iria visitá-los antes de 

partir. Nunca o fez.  

 O autor ainda reconstituiu o primeiro diálogo entre o andarilho e Ron Franz, que viria 

a se tornar um de seus amigos mais íntimos: 

 

“Onde é o seu acampamento?, perguntou Franz. 
“Depois das fontes quentes Oh-Meu-Deus”, respondeu McCandless.  
“Moro nesta região há seis anos e nunca ouvi falar de um lugar com esse nome. 
Mostre-me como chegar lá” (KRAKAUER, 2008, p. 61). 

 

Assim, iniciou-se a amizade entre Chris e Franz. Mais uma vez, sabemos que o 

narrador reconstituiu o diálogo com base na entrevista realizada com Franz. Apesar de 

empregar essa técnica em diversos trechos do livro-reportagem, Krakauer vale-se de diálogos 

diretos também com base em outras fontes: as cartas, bilhetes e anotações deixados por Chris 

McCandless. Em uma carta a Carine, Chris antecipa suas ações: “E então, quando chegar o 

momento certo, com uma ação rápida, abrupta, vou expulsá-los completamente da minha 

vida” (KRAKAUER, 2008, p. 75), diz referindo-se aos pais. 

 Em outro momento da narrativa, o jornalista transforma parte de uma carta que Chris 

escreveu a Carine em diálogo direto: 

 

“O que ela quer dizer com ‘quem quer que esteja?’”, reclamou Chris para a irmã. 
“Ela deve estar totalmente louca. Sabe o que eu acho? Aposto que eles pensam que 
sou homossexual. De onde eles tiraram essa idéia? Que bando de imbecis” 
(KRAKAUER, 2008, p. 134).  
 

Nos dois casos, o narrador utiliza uma única estratégia narrativa. Através de trechos 

deixados por Chris, ele tenta aproximar o leitor de seu protagonista, afinal, tal personagem – 

mesmo se tratando de um livro-reportagem – carrega a responsabilidade de fisgar o leitor, 

envolvendo-o intelectual e afetivamente.  

A outra forma discursiva possível para inserir o discurso de determinada personagem é 

a utilização de discurso indireto, denominado por Reis e Lopes (2002, p. 318) como um 
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discurso “através do qual o narrador transmite o que disse a personagem, sem, no entanto, lhe 

conceder uma voz autônoma”.  

Ainda de acordo com Reis e Lopes (2002, p. 321), nesse tipo de discurso:  

 

O narrador não abdica do seu estatuto de sujeito da enunciação: selecciona, resume 
e interpreta a fala e/ou os pensamentos das personagens, operando uma série de 
conversões, a nível dos tempos verbais, da categoria linguística de pessoa e das 
locuções adverbiais de tempo e de lugar. A voz da personagem é introduzida na 
narração mediante uma forte subordinação sintáctico-semântica, que dá origem a 
um relato essencialmente informativo, mediatizado, sem a feição teatral e 
actualizadora do discurso directo.  

 

 No caso de um livro-reportagem, ou qualquer outro produto de ordem jornalística, 

mesmo quando se trata de um discurso em ordem direta, o narrador exerce todo o seu poder 

sobre a fala do entrevistado. Tal situação é potencializada quando se trata de uma adaptação 

da ordem direta para a indireta.  

 Krakauer emprega o discurso indireto com frequência, ao longo de seu relato, como 

uma forma de sintetizar a narrativa e, especialmente, porque seus entrevistados, depois 

transformados em indivíduos/personagens, deveriam lhe contar os acontecimentos em ordem 

indireta, reconstituindo as cenas vez que outra. O jornalista poderia tê-las reconstituído, mas, 

ao que tudo indica, preferiu uma abordagem mais transparente com o leitor, assumindo um 

tom de relato, que evidencia as marcas da apuração e o fato de se tratar de uma construção da 

realidade. Ademais, unir os fragmentos da jornada de Chris McCandless através da 

reconstituição de cenas e do emprego de diálogos em ordem direta evidenciaria a parte não 

apurada da história, destacando possíveis vazios narrativos. O jornalista, então, trabalha com 

uma mistura dos dois discursos. Quando Gallien leva Chris até a Stampede Trail, toma a 

precaução de perguntar se alguém viria em seu auxílio, caso o rapaz necessitasse. Krakauer 

(2008, p. 18) reconstitui a cena da seguinte forma:  

  

Quando Gallien perguntou se seus pais ou algum amigo sabiam o que pretendia 
fazer – se havia alguém que acionaria o alarme se ele encontrasse problemas e se 
atrasasse –, Alex respondeu tranquilamente que não, que ninguém sabia de seus 
planos, que na verdade não falava com sua família havia quase dois anos. “Tenho 
certeza absoluta de que não vou encontrar nada que não possa enfrentar sozinho”., 
assegurou a Gallien.  

 

O mesmo tipo de recurso é empregado em outro trecho de Na natureza selvagem: 

“McCandless explicou a Burres que cansara de Bullhead, de bater o ponto, da “gente de 

plástico” com quem trabalhava e decidira cair fora da cidade” (KRAKAUER, 2008, p. 54). 
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Assim, Chris sai de Bullhead City e passa alguns dias no mercado de troca com Jan Burres e 

Bob, nas Lajes.  

 A supressão de parte dos discursos dos indivíduos/personagens é uma prática 

recorrente no jornalismo periódico e se estende à prática do livro-reportagem. Se lá o 

problema é o espaço e a relevância das informações, aqui, leva-se em conta, também, a 

economia narrativa e o emprego estético da linguagem.  

 Apesar da predominância do tom de relato informativo, marcado pela reconstituição 

através da memória, com a presença de verbos empregados no passado e a justificativa da 

origem das informações, em alguns momentos, Krakauer permite-se reconstituir os diálogos 

de seus indivíduos/personagens:  

 

“Lendo o artigo no jornal, por menos informação que tivesse, parecia a mesma 
pessoa”, diz Gallien, “então telefonei para a guarda e disse: ‘ei, acho que dei carona 
para esse cara’.”  
“Ok, certo”, respondeu o soldado Roger Ellis. “O que faz você pensar isso? Você é 
a sexta pessoa na última hora que telefona para dizer que sabe a identidade do 
rapaz.” Mas Gallien insistiu e quanto mais falava mais diminuía o ceticismo de 
Ellis. Gallien descreveu várias peças de equipamento não mencionadas no jornal 
que combinavam com os apetrechos encontrados com o corpo. Então Ellis notou 
que a primeira anotação enigmática do diário dizia: “Saio de Fairbanks. Sentado 
Gallien. Dia de sorte” (KRAKAUER, 2008, p. 109).  

 

No trecho acima, o jornalista mistura sua narração em tom de relato a diálogos diretos 

e indiretos, finalizando com uma anotação de Chris. Na primeira parte, Krakauer evidencia 

que quem está reconstruindo a cena é seu indivíduo/personagem Gallien e não ele mesmo. Ao 

dizer: “então telefonei para a guarda e disse: ‘ei, acho que dei carona para esse cara’”, 

Krakauer inclui o discurso em ordem direta dentro de outro em ordem indireta. De qualquer 

forma, mesmo que as palavras tenham assim sido pronunciadas por Gallien, elas não passam 

de uma “reprodução” aproximada de uma realidade ocorrida no passado.  

 Diferente de um narrador ficcional, que muitas vezes acompanha e, ao mesmo tempo, 

narra as situações para o leitor, no caso de um livro-reportagem que conta a história de vida 

de um indivíduo/personagem, é impossível ao narrador estar realmente na cena. A única 

ressalva, ao se tratar de Na natureza selvagem, é quando o narrador passa de onisciente a 

intruso, relatando sua estada no ônibus 142. No entanto, não é uma tentativa de tentar fazer-se 

presente numa cena do passado e, sim, narrar algo que está acontecendo aqui e agora.       

 Ao longo de Na natureza selvagem é raríssimo o narrador se comportar como se 

estivesse presente ao longo da narrativa, pertencendo à cena. De acordo com Reis e Lopes 
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(2002, p. 55), a cena “constitui a tentativa mais aproximada de imitação, no discurso, da 

duração da história”, uma vez que “a instauração da cena traduz-se, antes de mais, na 

reprodução do discurso das personagens (diálogo), com respeito integral das suas falas e da 

ordem do seu desenvolvimento”. Ao se tratar de um livro-reportagem que tem como 

objetivo desvendar os passos de um indivíduo/personagem é sabido que é impossível ao 

narrador estar presente nas cenas. Quando tal recurso é utilizado, fica claro ao leitor que 

aquela cena não é legítima, não ocorreu na realidade cotidiana, tal qual se reproduz no 

papel, é apenas um eco, uma representação. Krakauer, em uma das poucas vezes que 

reconstitui uma cena – sem que de fato esteja presente – registra o momento em que Carine 

recebe a notícia da morte do irmão:  

 

 Os olhos de Carine se anuviaram e ela sentiu que perdia a visão lateral. 
Involuntariamente, começou a sacudir a cabeça para a frente e para trás. “Não, 
Chris não está morto”, corrigiu ela. Então, começou a gritar. Seu lamento era tão 
alto e contínuo que Fish achou que os vizinhos iam pensar que ele estava batendo 
nela e chamariam a polícia (KRAKAUER, 2008, p. 139).  
 

Fica, então, evidente o caráter de reconstrução da cena, pois aqui ninguém conta o que 

aconteceu; Carine não narra, tal qual uma memória. É o narrador que, de forma onisciente, 

“presencia” e registra a cena. E tal qual um narrador onisciente, invade o fluxo de consciência 

de Fish – marido de Carine –, informando o que ele estava pensando. Quando o narrador 

reproduz uma cena, que o leitor sabe ser reconstruída – em função da impossibilidade do 

narrador estar presente diante da situação –, assim como quando invade o fluxo de 

consciência de seus indivíduos/personagens, a zona cinzenta entre a ficção e realidade em que 

se encontra o livro-reportagem torna-se mais imprecisa. Nestes pontos, há o emprego de 

técnicas que emprestam à narrativa um ar ficcional.  

 A utilização de fluxos de consciência, em um livro-reportagem, reforça essa sensação. 

Um narrador ficcional, por conhecer suas personagens em sua totalidade, é capaz de invadir 

seu fluxo de consciência, desvendar o que pensa e sente. Já no campo da realidade cotidiana, 

não há narrador com aptidão para tanto. Na prática, é provável que a informação que 

Krakauer transformou em uma espécie de pensamento de Fish, tenha lhe sido narrada pelo 

próprio, ou por Carine, mas, no interior da narrativa, esta pequena citação configura-se como 

a criação de um fluxo de consciência para o indivíduo/personagem.  

 O fluxo de consciência, tal qual o monólogo interior, “é uma técnica narrativa que 

viabiliza a representação da corrente de consciência de uma personagem” (REIS e LOPES, 
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2002, p. 237). Ao longo de Na natureza selvagem, Krakauer utiliza uma espécie de fluxo de 

consciência em relação a Chris McCandless, imagina como ele se sente diante de 

determinadas situações, e as descreve. Funciona quase como um fluxo de consciência em 

ordem indireta. Logo no começo de sua jornada, quando se vê obrigado a abandonar seu carro 

e prosseguir a pé, Krakauer (2008, p. 40) afirma a respeito dos sentimentos de Chris: 

“Ademais, em vez de sentir-se perturbado pelos acontecimentos, McCandless ficou animado: 

viu na enxurrada uma oportunidade de abandonar bagagem desnecessária”.  

 Em outro momento, deixa claro ao leitor a tendência de McCandless a não se envolver 

demais com as pessoas, mantendo-se independente. O jornalista escreve:  

 

McCandless estava entusiasmado por estar a caminho do Norte e aliviado também 
– aliviado por ter novamente escapado da ameaça iminente de intimidade humana, 
de amizade, e toda a complicada carga emocional que vem com isso. Ele fugira dos 
limites claustrofóbicos de sua família. Tivera sucesso em manter Jan Burres e 
Wayne Westerberg a certa distância, afastando-se de suas vidas antes que 
esperassem alguma coisa dele. E agora escapulira também sem dor da vida de Ron 
Franz (KRAKAUER, 2008, p. 66). 

 

 Era evidente que Chris estava empolgado com sua “grande odisséia alasquiana” e que 

se refugiava solitário da ameaça de laços fortes demais com quem quer que fosse: tais pontos 

estão subentendidos ao longo da narrativa. Porém, quando Krakauer especifica e nomeia 

aquilo que Chris sente, descrevendo seus sentimentos, trabalha ao nível da possibilidade, 

chega a essas conclusões em função do contexto da trama.  

 Outro exemplo parecido pode ser encontrado logo no começo do livro-reportagem, 

quando Krakauer narra o período em que Chris passou no deserto, vivendo de frutos e poucos 

quilos de arroz. O jornalista confidencia ao leitor as possíveis sensações de seu protagonista: 

“McCandless ficou emocionado com a austeridade da paisagem, com sua beleza salina. O 

deserto aguçava a doce dor de sua aspiração, amplificava-a, dava forma a ela em geologia 

ressequida e puro raio de luz” (KRAKAUER, 2008, p. 43). Assim, Krakauer ficcionaliza seu 

indivíduo/personagem, tornando-se o portador de seus sentimentos, por assim dizer.  

 No final de Na natureza selvagem, por sua vez, adota outro posicionamento. Com 

poucas pistas a respeito do que pensava e sentia Chris McCandless, baseado apenas nas 113 

curtas notas de seu diário, Krakauer trabalha, de certa forma, no terreno das especulações, 

mergulha no território das probabilidades. Em certo momento, quando Chris já estava 

instalado no “ônibus mágico”, admite ao leitor que “É impossível saber o que se passava em 

sua cabeça àquela altura, pois seu diário não revela nada” (KRAKAUER, 2008, 196).  
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 Quando chega ao momento crucial em que Chris resolve retornar à civilização, 

Krakauer (2008, p. 177) informa: “só podemos especular sobre o que pretendia fazer depois 

que saísse do mato. Mas não há dúvidas de que pretendia sair”.  

 Nas últimas páginas de Na natureza selvagem, contando apenas com as notas do 

diário de Chris, sem nenhuma testemunha ou evidência, o jornalista busca os pensamentos por 

trás das ações do rapaz. Sobre sua reação diante da impossibilidade de atravessar o rio 

Teklanika, vendo-se preso, Krakauer (2008, p. 179) deduz:  

 

Compreendeu provavelmente que, se fosse paciente e esperasse, o rio acabaria por 
baixar para um nível que pudesse ser vadeado com segurança. Portanto, depois de 
avaliar suas opções, decidiu pelo curso mais prudente. Deu meia-volta e começou a 
retornar ao ônibus, para o coração volúvel do mato. 

 

 Nesses momentos, percebemos um narrador/jornalista que tenta deduzir aquilo que 

pensava seu indivíduo/personagem. Krakauer busca apreender Chris em sua totalidade, tal 

qual se ele fosse uma personagem ficcional. E de certa forma, Krakauer refez, de fato, os 

rastros de uma personagem.   

No decorrer da análise afirmou-se, diversas vezes, que Krakauer seguiu os passos de 

Chris McCandless, refazendo sua jornada. Na verdade, Krakauer perseguiu, persistentemente, 

o percurso de Alexander Supertramp: personalidade assumida por McCandless assim que caiu 

na estrada.  Aqui, não se trata apenas de uma troca de nomes, de identidades; muito mais do 

que isso, trata-se de um indivíduo que abandonou para além do nome, toda a sua vida. Chris 

McCandless, sob a nova identidade de Alex Supertramp, se re-inventou: forjou uma nova 

realidade para si.  

Alex Supertramp vive em uma espécie de para-realidade, sua jornada desenvolve-se de 

forma bastante distante da realidade cotidiana de Chris McCandless. Portanto, Krakauer trilha 

os passos de um ator social – levando esse termo ao seu extremo literal –, de uma 

personagem. O jornalista deixa claro o rito de passagem de seu indivíduo/personagem:  

 

Saindo de Atlanta para o oeste, pretendia inventar uma vida totalmente nova para si 
mesmo, na qual estaria livre para mergulhar na experiência crua, sem filtros. Para 
simbolizar o corte completo com sua vida anterior, adotou um nome novo. Não 
mais atenderia por Chris McCandless; era agora Alexander Supertramp, senhor de 
seu próprio destino (KRAKAUER, 2008, p. 34).  

   

Chris despe-se de sua antiga vida e assume uma máscara cuidadosamente forjada, 

transforma-se em Alex, um andarilho. Sem casa, sem família, sem dinheiro, mas com um 
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objetivo bem definido, perambula pelas estradas, conhecendo outras personagens, deleitando-

se em aventuras.   

O grande objetivo de Alex era refugiar-se no norte, em meio à natureza selvagem do 

Alasca, onde pretendia viver apenas com o essencial, desfrutando o que considerava ser a 

mais pura e simples condição humana. Alex batizou seu empreendimento de “grande odisséia 

alasquiana”, em referência à obra do poeta Homero. A aventura de Odisseu, que após a guerra 

de Tróia enfrentou a ira dos deuses, a força da natureza e a traição dos homens para conseguir 

voltar para casa, regressando depois de vinte anos, passou a ser uma espécie de “sinônimo” a 

viagens longas, aventuras grandiosas. 

Jan Burres, conta a Krakauer sobre o primeiro contato que teve com Alex, logo em 

que o conheceu, destacando o que rapaz lhe dissera:   

 

“Começamos a conversar. Era um garoto legal. Disse que seu nome era Alex. E 
estava com muita fome. Faminto, faminto, faminto. Mas bem feliz. Disse que 
estava sobrevivendo à base de plantas comestíveis que identificava usando o livro. 
Parecia muito orgulhoso disso. Disse que andava vagabundeando pelo país, 
vivendo uma grande aventura das antigas (KRAKAUER, 2008, p. 41). 

 

 Chris McCandless sempre teve inclinações a grandes aventuras, cultuou personagens 

literários, e, bem como observou Andy Horowitz, amigo do rapaz da Woodson High “Chris 

nasceu no século errado. Ele procurava por mais aventura e liberdade do que a sociedade de 

hoje dá às pessoas” (KRAKAUER, 2008, p. 182). Assim que foi possível, Chris desprendeu-

se de tal sociedade e até de si mesmo. Ao dar forma a Alex, recriou-se.  

A personagem que criou para si próprio, encarnando-o, sonhava com uma jornada de 

proporções épicas, cercada de desafios, aventuras e tipos interessantes. Ao longo dos quase 

dois anos que vagueou antes de ir para o Alasca, o rapaz conviveu com diversas pessoas. 

Todas elas o conheciam e o tratavam por Alex, confirmando a mudança. Logo no começo de 

Na natureza selvagem, Krakauer (2008, p. 15-16) reconstitui a cena em que o rapaz pegou 

carona com Gallien:  

 

O caroneiro jogou sua mochila no chão do Ford e apresentou-se como Alex. “Alex?”, 
retrucou Gallien, esperando o sobrenome.  
“Só Alex”, replicou o rapaz, rejeitando claramente a isca. (...) Explicou que queria 
uma carona até o limite do Parque Nacional Denali, onde pretendia caminhar mato a 
dentro e “viver da terra por alguns meses”. 
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 Krakauer, muitas vezes, ao relatar as proezas de seu indivíduo/personagem – a certa 

altura mais personagem do que qualquer outro indivíduo passível de ser apurado –, trata-o por 

Alex, assumindo a realidade paralela que Chris criou para si. Na Stampede Trail, instantes 

antes de despedir-se de Gallien e sumir no Alasca selvagem, Krakauer (2008, p. 19) narra que 

“Alex tirou uma câmera da mochila e pediu que Gallien tirasse uma fotografia dele com seu 

rifle no começo da trilha. Depois, com um amplo sorriso, desapareceu pelo caminho coberto 

de neve. A data era 28 de abril de 1992”. Em outro momento, o jornalista situa o leitor: “O sol 

surgiu. Enquanto desciam das cristas reflorestadas acima do rio Tananá, Alex olhava para o 

terreno pantanoso, coberto de juncos e musgos e varrido pelo vento que se estendia para o 

sul” (KRAKAUER, 2008, p. 16).  

 A jornada de Alex durou um décimo da viagem de Odisseu. No entanto, em dois anos, 

o rapaz passou por diversas provações. Em parte de seu primeiro ano na estrada, manteve uma 

espécie de diário em que narrava suas aventuras. Uma das anotações conta sua passagem 

pelos canais na represa de Morelo, na fronteira com o México: “Alex olha rapidamente em 

volta em busca de sinais de confusão”, registra seu diário. “Mas sua entrada no México é 

despercebida ou ignorada. Alexander está exultante” (KRAKAUER, 2008, p. 45).  

 Chris, além de utilizar um narrador em terceira pessoa para contar seus próprios 

passos, refere-se às aventuras de Alexander, reforçando a ideia da criação de uma personagem 

para si próprio. Krakauer, ao transcrever os relatos informa ao leitor: “Embora o tom do diário 

– escrito na terceira pessoa, em estilo pomposo e afetado – descambe com freqüência para o 

melodrama, os indícios disponíveis indicam que McCandless não deturpou os fatos: dizer a 

verdade era uma crença que levava a sério” (2008, p. 40). Apesar de toda a ficcionalidade que 

rondava McCandless, o jornalista acredita que ele narrava com veracidade os acontecimentos 

de sua realidade paralela.  

 Chris cria uma personagem para si, encarna-a, embarca em aventuras e depois as 

relata: “Finalmente, mediante esforço extremo e muito palavrão consegue abicar a canoa num 

quebra-mar e cai exausto na areia ao anoitecer. Esse incidente faz Alexander decidir 

abandonar a canoa e voltar para o norte” (KRAKAUER, 2008, p. 47). 

 Contemplativo, o rapaz analisa a si próprio, refletindo sobre as mudanças que a estrada 

lhe forjou no corpo e no espírito: “É possível que este seja o mesmo Alex que partiu em julho 

de 1990? A desnutrição e a estrada fizeram estragos em seu corpo. Mais de dez quilos 

perdidos. Mas seu espírito está nas alturas” (KRAKAUER, 2008, p. 47). Além de 
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transformar-se na sua personagem, ele a analisa. Apenas quando está vivendo numa realidade 

paralela que desbravou para si mesmo é que se descobre como indivíduo.  

 Ainda em 1990, o rapaz deixa de relatar suas experiências no diário. A partir desse 

ponto, Krakauer passa a trabalhar com as cartas e bilhetes deixados por ele. Logo que chega 

ao Alasca e faz do “ônibus mágico” seu abrigo permanente, Alex parecendo eufórico por estar 

ali, rabisca numa folha de compensado:  

 

Dois anos ele caminha pela terra. Sem telefone, sem piscina, sem animal de 
estimação, sem cigarros. Liberdade definitiva. Um extremista. Um viajante estético 
cujo lar é a estrada. Fugido de Atlanta, não retornarás, porque “o Oeste é o melhor”. 
E agora depois de dois anos errantes chega à última e maior aventura. A batalha 
final para matar o seu falso interior e concluir vitoriosamente a revolução espiritual. 
Dez dias e noites de trens de carga e pegando carona trazem-no ao grande e branco 
Norte. Para não mais ser envenenado pela civilização, ele foge e caminha sozinho 
sobre a terra para perder-se na natureza (KRAKAUER, 2008, p. 172).  

 

 Alex só deu lugar a Chris McCandless, poucos dias antes de morrer, quando já estava 

fraco e debilitado. O rapaz escreveu um pedido de ajuda e o assinou com seu verdadeiro 

nome. Neste estágio, McCandless já estava disposto a assumir sua própria identidade 

novamente. Após renunciá-la, justamente para descobrir-se como indivíduo, ele parecia 

pronto a encarar a realidade comum, deixando sua para-realidade para trás.  

 Na natureza selvagem é um exemplo extremado das relações de ficção e realidade 

dentro do gênero livro-reportagem, uma vez que estamos tratando de uma história de vida de 

um indivíduo que se transforma em uma personagem. Diferente da maioria de sua espécie, ele 

sai do campo das conjecturas e assume essa nova personalidade de forma literal. A partir 

desse momento, abandona a realidade cotidiana, passando a viver em uma realidade paralela.  

 Desse ponto de vista, temos uma apuração jornalística que trabalha sob um substrato 

que, apesar de ser comprovado e comprovável, não aconteceu dentro da esfera da realidade 

cotidiana de Chris McCandless.  Krakauer refaz a jornada de uma realidade forjada e 

construída por uma personagem, que sequer tem documentação legal. Assim, Na natureza 

selvagem, embora com uma linguagem que denuncia as marcas de apuração, com a 

predominância do tom de relato informativo e da linguagem pertencente ao jornalismo 

tradicional, debruça-se sobre uma história que tem mais ares de ficção do que de qualquer 

outra coisa. Tem-se então, um jornalismo que tenta reconstruir uma realidade criada, de certa 

forma, antinatural.  

Krakauer começa sua investigação perseguindo Chris McCandless, mas termina 

seguindo os passos de Alex. O autor desvenda as ações de Alex através do passado de Chris, 
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no encalço de uma aventura provocada. Assim, ficção e realidade confundem-se, 

estabelecendo uma zona cinzenta mais espessa e palpável em torno das fronteiras entre a 

invenção e a realidade factual.  

 As convicções, os ideais, as ações e a “grande odisséia alasquiana” de Alex parecem 

tão distantes da realidade cotidiana, que fazem com que tudo soe proveniente da imaginação 

de Krakauer. Chris McCandless fantasiava um eu diferente para si e um local onde forjá-lo. 

No caminho para firmar-se pessoalmente, andarilhos, rubber tramps, trabalhadores braçais do 

Arizona e nudistas soam como personagens ficcionais, criadas por Krakauer simplesmente 

para interagir com Alex, provocando-lhe mudanças.   

 Ao abandonar seu ambiente comum e passar a viver em um mundo especial, Chris 

McCandless, agora Alex, transforma-se numa espécie de herói. O herói representa uma alma 

em transformação, em busca de crescimento e em constante metamorfose. Não há palavra que 

defina melhor o papel representado pelo indivíduo/personagem de Krakauer.  

Vogler (2009, p. 146) afirma que todos os heróis “Precisam aprender algo, no decorrer 

da história: como conviver com os outros, acreditar em si mesmos, enxergar além das 

aparências”, ressaltando que é necessário aprender, crescer e enfrentar os desafios internos e 

externos da vida. Chris, quando resolve abrir mão de sua vida e transformar-se em outrem, 

está em busca justamente desse crescimento. Ele acredita que através de novas experiências, 

da convivência com outras pessoas e da coexistência com a natureza, possa transformar-se, 

livrar-se de tudo o que considera vícios e malefícios da realidade em que está inserido.  

Em meio a sua jornada, cresce tanto interna quanto externamente. Quando se descobre 

como indivíduo e, pouco a pouco, encontra outros sentidos para a vida e novas formas de 

conviver em sociedade, ele está crescendo internamente. Os obstáculos que enfrenta até 

chegar ao Alasca e sua estada em meio à natureza selvagem são marcas de um crescimento 

externo, regado por provações e dificuldades, mas que servem apenas para evidenciar o 

desenvolvimento de uma nova personalidade.   

 Todos convivemos com a coexistência de problemas internos e externos: os internos 

motivam as ações, são catalisadores. Já os externos, nos coagem a agir, são os responsáveis 

pelo fluxo da vida. Chris, com seus problemas internos, forjou dentro de si um Alex, que se 

lançou à aventura e à medida que ia resolvendo problemas externos, comuns ao dia a dia, foi 

dissolvendo as aflições internas de Chris McCandless.  

 Encarnando o próprio símbolo da alma em transformação, Chris é um herói voluntário. 

Ele esboça sua própria jornada e recria-se, para ser capaz de encará-la.  Alex não hesita, está 
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convicto a respeito da sua “grande odisséia alasquiana”. As pessoas que encontra ao longo de 

seu caminho o alertam dos perigos que poderá encontrar no Alasca. Persistente, Alex resiste 

aos apelos, caminhando sempre em frente. Além de voluntário, mostra-se um herói 

catalisador, capaz de promover mudanças nas pessoas a sua volta. 

 O percurso obstinado de Alex durou tempo suficiente para que pudesse conhecer 

pessoas completamente diferentes daquelas com que estava acostumado e passar por situações 

inimagináveis. Nesse contexto, temos um indivíduo numa jornada única, que, ao buscar seu 

próprio rito de passagem, acabou por modificar a vida daqueles que atravessaram seu 

caminho. Chris criou uma nova identidade para si, deixando para trás sua família, amigos e 

pertences, numa fuga sem rastros. Ao chegar ao Alasca, montou acampamento durante algum 

tempo, realizando seu desejo de subsistir em meio à natureza. Quando se sentiu pronto para 

voltar à civilização, descobriu ter sido “aprisionado” pela natureza. Ele jamais retornou de sua 

“grande odisséia alasquiana”, mas seus olhos brilhantes e curiosos que estampavam a vontade 

de encontrar uma nova direção, jamais foram esquecidos por aqueles que o observaram 

atentamente.  

Ao longo da apuração feita por Krakauer, percebe-se que Alex deixou uma forte 

impressão em todos que o conheceram. Mas, foi em Ron Franz, que o rapaz utilizou todo o 

seu potencial de herói catalisador. Ainda em Cartago, trabalhando para Westerberg a fim de 

juntar dinheiro para viajar ao Alasca, Alex envia uma carta a Ron: 

 

Gostaria de repetir o conselho que lhe dei antes: acho que você deveria realmente 
promover uma mudança radical em seu estilo de vida e começar a fazer 
corajosamente coisas em que talvez nunca tenha pensado, ou que fosse hesitante 
demais para tentar. Tanta gente vive em circunstâncias infelizes e, contudo, não 
toma a iniciativa de mudar sua situação porque está condicionada a uma vida de 
segurança, conformismo e conservadorismo, tudo isso que parece dar paz de 
espírito, mas na realidade nada é mais maléfico para o espírito aventureiro do 
homem do que um futuro seguro. A coisa mais essencial do espírito vivo de um 
homem é sua paixão pela aventura. A alegria da vida vem de nossos encontros com 
novas experiências e, portanto, não há alegria maior que ter um horizonte sempre 
cambiante, cada dia com um novo e diferente Sol. (...) Não se acomode nem fique 
sentado em um único lugar. Mova-se, seja nômade, faça de cada dia um novo 
horizonte. Você ainda vai viver muito tempo, Ron, e será uma vergonha se não 
aproveitar a oportunidade para revolucionar sua vida e entrar num reino 
inteiramente novo de experiências (KRAKAUER, 2008, p. 68). 

 

 No trecho destacado fica evidente a “função” de Alex na vida de Ron. Ao perceber 

como o novo amigo era infeliz, Alex tenta persuadi-lo – durante todo o tempo em que 

estiveram juntos – a mudar de vida. Depois de transcrever integralmente a extensa carta do 

rapaz a Ron Franz, Krakauer (2008, p. 69) revela seu destino ao leitor: “Espantosamente, o 
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velhote de 81 anos levou a sério o conselho atrevido do vagabundo de 24 anos. Franz guardou 

sua mobília e a maioria de seus pertences num armazém, comprou uma Duravan GMC e 

equipou-a de beliches e apetrechos de camping”. Alex, não chegou a ficar sabendo das 

mudanças que operara no amigo ao agir como um herói catalisador.  

 De acordo com Vogler (2009) o herói tem como principais funções criar certa 

identificação com o público, viver uma jornada de crescimento, impulsionar a ação, sacrificar-

se e saber lidar com a morte. Apesar de não pertencer completamente ao mundo ficcional, 

mantendo-se na zona cinzenta, o protagonista de Krakauer (2008) cumpre todos os pontos 

sugeridos por Vogler. Christopher, ao se transformar em Alex, é impelido por impulsos 

universais, compreensíveis por seus pares. Ele empreende a própria jornada, parte em busca 

de si próprio e cresce como ser humano, sem deixar de sacrificar-se por seus ideais. Por fim, 

tem consciência e aprende a conviver com a morte. Mas, assim como qualquer personagem 

consistente, tem defeitos que acabam por humanizá-lo.    

 Como um legítimo herói em busca de transformação, a história de vida de Chris 

McCandless pode ser analisada sob a luz da Jornada do Herói. Estabeleceremos paralelos 

entre os passos do protagonista de Krakauer e os doze passos da Jornada do Herói 

estruturados por Vogler (2009). 

 Na natureza selvagem, por não apresentar uma estrutura linear, não segue os 12 passos 

desenvolvidos por Vogler (2009) de forma ordenada. Mesmo assim, todos os estágios são 

identificados no interior do livro-reportagem. Conforme explanado no decorrer do terceiro 

capítulo do referencial teórico deste trabalho, a constituição da Jornada do Herói de Vogler 

começa com a exposição do mundo comum do herói, em outras palavras, sua realidade cotidiana. 

Em Na natureza selvagem, primeiro somos apresentados a Alex, para depois, pouco a pouco, 

desbravarmos o passado que encobre Chris.  

 Tal qual em qualquer estrutura ficcional, o mundo comum de Chris, serve para que o 

leitor identifique o quão diferente é sua realidade paralela, seu mundo especial. Além claro, de 

ajudar a esclarecer o que o levou ao chamado à aventura. Krakauer (2008), procurando as 

motivações que levaram Chris a se transformar em Alex, mergulha em seu mundo comum. 

Pertencente a classe média alta, Chris crescera em Annandale, filho de um engenheiro 

espacial bem sucedido que abriu uma empresa de consultoria – User Systems Incorporated – 

com Billie, mãe de do rapaz. No entanto, Krakauer (2008, p. 125) esclarece: “Seu filho, o 

adolescente tolstoiano, acreditava que a riqueza era vergonhosa, corruptora, essencialmente 

má – o que é irônico, pois Chris era um capitalista de berço”. Chris, quando residia em 
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Annandale costumava visitar as zonas pobres da cidade, distribuindo alimentos e conversando 

com mendigos e prostitutas.  

 Além de criticar os pais por levar uma vida que considerava um verdadeiro 

esbanjamento financeiro, Chris encontrou outro motivo para julgá-los:   

 

Depois que desenterrou os detalhes do divórcio de Walt, passaram-se dois anos até 
sua raiva começar a vazar. O menino não conseguia perdoar os erros que o pai 
cometera quando jovem e estava ainda menos disposto a perdoar a tentativa de 
esconder os fatos. Mais tarde, declarou a Carine e a outros que a impostura 
cometida por Walt e Billie fazia “toda sua infância parecer uma ficção”. Mas não 
confrontou os pais com o que sabia nem na época nem depois. Em vez disso, 
preferiu fazer segredo de seu conhecimento e expressar sua ira de modo indireto, 
em silêncio e retraimento taciturno (KRAKAUER, 2008, p. 132). 

  

 Pouco a pouco, enquanto relata as aventuras de Alex, Krakauer vai trazendo à tona a 

vida pregressa de Chris: analisa seus problemas familiares, resgata fatos interessantes de sua  

infância e adolescência e, por fim, volta-se aos quatro anos em que o rapaz estudou em Emory:  

 

Durante seu último ano em Emory, Chris morou fora do campus, em um quarto nu 
e espartano, com engradados de leite e um colchão no chão. Poucos de seus amigos 
o encontravam fora das aulas. Um professor deu-lhe uma chave para ter acesso fora 
do horário de expediente à biblioteca, onde passava boa parte de seu tempo livre 
(KRAKAUER, 2008, p. 134). 

 

 O resgate da vida pregressa de Chris confirma a divisão das biografias humanas em 

etapas, de acordo com as fases da vida. A primeira delas, estabelecida por Martinez (2008) se 

desenrola dos 0 aos 21 anos e caracteriza-se justamente por uma abordagem calcada na base 

familiar, tendo como núcleo a estruturação emocional e os valores do indivíduo perfilado, 

correspondendo com o centro da apuração de Krakauer.  

Chris reinventa-se, menospreza seu mundo comum, criando para si um mundo especial em 

que pode empreender sua “grande odisséia alasquiana”. A partir do momento em que todas as 

ações do rapaz são autônomas, o chamado à aventura é uma necessidade interna. Não existe 

uma situação específica ou um indivíduo/personagem que conduz Chris a estrada. O rapaz 

depara-se com uma série de situações que o levam a este rumo. Por ter forjado a própria 

jornada, não há como recusar ou fugir do chamado.  Chris abraça a possibilidade de se re-

inventar, não há relutância em transformar-se em Alex, muito pelo contrário, ele acredita na 

riqueza de todas as experiências que pode viver ao trocar a segurança do mundo comum pela 

instabilidade do mundo especial, até então, estranho. Chris não hesita, não há temor em passar 
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necessidades, perder bens materiais, romper laços afetivos ou falta de auto confiança. Ao 

invés de temer o desconhecido, Alex caminha em sua direção, empolgado. 

 O quarto estágio da Jornada do Herói estruturada por Vogler (2009) é o encontro com 

o mentor. A figura do mentor, por vezes, ajuda o herói a embarcar na aventura, ou então, o 

auxilia ao longo da jornada. Chris, no entanto, não prescinde de um mentor para colocar seus 

planos em prática. Após assumir a máscara de Alex, o rapaz não recua, perde-se na estrada, ao 

encontro de si próprio.  

O arquétipo do mentor, no caso de Na natureza selvagem é desempenhada por diversos 

indivíduos/personagens que auxiliaram Alex em suas perambulações. Jan Burres, Ron Franz e 

Wayne Westerberg foram, inclusive, além do papel de mentores: tornaram-se amigos do 

rapaz. Porém, antes de conhecer e afeiçoar-se a esses indivíduos/personagens, Chris teve de 

fazer a travessia do primeiro limiar, transformando-se de fato em Alex.  

 Krakauer (2008, p. 38) relata o ponto exato em que seu protagonista realiza a 

travessia, se comprometendo de fato com a aventura, ao ingressar no mundo especial: 

“Christopher juntou suas coisas e partiu de Atlanta com seu Datsun amarelo. Em seis de julho 

de 1990, chegou a Área de recreação do Lago Mead. Lá, por força da natureza, abandonou o 

Datsun e parte de suas coisas, retornando sua odisséia a pé”.  

 Antes de esgueirar-se verdadeiramente em sua jornada pelo mundo especial, ciente da 

fronteira que estava transpondo, Chris realiza uma espécie de ritual de iniciação:  

 

Viu na enxurrada uma oportunidade de abandonar bagagem desnecessária. 
Escondeu o carro do melhor modo que pôde, sob uma tamarga marrom, arrancou 
suas placas da Virgínia e escondeu-as; Enterrou seu rifle Winchester de caçar 
cervos e algumas outras coisas que poderia um dia querer recuperar. Depois, num 
gesto que deixaria Thoreau e Tolstoi orgulhosos, empilhou todas as suas cédulas de 
dinheiro na areia – um pequenino monte patético de notas de um, cinco e vinte – e 
tocou fogo. Cento e vinte e três dólares em dinheiro legal foram prontamente 
reduzidos a cinza e fumaça (KRAKAUER, 2008, p. 40).  

 

 Após simbolizar a passagem para o mundo especial, concretizando a existência de 

Alex, o rapaz está apto e sedento em percorrer a estrada em busca de novas experiências, ou, 

conforme a nomenclatura de Vogler (2009) os testes, aliados e inimigos. Esta etapa consiste 

no herói adequar-se ao mundo especial, sobrevivendo a uma série de provas e desafios.  

 Apesar de migrar sem destino, Alex se adapta rápido a vida no mundo especial. Os 

mesmos indivíduos/personagens que são encarados como mentores, servem aos papéis de 

aliados do rapaz. Oferecem-lhe moradia, empregos, ensinamentos e experiências, 

contribuindo na construção da identidade de Alex. Não é mencionada a presença de inimigos: 
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os rivais de Chris são basicamente a forma como se engendra a sociedade. Ademais, apenas 

os obstáculos naturais, provenientes da natureza, impõem-se em seu caminho.  

Ao longo de sua jornada como andarilho, Alex acampou no Grand Canyon, remou 

pelo rio Colorado, foi a Las Vegas, procurou emprego em Los Angeles, morou dois meses em 

Bullhead City e trabalhou na cadeia de fast food McDonald´s, perambulou pela costa do 

Oregon, empregou-se no elevador de cereais em Cartago, passou pelas Lajes em Niland, 

viveu em Anza Borrego, foi detido pelas autoridades, viajou clandestino em trens de carga, 

até rumar para o norte, a fim de completar sua “grande odisséia alasquiana”. Nesse tempo, 

passou por toda a espécie de provações:  

 

No final de julho, aceitou carona de um homem que chamou a si mesmo de Louco 
Ernie e ofereceu a McCandless um emprego numa fazenda no norte da Califórnia. 
As fotografias do lugar mostram uma casa sem pintura, caindo aos pedaços, 
rodeada de cabras e galinhas, estrados de cama, televisores quebrados, carrinhos de 
compra, eletrodomésticos velhos e montes e montes de lixo. Depois de trabalhar 
onze dias ao lado de outros seis vagabundos, ficou claro para McCandless que 
Ernie não tinha nenhuma intenção de pagá-lo (KRAKAUER, 2008, p. 40-41).  

 

Alex fugiu da fazenda, retornando à estrada. A fim de conseguir dinheiro para sobreviver, 

arranjou um emprego no elevador de cereais de Westerberg, que veio a se tornar seu amigo. 

Westerberg narra a Krakauer o tipo de trabalho a que Alex se submetia:  

 

Não importava o que fosse, ele fazia: trabalho manual duro, tirar grãos podres e 
ratos mortos do fundo do buraco, serviços que o deixam tão sujo que você nem 
sabe com que cara fica no final do dia. E nunca largava as coisas pela metade. Se 
começava um serviço, ia até o fim. Era quase uma coisa moral para ele 
(KRAKAUER, 2008, p. 29). 
 

 No período em que perambulou por cidades grandes, como Las Vegas e Los Angeles, 

Alex dormiu na rua, entre bêbados e moradores de rua. Krakauer (2008, p. 47) relata: “Para não 

ser roubado pelos tipos repugnantes que dominam as ruas e viadutos onde dormia, aprendeu a 

enterrar o dinheiro que tivesse antes de entrar numa cidade, para recuperá-lo ao ir embora”.  

 Apesar de todos os empecilhos encontrados no mundo especial, Alex confidencia, em 

carta a Wayne Westerberg: “Quanto a mim, decidi que vou levar esta vida durante algum 

tempo ainda. A liberdade e a beleza simples dela são boas demais para deixar passar. 

ALEXANDER” (KRAKAUER, 2008, p. 44).  

 Satisfeito com as experiências apreendidas na estrada, em abril de 1992, Alex ruma 

para o norte, em direção ao Alasca. Trata-se da aproximação da caverna oculta, onde o herói 
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irá encontrar o verdadeiro objeto de sua busca, o objetivo de sua jornada. No caso de Alex, o 

refúgio em meio à natureza alasquiana é seu último e grande catalisador. O rapaz acredita que, 

depois de viver tal experiência, estará totalmente transformado. A caverna oculta representa o 

trecho mais ameaçador do mundo especial, afinal, para ser recompensado com seu objetivo 

supremo, o herói deve sacrificar-se. Alex chega a Fairbanks – no Alasca – atravessando o 

estágio que leva a aproximação da caverna oculta.  

 No dia 28 de abril de 1992, ao amanhecer, pega uma carona com Jim Gallien que o 

larga na Stampede Trail. Krakauer (2008, p. 171) narra o momento exato em que seu 

protagonista passa pelo estágio da aproximação da caverna oculta:  

 

Caminhando penosamente pela trilha, vestindo uma parca de pele falsa, com o rifle 
pendurado em um ombro, a única comida que McCandless levava era um saco de 
quatro quilos e meio de arroz de grãos longos – e os dois sanduíches e o saco de 
corn chips que Gallien oferecera. Um ano antes, ele subsistira por mais de um mês 
ao lado do golfo da Califórnia com metade daquele arroz e muito peixe pescado 
com um anzol barato, uma experiência que o deixou confiante de que poderia 
colher alimento suficiente para sobreviver também a uma estada prolongada no 
ermo do Alasca.  

 

Ao abandonar Gallien, seguindo em direção à natureza selvagem, Alex chega ao ponto 

central de sua jornada: a provação. Deste ponto em diante irá confrontar-se com seus medos e 

sofrer as maiores provações. Através das 113 notas deixadas por Alex, Krakauer vai 

reconstituindo os dias do rapaz no interior do Alasca:  

 

A partir de seu diário, sabemos que a 29 de abril McCandless caiu através do gelo 
em algum lugar. Isso aconteceu provavelmente quando atravessava uma série de 
barragens de castores, logo adiante da margem esquerda do Teklanika, mas nada 
indica que tenha sofrido algum ferimento. Um dia depois, quando a trilha atinge 
uma crista, teve sua primeira visão dos altos bastiões brancos e ofuscantes do 
McKinley e, no dia seguinte, 1º de maio, a trinta e poucos quilômetros de onde fora 
deixado por Gallien, topou com o velho ônibus ao lado do rio Sushana. Continha 
um beliche e um fogão feito de tonel e visitantes anteriores tinham deixado no 
abrigo improvisado um estoque de fósforos, veneno contra insetos e outros artigos 
essenciais. “Dia do Ônibus Mágico”, escreveu ele em seu diário. Decidiu ficar um 
tempo no veículo e aproveitar seus confortos rústicos (KRAKAUER, 2008, p. 172).  

 

 Mantendo o mesmo tom de relato, Krakauer (2008, p. 173) prossegue narrando a 

rotina de Alex: “Viu um urso, mas não atirou, no dia 2 de maio, errou os tiros que deu em 

alguns patos no dia 4 e, por fim, matou e comeu um pequeno esquilo, e já escrevera no diário 

“quarto dia de fome”. Após esse período, Alex começa a ter mais sorte com suas caças, 
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subsistindo com uma alimentação a base de frutos e pequenos animais. Alguns dias mais 

tarde, o jornalista informa que:  

 

A 22 de maio, caiu uma coroa de um de seus dentes molares, mas o fato parece não 
ter diminuído seu ânimo, pois no dia seguinte ele escalou os noventa metros de uma 
colina íngreme sem nome, semelhante a uma corcova, que se ergue ao norte do 
ônibus (KRAKAUER, 2008, p. 173).     

 

 Não é a solidão, a precariedade de suas instalações no “ônibus mágico”, a dieta restrita 

ou o rigor do clima que mais abalam Alex durante este período de provações. Em uma de suas 

tentativas de caça, o rapaz atira num alce, acertando o alvo. No entanto, suas técnicas para 

defumar a carne são um fracasso e ele perde boa parte do animal. Contrariado por ter tirado 

uma vida e ainda tê-la desperdiçado, Alex se pune:  

 

Embora tenha se recriminado severamente por aquele desperdício da vida que 
tirara, um dia depois parece ter recuperado alguma perspectiva, pois seu diário 
observa: “a partir de agora aprenderei a aceitar meus erros, por maiores que sejam” 
(KRAKAUEUR, 2008, p. 176).  

 

A provação estende-se entre os meses de abril a julho, quando Alex sente-se pronto a 

retornar à civilização. Neste ponto, recebe a recompensa: uma maior compreensão a respeito 

da vida, um anseio por voltar à sociedade com novos valores e condutas. Passado o acidente 

envolvendo o alce, Alex escreve: “Renasci. Esta é minha aurora. A vida verdadeira apenas 

começou” (KRAKAUER, 2008, p. 176).  

De posse de sua recompensa, satisfeito com o período de reclusão no Alasca, convicto 

de que era capaz de viver com o mínimo e pronto para encarar a sociedade, Alex prepara-se 

para retornar ao círculo de convivência humano. Depois de sobreviver à morte e exorcizar 

seus demônios, parece apto a se reconciliar ao mundo comum que deixou para trás. Krakauer 

(2008, p. 177) deixa claro este estágio da jornada do rapaz:  

 

Satisfeito com o que aprendera durante seus dois meses de vida solitária na 
natureza, McCandless decidiu retornar à civilização. Estava na hora de encerrar sua 
“última e maior aventura” e voltar ao mundo dos homens e mulheres, onde poderia 
tomar uma cerveja, conversar sobre filosofia, cativar estranhos com as histórias de 
sua vida. Parecia ter ido além de sua necessidade de afirmar tão inflexivelmente sua 
autonomia, sua necessidade de desligar-se dos pais. Talvez estivesse preparado para 
perdoar as imperfeições deles; talvez estivesse preparado para perdoar até algumas 
dele mesmo. McCandless parecia pronto, talvez, para ir para casa.  
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Alex entra, então, no décimo estágio da Jornada do Herói: o caminho de volta. 

Decidido, resolve regressar a vida em sociedade. A partir do momento que opta por deixar o 

mundo especial, lhe sobram duas possibilidades, ou ele retorna ao mundo comum e coloca em 

prática tudo o que aprendeu ou embarca em outra aventura. Todas as pistas levam a crer que 

Alex estava disposto a optar pela primeira possibilidade.  

 O momento crucial que marca o caminho de volta, é retratado por Krakauer (2008, 

p. 177) no trecho destacado abaixo:  

 

Escrevendo num pedaço de casca de bétula, fez uma lista de coisas a fazer antes de 
partir: “Remendar jeans, fazer a barba! Organizar mochila...” Pouco depois, apoiou 
sua minolta num tonel de óleo vazio e tirou uma foto de si mesmo segurando um 
barbeador amarelo descartável e sorrindo para a câmera, barbeado, com novos 
remendos tirados de um cobertor do exército costurados nos joelhos de seus jeans 
imundos. Parece saudável, mas alarmantemente macilento.  

 

 Apesar de sentir-se renascido, ter conquistado a recompensa e estar relativamente 

acostumado ao mundo especial da provação, imprevistos podem acometer a Jornada do Herói: 

uma reviravolta cercada de obstáculos virá ao encontro do herói que, mais uma vez, deve 

superá-las. E é exatamente o que acontece com Alex. Com a mochila nas costas, refaz o trajeto 

que o levará à civilização. Em meio ao caminho, é bloqueado ao tentar vadear o rio Teklanika:  

 

Se pudesse alcançar a outra margem, o resto da caminhada até a rodovia seria fácil, 
mas para chegar lá teria de transpor um canal de cerca de trinta metros de largura. 
A água, opaca com sedimentos glaciais e apenas alguns graus mais quente que o 
gelo que fora até havia pouco, tinha a cor de concreto molhado. Funda demais para 
ser vadeada, troava como um trem de carga. A correnteza poderosa o derrubaria 
num instante e o carregaria para longe (KRAKAUER, 2008, p. 178).  

 

Sem ter consciência de que existem outras saídas, Alex retorna ao “ônibus mágico”, 

onde deverá encarar o décimo primeiro estágio de sua jornada: a ressurreição. Tal período se 

desenrola entre os meses de julho e agosto de 1992. O começo desta nova etapa é explicitado 

por Krakauer (2008, p. 179): “Portanto, depois de avaliar suas opções, decidiu pelo curso mais 

prudente. Deu meia-volta e começou a retornar ao ônibus, para o coração volúvel do mato”.  

Na ressurreição, Alex deve demonstrar que aprendeu todas as lições impostas na 

provação. Se sobreviver a mais este processo de morte e renascimento, estará apto a regressar 

a vida comum, de fato transformado. Tal etapa é considerada o clímax da Jornada do Herói e 

configura-se como o maior e mais terrível encontro com a morte.  
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 Em Na natureza selvagem, a ressurreição é de fato o momento em que Alex enfrenta 

os maiores perigos. Krakauer (2008, p. 197), com base no diário, reconstitui todas as etapas 

do processo de ressurreição sofridas por seu protagonista:  

 

A 30 de julho, há uma anotação agourenta em seu diário: “EXTREMAMENTE 
FRACO. CULPA DA PANELA. SEMENTE. MUITA DIFICULDADE ATÉ 
PARA FICAR DE PÉ. MORRENDO DE FOME. GRANDE PERIGO”. Antes 
dessa nota, não há nada no diário que sugira que McCandless estivesse em situação 
calamitosa. Estava com fome e sua dieta magra tinha reduzido seu corpo a ossos e 
cartilagens, mas parecia estar com razoável saúde. Então, depois de 30 de julho, sua 
condição física foi subitamente para o inferno. A 19 de agosto, estava morto.  
 

 O jornalista, ao mesmo tempo que busca as causas da morte de Alex, narra o quanto 

sua situação vai tornando-se crítica, à medida que seu corpo está cada vez mais fraco: 

 

“DIA 100! CONSEGUI!”, anotou ele com júbilo no dia 5 de agosto, orgulhoso de 
ter alcançado marco tão significativo, “MAS NA CONDIÇÃO MAIS FRACA DE 
VIDA. A MORTE ESPREITA COMO AMEAÇA SÉRIA. FRACO DEMAIS 
PARA SAIR CAMINHANDO, FIQUEI LITERALMENTE PRESO NO MATO – 
SEM CAÇA” (KRAKAUER, 2008, p. 203).  

 

 Em busca do que, de forma súbita, levou Alex a uma saúde tão debilitada e relutando 

em acreditar que o rapaz se enganara, confundindo a Tanaina plantore com a Hedysarum 

mackenzii, o jornalista descobre, então, que as sementes da Tanaina plantore, planta da qual 

Alex vinha comendo as raízes, eram venenosas, contendo um astrágalo tóxico chamado de 

swainsonina. Krakauer (2008, p. 202), informa:  

 

Os efeitos do envenenamento por swainsonina são crônicos: o alcalóide raramente 
mata rápido. A toxina cumpre sua tarefa insidiosamente, indiretamente, inibindo 
uma enzima essencial ao metabolismo das glicoproteínas. Ela cria algo como um 
bloqueio de vapor nas linhas de circulação dos combustíveis dos animais. O corpo é 
impedido de transformar o que come em fonte de energia utilizável. Se a pessoa 
ingere muita swainsonina, está fadada a morrer de fome, por mais comida que 
ponha no estômago.  

 

 Embora em uma situação calamitosa, agravado pela queda da temperatura que fazia 

com que os dias se tornassem mais curtos, pois “cada rotação da Terra diminuía sete minutos 

da luz do dia e aumentava sete de frio e escuridão” (KRAKAUER, 2008, p. 203), Alex 

persistia. No dia 10 de agosto se alimentou de cinco esquilos e no dia seguinte matou e comeu 

uma ptármiga. Há 12 de agosto, arrastou-se para fora do ônibus para coletar frutos silvestres. 



 158

Antes de sair, rabiscou um bilhete de socorro em uma página arrancada de um romance de 

Nicolau Gogol:  

  

S.O.S. PRECISO DE SUA AJUDA. ESTOU FERIDO, QUASE MORTO E 
FRACO DEMAIS PARA SAIR DAQUI. ESTOU SOZINHO, ISTO NÃO É 
PIADA. EM NOME DE DEUS, POR FAVOR FIQUE PARA ME SALVAR. 
ESTOU CATANDO FRUTAS POR PERTO E DEVO VOLTAR ESTA TARDE. 
OBRIGADO. CHRIS MCCANDLES, AGOSTO? (KRAKAUER, 2008, p. 24).  

 

 A essa altura, depois de um período de provação e da ameaça eminente da morte, um 

novo eu já tinha sido forjado: Chris estava apto a deixar de representar seu papel, já era capaz 

de encarar a si mesmo sem precisar de uma máscara. Vogler (2009, p. 265) deixa claro que 

“os heróis podem ser atingidos pela própria morte ou pelo mal que foram enfrentar”. É o que 

ocorre com o Chris: acometido por seu próprio processo de cura, menos de uma semana 

depois de rabiscar o bilhete, estava morto.  

No entanto, não foi um processo rápido, Chris McCandless sucumbiu lentamente, 

consciente do processo pelo qual estava passando: “A morte aguça a percepção da vida”, 

explica Vogler (2009, p. 262) a certa altura. A premissa demonstra-se verdadeira no caso de 

Chris. Apesar de não ser capaz de sobreviver ao estágio de ressurreição, o rapaz deixa claro 

que alcançou seu elixir, foi capaz de conquistar o que tanto procurava.  

Em carta a Ron Franz, Chris, sob a máscara de Alex, escreve:  

 

Você está errado se acha que a alegria emana somente ou principalmente das 
relações humanas. [...] Está em tudo e em qualquer coisa que possamos 
experimentar. Só temos de ter a coragem de dar as costas para nosso estilo de vida 
habitual e nos comprometer com um modo de viver não convencional 
(KRAKAUER, 2008, p. 68).  

 

 Naquele estágio de sua jornada, não acreditava – de fato – na importância da 

convivência humana em sociedade. Imaginava que poderia alcançar o mesmo tipo de 

contentamento com quaisquer coisas. Depois de terminar a leitura de Doutor Jivago, escreve 

na margem de uma das páginas: “FELICIDADE SÓ REAL QUANDO COMPARTILHADA” 

(KRAKAUER, 2008, p. 197). Chris conquistara seu elixir, mas, ultrapassara todas as suas 

possibilidades de sobrevivência, lhe era impossível completar o último estágio da jornada, o 

retorno com o elixir.  

 Krakauer (2008, p. 197) expõe suas conjecturas sobre o elixir alcançado por Chris:   
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É tentador considerar essa última anotação como mais uma prova de que o longo 
afastamento de McCandless o havia mudado de forma significativa. Ela pode ser 
interpretada no sentido de que ele estivesse pronto, talvez, para abrir um pouco da 
armadura que usava em torno de seu coração, que após retornar à civilização 
pretendesse abandonar a vida de andarilho solitário, parar de fugir tanto da 
intimidade e tornar-se um membro da comunidade humana. Mas nunca saberemos 
com certeza, pois Doutor Jivago o foi o último livro que leu.  

 

 Nas páginas finais de Na natureza selvagem, o jornalista (2008, p. 206) não poupa o 

leitor do triste fim de seu protagonista:  

 

A inanição não é uma maneira agradável de expirar. Nos estágios avançados da 
fome, quando o corpo começa a se consumir, a vítima sofre dores musculares, 
perturbações cardíacas, perda de cabelos, tontura, falta de ar, extrema sensibilidade 
ao frio, exaustão física e mental. A pele fica descolorida. Na ausência de nutrientes 
essenciais, desenvolve-se um grave desequilíbrio químico no cérebro, induzindo a 
convulsões e alucinações. Contudo, algumas pessoas que foram trazidas de volta da 
beira da inanição relatam que, perto do fim, a fome desaparece, a dor terrível se 
dissipa e o sofrimento é substituído por uma euforia sublime, uma sensação de 
calma acompanhada de clareza mental transcendente. Seria bom pensar que 
McCandless experimentou um êxtase semelhante.  
 

 Chris, acometido por todos os sintomas descritos por Krakauer, arrancou a última 

página de Educação de um homem errante, e do lado em branco da folha, escreveu uma 

breve despedida, afirmando que tivera uma vida feliz. O verso da folha era ocupado por um 

poema de Robinson Jeffers, intitulado “Homens sábios em suas horas ruins”:  

 

A morte é uma calhandra feroz, mas morrer tendo feito 
Alguma coisa mais á altura dos séculos 
Do que músculos e ossos é principalmente não deixar passar fraqueza. 
As montanhas são pedra morta, as pessoas 
Admiram ou odeiam sua estatura, sua quietude insolente, 
As montanhas não são amolecidas ou perturbadas 
E os pensamentos de alguns homens mortos têm a mesma têmpora. (KRAKAUER, 
2008, p. 206) 

 

 Firme como a montanha descrita por Robinson Jeffers, Chris McCandless parecia 

aceitar o preço de sua “grande odisséia alasquiana”. Krakauer (2008, p. 207) relata o que 

acredita ser o último dia de vida de Chris: 

 

Um de seus últimos atos foi tirar uma foto de si mesmo, de pé perto do ônibus, sob 
o alto céu do Alasca, segurando com uma das mãos seu bilhete final, a outra 
erguida numa despedida corajosa, beatífica. Seu rosto está horrivelmente emaciado, 
quase esquelético. Mas se sentiu pena de si mesmo naquelas últimas horas difíceis 
– porque era tão jovem, porque estava sozinho, porque seu corpo o traíra e sua 
vontade o abandonara –, isso não aparece na fotografia. Está sorridente e não há 
como se enganar com seu olhar: Chris McCandless estava em paz.  
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 Com este parágrafo Krakauer encerra Na natureza selvagem, o relato da história de 

um rapaz que viveu uma legítima jornada de herói em busca de si mesmo. Nos rastros de Alex 

e mergulhando na vida pregressa de Chris, o jornalista transita numa verdadeira zona 

cinzenta, entre a ficção e a realidade, reconstituindo uma aventura, situada entre o mundo 

comum e o mundo especial.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Clarice Lispector já dizia que a palavra é o domínio sobre o mundo. De fato, as 

palavras são a forma de domínio de qualquer indivíduo sobre o mundo. Não só as palavras, 

qualquer linguagem cumpre esta função. Ao serem utilizadas pelo homem para ordenar sua 

realidade cotidiana, as diferentes linguagens configuram-se como representações de tal 

realidade.    

 As linguagens jornalística e literária, abordadas ao longo desta monografia, por vezes 

se interceptam e por outras se distanciam completamente. No entanto, o essencial é que cada 

uma delas representa a realidade cotidiana de forma legítima. O jornalismo não é capaz de 

captar a realidade em sua totalidade e, dia a dia, lida com uma série de obstáculos que podem 

comprometer o resultado final do trabalho, culminando na publicação de fatos distorcidos 

e/ou incompletos. A literatura, por sua vez, livre do peso de “reproduzir” o mundo, pode 

representá-lo de forma mais legítima, captando a essência de quem (o indivíduo particular e a 

sociedade como um todo) a produziu. Apesar dela não precisar trabalhar de forma direta e 

referencial com o substrato realidade cotidiana, utiliza-o de forma indireta, apreendendo tal 

realidade. 

 Neste sentido, dentro da prática do jornalismo literário, já existe uma espécie de tensão 

natural entre a linguagem literária e a jornalística. A zona cinzenta que acolhe as duas 

linguagens começa a formar-se. Não existem linguagens puras em absoluto, todas elas se 

deixam contaminar por outras linguagens e/ou estão envolvidas com as questões que 

permeiam os conceitos de ficção e de realidade. No caso dos livros-reportagem, a linguagem 

formada através da intersecção de outras não é pura em nenhum dos dois sentidos.     

 Ao misturar as duas linguagens na prática do livro-reportagem, o resultado extrapola o 

fato de em determinado momento o narrador empregar uma linguagem eminentemente 

literária e em outro evidenciar a apuração jornalística, por exemplo. Trata-se, aqui, de marcas 

mais profundas que estão ligadas ao próprio processo de execução dessas linguagens. 

 Fica evidente que o “modo de fazer” é diferente em cada um dos casos. Um maior 

tempo de apuração e produção, o emprego distinto da linguagem, diferentes possibilidades de 

contar a história e um olhar peculiar sobre as personagens são tendências do fazer literário 

que, agregadas no livro-reportagem, resultam em um tema retratado de forma mais 

aprofundada e, por vezes, sofisticada. 
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 No entanto, a relação entre as duas linguagens no interior do livro-reportagem não se 

encerra na nova gama de possibilidades para melhor se contar a história. Ao misturar 

literatura e jornalismo em um mesmo relato tem-se um gênero híbrido que contém elementos 

pertencentes à realidade cotidiana assim como à ficção. Uma narrativa não se configura como 

ficcional apenas quando inventa dada situação ou personagem. Toda vez que o narrador, entre 

as páginas de um livro-reportagem, recria diálogos e cenas ou invade o fluxo de consciência 

de suas personagens, está trabalhando no nível da ficcionalidade.  

 O livro-reportagem, ao combinar duas linguagens, cria um gênero que leva à 

dicotomia ficção x realidade a outro nível de entendimento. Quando recria uma cena ou 

diálogo, o leitor deve ter consciência de que está se deparando com uma representação de um 

fragmento da realidade. Aquela situação específica não se desenrolou exatamente daquela 

maneira na realidade cotidiana. Ao dar um tratamento através da linguagem literária a essas 

situações, o narrador – de certa forma – está sendo mais transparente com seu leitor. Quando 

se desprende das características de fazer da linguagem jornalística um discurso imparcial, 

objetivo, claro e denotativo, utilizando-se de outras técnicas provenientes da prática literária, 

o narrador evidencia ao leitor, quase que de forma metafórica, que tudo não passa de sistemas 

de representação e que, por mais que tente ser imparcial e objetivo, o jornalismo não o é.   

 Através da presente pesquisa exploratória foi possível identificar as marcas da 

linguagem jornalística e literária dentro do gênero livro-reportagem, além de constatar a real 

existência de uma zona cinzenta, entre as fronteiras da ficção e da realidade. Por motivos 

díspares, tanto a linguagem jornalística quanto a literária contêm elementos factuais, 

verossímeis e ficcionais. Como já ficou claro, não existem linguagens puras. Quando 

utilizadas no interior do livro-reportagem, tais linguagens só fazem migrar de seus territórios 

particulares em direção à zona cinzenta.  

 No caso específico de Na natureza selvagem, o livro-reportagem habita a zona 

cinzenta por dois motivos: pelo conteúdo e pela forma de retratá-lo. A combinação das duas 

linguagens não resultou em um livro-reportagem com uma narrativa homogênea, seguindo um 

mesmo padrão ao longo da história. Pelo contrário, o narrador narra, descreve e expõe, às 

vezes reconstitui cenas e diálogos; outras, revela o próprio processo de apuração jornalístico e 

mantém um tom de relato informativo. A forma, então, não é uma constante, e o narrador opta 

por técnicas diferentes a cada momento, como melhor lhe aprouver.   

 Quanto ao conteúdo, temos um protagonista/herói disposto a ingressar no mundo 

especial para vivenciar novas experiências e transformar-se como ser humano. E ele o faz, 
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surpreendendo a todos. Krakauer se equilibra entre as aventuras de Alex e a vida de Chris, 

desvendando os passos de um indivíduo/personagem que, ao não estar satisfeito com a sua 

realidade cotidiana, abandonou-a passando a viver em uma dimensão paralela: o mundo 

especial. Assim, temos um livro-reportagem, com apuração jornalística que está em busca de 

uma espécie de personagem. Ao lidar com o indivíduo e com a personagem, Na natureza 

selvagem vai além de apresentar um protagonista que se encaixa na estrutura da Jornada do 

Herói – ele explora a zona cinzenta, a dicotomia entre ficção e realidade de forma 

diferenciada, persegue os rastros de uma personagem com todos os artefatos e técnicas 

provenientes da linguagem jornalística e tenta cercá-lo, dar-lhe sentido tal qual uma 

personagem ficcional. Krakauer, por vezes, passa a impressão de querer esgotar seu 

protagonista, desvendando-lhe os pensamentos, justificando as ações, reconstituindo cada 

passo: como se o narrador tivesse absoluto controle sobre sua personagem. No entanto, seres 

humanos, por mais que vivam de acordo com a estrutura de um herói, não são seres 

esgotáveis.   

 Além disso, Krakauer também não é um narrador objetivo e imparcial, se impõe no 

interior da narrativa. Ao mesmo tempo em que revela os passos de seu protagonista, o 

jornalista o defende, sustenta hipóteses e tenta comprová-las, especula sobre os sentimentos e 

ações de Chris/Alex. Trata suas fontes de forma diferenciada, as descreve e humaniza frente 

ao leitor. Expõe suas próprias experiências para elucidar as de seu protagonista.  

 A premissa de que uma mesma história nunca será contada da mesma maneira por 

pessoas distintas se aplica em absoluto neste caso. Temos um narrador que relata a vida de 

Chris com um objetivo bem específico. Assim, apesar da extensa apuração – em sentido 

vertical e horizontal – e do esforço em seguir cada passo da jornada de sua personagem, o 

leitor não deve confiar em absoluto na história que lhe é apresentada. Como em qualquer 

notícia jornalística, aqui não é possível apreender se o narrador omitiu de forma deliberada 

determinado fato da vida de seu protagonista, por exemplo, ou se, simplesmente não teve 

acesso a certa informação, desconhecendo-a.  

 As histórias de vida são constituídas por pequenos fragmentos da realidade. O 

jornalista, tal qual um narrador ficcional, escolhe o que deseja retratar e como irá fazê-lo. A 

diferença primordial é que enquanto um recorre as suas próprias experiências e à imaginação, 

o outro apura fatos pertencentes à realidade, reorganizando-os no interior da narrativa. 

Portanto, não se trata da realidade tal qual ocorreu. Trata-se de uma versão, uma soma de 

fragmentos ordenados, uma entre possíveis representações.  
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  O narrador/jornalista do livro-reportagem procura dar sentido aos acontecimentos e às 

personagens que o envolvem, criar laços entre leitores e personagens, tecer linhas com um 

sabor mais apurado do que aquelas encontradas no jornalismo tradicional. Para isso, vale-se 

de instrumentos de coleta de dados mais abrangentes, um número mais repleto de fontes, um 

tempo maior para apuração, permitindo uma pesquisa de fôlego. Depois de coletar o maior 

volume possível de fragmentos da realidade, irá trabalhar com cuidado em sua trama, tecendo 

cada linha através de uma linguagem mais opaca do que a utilizada na realidade cotidiana, 

com personagens mais delineadas e humanas, situações bem desenvolvidas e dilemas 

provenientes de temas universais.  

 Assim, o narrador/jornalista embrenha-se na zona cinzenta que habita as fronteiras 

entre a ficção e a realidade, assume a impureza das linguagens e a impossibilidade de se 

trabalhar apenas ao nível da ficção ou da realidade. Na natureza selvagem, ao se configurar 

como um caso extremado de livro-reportagem que trabalha a dicotomia ficção x realidade 

tanto no plano da forma quanto do conteúdo, é um autêntico residente de tal zona cinzenta, 

equilibrando-se entre linguagens, realidades e para-realidades.  
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