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Resumo 

 

As produções jornalísticas que envolvem literatura apresentam maior elaboração de 

conteúdo, o jornalista vivencia o que está produzindo e por isso mantém contato direto 

com tema de seu trabalho. Dessa maneira, traz para o leitor informações mais próximas 

do real promovendo assim, um conhecimento original sobre os assuntos pautados. 

Conclui-se que a internet pode ser parte notável nesse processo, já que dá a 

possibilidade de trabalhar com o conteúdo de maneira mais elaborada e criativa, 

sustentando ainda mais as características do jornalismo literário. É por esse motivo que 

o seguinte artigo se propõe analisar as produções do UOL TAB, editorial interativo do 

site de notícias UOL.  
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Introdução 

 

O jornalismo literário, gênero que deu seus primeiros passos por volta da década 

de 1960 (PENA, 2016, p. 14) na Europa, trouxe uma nova forma de fazer jornalismo. A 

produção que antes seguia a base primordial do jornalismo respondendo as perguntas do 

lide (O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê?), vai além e promove novas 

ramificações para o campo jornalístico. Esse gênero envolve muito a construção 

narrativa, descrição, sensibilidade por parte do jornalista que escreve, envolvimento 

com o que está sendo retratado, fuga do lide, obrigação com a qualidade do texto e 

comprometimento com a realidade. 

Jornalismo e literatura se encontram primeiramente nas produções de folhetins 

(GONÇALVES, 2013 apud ARNT, 2001), (publicações periódicas que ficavam na 

parte inferior das páginas dos jornais) que garantiam a fidelidade dos leitores. Porém, a 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 
2 Estudante de Graduação 8º. semestre do Curso de Jornalismo da Universidade  Positivo, email: 

karinabeckerdidomenico@gmail.com 

 
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo da Universidade  Positivo, email: 

hendryoandre@gmail.com  

 

mailto:karinabeckerdidomenico@gmail.com
mailto:hendryoandre@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

partir do século XIX, a produção jornalística ganhou aspectos industriais, o que resultou 

na preocupação com o lucro que o veículo poderia obter. Desse momento em diante, o 

jornalismo literário cede espaço para elaboração de conteúdos mais sucintos e que 

poderiam ser feitos com maior agilidade, pois a formação de periódicos cresceu 

significativamente gerando concorrência entre os mesmos. 

Segundo Ciro Marcondes Filho, em 1789, com o desenrolar da Revolução 

Francesa, surgiram mais de 200 jornais em Paris. O domínio da informação e do 

conhecimento eram privilégio de políticos e burgueses, consequentemente os assuntos 

presentes nos jornais eram focados para esses leitores. A partir desse momento, as 

notícias são escritas com fins pedagógicos e políticos, atendendo um público maior. 

(MARCONDES FILHO, 2002, p.12). 

Mas as produções que unificavam jornalismo e literatura não deixaram de 

existir. Segundo Eduardo Belo, não há uma data específica para o surgimento do livro-

reportagem, produto que une relatos (experiências) jornalísticos à literatura (apesar de 

não serem todas as publicações que usam elementos literários na construção da 

narrativa), mas pode se estabelecer o século XIX como possível ponto de partida 

(BELO, 2006, p.19). Não havia mais espaço nos jornais impressos, houve uma 

migração para um lugar onde os autores não precisariam se preocupar com o número de 

páginas. O ser humano preserva a necessidade de se reinventar a todo o momento e o 

jornalismo literário atende a essa carência, tanto para quem escreve, quanto para quem 

lê. Para Felipe Pena, o conceito de jornalismo literário envolve muito mais do que criar 

uma nova forma de noticiar acontecimentos. 

 

Significa 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 lide, evitar os definidores primários e, principalmente, 

garantir a perenidade e a profundidade dos relatos (PENA, 2006, p. 06).  
 

     É a partir dessa afirmação que se percebe o quanto o jornalismo literário pode 

ser bem mais atrativo e por isso alcançar maior conhecimento por parte de quem lê do 

que as produções jornalísticas normalmente feitas. Não que essas também não sejam 

importantes, já que as pessoas precisam saber o que está acontecendo constantemente na 

sociedade em que vivem. E quando a literatura se manifesta no meio jornalístico, é 

necessário um tempo muito superior para que os resultados sejam tão positivos a ponto 
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de comtemplar tanto aspectos jornalísticos, quanto literários e ainda suprir a necessidade 

de informação do público.  

No Brasil um grande destaque do jornalismo literário, foi a revista Realidade, da 

Editora Abril, criada em 1966 (SANTANA, 2016). Periódico que mais tarde perdeu 

força por causa das transformações da sociedade, já que suas pautas eram reflexos dos 

tabus que envolviam o cotidiano das pessoas na época. Um dos autores que fez parte da 

revista e ganhou muito destaque nesse período pelas produções jornalísticas literárias 

foi José Hamilton Ribeiro com suas técnicas explícitas que caracterizam a introdução da 

arte no jornalismo (literatura). 

As transformações da sociedade, como a citada acima não pararam por aí. O 

surgimento da internet fez com que as produções que envolviam literatura perdessem 

um pouco mais de força. A web, por exemplo, permitiu a cobertura de acontecimentos 

de forma muito mais instantânea, o que provocou uma diminuição considerável nas 

produções mais detalhadas, ou seja, mais descritivas, que contemplam fatos que se 

distanciam do lide. Mesmo que antes já pudesse ser dessa forma, agora, mais do que 

nunca percebe-se que a preocupação não é mais meramente informar, mas quem vai 

noticiar primeiro.  

Não é a falta tempo que impede de fazer apurações mais profundas sobre os 

assuntos noticiados, a questão é que a competitividade não permite a demora para 

comunicar um novo acontecimento. O furo de reportagem é o foco da mídia, mesmo 

que atualmente isso já não seja mais tão relevante, pois muitas vezes são as pessoas que 

contam as notícias para os meios de comunicação. As tecnologias que possibilitam mais 

agilidade no processo influenciam bastante na produção dos conteúdos. A respeito 

disso, o jornalismo na era tecnológica, Ciro Marcondes Filho, afirma: 

 

Aqui se acoplam dois processos. Primeiramente, a expansão da 

indústria da consciência no plano das estratégias de comunicação e 

persuasão dentro do noticiário e da informação. É a inflação de 

comunicados e de materiais de imprensa, que passam a ser fornecidos 

aos jornais por agentes empresariais e públicos (assessoria de imprensa) 

e que se misturam e se confundem com a informação jornalística (vindo 

da reportagem principalmente), depreciando-a “pela overdose” 

(MARCONDES FILHO, 2002, p. 30). 

 

Já que o jornalismo obedece a uma série de regras para que seja instantâneo e 

puramente informativo está deixando cada vez mais de fazer parte do jornal impresso – 

que por sua vez tem uma única chance para noticiar fatos exclusivos. Hoje é possível 
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verificar que as mídias mais utilizadas para disseminar conteúdo noticioso são as telas 

de computadores, notebooks, smartphones, tablets e afins. O jornalismo literário que 

teve o mesmo início pode ter o mesmo fim, ou ainda percorrer o mesmo caminho, 

observando que nem tem mais espaço em periódicos impressos.  

O artigo propõe a discussão de como produções literárias caberiam no espaço da 

internet. É preciso levar em consideração que atualmente o mundo é muito mais 

instantâneo, nem o jornalismo nem os meios de produção são os mesmos de 60 anos 

atrás. Por esse motivo que a adaptação para esses novos recursos é expressivamente 

necessária, como já acontece há alguns anos, o que deve ser evitado é a perda de 

características do jornalismo, assim como gêneros. Como por exemplo, o jornalismo 

literário. 

A partir da afirmação, é preciso lembrar que as produções de jornalismo literário 

são bem diferentes do que acontece no hardnews. Por esse motivo as publicações desse 

gênero devem ser moldadas de acordo com o que for proposto, por exemplo, a 

responsabilidade para realizar tal trabalho tem a necessidade de profissionais 

específicos. Aqueles que podem produzir conteúdo com um deadline maior que o 

jornalismo diário. Além disso, a plataforma para publicação pode ser diferente, trazer 

novas características e trabalhar com outras ferramentas e recursos. Aproveitar as 

oportunidades que o desenvolvimento das tecnologias permite.  

Se antes o jornalismo e a literatura caminhavam juntos em alguns casos, nos 

últimos anos eles ganharam mais uma aliada: a internet. Essa ferramenta trouxe novas 

possibilidades para a comunicação, e, para o jornalismo literário, é quase como a “cereja 

do bolo". O fato de poder contar histórias, com a aplicação de narrativas mais completas 

e ainda ter a possibilidade de ilustrar os acontecimentos de maneiras criativas representa 

um estímulo para que o jornalismo literário prolifere nas redes.  

O ambiente da web exige conteúdos breves e que sejam produzidos de maneira 

ágil, mas esse fato não impede que sejam feitas produções mais elaboradas, mesmo que 

isso ultrapasse o tempo do deadline da internet, afinal de contas, essas produções não 

precisam e nem devem ser diárias. Para Moura, “A diferença do conteúdo da grande 

rede para os demais veículos de comunicação é a capacidade de ser aprofundado. [...] A 

rede possibilita que se administre um conteúdo farto e dinâmico. ” (MOURA, 2002, p. 

48 e 49). Portanto mesmo que o imediatismo seja uma característica marcante da 
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internet, ainda é possível disponibilizar materiais mais extensos já que esses também 

servem de complementos aos conteúdos ofertados diariamente.  

Engana-se quem pensa que utilizando da literatura o jornalismo não tem 

comprometimento com a realidade. Segundo Pena (2006), o jornalista que for escrever 

textos para esse gênero precisa estar ciente de que deve manter os aspectos que 

aprendeu no jornalismo que realiza no dia a dia. Além disso, não pode perder a essência 

das práticas literárias, tal profissional deve saber unir ambas as habilidades para deixar 

florescer novos enredos noticiosos.  

Como pode ser observado, a unificação de jornalismo com literatura, não 

distancia fatos concretos dos textos que trazem essa forma de narração. Pelo ao 

contrário, deixa as produções mais próximas do real, desde que sejam realizadas com 

comprometimento e consciência de que o que está sendo escrito será tido como verdade 

pelo público leitor, uma vez que os jornalistas têm a responsabilidade de educar por 

meio da informação. 

Inserir produções literárias no ambiente midiático da internet pode ser nadar 

contra a maré. Levando em consideração que as novas tecnologias estão cada vez mais 

presentes no cotidiano, e, esse fato obriga o desenvolvimento de adaptações para tantas 

novidades que surgem a cada momento. Mas essa pode ser uma das formas de melhorar 

a comunicação informativa que percorre os dias atuais com extrema rapidez e 

superficialidade.  

Segundo Castro e Galeno (2006), jornalismo e a literatura tem muito em comum. 

As produções feitas a partir do século XVIII influenciaram na formação do jornalismo 

do século XX, e, por esse motivo que “não parece arriscado demais pensar na influência 

que o jornalismo e a aplicação das novas tecnologias têm hoje nos gêneros narrativos” 

(CASTRO; GALENO, 2005, p. 16). Sendo assim, é viável afirmar que o jornalismo 

literário aliado às várias possibilidades que a internet oferece pode obter êxito.  

Portanto, partindo da seguinte informação, juntamente com os portais que já 

aplicam essa técnica a suas produções, é possível que o jornalismo literário se adapte às 

páginas da web. Um exemplo é o UOL TAB. Criado em 2014 é um projeto editorial 

interativo do site UOL. Com o objetivo de produzir reportagens aprofundadas, com 

conteúdo de qualidade e assuntos inéditos, unindo isso a uma nova forma de apresentar 

as produções, algo mais interativo, inovador e que desperte o interesse do público. (Site 
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Uol) Essa forma de produção de conteúdos do UOL TAB que será analisado no decorrer 

do artigo. 

 

Desenvolvimento – Origem do jornalismo e afluência na internet 

            Ciro Marcondes Filho sugere que o jornalismo esteja dividido em três partes, a 

partir do momento em que demonstra suas primeiras aparições, em 1789, ano da         

Revolução Francesa. Segundo ele, o primeiro período, é o da “iluminação”, época em 

houve uma modificação dos padrões. A dominação do poder, da informação, do 

conhecimento que antes fazia parte de uma comunidade restrita, agora torna-se mais 

pública, mais pessoas têm acesso. Nesse momento, portanto que surge o jornalismo 

político-literário “em que as páginas impressas funcionam como caixa acústica de 

ressonância, programas político-partidários, plataformas de políticos, de todas as ideias” 

(MARCONDES FILHO, 2002, p. 11). 

            Marcondes Filho afirma que o segundo jornalismo é onde ocorre a 

transformação na produção do jornal já que é o período da era tecnológica. Os jornais 

começam a vender cada vez mais espaços publicitários com o objetivo de sustentar 

financeiramente suas produções noticiosas. Para concluir o ciclo, explica-se então, o 

terceiro jornalismo, no século XX. A empresas jornalísticas crescem e se desenvolvem, 

e, o que chama atenção é o enfraquecimento de conteúdos nos jornais. As novas formas 

e meios de comunicação passam a ser concorrentes das empresas de conteúdo noticioso, 

o jornalismo não tem mais a mesma intenção que tinha desde quando começou 

(MARCONDES FILHO, 2002). 

            Nos dias atuais, o jornalismo é apresentado de várias maneiras e em muitas 

plataformas. Jornal Impresso, televisão, rádio, internet todos são explorados de todas as 

formas que até então se é possível. Se no século XX, esses meios de comunicação já 

eram utilizados com veemência, após os anos 2000, acontece uma adaptação de todos os 

ambientes disponíveis. Na maioria das vezes, os jornalistas não trabalham apenas com 

uma plataforma de notícias, geralmente são no mínimo duas, ou seja, televisão e internet 

(ex. G1), rádio e internet (ex. BandNews), jornal impresso e internet (ex. Gazeta do 

Povo). Como é possível perceber, a caçula (internet) é a dominante.   

            Partindo das exposições, pode ser considerado o fato de que o jornalismo 

precisou se reestabelecer e para isso acabou abandonando algumas características 

trazidas desde seu reconhecimento como tal. Porém, é importante lembrar que além de 
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se renovar – tanto o ambiente das redações, quanto os profissionais de jornalismo – 

precisam manter sua obrigatoriedade. Informar de maneira justa, clara e afirmar a 

responsabilidade para com o público. 

 

Aplicações do jornalismo literário na internet  
  

           Segundo Felipe Pena, a desenvolvimento do jornalismo literário no Brasil deu-se 

com o surgimento do folhetim no século XIX, com escritores como José de Alencar, 

Machado de Assis e Manuel Antônio de Almeida. “[...] apesar das críticas à sua 

estrutura popularesca, o folhetim democratizou a cultura, possibilitando ao acesso do 

grande público à Literatura e multiplicando o número de obras publicadas” (PENA, 

2006, p. 31). Começa assim, não só as produções jornalísticas literárias mas também, 

com o passar dos anos o aperfeiçoamento do gênero.  

            Desse momento em diante que a literatura passa a fazer parte do jornalismo. A 

quantidade de escritores atuando como jornalista é um dos motivos para que esse gênero 

tenha se desenvolvido dentro das redações, isso atraía muitos leitores para os jornais. 

Mas por volta de 1950, a presença dessas produções começa a diminuir 

consideravelmente, e, o que ganha destaque é a objetividade, a novidade. 

 

É com essa lógica que surgem os cadernos literários na imprensa. 

Suplementar significa ampliar, adicionar, complementar. 

Portanto, não se refere a nada que seja essencial. Os suplementos 

têm a função de acrescentar alguma coisa aos jornais, mas devem 

seguir incondicionalmente as características da imprensa 

moderna. Ou seja, não só estão submetidos a regras básicas do 

discurso jornalístico (clareza, concisão e objetividade), como têm 

na venda seu objetivo primordial (PENA, 2006, p. 40).  

 

            Embora as produções mais extensas tenham perdido espaço com o 

desenvolvimento de novos meios de publicação, elas não foram extintas. O site UOL 

TAB, por exemplo, como citado anteriormente, oferece conteúdos muito expressivos 

que são produzidos para internet, informam e trazem várias aplicações dentro das 

possibilidades que o espaço multimídia oferece. Os assuntos pautados são os mais 

variados possíveis. Entre eles, a crise, gravidez, empreendedorismo, problemas sociais, 

superação e muito mais.  

            As reportagens do UOL TAB são publicadas todas as segundas-feiras, dia de 

maior acesso do site, segundo uma notícia publicada no site do UOL no dia 13 de 
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outubro de 2014 (Site Uol). Para melhor compreender as produções serão analisadas 

três reportagens que têm indícios de jornalismo literário, pois não são todas as 

produções que apontam tais características. Uso de linguagem literária para narrar os 

fatos, profunda pesquisa de campo, profunda observação, criatividade, fuga do lide, 

inserção de diálogo, aparência romanceada ao fato, caracterização dos personagens,  

entre outros. 

            As reportagens selecionadas foram “Humano baldio”; “Meus amigos 

refugiados” e “Garota Interrompida”. Primeiramente é importante entender como 

funciona a as publicações do TAB. Todas elas começam com imagens em movimento 

(vídeos) relacionadas ao assunto que será tratado e sobre elas o título da reportagem. A 

leitura vai sendo feita conforme o leitor vai fazendo a rolagem da página. A utilização 

de arte gráfica, fotos, vídeos, áudios estão sempre presentes nas narrativas, 

proporcionando assim, interatividade, cumprindo o que foi proposto no início. 

 

Análise de reportagens do Uol Tab 

            Na reportagem “Humano baldio” de Felipe Pereira, o assunto em questão são 

moradores em situação de rua. O repórter traz uma abordagem bem diferente do que é 

possível encontrar nos demais veículos de comunicação. A introdução é feita com um 

texto que conversa com o leitor de maneira poética/reflexiva (aparência romanceada ao 

fato) e retrata as impressões do autor sobre a situação de moradores de rua. Abaixo o 

texto em questão: Mas por volta de 1950, a presença dessas produções começa a 

diminuir consideravelmente, e, o que ganha destaque é a objetividade, a novidade. 

 

Não existe ser humano que desconheça o amargor da rejeição. 

Mas para alguns essa sensação é permanente. Talvez por isso que 

moradores de rua sejam tratados como seres invisíveis. Encará-

los é se defrontar com solidão, culpa, vergonha, abandono. É uma 

combinação de sentimentos que todos querem evitar. Mas a 

existência sofrida nem sempre apaga os sonhos. Mesmo de 

pessoas fragilizadas. Algumas delas serão apresentadas a você 

neste TAB. Gente que aspira por afeto e dignidade, ou pelo 

menos uma parte disso. Quase ninguém parece disposto a 

conceder atenção a seres humanos enrolados em um cobertor no 

canto de uma calçada. Mas a empatia da sociedade poderia 

significar menos preconceito e alguma oportunidade. (Felipe 

Pereira, Uol Tab, 2016).  
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            Assim é possível notar que Pereira foge do lide e das regras do texto jornalístico, 

faz uma ambientação do assunto que será tratado nas próximas linhas da reportagem. 

Após a descrição é feita uma breve apresentação dos personagens, com uma foto, nome 

e em uma palavra o motivo pelo qual está na rua. Ao clicar em cima de qualquer um dos 

nomes, o leitor tem acesso a um pouco da história das pessoas em situação de rua. Ao 

rolar a página para baixo também é possível ter acesso a um breve resumo sobre cada 

um deles. A descrição de cada um dos perfis é breve (caracterização dos personagens), 

mas é possível notar que existe uma observação do personagem, pois sem isso, a 

descrição não teria sido como foi.  

            Todas as histórias trazem uma fala do personagem, aproximando o leitor de cada 

uma das pessoas que deram seu depoimento. E ao final de cada um dos textos, alguns 

dados são apresentados, como por exemplo a porcentagem de moradores em situação de 

rua que são doentes, têm algum tipo de vício, trabalham e sobrevivem de esmolas. Uma 

característica bem curiosa dessa reportagem é a inserção de fotografias realizadas pelos 

próprios moradores de rua, onde mostram a realidade como eles próprios a veem. 

Produzidas com uma câmera fornecida pela equipe do UOL TAB. 

            André Naddeo conta a sua experiência de estar junto com refugiados na 

reportagem “Meus amigos refugiados”. Apesar de a descrição não ser extremamente 

detalhista, ainda assim é possível perceber que há presença de uma pitada de jornalismo 

literário. Enquanto ele descreve/conta o que e como viveu o leitor consegue construir as 

cenas, imaginar as pessoas e os fatos que são apresentados. O que é verificável no 

trecho:  

Cuidar da única porta da Stonehouse também consumia muito da 

minha energia para lidar com a brincadeira de criança mais 

irritante do mundo: tocar a campainha e sair correndo. Sim, as 

crianças queriam brincar. Queriam atenção. Queriam tocar a 

campainha e sair correndo. Resolvi então botar a chave no bolso e 

ficar do lado de fora do armazém. Interagindo. Até porque, caso 

contrário, enlouqueceria lá dentro. Foi cuidando da Stonehouse 

que fiz o meu primeiro “amiguinho refugiado”. Mas de uma 

maneira literalmente dolorosa. Num dos momentos em que abri a 

porta e contendo o avanço das crianças que queriam invadir o 

local, senti uma dor absurda na perna direita. Olhei para baixo e 

vi um garoto grunhindo e mordendo a minha perna. Soltei um 

sonoro “don’t do that” (“não faça isso”) e ele saiu dando risada. 

“Me, dog” (“eu, cachorro”).” (Adré Naddeo - Meus amigos 

refugiados, Uol Tab, 2016).  
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             Enquanto Naddeo vai escrevendo, fotos e vídeos também são inseridos para 

incrementar a narrativa, dessa maneira o leitor pode assistir as cenas e conhecer os 

personagens nas imagens. Há descrição/caracterização de cada personagem, o que 

enriquece o relato e o aproxima do jornalismo literário. Existem várias histórias de 

muitos refugiados, famílias, crianças, adultos, todos têm espaço nas linhas do UOL 

TAB. 

            A reportagem, além de ser construída com textos mais longos de cada 

personagem também traz fotos de algumas pessoas com suas respectivas frases. Nas 

imagens feitas de crianças, haviam falas. Já nas dos adultos, as palavras escritas eram 

impressões que Naddeo tinha sobre os personagens com quem conviveu. O repórter 

além de contar a sua experiência ao estar em contato com os refugiados, encerra a 

reportagem com fatos que aconteceram depois que ele deixou o local onde trabalhou por 

45 dias.  Resumindo, essa matéria é desenvolvida com relatos do autor, com descrição 

mais ampla de algumas pessoas, fotos acompanhadas de frases de outras e encerra como 

iniciou, ou seja, mais textos sobre pessoas específicas.  

            Na reportagem “Garota Interrompida” de Thais Carvalho Diniz, o assunto são 

mães adolescentes que cometeram algum tipo de crime e estão internadas na Fundação 

Casa em São Paulo. A descrição do lugar onde ela está é bastante detalhada, talvez a 

que mais possa ser considerada próxima do jornalismo literário na internet se 

comparada com as outras duas que já foram citadas. Diniz faz uso de comparações, 

como por exemplo, “É como se entrasse numa bolha” (Thais Carvalho Diniz - Garota 

Interrompida). Ainda no exemplo abaixo é possível identificar a acentuada descrição em 

seu texto:  

Mickey Mouse e Pica-Pau decoram as paredes do lado de fora. 

Ao passar pela porta, é possível ver um pequeno sofá. À frente, 

um tatame colorido forra o chão. Sobre os quadrados desse tapete 

emborrachado, pufes e estantes com brinquedos para os 12 bebês 

que vivem ali. O corredor nos leva aos banheiros, sala de TV e 

dois quartos com camas de solteiro e berços enfileirados. Um 

armário de ferro e cômodas também fazem parte do dormitório. 

Até parece um lar, que com seus 283 m² serve de moradia a 14 

meninas e seus filhos - dois ainda estão na barriga. Mas essa casa 

na Mooca, bairro da zona leste de São Paulo, não é visível da rua. 

O local está dentro de um complexo cercado por portões de ferro 

e telas de proteção, num nível de segurança um pouco acima do 

que os outros moradores necessitam. Mas e essas garotas, quem 

são?” (Thais Carvalho Diniz - Garota Interrompida, Uol Tab, 

2016).  
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            Por causa do tema escolhido - que envolve adolescentes - não existem fotos que 

identifiquem as personagens na reportagem, muito menos os seus nomes estão 

presentes. Para resolver isso, a equipe de reportagem desenvolveu algumas artes e as 

fotos que foram feitas não mostram o rosto das meninas. Os textos escritos apresentam 

como é o local onde as meninas estão internadas e também um pouco de sua história, o 

porquê estão ali e como se sentem. Além do texto sobre as adolescentes, também tem o 

relato de uma das mães das meninas que lá estão internadas e da psicóloga que atende 

essas adolescentes. Para complementar a reportagem, além de apresentar algumas das 

pessoas que moram na Fundação Casa e que de alguma forma conhecem essa realidade, 

a repórter inclui gráficos com dados sobre os motivos pelos quais essas internações 

acontecem, os crimes que mais são cometidos e em outro momento sobre o processo de 

internação.  

            As publicações do UOL TAB, de uma forma geral, seguem um padrão. 

Descrições, personagens, fotos, vídeos, artes variadas. O editorial interativo, proposto 

pelo UOL, também tem se utilizado das redes sociais, como facebook e twitter. As 

produções do TAB, se aproximam bastante do jornalismo literário, mas talvez possam 

perder algumas características do que entendemos por jornalismo literário atualmente. 

Como as formas de elaborar conteúdos para a internet mudam com o passar dos anos e 

com o avanço das tecnologias, é possível afirmar que algumas definições do jornalismo 

em questão também podem ser reformuladas. 

            Atualmente existem recursos para mostrar como era o ambiente. Como por 

exemplo, os sons que o repórter escutava enquanto estava em determinado local fazendo 

seu trabalho, a forma como as pessoas se vestiam e seu comportamento. Levando em 

consideração esses aspectos descrição pode passar a ser apenas uma forma de completar 

a narrativa e não mais o fator dominante para o entendimento da reportagem como um 

todo. Fotos, vídeos, áudios, artes gráficas, cores, e demais recursos podem ser utilizados 

junto com a escrita, formando assim, o jornalismo literário de internet.  

 

Considerações finais 

            Fica perceptível a partir disso, que não se deve descartar a probabilidade de 

encontrar jornalismo literário na internet. A necessidade de publicações produção de 

conteúdo que realmente interessam o público sempre vai existir. É possível identificar 

nas produções do UOL TAB o comprometimento com a qualidade das reportagens, 
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além da observação dos fatos. Alguns com mais ênfase nas descrições, outros mais 

atentos à fotos e vídeos, mas todos com bastante informação.  

            Se atentar para o fato de que um dos repórteres passou 45 dias levantando 

informações – profunda observação e pesquisa de campo – produzindo conteúdo 

audiovisual, entendendo e compartilhando da realidade de pessoas que são temas de sua 

reportagem, conclui-se que existe a preocupação apresentar para o público o melhor 

conteúdo. Mais próximo da realidade possível. Além de manter o leitor informado sobre 

os acontecimentos do mundo, os assuntos pautados também provocam reflexões e 

ensinam o público.  

            Conclui-se que mesmo no ambiente da web há espaço para conteúdos mais 

longos e completos, diferente do que é ofertado todos os dias pelo jornalismo hardnews. 

O UOL TAB está há dois anos atuando de maneira que consegue conciliar texto, 

imagem, áudio, vídeo, artes gráficas. Talvez seja essa a maneira mais eficaz de produzir 

jornalismo literário na internet. Conciliar todos esses elementos, ferramentas e 

constantemente descobrir novas formas de apresentar tudo isso. Já que o público leitor 

necessita, muitas vezes ir além da leitura e ter acesso a essas informações por outros 

meios é uma forma de chamar atenção de muitas pessoas com preferências diferentes.  
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