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Resumo 

 

A proposta desse artigo é mostrar a importância que o jornalismo humanizado, juntamente 

com o jornalismo literário e o gênero reportagem tiveram para relatar histórias de vidas 

por meio da revista Retratos. Nesse artigo, é apresentado o jornalismo humanizado e 

aproximação entre ele e o personagem. Também discute a contribuição que o jornalismo 

literário trouxe para a execução do texto. Por fim, apresenta-se o gênero reportagem sendo 

o mais apropriado para relatar histórias até seu esgotamento.  

 

Palavras-chave: jornalismo humanizado; jornalismo literário; reportagem; revista 

Retratos. 

 

 

Introdução 

 

Este artigo foi baseado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), intitulado 

Revista Retratos: as histórias do primeiro Shopping Popular prudentino pelo Jornalismo 

Humanizado, realizado, em 2016, na Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), pelos 

alunos Carlos Alexandre Volpi Junior, Diviane Silva Alves, Leidineia de Paula Satiro e 

Maria Carolina de Melo Lara. Por meio do TCC, surgiu a ideia de escrever um artigo que 

visa mostrar a importância e a do jornalismo humanizado, utilizado para contar histórias 

de pessoas, com o auxílio do jornalismo literário e para colocar em prática as técnicas 

aplicamos o jornalismo humanizado e literário na revista pelo gênero reportagem.  

O artigo é dividido em quatro seções. A primeira apresenta o jornalismo 

humanizado e sua importância dentro da narrativa jornalística. A segunda traz as 
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características do jornalismo literário e sua contribuição para o texto humanizado. A 

terceira apresenta o gênero reportagem e seus desdobramentos ao resgatar uma notícia, 

utilizado para aplicar o jornalismo humanizado e literário.  

Por fim, na quarta seção apresenta as técnicas aplicadas dentro da revista e aponta 

a importância do jornalismo humanizado, literário e a reportagem para a produção da peça 

prática.   

 

1. Jornalismo humanizado: sua importância na narrativa jornalística 

 

Jorge Kanehide Ijuim (2016), idealizador do jornalismo humanizado, questiona 

em seu doutoramento o porquê e como o jornalismo poderia contribuir na humanização 

no processo do meio educacional. O autor defende a ideia de que, dentro desse gênero, 

“[...] o ser humano seja o ponto de partida e o ponto de chegada”. Ele acredita que o 

jornalismo humanizado começa antes mesmo da pauta para uma reportagem, ou seja, na 

consciência de cada jornalista. (IJUIM, 2016, p. 8) 

O repórter precisa lançar um olhar de identificação e projeção humana da própria 

condição nos semelhantes, sejam celebridades ou pessoas do cotidiano. Lembrando que 

“onde há a pessoa humana, pode haver uma história maravilhosa a ser contada, mesmo 

que os primeiros indícios sejam desestimulantes. O olhar e o escrutínio do autor é que 

fazem a diferença”. A descoberta do tesouro escondido na pedra bruta exige tempo, 

paciência, determinação. (LIMA, 2009, p. 359) 

Jasper e Kaliberda (2013) definem esse tipo de abordagem como uma estratégia 

para atrair a curiosidade do leitor baseando as notícias em histórias humanas, sem, no 

entanto, tratar as fontes como meras declarações formais, e sim como pessoas com 

motivações, contextos sociais e interesses diversos. E, acima de tudo, o cuidado ético em 

tratar as notícias, fatos e acontecimentos de tal forma que os personagens não sejam 

reduzidos a estereótipos. (JASPER; KALIBERDA, 2013, p. 3) 

O homem é o principal elemento de uma narrativa humanizada. “Ao encontrar 

histórias de personagens da vida real, é missão do jornalista torná-las acessíveis ao 

público, sem espetacularização.” Para fazer esse gênero jornalístico, é preciso ter um 

olhar sensível, a observação torna-se importante nesse processo. “A descrição minuciosa 

do fato a ser noticiado é uma das principais características da humanização do relato e 
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deve ser feita com precisão e cuidado”. (ALVES; NASCIMENTO; BEZERRA, 2015, p. 

2)  

Ijuim (2016) pontua que é importante também que o jornalista “[...] esvazie-se de 

preconceitos de modo a captar, ver e enxergar, ouvir e escutar, questionar e sentir”, ele 

deve adotar uma postura de humildade e solidariedade para com o próximo, em que a 

curiosidade e a descoberta fazem com que ele vivencie as dores do mundo. “Assim, seu 

trabalho respeita as diferenças de qualquer natureza e se isenta de prejulgamentos, de 

preconceitos e estereótipos. Sua narrativa adquire caráter emancipatório, pois, de forma 

humanizada, seu ato é humanizador.” (IJUIM, 2016, p. 9-10).  

O relato humanizado é diferente do que se vê nos jornais. “Esse tipo de abordagem 

permite ao jornalista explorar novas percepções do mundo, mostrando um lado humano 

dos fatos e, sobretudo, de personagens que chamam a atenção do público através de suas 

histórias”. (ALVES; NASCIMENTO; BEZERRA, 2015, p. 2)  

Nesse tipo de reportagem, o personagem tem que ser valorizado, sendo este o 

ponto de partida na narrativa, porém é preciso muito mais. Para ele, não adianta uma 

reportagem bem escrita e com o personagem em destaque, em que descaracteriza o 

humano desses personagens. Fazer essa prática “é um grande equívoco, não é suficiente 

para humanizar se a notícia é toda estereotipada, preconceituosa”. (IJUIM, 2016, p. 10) 

O jornalista tem que colocar-se como ser humano, pois ele também é um cidadão 

que integra a espécie humana, mesmo que seja um profissional. No primeiro contato com 

o entrevistado, o jornalista deve captar as informações, consultar as fontes, contar com a 

observação que unirá sua dimensão objetiva e subjetiva a fim de ter uma compreensão 

maior do fato que ele irá reportar. (MONTIPÓ, 2011, p. 5) 

Existem alguns passos importantes para a produção da matéria humanizada. O 

primeiro passo é não se deixar levar pelos pré-conceitos existentes sobre: cultura, religião, 

sexualidade, questões raciais e sociais. O segundo passo é tornar a entrevista em um 

diálogo com a pessoa. (ALVES; NASCIMENTO; BEZERRA, 2015, p. 2)   

É preciso sair do lead tradicional. Ou seja, tratar as informações com mais 

criatividade, deixando-as mais humanizadas, e com detalhes. Ainda sobre o tratamento 

das informações, Medina (apud MONTIPÓ, 2011, p. 5) destaca que é importante o 

repórter desenvolver a sensibilidade através do olhar, gesto e atitude corporal.  
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A matéria jornalística humanizada se caracteriza por trazer um texto diferenciado 

e que foge do convencional, na qual pretende atrair a atenção do leitor e convidá-lo para 

a leitura de histórias de vidas. (ALVES; NASCIMENTO; BEZERRA, 2015, p.5) 

O jornalista ao trabalhar com o relato humanizado usa uma ferramenta social, que 

satisfaz a curiosidade das pessoas e o vácuo universal de noticiar o tempo e a existência 

humana. Ou seja, ele aproxima o jornalismo dos processos da vida e da cultura. “É a 

forma de se perceber, nas manifestações do cotidiano, a complexidade dos problemas e, 

pelo relato, ligá-las aos valores da vida humana, rumo à transformação.” (CHAPARRO, 

2004, apud MONTIPÓ, 2011, p. 5-6)  

Montipó (2016) salienta que o repórter é colocado como o próprio autor da 

narrativa dos fatos sociais. “Esta humanização pressupõe, portanto, que o repórter assuma 

a natureza autoral de seu trabalho, em que é possível relatar o que viu e em alguns casos, 

o que sentiu”. (MONTIPÓ, 2016, p. 10) 

Para compreender e explicar as essências dos fenômenos sociais pelas ações 

humanas, é necessário o comunicador atribuir sentidos e significados. “Se busca a 

compreensão, conta com a observação objetiva, mas, para isso, recorre a um caráter 

humano nato, a subjetividade, o fundo intimista capaz de tornar a narração viva-humana.” 

(IJUIM, 2013, p.41) 

 

O jornalismo humanizado, portanto, não se propõe apenas a produzir 

textos diferenciados, com linguagem que usufrui dos recursos da 

literatura que valoriza personagens. Mais que isso, leva a essência das 

ações humanas, é um olhar, uma perspectiva, um ponto de partida 

diferenciado. (ALVES; SEBRIAN, 2008, p. 2) 

 

Neste sentido, as técnicas do jornalismo literário contribuem diretamente com o 

relato produzido pelo fazer jornalístico humanizado, uma vez que segundo Pena (2006, 

p. 13), esse gênero utiliza-se dos recursos e potencialidades do jornalismo, ultrapassando 

barreiras e os limites dos fatos cotidiano, proporcionando uma visão ampla e diferenciada 

da realidade, rompendo os padrões básicos do lead em uma notícia, garantindo uma 

profundidade e perenidade aos relatos.  
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1.1 Jornalismo literário: e sua contribuição para o texto humanizado 

Pena (2006) caracteriza o jornalismo literário em sete diferentes características. 

“É o que eu chamo de estrela de sete pontas, já que são sete diferentes itens, todos 

imprescindíveis, formando um conjunto harmônico e retoricamente misto [...].” (PENA, 

2006, p. 13) 

Na primeira ponta desta estrela, o jornalista literário utiliza a potencialidade que 

os recursos do jornalismo oferecem. Ele não deixa de colocar em prática aquilo que 

aprendeu no jornalismo diário, nem ao menos as técnicas narrativas. É importante 

preservar os bons e velhos princípios da redação como: “[...] a apuração rigorosa, a 

observação atenta, a abordagem ética e a capacidade de expressar claramente, entre outras 

coisas”. (PENA, 2006, p. 13-14) 

Na segunda ponta da estrela está ultrapassar os limites do acontecimento cotidiano 

e romper as características básicas é essencial no jornalismo, em especial a periodicidade 

e a atualidade. Ou seja, não têm a preocupação com o deadline que é o fechamento de 

uma edição, em que a reportagem deve ser entregue pronta. E nem com o factual, que é 

algo novo, em que o leitor tem o desejo de consumir a informação do fato o mais rápido 

possível. (PENA, 2006, p. 14) 

Pena (2006) considera a terceira característica do jornalismo literário como uma 

visão ampla da realidade, ultrapassando barreiras e rompendo limites. “Mas não entenda 

por visão ampla um pleno conhecimento do mundo que nos cerca. Qualquer abordagem, 

de qualquer assunto, nunca passará de um recorte, uma interpretação, por mais completa 

que seja”. (PENA, 2006, p. 14). Dentro desta visão de recorte e interpretação da realidade 

cotidiana que o autor pontua, ele também contextualiza a informação com o jornalismo 

literário.  

A quarta característica do jornalismo literário consiste em exercer a cidadania para 

a contribuição da formação do bem comum ao cidadão. Já na quinta, o autor diz que ela 

rompe totalmente o conceito e os padrões básicos do lead que são seis perguntas: O que, 

quem, quando, onde, como e por quê. Ele ainda acrescenta que é preciso deixar de lado a 

falta de criatividade, elegância e estilo e fugir desta fórmula de lead no texto, aplicando 

as técnicas literárias de construção narrativa. A sexta característica do jornalismo literário 

visa não prezar as fontes oficiais que sempre aparecem na imprensa como sujeitos que 

ocupam algum cargo público ou função específica, mas sim, “[...] ouvir o cidadão comum, 
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a fonte anônima, as lacunas, os pontos de vista que nunca foram abordados”. (PENA, 

2006, p. 14- 15) 

Por fim, a última característica do jornalismo literário que para Pena (2006), é a 

perenidade. Ele diferencia da reportagem cotidiana, pois uma obra baseada nos preceitos 

do jornalismo literário não pode ser superficial igual a uma notícia do dia seguinte. 

 

Diferentemente das reportagens do cotidiano, que, em sua maioria, 

caem no esquecimento no dia seguinte, o objetivo aqui é a permanência. 

Um bom livro permanece por gerações, influenciando o imaginário 

coletivo e individual em diferentes contextos históricos. Para isso, é 

preciso fazer uma construção sistêmica do enredo, levando em conta 

que a realidade é multifacetada, fruto de infinitas relações, articuladas 

em teias de complexidade e indeterminação. (PENA, 2006, p. 15) 

 

O jornalismo literário americano, conhecido como New Journalism ou Novo 

Jornalismo, deu-se pelo manifesto do gênero em 1973, escrito por Tom Wolfe. O autor 

americano é conhecido como o fundador do jornalismo literário contemporâneo. (PENA, 

2006, p. 51)  

Um dos elementos jornalísticos que o caderno literário trouxe, segundo Bulhões, 

foi à ficção que, além ser um fato estético, é uma característica encantadora. “Durante 

séculos - antes do advento do cinema, da televisão e da internet – a literatura saciou, de 

forma hegemônica, necessidades de fantasia dos seres humanos.” Ou seja, ela é uma das 

atividades mais potentes e antigas de narrar e comunicar histórias da própria civilização 

humana. Para a literatura, não é interessante extrair um fato verdadeiro, “mas uma 

verdade simbólica ou alegórica, isso não quer dizer, todavia, que a presença da ficção seja 

suficiente para assimilar a natureza da literatura”. (BULHÕES, 2007, p. 16-17)  

O recurso da ficção não aparece somente na literatura, mas também em histórias 

em quadrinhos, piadas, na legenda, em um filme de ficção científica etc. “A ficcionalidade 

literária constrói seres e objetos que não existem no mundo empírico. Não possuem 

verdade factual, ou melhor, não possuem o compromisso de assemelhar-se ao mundo 

factual e empírico”. (BULHÕES, 2007, p.17)  

Com o passar do tempo, o jornalismo vai assumindo uma posição contrária dos 

elementos de ficção e fantasia. “A matéria do jornalismo seria a própria vida, mas a vida 

como substância plausível e demonstrável”. Desta forma, o profissional estará assumindo 

um papel digno de registrar a realidade, sendo o porta-voz da sociedade e o compromisso 

de dizer somente a verdade. (BULHÕES, 2007, p.23) 
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Para Lima (2009), a literatura contemporânea não há relação existente com os 

primórdios da imprensa moderna, a necessidade do reportar o factual. “E é esta tarefa, a 

de sair ao real para coletar dados e retratá-lo, a missão que o jornalismo exige das formas 

de expressão que passa a importar da literatura, adaptando-as, transformando-as.” (LIMA, 

2009, p.178) 

 

Num primeiro movimento, o jornalismo bebe na fonte da literatura. 

Num segundo, é esta que descobre, no jornalismo, fonte para reciclar 

sua prática, enriquecendo-a com uma variante bifurcada em duas 

possibilidades: a de representação do real efetivo, uma espécie de 

reportagem com sabor literário dos episódios sociais, e a incorporação 

do estilo de expressão escrita que vai aos poucos diferenciando o 

jornalismo, com suas marcas distintas de precisão, clareza, 

simplicidade. (LIMA, 2009, p. 178) 

 

1.2 Reportagem: seus desdobramentos ao resgatar uma notícia 

 

A partir do aparato teórico sobre jornalismo humanizado e literário, é possível 

vislumbrar que apenas as reportagens podem dar conta de todas as demandas da área. 

Afinal, as reportagens são matérias jornalísticas mais longas, que normalmente ocupam a 

página inteira do impresso, meia ou um terço de uma página. Seu conteúdo pode ser um 

fato de grande impacto, assuntos políticos, cultural, econômicos, de saúde, política, 

educação entre outros. Esse gênero jornalístico exige ser investigado, pesquisado até seu 

esgotamento. “É da natureza da reportagem revelar a origem e o desenrolar da questão 

que ele retrata. [...] a reportagem responde, ou busca responder em tese aos interesses 

sociais”. (GUIRADO, 2004, p. 22)   

No livro Manual do foca, Jorge (2012) define o termo reportagem como um 

gênero que pode ser entendido jornalisticamente em quatro acepções: 

 

Resultado de busca de informação, cobertura; atividade de coleta de 

informações; trabalho de preparar e redigir a informação; conjunto de 

jornalistas encarregado do setor informativo do jornal: a reportagem ou 

o reportariado; produto específico resultante do trabalho de reportar 

determinados fatos, com a pretensão de aprofundar o assunto e provocar 

o debate. (JORGE, 2012, p. 69-70) 

 

A reportagem como um gênero jornalístico é diferente da notícia por vários 

aspectos. “O primeiro deles é que a reportagem não cuida da cobertura de um fato singular 
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ou de uma série de fatos, mas do levantamento de um assunto ou do relato de um episódio 

complexo, de acordo com um ângulo preestabelecido”. (LAGE, 2006, p. 54) 

Jorge (2012) também defende a ideia de que a reportagem é o ponto de partida da 

notícia e ampliação dela. A autora afirma que, se não for assim, a reportagem não faz 

parte do gênero de notícia. E sim, do gênero de opinião, crônica, ensaio ou resenha. Ela 

exige um texto extenso e aprofundado, na qual faz parte do jornalismo interpretativo. No 

sentido mais geral de reportagem, esse gênero é como: “o relato de uma ocorrência de 

interesse coletivo, testemunhada ou colhida na fonte por um jornalista ou um corpo de 

profissionais do jornalismo; é oferecida ao público segundo forma especial, por meio dos 

veículos jornalísticos”. (JORGE, 2012, p.70) 

Mesmo que a reportagem não precisa necessariamente da atualidade, certamente, 

ela não terá o cunho imediato que a notícia tem, pois apresenta detalhes e contextualiza 

assuntos que já foram publicadas, independente se foi mencionada com o caráter 

informativo. Fatos do passado podem ganhar espaço para uma reportagem, desde que seja 

assuntos com importância para resgatar a notícia, que tenha interesse significativo e 

desperte curiosidade histórica. (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 18)  

No jornalismo, o percurso da reportagem é o caminho para elaboração do texto, 

por meio das questões que se pretende desvendar pela investigação. O “repórter, ciente 

de sua tarefa, não se sente satisfeito com a coleta de dados, ele não para de garimpar 

informações e palavras que possam decifrar o acontecimento”. Cada profissional 

desenvolve sua maneira de investigar, perceber e reportar aquilo que está ao seu redor. 

Lembrando que cada tema há um tratamento diferente. Talvez o ponto simples ao 

processo de reportar seja o interesse em transmitir informações que afetam as pessoas 

sejam elas positivas ou negativas.  (GUIRADO, 2004, p. 50) 

Ao investigar, o repórter entra na realidade e descobre fatos que contêm 

informações que adequam no discurso jornalístico.  

 

Não cabe ao repórter apenas o papel de transmitir a informação, mas o 

de selecionar um quê informar e um como informar. Porém, um quê e 

um como muito além dos princípios básicos da pauta, que na maioria 

das vezes só pretende preencher o lead (quem, quando, o que, por quê, 

onde e como). (GUIRADO, 2004, p. 75) 

 

Cada jornalista tem um modo de ver e descrever o mundo, assim como a maneira 

de reportar. A pauta determina metas a serem cumpridas na reportagem, que é 
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desenvolvida pela investigação. Apesar das “regras delineadas” pela pauta acredita-se que 

o repórter deve ir além. (GUIRADO, 2004, p. 77) 

[...] é preciso abrir bem os olhos para ver tudo o que for possível, 

registrar a realidade que puder ser captada, depois apurar, investigar 

exaustivamente tudo o que foi farejado para reunir os fragmentos da 

percepção e da investigação na elaboração do texto. Dessa forma, a 

pauta pode servir como guia investigativo, mas não como tapa-olhos do 

repórter. (GUIRADO, 2004, p. 78)  

 

O trabalho no repórter deve ser a mesma, para cobrir um acidente de trânsito, a 

morte de um papa, uma tragédia, independente onde for, ele deve contar o que aconteceu, 

enquanto ele não estiver absolutamente seguro das informações que tem, não deve para 

de garimpar as informações. (KOTSCHO, 2004, p. 25) 

Todo texto jornalístico é consequência da seleção de imagens e reflexões, 

sensações da realidade reportada. A busca pela novidade, “impulsiona a elaboração do 

texto”, tentar descobrir um novo percurso para narrar antigos temas é um desafio. 

Diferentes observações “provocarão variações sobre o mesmo tema: por isso, o mesmo 

fato assume caráter diferente em diferentes jornais”. Independente da ideologia, filosofia, 

sistema econômico ou político, uma matéria jornalística recebe versão distinta em cada 

veículo de comunicação, porque foi analisada, observada e executada por profissionais 

diferentes. (GUIRADO, 2004, p. 99-100)  

A realidade deveria ser transferida para a linguagem jornalística de maneira 

concisa, “pintando o acontecimento para o maior número de leitores, porque o homem 

comum nem sempre tem a medida de um escândalo envolvendo milhões de dólares”. Os 

exemplos tornam a leitura mais compreensível e descrevem a dimensão do fato. É 

essencial que o jornalista se lembre de que ele está descrevendo algo para alguém que não 

teve acesso às informações ou não estava no local do ocorrido, vivenciado pelo repórter. 

A partir dessa questão, ele deve descobrir a melhor forma de relatar o acontecimento, 

“utilizando-se de uma mescla de vocábulos populares, metáforas, termos elevados e 

galantes, como quem desvela segredos e enovela horrores”. (GUIRADO, 2004, p. 101-

102) 

 

 

2. O jornalismo humanizado, literários e a reportagem na revista Retratos 

 

A revista Retratos é um projeto experimental realizado pelos alunos da Faculdade 

de Comunicação Social Jornalista Roberto Marinho de Presidente Prudente, da 
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Universidade do Oeste Paulista (Facopp/Unoeste). A Retratos é de cunho cultural e seu 

objetivo é abordar de maneira profunda e histórica assuntos relacionados à cultura da 

cidade, trazendo detalhes que enriqueçam a história.  

A primeira edição foi criada, em 2009, pelas alunas Bruna Menezes, Camila 

Garrido, Soraia Marino e Valquíria Zanetti. O tema central foi “Os 50 anos do teatro 

prudentino”, que relatou as dificuldades que a arte atravessou para se manter vivo. A 

partir daí, outros alunos se propuseram a criar novas edições para a revista. 

Em 2010, a segunda edição trouxe “A História do Carnaval de Rua de Presidente 

Prudente”, os pesquisadores utilizaram fotografias da época e relatos de pessoas que 

participaram das escolas de samba. A terceira edição aconteceu em novembro de 2010, 

abordando o tema “Os 19 anos do Assentamento Che Guevara”, no Município de Mirante 

do Paranapanema (SP). Os autores resolveram relatar a realidade das pessoas que, às 

vezes, passam despercebidas pela sociedade e pelos próprios pesquisadores.  

A quarta edição foi produzida em 2013, o tema foi “Jornalismo de revista e as 

histórias de vida no Parque do Povo de Presidente Prudente (SP)”. O objetivo dos 

pesquisadores foi elaborar uma revista impressa e apresentar histórias de pessoas que 

tiveram suas vidas relacionadas ao Parque do Povo. Local este que além de ser um ponto 

turístico, é um lugar em que as pessoas se encontram, oferece atividades esportivas e 

espaço para eventos culturais da cidade.  

Para a quinta edição da revista Retratos, foi produzida uma linha editorial com as 

reportagens e fotografias que ajudam a mostrar o cotidiano e a história de pessoas que 

fizeram ou fazem parte do Camelódromo de Presidente Prudente. Os pesquisadores 

aplicam as técnicas jornalísticas e também a linguagem informativo-interpretativa de 

revista. Para cada uma delas, foi produzida uma pauta que surgiram a partir de temas 

como: a fé, o amor, trocas comerciais, jovens empreendedores, alimentação, lei de 

regulamentação, infraestrutura, solidariedade, posso te ajudar?, rádio comercial do 

camelódromo, comércio ilegal, Associação do Camelódromo e implantação do espaço.  

A revista também contou com uma crônica escrita pelo jornalista Thiago Ferri 

que, relata as experiências vividas por ele ao fazer uma matéria envolvendo o 

Camelódromo. Para esta edição também houve a colaboração de Weverson Nascimento 

que utilizou a fotorreportagem para relatar vidas.  

A quinta edição da revista Retratos traz como tema “As Histórias do Primeiro 

Shopping Popular Prudentino”, e nela o intuito foi empregar os detalhes do local com a 
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ajuda do gênero reportagem. Assim, foi dado um destaque maior ao jornalismo 

humanizado, pois ele traz o personagem como elemento primordial, dando vida e voz a 

eles. 

Nesse gênero, o homem é o principal elemento na narrativa humanizada. O 

jornalista, ao deparar com histórias dos personagens da vida real, deve “torná-las 

acessíveis ao público, sem espetacularização”. Para colocar em prática esse gênero 

jornalístico, foi necessário um olhar sensível e a observação torna-se importante nesse 

processo. “A descrição minuciosa do fato a ser noticiado é uma das principais 

características da humanização do relato e deve ser feita com precisão e cuidado”. 

(ALVES; NASCIMENTO; BEZERRA, 2015, p. 2)  

Na reportagem intitulada “Solidariedade e fé andam juntas”, é possível notar a 

descrição dos detalhes utilizados, e a importância ao relatar a história.  

 

Sentado na cadeira laranja, de camisa lilás listrada, calça jeans e sapato 

social, confortavelmente, lá estava o comerciante Edson Shigueiru 

Uemura, 59 anos, observando o vai e vem de pessoas pelo Shopping 

Popular, na companhia do velho amigo, “o cigarro” entre os dedos da 

mão direita. (JUNIOR, 2016, p. 10) 

 

A descrição no Jornalismo Humanizado torna o repórter o próprio autor da 

narrativa, e faz com que ele assuma a natureza de seu trabalho, podendo até mesmo, 

relatar sua experiência no texto. Na reportagem “Experiências compartilhadas”, pode-se 

identificar que a repórter relata sua vivência com o personagem. Essa técnica faz com que 

o texto fique mais harmonioso, além de mostrar o verdadeiro contato entre entrevistado e 

repórter - que muitas vezes não aparece no jornalismo tradicional -, fazendo da entrevista 

um verdadeiro diálogo.  

 

Todas as vezes que encontrava o vendedor Jhonatan Aguiar Alves, de 

24 anos, no Camelódromo eu ganhava sorrisos. Mas, naquela tarde, foi 

diferente. Apareceu tímido, talvez porque eu estava ali, pronta para 

segui-lo em suas vendas pelo Shopping Popular. O braço direito 

segurava o capacete e a bolsa térmica aberta. Com força o jovem 

carregava a mochila cheia de “delícias”. Tinha pavê de morango, sonho 

de valsa, pudim de chocolate e leite condensado, bolo de cenoura, 

chocolate cremoso com creme belga, bombons, bolachinhas, cone de 

leite ninho e bolo salgado com molho verde. Hum... Essas gostosuras 

deram água na boca e vontade de experimentá-las não faltou, queria 

todas. (LARA, 2016, p. 20) 
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No Jornalismo Literário o autor acaba rompendo totalmente o conceito e os 

padrões básicos do lead que são seis perguntas: O que, quem, quando, onde, como e por 

quê. Um exemplo do jornalismo literário aplicado na revista é a reportagem intitulada: 

“Pisando em ovos”. O intertítulo infraestrutura traz uma visão ampla da realidade, 

ultrapassa barreiras e rompe os limites ao tratar do local estudado. 

 

“Levei um engenheiro até o Camelódromo, ele disse que, se pegasse 

fogo no local, em apenas sete minutos tudo seria consumido e que muita 

gente iria morrer, não só queimada, mas também intoxicada. Isso 

aconteceria não só por conta da logística ou pelo fato dos corredores 

serem apertados e comprimidos, mas porque as fiações ficam expostas 

e por possuir características inflamáveis”, argumenta o promotor. 

(ALVES; LARA, 2016, p. 24) 

 

Outra característica do jornalismo humanizado é não priorizar as fontes oficiais 

que sempre aparecem na imprensa como sujeitos que ocupam algum cargo público ou 

função específica, mas sim, “[...] ouvir o cidadão comum, a fonte anônima, as lacunas, os 

pontos de vista que nunca foram abordados”. (PENA, 2006, p. 14- 15). No Jornalismo 

Literário é permitido a criatividade, elegância e estilo, além de deixar de lado a fórmula 

de lead tradicional, o que pode observar na reportagem abaixo “Liga o som”, nela foi 

aplicada as técnicas literárias de construção narrativa.  

 

Nos primeiros segundos das 8h da manhã, já é possível ouvir a canção: 

“Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma 

família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de 

corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador!” A 

música católica Oração pela família, cantada pelo padre Zezinho, faz 

parte da abertura na programação da rádio Shopsom, instalada no 

Shopping Popular de Presidente Prudente, o Camelódromo. (SATIRO, 

2016, p. 32) 

 

Para colocar em prática as técnicas do jornalismo humanizado e literário foi 

necessário aplicar o gênero reportagem na revista. O gênero jornalístico é diferente da 

notícia por vários aspectos. “O primeiro deles é que a reportagem não cuida da cobertura 

de um fato singular ou de uma série de fatos, mas do levantamento de um assunto ou do 

relato de um episódio complexo, de acordo com um ângulo preestabelecido”. (LAGE, 

2006, p. 54) 
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Para compor o gênero foi produzida duas reportagens “Ilegalidade versus 

sobrevivência” e “Pisando em ovos” dois assuntos pertinentes e que mostram a verdadeira 

realidade das pessoas que trabalham no Camelódromo.  

 

Bolsas, óculos, tênis, bebidas, brinquedos, perfumes, DVDs, CDs, 

relógios. Todos esses produtos e outros são encontrados facilmente no 

Camelódromo de Presidente Prudente. [...] Parte dessas mercadorias é 

considerada ilegal, vendida mais barata porque não recolhem impostos, 

os produtos são nacionais ou de origem estrangeira. [...] Além do crime 

de contrabando e descaminho, tem o de violação aos direitos autorais e 

de propriedade de marcas. (JUNIOR; SATIRO, 2016, p. 28) 

 

A reportagem é o ponto de partida da notícia e ampliação dela, se não for assim, 

a reportagem não faz parte do gênero de notícia. E sim, do gênero de opinião, crônica, 

ensaio ou resenha. Ela exige um texto extenso e aprofundado, na qual faz parte do 

jornalismo interpretativo. Esse gênero é como: “o relato de uma ocorrência de interesse 

coletivo, testemunhada ou colhida na fonte por um jornalista ou um corpo de profissionais 

do jornalismo; é oferecida ao público segundo forma especial, por meio dos veículos 

jornalísticos”. (JORGE, 2012, p.70) 

A reportagem “Pisando em ovos” também aborda a complexidade do local. 

 

[...] “Aqui no Camelódromo a infraestrutura dos boxes é muito ruim. 

Uns são mais baixos, outros são mais altos e isso faz com que em dias 

de chuva forte acumule água na cobertura. Essa água escorre pelas 

paredes e acaba molhando as mercadorias, sem contar que queima os 

reatores das lâmpadas”. (ALVES; LARA, 2016, p. 24) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas quatro seções desse artigo foram apresentadas as técnicas e a importância do 

jornalismo humanizado, literário e a reportagem para a aplicação de um meio de 

comunicação revista.  

Na quinta edição da revista Retratos traz em destaque “As Histórias do Primeiro 

Shopping Popular Prudentino” da cidade que abriga 270 pequenas lojas, gerando emprego 

para 540 pessoas. O objetivo foi relatar essas histórias por meio do jornalismo 

humanizado, que traz o personagem como elemento primordial na narrativa. O jornalismo 

literário permitiu que se deixasse de lado o lead tradicional muito utilizado no jornalismo, 

para dar vida as pessoas.  
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Para colocar em prática as técnicas o gênero escolhido foi a reportagem, porque 

além de ser matérias mais longas, seu conteúdo pode ser de grande impacto e exige ser 

investigado até seu esgotamento. “[...] a reportagem responde, ou busca responder em 

tese aos interesses sociais”. (GUIRADO, 2004, p. 22)  

No decorrer da pesquisa, constatou-se que os gêneros estudados atualmente são 

pouco utilizados nos meios de comunicação e que eles recebem pouco espaço em alguns 

meios de comunicação como revistas, jornais e internet. Mas, para contribuir com 

mudanças nesse quesito, optou-se por mostrar o quanto eles foram essenciais para relatar 

vidas e aproximar as narrativas das pessoas. Por meio desses gêneros, foi possível uma 

liberdade maior para fazer descrições das experiências obtidas como: o que os repórteres 

viveram, os cheiros que sentiram, as cores que viram, os traços das pessoas, os ambientes 

etc.  
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