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Resumo 

 

Este trabalho é um estudo exploratório e de aproximação, que traz os conceitos do 

storytelling (o “contar histórias”, termo que acabou se consolidando nas áreas de 

marketing e administração) e identifica sua aplicação em produtos midiáticos do campo 

jornalístico. O objetivo é apresentar o uso de elementos das narrativas no jornalismo, 

seguindo as nomenclaturas que constroem o storytelling. Para isso, realizou-se uma 

análise que identifica elementos em três produtos jornalísticos, com base nos autores que 

falam sobre desenvolvimento narrativo e construção de personagens, mostrando que a 

notícia pode, sim, ser trabalhada em uma narrativa dinâmica, que transmite a mensagem 

com as mesmas técnicas de uma boa história.  

 

Palavras-chave: Elementos narrativos; Jornada do Herói; Narrativa ficcional; New 

Journalism; Storytelling. 

 

 

Introdução 

 

Narrar os episódios cotidianos e perpetuá-los para outros povos ou gerações não 

é uma característica exclusiva da contemporaneidade. Antes mesmo do surgimento da 

linguagem oral e escrita que conhecemos, as pinturas rupestres e desenhos dos povos 

antigos já indicavam a vontade de registrar suas conquistas, crenças e manter viva a 

história de uma tribo ou legião. Entre a oralidade e o surgimento do alfabeto, foram as 

rodas de conversa, os rituais socioculturais e a troca de informações (verídicas ou 

mitológicas) que se posicionaram como formas de perpetuar conhecimentos. 

Nota-se, então, que o storytelling faz parte da vida dos seres humanos desde os 

primórdios, adaptando-se a novos formatos, aplicações e necessidades em cada período 

histórico – antes, durante e depois do desenvolvimento das “ciências da comunicação”. 

Matos (2010, p. 4) ressalta que “a contação de histórias é uma antiga habilidade humana, 

chave de todas as sociedades primitivas no processo de construção e manutenção do 

conhecimento”. A mitologia, a criação de lendas e narrativas são provenientes de séculos 
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anteriores, e se mantiverem como forma de unificar explicações e retratar o mundo. Na 

Grécia Antiga, Platão utilizava os mitos como recurso para que os cidadãos 

compreendessem sua filosofia.  

 

Longínqua ou não, a mitologia só pode ter um fundamento histórico, 

visto que o mito é uma fala escolhida pela história: não poderia de modo 

algum surgir da "natureza" das coisas. Esta fala é uma mensagem. Pode, 

portanto, não ser oral; pode ser formada por escritas ou por 

representações: o discurso escrito, assim como a fotografia, o cinema, 

a reportagem, o esporte, os espetáculos, a publicidade, tudo isto pode 

servir de suporte à fala mítica. (BARTHES, 2001, p. 132) 
 

Ao longo dos anos, o folclore e as lendas urbanas se espalharam por todo o mundo, 

para tentar trazer dinamismo às explicações dadas pelo senso comum, ganhando espaço 

em outros discursos, assumindo formatos escritos e visuais, como elucida Barthes.  

Portanto, as histórias podem ser entendidas como parte fundamental da construção 

da sociedade – tanto para explicar fenômenos naturais quanto para falar de um fato 

recente. Nos últimos anos, foi com o termo storytelling que o ato de narrar aventuras 

ganhou o campo da comunicação e das organizações, aparecendo, principalmente, nos 

discursos publicitários, nas reuniões de recursos humanos e nos materiais do jornalismo 

literário. Apesar de ter se popularizado, a contação de histórias acabou sendo fortemente 

direcionada ao marketing, uma vez que o jornalismo, por se basear no factual, não poderia 

trabalhar com a criação de mundos imaginários e construção de personagens que se 

apresentassem além das informações coletadas durante a apuração.  

Surge, então, o problema de pesquisa deste artigo: como a técnica do storytelling 

pode ser aplicada a diferentes produtos jornalísticos? Para responder a esse 

questionamento, foram elencados os conceitos e elementos narrativos, sua presença no 

jornalismo e aplicação em materiais que conseguiram unir uma história ficcional e a 

veiculação dos fatos.  

 

 

O Conceito de Storytelling 

 

O nome storytelling deriva da palavra em língua inglesa “Story” (“História”, no 

sentido ficcional, e não factual) e do verbo “Tell” (“Contar”), acrescido da terminação -

ing, que caracteriza o gerúndio no idioma. A tradução – “Contar Histórias” – explicita a 

sua função. Xavier (2015, p. 11), utiliza uma definição pragmática, dizendo que 

“Storytelling é a tecnarte de elaborar e encadear cenas, dando-lhes um sentido envolvente 
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que capte a atenção das pessoas e enseje a assimilação de uma ideia central” – ou seja, a 

técnica é vista como uma forma de transmitir mensagens ao roteirizar situações rotineiras 

ou experiências.  

Núñez (2009, p. 86), por sua vez, fala de uma história como uma “ferramenta de 

comunicação estruturada em uma sequência de acontecimentos que apelam aos nossos 

sentidos e emoções. Ao expormos um conflito, revelamos uma verdade que dá sentido a 

nossas vidas”. Ambos os autores demonstram que o storytelling é, de fato, uma 

ferramenta que se apropria das histórias, da narratividade, para criar mundos fantasiosos.  

Por conta disso, pode-se associar o formato a uma maneira mais simples de 

explicar acontecimentos, reforçando o papel social do jornalista e reconfigurando a 

cultura contemporânea a partir de narrativas que prezem pela ética, pela moral e pela 

utilidade pública, segundo Motta (2005, p. 33). O jornalista e apresentador Goulart de 

Andrade (1933-2016), em entrevista ao programa Roda Viva em 2014, declarou que 

“jornalismo é contar histórias” – então, faz sentido que a área compreenda a importância 

das narrativas e que as técnicas que definem o storytelling possam ser aplicadas nesse 

campo do conhecimento. É ao assumir o formato narrativo que mensagens, informações 

e reportagens conseguem ser introduzidas de forma mais dinâmica no cotidiano, buscando 

apoio nos sentimentos, valores e crenças que o ser humano constrói.  

 

 

Os Elementos Narrativos e a Construção de Personagem 

 

A narrativa, de acordo com Pinna (2006, p. 138), “se estrutura sobre cinco 

elementos essenciais, sem os quais não pode existir”. São eles: os acontecimentos, as 

personagens, o tempo, o espaço e o narrador das ações. Os acontecimentos compõem o 

enredo, aquilo que é desenvolvido em uma sequência lógica, formada por atitudes que 

desencadeiam outras na narrativa; as personagens representam os indivíduos (seres 

humanos ou não, reais ou imaginários) que vivenciam as ações; o tempo e o espaço 

indicam os momentos em que a história se passa, podendo assumir um formato fantasioso 

(no caso de cenários construídos fora do mundo real) ou uma percepção cronológica, 

psicológica ou histórica – nomenclaturas dadas ao tempo narrativo por Aguiar e Silva 

(1994, p. 603); por fim, o narrador é aquele que fala da história, podendo ou não participar 

dela. 

No storytelling, a construção de uma história também acontece por meio de outros 

cinco fatores, que devem estar inseridos nos elementos básicos do texto narrativo. McSill 
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(2013, p. 38-39) elenca o Objetivo, o Obstáculo, o Desastre, a Reflexão, o Dilema e a 

Decisão como itens padrão para se criar uma cena de ação e outra de reação – que 

constituem o enredo.  

Segundo o autor, o Objetivo diz respeito àquilo que o personagem quer atingir; o 

Obstáculo é uma ação formada por tensões (quando o problema vai de encontro a 

personagem) ou conflitos (quando, ao contrário, a personagem se direciona às 

circunstâncias). O Desastre é caracterizado como o momento em que alguma ação do 

protagonista resulta em problemas que precisam ser resolvidos. Esses três elementos 

organizam as cenas de ação, que refletem a sequência inicial da história. Para as cenas de 

reação, que indicam a resolução de problemas e atingem o ponto final da narrativa, McSill 

propõe a estrutura formada pela Reflexão – os pensamentos da personagem em relação ao 

que aconteceu no Desastre; pelo Dilema, que representa a escolha a ser tomada, a partir 

das reflexões; e, por fim, pela Decisão, que faz com que a personagem aja em relação aos 

seus problemas e possa dar continuidade à história, encaminhando-se para o desfecho. 

Essa estrutura básica permite que o escritor, jornalista ou redator organize seus 

pensamentos e conceitos na hora de estruturar o texto, roteiro ou reportagem. Para o leitor, 

é uma forma de criar conexões na narrativa, já que cada parte está relacionada e se 

encadeia às outras para despertar a atenção.  

É possível perceber, no entanto, que os elementos propostos por McSill se 

concentram no protagonista da história. Seja em uma narrativa ficcional ou em uma 

notícia, ele é o elemento central, que possui desejos conscientes e inconscientes, tem o 

objetivo de alcançá-los e deve ter, ao menos, uma chance de fazê-lo, de acordo com as 

definições de protagonismo de McKee (2006, p. 138-139).  Para Mokhtari (2015, p. 118-

19), protagonistas precisam ser ativos em suas histórias e decisões, devem ter defeitos em 

sua personalidade e sofrer com dilemas internos ou externos às suas vidas, sendo 

construídos de forma próxima ao ser humano. Essas personagens, tanto aquelas que 

vivem em mundos fantásticos quanto os protagonistas do cotidiano, devem passar por 

momentos de provação e crescimento. 

 

 

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. A Jornada do Herói 

é um conjunto de elementos extremamente persistente, que jorra sem cessar das 

mais profundas camadas da mente humana. Seus detalhes são diferentes em cada 

cultura, mas são fundamentalmente sempre iguais. (VOGLER, 2006, p. 33) 
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O autor identifica a organização e evolução das características da personagem 

conforme os estudos de Joseph Campbell sobre o mito do herói, descrevendo as questões 

universais que regem sua essência (tal qual o lead jornalístico rege a abertura de uma 

reportagem): quem sou, de onde vim, o que é o bem e o mal, qual é o meu propósito. 

Essas perguntas definem perfis e funções na história, criando uma dependência entre 

leitor e personagens, uma identificação em diferentes níveis e curiosidade sobre o que 

acontece em seu futuro. Essas relações, como apontam os estudos de Mark e Pearson 

(2001, p. 27), “sugerem a realização dos mais básicos desejos e motivações humanos, 

liberando emoções e anseios profundos”. Por conta disso, as personagens devem ser 

tratadas como o eixo do texto narrativo.  

Vogler propõe, então, que o personagem se desenvolva a partir de 12 estágios: 

Mundo Comum; Chamado à Aventura; Recusa do Chamado; Encontro com o Mentor; 

Travessia do Primeiro Limiar; Testes, Aliados, Inimigos; Aproximação da Caverna 

Oculta; Provação; Recompensa (Apanhando a Espada); Caminho de Volta; 

Ressurreição e Retorno com o Elixir. Para o autor, esse é o caminho a ser seguido pelo 

protagonista de uma história.  

Nas definições de Vogler, o Mundo Comum, primeiro estágio da Jornada, indica 

a saída do protagonista do que é ordinário e cotidiano para ele, entrando em um Mundo 

Especial que pode ser considerado inóspito, turbulento. O Chamado à Aventura acontece 

quando, no Mundo Especial, a personagem recebe uma incumbência, um problema ou 

desafio que precisa solucionar para prosseguir em sua jornada.  

A essa convocação, no entanto, segue-se a Recusa, ponto que Vogler também 

chama de “O Herói Relutante”. Por mais que precise cumprir seu objetivo ou terminar 

uma tarefa, o protagonista tenta retirar-se do cenário, negando sua aptidão para o que foi 

proposto ou exprimindo medo quanto ao desafio. Para que ele possa evoluir e finalmente 

aceitar o chamado, é preciso que aquilo lhe afete pessoalmente ou seja influenciado de 

alguma forma – comumente, a mudança na aceitação do protagonista se dá por um 

Encontro com o Mentor, o quarto item da Jornada. O Mentor ou Sábio é o personagem 

que auxilia o herói a enfrentar o desconhecido, dando-lhe novas possibilidades de se 

engajar na história com orientações, conselhos, objetos encantados ou até mesmo 

vontades, desejos e razões para continuar. 

Com influência e apoio, a personagem principal opta por enfrentar o desafio e se 

direciona à Travessia do Primeiro Limiar, enfrentando as consequências e partindo para 

a ação. Após isso, no sexto passo, o herói encontra seus Testes, Aliados e Inimigos, 
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personagens, locais ou fatos que se aproximam do protagonista com diferentes 

motivações para auxiliá-lo ou atrapalhar a jornada.  

A Aproximação da Caverna Oculta representa o Segundo Limiar da narrativa, 

onde o herói precisará enfrentar inimigos ou passar por um lugar temível, dando 

movimento à história. É nesse espaço que acontece a Provação, o enfrentamento do maior 

medo do protagonista e ponto alto da crise narrativa. Ao passar pela Provação – um duelo, 

experiência de quase-morte, um júri popular – a personagem consegue alcançar a 

Recompensa. É nessa hora, nas histórias ficcionais, que o protagonista empunha a espada, 

compreende o sexo oposto ou escapa da caverna. 

No Caminho de Volta, o herói tenta fazer o trajeto inverso, mas é impedido por 

alguma força que encontrou na Caverna – as cenas de perseguição estão, geralmente, 

inseridas nesse estágio. A Ressurreição é uma fase proveniente de antigas lendas sobre 

guerreiros e caçadores, que indicavam a necessidade de purificação após uma luta ou 

caçada, para limpar o sangue das mãos antes de voltar à comunidade (Vogler, 2006, p. 

45). É um segundo momento de batalha, que vai transformar o protagonista. O Retorno 

com o Elixir representa um objeto, tesouro ou lição que o herói leva consigo após sair do 

Mundo Especial. Esse elemento vai beneficiar o Mundo Comum, seja mudando a 

percepção do personagem ou dando algum conhecimento à comunidade em que ele habita 

– ainda que isso seja, apenas, uma aventura para contar ou algo para refletir.  

O ciclo se inicia e finaliza no Mundo Comum, no ambiente em que vivemos. Por 

conta disso, a luta do herói não precisa envolver elementos místicos, magos fantásticos 

ou guerras espaciais: a jornada do protagonista e construção da personagem na narrativa 

pode ser feita com base em elementos factuais, em notícias corriqueiras, sem que ela ou 

ele precise viajar para terras longínquas.  

 

 

Storytelling Aplicado ao Jornalismo 

  

 Nos produtos jornalísticos, o objetivo do profissional é narrar os fatos, elencando 

quando, onde, como, quem e por quê. Esses elementos, no entanto, podem deixar de 

seguir a ordem natural do texto jornalístico – a “Pirâmide Invertida”, explicada por Jorge 

(2008, p. 170) – se forem estruturados com base nos elementos narrativos, que tendem a 

aprofundar a informação com um discurso que costura a história e entrega os fatos aos 

poucos, como se deixasse pistas para engajar o leitor, segundo Palacios e Terrenzzo 

(2016, p. 143-144). 
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 Redatores e jornalistas, acostumados às descrições padrão das reportagens, podem 

estabelecer perfis de personagens e elaborar a notícia segundo os apontamentos de Vogler 

e McSill. Este último autor ainda aponta que existem três níveis em uma história: o fato, 

a ficção e a fantasia (2006, p. 358). Para ele, as histórias não funcionam apenas no fato – 

é preciso entrelaçar os outros dois níveis para criar narrativas que se assemelhem e 

influenciem o cotidiano. No jornalismo, essa união de níveis do storytelling é comumente 

aplicada ao que se denomina “Jornalismo Literário”, devido à facilidade que o texto 

escrito possui em apresentarem os personagens e desenvolvê-los acerca da notícia.  

Contudo, com base nos conceitos, pode-se expandir a ideia de um jornalismo 

apoiado nos elementos narrativos para outros produtos midiáticos. Todos os formatos 

estão voltados à notícia, mas podem (e devem) buscar uma nova forma de elaborar seu 

discurso, para prender a atenção do receptor da mensagem – que, de acordo com Palacios 

e Terrenzo (2016, p. 15) se dá pelo poder de imersão dos conteúdos de um filme, 

videogame, livro ou partida de futebol. Um poder que também se faz presente no 

jornalismo, se a redação ou roteirização for capaz de incluir elementos narrativos em seus 

discursos.  

 

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 lead, evitar os 

definidores primários e, principalmente, garantir perenidade e profundidade aos 

relatos.  (PENA, 2008, p.13). 

 

A partir dessa proposição, foi realizado um estudo exploratório de aproximação 

de produtos midiáticos que aplicaram os conceitos de contar histórias, identificando os 

elementos das cenas de ação e reação de McSill (2013) e a construção de personagens 

segundo os estágios da Jornada do Herói de Christopher Vogler (2006).  

Os materiais representam diferentes formatos em que o storytelling pode ser 

aplicado – livros, produtos audiovisuais, websites. É importante salientar que os 

elementos e estágios elencados dizem respeito às personagens, à sua construção narrativa, 

associando o factual a um perfil ficcional, que desperta emoções diversas no público a 

quem esses textos e roteiros se destinam.  

 

A narrativa na notícia: “A Casa de Velhos”, de Eliane Brum 

 

Os textos da jornalista Eliane Brum são reconhecidos pela aplicação de uma 

linguagem narrativa que se apoia na descrição de personagens e detalhes de cenários com 
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um discurso informal, enquanto a informação permanece cumprindo seu papel. A 

reportagem “A Casa de Velhos”, que integra o livro-reportagem “O Olho da Rua” (2008), 

acompanha a chegada (e permanência) de idosos na Casa São Luiz, no bairro do Caju, no 

Rio de Janeiro. As personagens que protagonizam a história (são diversos relatos, de 

diferentes idosos) saem de seu Mundo Comum (a rotina na própria casa ou na casa de 

familiares) para enfrentar os medos no residencial para a terceira idade. A Recusa do 

Chamado se faz presente quando os idosos relatam as dificuldades e tristezas que sentem 

ao precisarem abandonar o espaço a que já estavam acostumados, suas lembranças e 

sonhos, para viver reduzidos às regras e espaços da Casa – que, por mero senso comum, 

acredita-se ser um ambiente destinado apenas a pessoas enfermas ou em situações de vida 

precárias.  

Deixaram para trás a longa teia de delicadezas, as décadas todas de embate entre 

anseio e possibilidade. A família, os móveis, a vizinhança, as ranhuras das 

paredes, um copo na pia, o desenho do corpo no colchão. (BRUM, 2008, locais 

do Kindle: 718).  

 

 O Encontro com o Mentor não acontece, na reportagem, de forma física: os idosos 

partem de motivações pessoais para atravessarem o Primeiro Limiar e viverem com a 

mesma independência que sempre tiveram, ainda que restritos ao Lar da terceira idade.  

Na soleira da Casa, eles decidem que querem viver. E o fazem da forma possível, 

até porque têm idade suficiente para compreender que o possível não é pouco. 

No lugar em que foram apartados do tempo, do mundo, da família, reeditam 

diariamente resistência e insurreição. (BRUM, 2008, locais do Kindle: 756-758). 

 

Os Testes, Aliados e Inimigos, na narrativa de Brum, eles assumem a imagem do 

adeus à família, da chegada da velhice, da ambientação e convívio com outros moradores. 

A Caverna Oculta para os idosos que personificam a notícia (um panorama do que 

acontece nas Casas de Repouso brasileiras e como se comportam aqueles que lá habitam) 

é a impossibilidade de fazer o que desejam, a qualquer momento. Ao perceberem que se 

aproximam de uma situação de abandono e reclusão, os idosos-personagens enfrentam a 

Provação – encarar essa nova realidade de suas vidas – e recebem, como Recompensa, 

novos amigos, amores, atividades que se adequam aos seus problemas físicos e a atenção 

que, em algumas das situações narradas, lhes faltava no convívio familiar.  

Em “A Casa de Velhos”, não acontece uma perseguição no Caminho de Volta. 

Por terem aceitado sua condição dentro da casa, os idosos percebem que precisarão 

conviver com pessoas de classes, crenças e perfis diversos – transformando a luta final na 
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dificuldade de se ter uma nova visão de mundo. A Ressurreição se dá ao atingir essa 

empatia pelas pessoas com as quais convivem, e o Retorno com o Elixir se caracteriza 

pelos pertences guardados na maleta (um elemento presente ao longo da reportagem): 

eles deixam de ser pontos de apoio para serem apenas lembranças de uma fase diferente 

da vida, indicando que foi possível criar novos rumos. 

Quanto aos elementos das cenas de ação e reação de McSill, a estrutura da história 

se apresenta da seguinte forma: 

 

 

CENA 

DE 

AÇÃO 

OBJETIVO Superar o abandono da família e reaprender a viver, agora em um Lar 

de Idosos. 

 

OBSTÁCULO 

Enxergar o Lar como o “último recurso”, um local habitado por pessoas 

enfermas ou em condições precárias. É um conflito, um obstáculo 

interno vivido pelas personagens.  

 

DESASTRE 

Os idosos sentem que não podem viver a mesma vida de antes, por conta 

das limitações e regras impostas pelo Lar e por sua própria idade, além 

de se verem obrigados a conviver com pessoas que se diferem 

totalmente do seu antigo círculo social.  

 

CENA 

DE 

REAÇÃO 

REFLEXÃO Apesar das dificuldades que o Lar enfrenta, os idosos começam a 

compreender que aquela é sua nova vida e, portanto, devem agir como 

tal – inclusive, ajudando na integração de novos moradores. 

DILEMA As personagens precisam decidir entre um comportamento depressivo, 

pensando na vida em família, ou aceitar a situação que está à sua frente, 

no Lar de Idosos. 

DECISÃO Renovar seu pensamento sobre o novo lugar que chamam de lar, 

passando a aceitar o ambiente e as pessoas que lá vivem. 

 

 

A narrativa na notícia: “Making a Murderer”, série documental da Netflix   

  

O documentário Making a Murderer (em tradução livre, “Criando um Assassino”) 

foi produzido pela Netflix, plataforma provedora de filmes e séries via streaming. 

Lançado em 2015, o documentário foi disponibilizado como seriado – um formato que é 

uma das principais apostas da marca para entreter e engajar o seu público. Making a 

Murderer teve uma apresentação diferenciada, em termos de pesquisa documental para 

televisão. Em vez de um filme documentário, contando a história de uma só vez, do início 

ao desfecho, ou seguindo o formato de off e sonoras, comumente utilizados no jornalismo 

audiovisual, a série se constrói a partir de registros jornalísticos, imagens de inquérito e 

planos abertos da cidade em que a história se passa. Dessa forma, a narrativa dá ao público 

a liberdade de ir encaixando os fatos e se aproximando de cada personagem. 

A série apresenta o caso do estadunidense de Steven Avery, do estado do 

Winsconsin, que foi acusado de estupro e ficou na prisão por 18 anos, sem evidências 

concretas. A primeira temporada, composta por dez episódios, acompanha a saída de 



 

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

 

 10 

Avery da prisão, seu processo judicial contra o sistema penal do condado e as ações que 

o levaram a ser preso novamente, dessa vez pelo assassinato da fotógrafa Teresa Halbach. 

O caso teve muita repercussão da mídia, levantando questionamentos sobre a hierarquia 

dos departamentos de polícia e o sistema penal dos Estados Unidos.  

Em termos de apuração, a série se preocupou em mostrar depoimentos de pessoas 

envolvidas com Avery (como a sua prima, Sandra Morris, e os advogados Walter Kelly 

e Stephen Glynn) em diferentes momentos do processo, além do passo a passo da polícia 

nas situações em que o ex-presidiário se envolvia. As diretoras Laura Ricciardi e Moira 

Demos passaram dez anos trabalhando nos documentos, entrevistas, investigações, 

gravações e fatos que compunham a história. A premissa de construção de uma 

personagem (mesmo que não seja uma pessoa totalmente “boa”) se assemelha ao que 

acontece na Jornada do Herói, e os passos que o documentário segue podem ser analisados 

a partir desse conceito.  

O Mundo Comum de Avery tem início na sua saída da prisão, quando é capaz de, 

aos poucos, retomar o convívio social. Ele é Chamado à Aventura não por uma força 

externa, mas por sua motivação para obter justiça pelos 18 anos que perdeu por conta de 

um erro e insistência da polícia. 

 

 

Temporada 1, Episódio 1: Fala de Steven Avery (gravação). 59'42''. Netflix, 2015. 

 

Nesse caso, a aventura parte do próprio personagem, e a Recusa ao Chamado se 

dá pela negação do sistema penal e pelos alertas que os advogados e familiares – os 

Mentores – tentam dar a Steven, para que recue e busque viver na normalidade e, dentro 

do possível, no anonimato. Steven Avery atravessa o Primeiro Limiar da história ao 

alegar corrupção no sistema penal de Wisconsin, mas a nova acusação de assassinato e 

os problemas que os policiais alegam ter contra ele acabam se transformando em Testes 

e Inimigos.  
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A Caverna Oculta acontece em seu novo processo, quando Steven precisa 

enfrentar o júri outra vez, passando por uma nova Provação judicial que, dessa vez, 

apresenta provas mais consistentes para incriminá-lo. A sua Recompensa acaba sendo a 

dúvida levantada pela defesa – de que a justiça já havia se enganado quanto a ele 

anteriormente –, mas o Caminho de Volta resulta em mais evidências e no julgamento de 

seu sobrinho, Brendan Dassey, no mesmo crime.  

Como as histórias nem sempre levam a finais felizes, o caso de Steven possui a 

Ressurreição como o momento em que ele é acusado de um crime que, de fato, cometeu 

(embora, anos depois, a advogada Kathleen Zellner tenha entregado provas do contrário) 

e Retorna com o Elixir – a condenação – para o seu Mundo Comum (que, na realidade, 

acaba sendo a prisão em que cumpre a sentença perpétua). O aprendizado obtido a partir 

desse elixir é a necessidade de apuração e questionamento em relação ao sistema policial 

– que acabou desacreditado, principalmente após o lançamento da série.  

 

 

Temporada 1, Episódio 10: Fala de Stephen Glynn, advogado. 59’39’’. Netflix, 2015. 

 

A produção da Netflix termina com a prisão de Avery pelo crime contra a 

fotógrafa Teresa Halbach, e um novo ciclo: o personagem Brendan Dassey acabou tendo 

o mesmo destino que o tio, 18 anos antes. E a polícia começa a criar, novamente, o perfil 

de um assassino. 

Quanto aos elementos de Ação e Reação na história de Steven Avery, percebe-se 

a seguinte estrutura: 

 

CENA 

DE 

AÇÃO 

OBJETIVO Voltar ao convívio social e acusar o Governo de prisão injustificável. 

OBSTÁCULO A polícia alega ter analisado todos os detalhes do caso e não encontrar 

erros no julgamento de Avery.  

DESASTRE Steven Avery insiste no processo. Mas, agora, ele é acusado de outro 

crime.  
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CENA 

DE 

REAÇÃO 

REFLEXÃO Steven e a família precisam decidir se dão continuidade ao processo, 

mas agora devem lidar com a nova possibilidade de condenação. 

DILEMA O sobrinho de Avery está envolvido – da mesma forma que ele se viu 

acusado, 18 anos antes. O caso ganha novas proporções e a defesa de 

Avery precisa saber quais passos dar.  

DECISÃO As provas estão contra Avery e o julgamento é finalizado. Dessa vez, a 

família e o sistema estão em crise, por terem envolvido Brendan, o 

sobrinho, e criado mais um ciclo de prisões injustas. É hora de Steve 

voltar para a cadeia, mas não sem deixar questionamentos para trás. 

 

 

A narrativa na notícia: “Cerimônia do Adeus”, reportagem da Revista Piauí 

 

Dona Vanna Piraccini é a proprietária da livraria Leonardo da Vinci, no centro do 

Rio de Janeiro, e, também, a protagonista da reportagem sobre o empreendimento, que 

está prestes a fechar as portas. A sua jornada como empreendedora tem muitas 

semelhanças com o perfil de uma heroína. A matéria, publicada em agosto de 2015 na 

Revista Piauí e escrita por Luiz Fernando Vianna, traz uma gravata (texto do subtítulo, 

que explica o raciocínio da reportagem e deve prender a atenção do leitor) categórica: “A 

livraria Leonardo da Vinci sobreviveu à morte do fundador, a um pedido de concordata e 

a um incêndio criminoso. Mas não resistiu à Amazon”. Já se sabe, antes mesmo de ler, 

qual será o tema do texto: a queda nas vendas de livros físicos, apesar da tradição que 

certas livrarias (ou grupos) mantém.  

Contudo, o estilo da Revista Piauí é, por essência, voltado ao jornalismo literário. 

A matéria de Luiz Fernando Vianna começa com as ações praticadas pelo arquiteto 

Antonio Mello, que procura livros pelo prédio da “Leonardo da Vinci”. Contudo, ele logo 

encontra dona Vanna, a proprietária que está em seu Mundo Comum, seu ambiente típico 

de trabalho. Ela foi Chamada à Aventura ao fugir para o Brasil, depois de cruzar uma 

Europa em plena Segunda Guerra Mundial, ao lado do advogado Andrei Duchiade, um 

romeno que conheceu em um campo de refugiados. A princípio, ela não poderia fazê-lo 

– ainda estava casada com um jovem que representou apenas uma desculpa para deixar a 

casa dos pais. Mesmo sem a possibilidade legal de um divórcio, caracterizando uma 

Recusa, Vanna decidiu embarcar para o Rio de Janeiro.  

Já no país, encarou o desafio de administrar – e batizar – a livraria Leonardo da 

Vinci. Seus mentores acabaram sendo os livros e os amigos que fez pelo caminho. Ela 

atravessou o Primeiro Limiar, aprendendo a viver em um país culturalmente diferente, e 

enfrentou seu primeiro teste quando a viuvez a colocou, oficialmente, à frente dos 

processos. Seus inimigos foram, principalmente, as contas a pagar, filhos a criar e um 

negócio para administrar, com funcionários que passaram a defini-la pela rigidez e 
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seriedade, além da censura que sofreu por conta do regime militar. A Caverna Oculta, na 

reportagem que Vanna protagoniza, foi a aproximação cada vez maior dos militares, 

agindo contra ela, e um incêndio que, segundo a personagem, foi intencional. 

Um incêndio iniciado na boate Tropicália, do outro lado do corredor, alcançou a 

livraria e a consumiu. Bombeiros levaram dona Vanna para a Rio Branco e a 

obrigaram a aguardar o desenlace. (Revista Piauí, ed. 170, agosto de 2015) 

 

A Provação se deu nos momentos de reconstrução da livraria, com uma 

Recompensa em forma monetária: Victor Arruda, operador do mercado financeiro, 

galerista e pintor, deu suas economias a Vanna, para que ela pudesse voltar a trabalhar na 

livraria. O Caminho de Volta significou vender parte de sua propriedade em Florença, na 

Itália, e investir nos livros, além de passar o ofício para a filha, Milena, e formar uma 

equipe que concordasse com a forma de trabalho de ambas. No entanto, as personagens 

sofrem de novo, com a necessidade de adequar a loja aos novos tempos - com obras mais 

atuais, novos modelos de gestão e uma nova arquitetura. Mas dona Vanna Ressuscita ao 

se manter forte na posição de “livreira”, ainda que tenha aberto uma exceção à internet. 

O seu Retorno com o Elixir se dá na declaração que faz à Piauí, finalizando a reportagem: 

“a livraria tem um histórico, senão glorioso, ao menos digno. Sua tarefa está cumprida. 

Posso morrer tranquila”.  

Na história de dona Vanna, que se confunde com o histórico da livraria Leonardo 

da Vinci, é possível perceber: 

 

CENA 

DE 

AÇÃO 

OBJETIVO Manter a livraria em funcionamento, do jeito que sempre foi.  

OBSTÁCULO O crescimento da tecnologia e as dificuldades do mercado editorial, 

que afetam diretamente esse tipo de negócio.   

DESASTRE O anúncio de que seria preciso liquidar os livros e fechar de vez o 

empreendimento. 

 

CENA 

DE 

REAÇÃO 

REFLEXÃO Dona Vanna dedicou toda a sua vida à livraria – passando por 

dificuldades financeiras, pela ditadura e até mesmo por um incêndio. 

Estaria pronta para transformar a vida dessa forma e abandonar o que 

construiu? 

DILEMA Ela precisa convencer a filha e os funcionários de que vender livros é 

uma arte, e que é preciso entender sobre eles antes de fechar negócio 

com alguém. Por isso não poderia colocar-se como uma “doutrinadora” 

literária na web.  

DECISÃO Vanna permanece com seu estilo de vendas e gestão, mesmo que 

observe a livraria reduzir seu estoque – mas não da forma que ela 

esperava.  

 

 

 

 



 

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

 

 14 

 

Considerações  

 

 Contar uma história é deixar-se envolver pelo cenário, pelas personagens, pelas 

experiências que a narrativa é capaz de proporcionar. Nesse estudo exploratório, foi 

possível aproximar os conceitos de Cena de Ação e Reação e de Jornada do Herói a 

determinados materiais midiáticos que pertencem ao meio jornalístico – compreendendo 

como a notícia pode ser formulada e apresentada de maneira narrativa, sem perder sua 

credibilidade ou utilidade pública.  

As três histórias analisadas – “A Casa de Velhos”, “Making a Murderer” e 

“Cerimônia do Adeus” – têm objetivos e formatos diferentes, mas apresentam os 

conceitos-base do storytelling, aplicados de forma a deixar o público interessado pela 

narrativa, prolongar o suspense e intensificar o que é relatado por cada fonte. Nas três 

narrativas, pode-se perceber que a Jornada do Herói na construção das personagens é feita 

priorizando o fato, sem seguir, necessariamente, uma apresentação explícita dos 

elementos ou prezar por um final feliz ao protagonista.  

A aproximação aos objetos identificou o storytelling em formatos diferenciados e 

evidenciou que a técnica se faz presente como ferramenta para o jornalismo, desde que 

seja possível trabalhar com um protagonista (ou as pessoas que o cercam) e, a partir dele, 

entregar os fatos, dados e informações que são a essência do trabalho do repórter. Para 

Weise (2013, p. 1) “O jornalismo é fato da realidade. A literatura, da realidade somada à 

ficção. O jornalismo literário, logo, é uma miscelânea de ambos. Cumpre a missão de 

informar [...] porém com ganho em vocabulário, estrutura narrativa e aprofundamento de 

conteúdo”.  

 Cabe ao storytelling jornalístico, portanto, fazer a ponte entre a informação e o 

fato, reacendendo o interesse humano por histórias e construindo reportagens integradas 

e dinâmicas. Assim, os produtos midiáticos, apoiados na contação de histórias, seriam 

capazes de incentivar o público a ler, ouvir, assistir e despertariam as pessoas para o que 

acontece no mundo – com o mesmo entusiasmo que elas têm pelo último lançamento do 

mundo da ficção. 
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