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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é analisar como a estrutura narrativa das histórias em 

quadrinhos possibilitaram uma nova forma do fazer jornalístico, trazendo assim ao leitor 

novas possibilidades de apresentar seu conteúdo. Para isso, foi analisada a reportagem 

Kushinagar, produzida por Joe Sacco (2016) no livro Reportagens. A metodologia 

utilizada é a análise de narrativa e a pesquisa bibliográfica. Este artigo está divido em 

três partes: na primeira, foi discutido a relação entre o jornalismo e as várias maneiras 

de narrar uma notícia; na segunda, foi feita incursão sobre a ilustração na história do 

jornalismo; por fim, fez-se uma análise da obra do Sacco. Conclui-se, a partir da análise, 

que o jornalismo em quadrinhos cumpre todos os requisitos pré-estabelecidos para que 

uma reportagem seja considerada de “qualidade”, dentro do jornalismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência, a vossa!” (MEIRELLES, 

1967). 

 O papel de todo jornalista é saber utilizar a “estranha potência” das palavras. É 

ter consciência de que um texto exerce uma função e que essa função influencia 

diretamente o leitor. O Jornalismo é fruto da necessidade humana de comunicação. 

Tendo suas variações – jornais impressos, telejornais, programas de rádio, revistas, 

blogs e plataformas online –, os veículos nos quais as informações são apresentadas são 

tão abundantes quanto a maneira de produzir tais notícias. 

Se no princípio era o verbo, depois passou a ser o verbo e a imagem. Os jornais 

passaram a usar ilustrações para complementar as palavras e em seguida houve o 

advento da fotografia. O jornalismo foi evoluindo e novas maneiras de veicular 

informação foram surgindo. Com a chegada da televisão, a importância das rádios foi 

“questionada”. Como veremos neste artigo, as mídias tradicionais não morrem; o que 

muda é a nossa forma de vê-las e utilizá-las. É preciso reinventar. O rádio não sumiu 

com a televisão tampouco a ilustração deve sumir por causa da fotografia. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Nesse sentido, o jornalista pode encontrar um mar de possibilidades na hora de 

apresentar uma reportagem. As notícias antes eram estruturadas em único formato; hoje, 

há várias possibilidades narrativas, incluindo os quadrinhos.  

Dentro deste contexto, o alvo desse artigo não é criticar determinada “regra” de 

escrita, e sim demonstrar que existe outro viés e que o mesmo funciona tanto quanto o 

formato tradicional. O Jornalismo em Quadrinhos é apenas uma das várias formas de se 

produzir reportagem, seguindo os mesmos critérios de produção e verificação de fatos 

de uma matéria tradicional. Assim, nosso objetivo é demonstrar, através do trabalho de 

Sacco (2016), como a estrutura narrativa das histórias em quadrinhos possibilitaram 

uma nova forma do fazer jornalístico, trazendo assim ao leitor novas possibilidades de 

apresentar seu conteúdo. 

A fim de vermos como os Quadrinhos possibilitaram esse feito, o presente 

trabalho possui uma abordagem qualitativa, uma vez que busca compreender e 

interpretar determinados comportamentos presentes em um fenômeno. Além disso, 

utilizamos como tipo de pesquisa a pesquisa bibliográfica que, de acordo com Fonseca 

(2002), tem as seguintes características: 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer 

trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 

permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 

Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com 

o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o 

problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, 

p. 32).  

 

 Além da pesquisa bibliográfica, fizemos uma análise narrativa da reportagem 

Kushinagar, produzida por Joe Sacco (2016) no livro Reportagens; nela, procuramos 

perceber como a reportagem produzida por Sacco (2016) possui os mesmos princípios 

jornalísticos presentes em qualquer outra reportagem narrada de forma mais 

“tradicional”. Por isso, a partir da análise, concluímos que é possível que o jornalismo 

em quadrinhos cumpra todos os requisitos pré-estabelecidos para que uma reportagem 

seja considerada de “qualidade”, dentro dos moldes jornalísticos. Como será possível 

perceber, Kushinagar consegue tal proeza. 
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2 REINVENTANDO O JORNALISMO 

“O jornalista vê, escuta e conta. E se não enxergar com atenção e não escutar de 

fato, contar fica muito difícil”. (LO PRETE apud O MERCADO DE NOTÍCIAS, 2014, 

27’min). Neste documentário de Jorge Furtado, são abordadas questões referentes ao 

surgimento do Jornalismo e como segue a profissão do jornalista em relação à ética, 

compromisso com a verdade, entre outros. De maneira cômica e baseada na peça “The 

Staple Of News”, do inglês Ben Jonson, o projeto une atuação e realidade, interpretação 

dos artistas e depoimentos de jornalistas. A fala da jornalista Renata Lo Prete remete ao 

ato de relatar a notícia e os cuidados que se deve ter ao fazê-lo. Tal discurso lembra que 

o jornalismo, como fator significativo no processo de construção da realidade, carrega 

consigo um papel importante: o de informar. 

Reportar histórias é o princípio básico de toda atividade jornalística. Um texto – 

nesse caso mais precisamente um texto jornalístico – pode abordar os mais variados 

temas, apresentando matérias de caráter político, social, econômico, entre outros. Assim 

como o assunto abordado, o texto também pode ser formulado de acordo com a 

estrutura que melhor se adapta ao tipo de narrativa escolhido. A maneira com que essas 

narrativas são apresentadas vai sendo modificada de tempos em tempos, acompanhando 

as mudanças do seu público e do ambiente no qual está inserido. Com isso, podemos 

pensar da seguinte forma: uma matéria apresentada em jornais impressos apresenta uma 

estrutura narrativa diferente de uma matéria veiculada em outras mídias como rádio, 

televisão e internet – por mais que o assunto abordado seja o mesmo.  

O Professor Michael Schudson (2010), vai abordar o surgimento da “penny 

press”4 e o fenômeno dos “penny papers”: jornais populares vendidos a um centavo com 

circulação diária. Nas palavras do autor, “a imprensa popular inventou o conceito 

moderno de notícia” (SCHUDSON, 2010). A penny press teve seu caráter 

revolucionário no que diz respeito à produção de notícia e no próprio critério de 

noticiabilidade, além da forma de narrar o acontecido.  

Assim, desde o seu início a maneira de relatar os fatos estava sujeito a 

mudanças. Isso porque, como afirma Stephens, as notícias refletem os contextos 

socioculturais em que estão inseridos. “As notícias divulgadas por uma determinada 

comunidade refletirão obviamente as preocupações culturais e políticas especificas 

daquela sociedade” (STEPHENS, 1993, p. 25). Tendo essa noção de mudança na 

                                                 
4 Jornal de dimensões reduzidas que surgiu no decorrer do séc. XIX nos Estados Unidos. Tornou-se popular com o 

público americano porque, enquanto outros jornais custavam por volta de seis centavos, este custava um centavo. 
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abordagem dos fatos, pode-se perceber que a maneira de relatar notícias está sujeita a 

modificações, ou seja, varia de acordo com o contexto histórico/social.  

Desta forma, é possível dizer que o ato de informar e o papel do jornalista em 

“ver, escutar e contar” seguem mostrando-se necessários, independente do contexto 

sociocultural. O que muda, no entanto, é a maneira de narrar tais fatos. Motta (2005) vai 

dizer que a narrativa é responsável por traduzir o conhecimento subjetivo e objetivo do 

mundo em relatos. “Ao estabelecer sequências de continuidade (ou descontinuidade), as 

narrativas integram ações no passado, presente e futuro, dotando-as de sequenciação” 

(MOTTA, 2005); sendo assim, a ideia de relatar fatos sequenciados está presente tanto 

na estrutura das histórias em quadrinhos, quanto na estrutura das narrativas em geral. 

Outra coisa a se notar é que, ao narrar fatos, as narrativas jornalísticas não são 

exclusivamente descritivas e racionais: elas também ajudam na criação de um mundo 

simbólico, conferindo assim sentido ao que está acontecendo. Assim, “a notícia toma 

formas arquetípicas antigas, preenchendo-os com novas roupagens para o leitor 

moderno” (NASCIMENTO, 2014, p. 82). Contudo, apesar de preencher outras 

dimensões míticas do ser humano (NASCIMENTO, 2014), tais narrativas tem uma 

função eminentemente pragmática, isto é, narrar de fatos coletados de forma empírica. 

Como afirma Motta (2014), comentar sobre tal tensão: 

 

No jornalismo (como em outros gêneros) é praticamente impossível 

encontrar textos puramente descritivos tanto quanto aqueles 

exclusivamente narrativos. Mas, o discurso jornalístico parece tender 

para a descrição mais que para a narração na medida em que sua 

forma direta, clara, precisa e concisa cria o efeito de real mais que 

estimula imaginários (MOTTA, 2014, p. 3, 2) 

 

Com a chegada do Novo Jornalismo5 em meados dos anos 60, a produção de 

reportagem ganhou um viés mais literário. Essa “nova escrita” sofreu críticas tanto dos 

escritores romancistas quanto dos jornalistas mais conservadores. Havia uma divisão 

nas grandes redações estadunidenses entre aqueles encarregados em fazer os chamados 

“furos de reportagem”, que traziam as notícias mais recentes para o jornal e aqueles 

chamados de “especialistas em reportagem” (WOLFE, 1976, p.12). Nesse contexto, as 

reportagens eram consideradas um texto que não era apresentado na estrutura de notícia, 

tendo uma escrita mais livre de regras. Como explica Czarnobai (2003): 

 

                                                 
5 Especialização do jornalismo feita com viés literário, indo de encontro com o formato tradicional das notícias. 

Surgiu na imprensa dos Estados Unidos na década de 60. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
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Termo jornalístico usado para classificar um texto que não se 

encaixasse na categoria da notícia propriamente dita, a reportagem 

abrangia tudo relacionado a histórias de interesse humano, ou seja, 

textos que versavam sobre acontecimentos cômicos ou trágicos nas 

vidas de pessoas comuns. Também por isso, os temas da reportagem 

sempre proporcionavam uma maior liberdade na hora de escrevê-las. 

Estas características aproximavam a reportagem das narrativas 

realistas de ficção, com a exclusiva diferença de não haver - em tese e 

por definição - absolutamente nada fictício nos relatos publicados em 

periódicos. (CZARNOBAI, 2003, p. 9) 

 

Assim como o texto literário apresentado pelo Novo Jornalismo, o Jornalismo 

em quadrinhos (JHQ) também representa uma ruptura com as narrativas tradicionais. Se 

“as notícias são uma forma de percepção do real, organizando a realidade, colocando o 

cotidiano numa moldura arquetípica” (NASCIMENTO, 2014), então a forma como elas 

são apresentadas também influencia nessa percepção dos fatos. Nesse sentido, é válido 

ressaltar que trazer novas maneiras de fazer jornalismo não significa abandonar a mídia 

tradicional, e sim reinventá-la. É trazer novas opções de leitura para quem busca 

informação, sem deixar de lado o viés jornalístico da narrativa. 

 

3 AS ILUSTRAÇÕES E OS JORNAIS 

As histórias em quadrinhos tiveram sua primeira “grande aparição” no jornal 

New York World (EUA) no ano de 1895, com o personagem Yellow Kid, criado por 

Richard Fenton Oultcault. O personagem trazia em seu camisolão críticas sociais com 

mensagens irreverentes. Não era apenas lazer. A criança pobre que morava nos guetos 

da tão famosa Nova Iorque carregava consigo grande apelo social.  

 

Nessa época, existiam os conceitos de alta cultura (das elites, crítica e 

reflexiva) e baixa cultura (das classes populares, ligada a tradições e 

costumes). Os jornais em que as HQ eram publicadas eram 

extremamente populares e atingiam uma grande parcela da população. 

(...) Nesse contexto, os quadrinhos se tornam um representante típico 

da cultura de massa” (MENDONÇA, 2008, p.18, 19). 

 

Essa ideia de “empobrecimento” da chamada cultura de massa, aliada ao fato de 

que as HQ tiveram seu maior reconhecimento nas histórias de super-heróis – geralmente 

voltadas para o público infantil – fez com que essa técnica seja considerada algo 

exclusivo do entretenimento, do lazer, com narrativas menos “sérias” – mesmo que 

muitas narrativas de super-heróis tragam questionamentos que nos ajudem a repensar a 

sociedade que vivemos de forma contundente.  
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Antes do advento da fotografia, os jornalistas usavam desenhos para integrar as 

matérias, tendo em vista a necessidade de ilustrar o acontecimento e complementar a 

matéria (de maneira recíproca, o texto como elemento complementário da imagem e 

vice-versa). É fato que a arte é expressão; sendo assim, uma das bases para reforçar a 

ideia da montagem de reportagens no formato de HQ vem do artigo “História Contada 

A Partir do Desenho” onde se afirma que:  

 

A princípio, aceita-se o Desenho como uma linguagem de 

comunicação. Por este prisma, o desenho é “intento, intenção, desejo, 

plano, projeto e propósito”. Assim, o ato de desenhar é aqui 

compreendido como a arte de liberar e compartilhar emoções para/e 

com o mundo. Portanto, o Desenho é, sobretudo, canal de 

comunicação (TRINCHÃO, G. M. C.; OLIVEIRA, L. R. 1998, p. 

157) 

 

Para o Jornalismo Visual – onde o desenho não é mera decoração ou embalagem 

da notícia –, tal qual a Literatura não-ficcional acrescenta ao Jornalismo um conteúdo 

mais preocupado com a estética e a vivência do próprio jornalista, a HQ vai acrescentar 

à maneira de produzir reportagem novas concepções que entreguem ao próprio artista-

jornalista mais possibilidades para a montagem da parte visual de seu conteúdo, fazendo 

com que o JHQ (Jornalismo em Histórias em Quadrinhos) seja uma especificação do 

Jornalismo feita mesclando texto e ilustração.  

 

Não deveria haver estranheza ao se falar em jornalismo em 

quadrinhos. Afinal, as histórias em quadrinhos nasceram nos jornais e 

até hoje permanecem neles na forma de tiras cômicas (em geral 

publicadas nos cadernos de cultura) e charges (localizadas nas páginas 

de opinião, a seção nobre das publicações impressas). Além disso, o 

uso de desenhos para ilustrar matérias em lugar de fotografias é 

comum em revistas como New Yorker e em textos de jornalismo 

gonzo (OLIVEIRA, Ana Paula; PASSOS, Mateus, 2006, p. 3, 4) 

 

Quando Oliveira e Passos afirmam que “não deveria haver estranheza” ao 

falarmos sobre jornalismo em quadrinhos, eles demonstram que existe mais de uma 

maneira de produzir uma matéria e que essas maneiras não são “mais certas” que outras, 

mas dependem da narrativa escolhida. “O jornalismo se restringiria a descrever 

objetivamente a realidade, evitando contar histórias no sentido tradicional da palavra. 

Mas, o que é contar?” (MOTTA, 2014, p. 4, 5). A partir dessa indagação, Motta 

complementa a ideia de Cézar e questiona a ideia de que existe uma única estrutura 

imposta para que um texto seja considerado de cunho jornalístico.  
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4 JORNALISMO EM QUADRINHOS: UMA ANÁLISE DO TRABALHO DE 

SACCO 

Idealizado por Joseph Pulitzer6, o Prêmio Pulitzer é entregue anualmente – desde 

1917 – a pessoas ou grupos que demonstraram excelência no jornalismo, literatura e 

composição musical. De acordo com o site oficial do Prêmio7, as premiações são 

divididas em 21 categorias – sendo 14 delas pertencentes à area do Jornalismo e o 

restante diz respeito a áreas como Literatura e Música. A primeira história em quadrinho 

a ganhar o tão aclamado Prêmio foi “Maus: a Survivor’s Tale”8 em 1992, escrita e 

ilustrada por Art Spielgeman9. A obra conta a história da família de Spielgeman na 

época da Segunda Guerra Mundial, sendo narrada por seu pai, Vladek Spielgeman, 

judeu polonês sobrevivente do Holocausto. 

“Maus” foi um marco das narrativas em quadrinhos. Assim como em qualquer 

texto jornalístico, essa HQ trata uma história de relevância e descreve o fato através das 

palavras do entrevistado-personagem – nesse caso, Vladek Spielgeman pode ser tratado 

como fonte. Para tanto, “Os quadrinhos e o jornal têm uma relação muito mais profunda 

do que pode parecer à primeira vista” (DUTRA, 2002) e essa relação resulta em um 

material jornalístico diferente porém tão válido quanto qualquer outra escrita. Como 

argumenta Dutra: 

 
Um autor de quadrinhos pega a sua história, divide em partes e dispõe 

cada uma dessas partes em um quadro com sua imagem e textos 

necessários. Esses quadros são justapostos, são ajuntados lado a lado 

nas páginas. Algumas vezes, o autor colocará um único ou uns poucos 

quadros por página, outras vezes, vários quadros menores. O leitor, 

por sua vez, ao ler esses quadros, vai reconstituindo, pouco a pouco, a 

história narrada. Ora, não é assim também que se faz um jornal? Os 

jornalistas dividem os acontecimentos em partes, que são trabalhadas 

em matérias, com o texto e as imagens necessárias. Depois, juntam 

essas partes em páginas, compondo esse objeto que chamamos jornal. 

(DUTRA, 2002, p. 12) 

 

                                                 
6 Jornalista erradicado nos Estados Unidos responsável por revolucionar o jornalismo com a compra do jornal The 

World, em 1883. Doou 1 milhão de dólares à Universidade Columbia para a construção de uma escola de jornalismo, 

a Columbia University Graduate School of Journalism. 

 
7 Disponível em: < http://www.pulitzer.org/>. Acesso em: [S/d].  

 
8 Romance gráfico cujo primeiro capítulo foi publicado em 1980 no segundo número da revista RAW.  

 
9 Ilustrador, cartunista e quadrinista sueco. 

http://www.pulitzer.org/
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Conhecido por “dar nome” ao JQ*, Joe Sacco10 desenvolve um trabalho de 

reportagem ilustrada voltada para as áreas de zona de conflito. Formado em Jornalismo 

pela Universidade de Oregon, no Estados Unidos, Sacco começou sua carreira como 

jornalista-quadrinista nos anos 90. Em uma entrevista feita para o jornal The 

Guardian11, ele explica que enquanto morava em Berlim sentia que as coberturas que os 

jornais americanos faziam sobre o Oriente Médio eram muito rasas, dando a impressão 

de que a história estava sendo contada em partes, o que o levou para Gaza. Lá, ele 

catalogou toda sua experiência no local, gravando entrevistas e registrando falas de 

todas as pessoas envolvidas; de soldados israelenses a cidadãos palestinos. 

Para ele, “a grande benesse de uma mídia inerentemente interpretativa, como é o 

caso dos quadrinhos, é que não me deixou confinado ao jornalismo tradicional” 

(SACCO, 2016). Em obras como “Palestina: Na faixa de gaza” e “Área de segurança: 

Gorazde”, Sacco demonstra que é possível produzir grandes reportagens utilizando 

ilustrações como ferramenta visual, sem que isso diminua o valor jornalístico do fato. 

Uma das principais características do seu trabalho é retratar-se em suas histórias como 

uma figura mais caricata, sempre com pouca bagagem, um bloquinho em mãos e óculos 

no rosto, fazendo com que o reflexo das lentes não permita que o leitor veja seus olhos. 

Em outra entrevista para o jornal The Guardian12, ele explica que: 

 

Algumas pessoas me disseram que esconder meus olhos faz com que 

elas consigam se colocar no meu lugar mais facilmente, então aceitei. 

Eu sou uma figura indescritível; em algum nível, eu sou como um 

criptograma. É o seguinte: eu não quero chamar muita atenção quando 

eu me desenho. As histórias são sobre outras pessoas, não sobre mim. 

Prefiro enfatizar os sentimentos delas. (SACCO, 2009) 

 

No livro “Reportagens” (2016) – coletânea de seus trabalhos feitos para jornais e 

revistas – o jornalista reuniu diversas reportagens em quadrinhos feitas em lugares como 

Índia, Palestina, Iraque e Chechênia. “Tenho interesse sobretudo por aqueles que 

raramente são ouvidos, e não creio que caiba a mim equilibrar suas vozes com as 

apologias bem escovadas dos que detêm o poder” (SACCO, 2016). O livro traz as 

                                                 
* Jornalismo em Quadrinhos. 

 
10 Jornalista e quadrinista maltês.  

 
11 Disponível em: < https://www.theguardian.com/books/2003/oct/23/comics.politics>. Acesso em: 23 out. 2003. 

 
12 Disponível em: < https://www.theguardian.com/books/2009/nov/22/joe-sacco-interview-rachel-cooke>. Acesso 

em: 22 nov. 2009. 

https://www.theguardian.com/books/2003/oct/23/comics.politics
https://www.theguardian.com/books/2009/nov/22/joe-sacco-interview-rachel-cooke
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reportagens seguidas de comentários do autor falando sobre a estadia nesses locais, 

sobre as personagens e sobre os veículos nos quais as matérias foram publicadas.  

Na reportagem “Kushinagar” – publicada na revista francesa XXI nº13 em 2011 

– Sacco ilustra o cotidiano dos dalits13 que vivem em pequenas aldeias indianas. 

Kushinagar é um distrito do estado de Uttar Pradesh, na Índia. Para este trabalho, Sacco 

foi acompanhado pelo também jornalista Piyush Srivastava, que o guiou pelo interior 

rural do distrito. Sacco diz que quando decidiu desenhar uma HQ sobre a pobreza na 

Índia, a dificuldade foi fechar o foco. “Eu poderia ter explorado os conhecidos suicídios 

de fazendeiros nas favelas urbanas, mas queria sair do tradicional” (SACCO, 2016). A 

reportagem é feita seguindo a sequência de relatos dos moradores dos vilarejos. Na 

figura 1 podemos ver um exemplo de tal narrativa: 

 

Sendo um lugar de extrema corrupção onde os grandes chefes tiram vantagem sa 

situação de miséria da população, a maior dificuldade para a produção dessa reportagem 

foi fazer as entrevistas sem a interrupção dos líderes do vilarejo. O autor relata que: 

 

as pessoas que muitos indianos tratam por “intocáveis” – sofrem não 

apenas de miséria tenebrosa, mas também de fome real. Minha ideia 

era ir a uma aldeia e conhecer bem seus moradores ao longo de uma 

semana ou mais. Como é detalhado na matéria, depois de três visitas 

ao mesmo povoado, Piyushi e eu fomos praticamente expulsos da 

                                                 
13 No sistema de castas do hinduísmo, são considerados como “intocáveis” e impuros. 

Figura 1: trecho da página 174 do livro "REPORTAGENS", de Joe Sacco. As mulheres do vilarejo 

contam sobre as dificuldades que enfrentam com o trabalho no campo, salário e fome. 
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região por indivíduos de casta superior que não gostavam da gente 

xeretando (SACCO, 2016, p. 197) 
 

Ao longo da história as interrupões das entrevistas são feitas pelos chamados 

“Camisas Verdes”, chefes das aldeias e “vigilantes” da população. Durante as matérias, 

eles tentaram inibir o trabalho do jornalista. Sacco inclui essas interrupções na 

reportagem (Figura 2). 

Ao longo da reportagem, Sacco narra diversas dificuldades que permeiam a 

aldeia. A fome é o principal deles; é o ponto de onde os outros problemas se 

desencadeiam. As crianças e os pais são obrigados a deixar a educação de lado porque a 

alimentação é mais importante. Não há como depender da agricultura de sustento uma 

vez que a redistribuição agrária foi falha e as terras pertencem a pessoas de castas 

superiores que não têm o menor interesse em ajudar a população. A distribuição de 

grãos para os habitantes da aldeia é feita pelos líderes corruptos que vendem parte dos 

sacos de alimento em feiras clandestinas. Assim, como toda boa matéria jornalística 

possui entrevistas e fontes, as matérias em quadrinhos também são produzidas a partir 

de entrevistas, como é possível ver no trabalho de Sacco (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: trecho da página 176 do livro "REPORTAGENS", de Joe Sacco. O jornalista entrevista 

moradores da aldeia quando é interrompido por um dos líderes do local. 
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“Produzir obras de alta qualidade com um tema tão espinhoso e delicado quanto 

a guerra é uma prova de maturidade da linguagem dos quadrinhos” (DUTRA, 2002). 

Mesmo tratando de um assunto tão pesado, Sacco é capaz de fazer com que suas 

reportagens sejam tocantes sem serem apelativas. O jornalista visa dar lugar de fala para 

aqueles que convivem diariamente com essa realidade caótica – fome, pobreza, guerra – 

ao mesmo tempo em que apresenta essas falas de maneira clara e sequenciada, tal qual 

uma reportagem deve ser feita.  

 

5 CONCLUSÃO 

Após fazer uma “linha do tempo jornalística” – por assim dizer – pode-se 

perceber que o jornalismo passou por diversas fases. Os grandes jornais impressos, a 

penny press, a revolução do chamado Novo Jornalismo e assim em diante. Todas essas 

modificações vieram para acrescentar e diversificar o ramo do jornalismo.  

Variar as maneiras de produzir reportagem é trazer diferentes estruturas e 

ampliar as formas de contar uma história. Da mesma maneira que uma reportagem feita 

em texto corrido deve seguir uma linha de raciocínio sequenciada, uma reportagem em 

história em quadrinhos segue o mesmo parâmetro, porém com ilustrações 

acompanhando e complementando o texto.  

 

O repórter tradicional pode tranquilamente descrever um comboio da 

ONU como “um comboio da ONU” e seguir adiante com sua matéria. 

Um jornalista-quadrinista tem que desenhar o comboio, e nesse 

momento surgem várias questões. Como são os veículos do comboio? 

Como são os uniformes dos operativos da ONU? Como era a estrada? 

E o cenário de fundo? (SACCO, 2016, p. 3, 4). 

 

Figura 3: trecho da p. 185 do livro "REPORTAGENS", de Joe Sacco. Um morador da aldeia fala sobre o desvio dos 

grãos supostamente destinados à população. 
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Quando a estrutura é modificada, a maneira com que se formula a reportagem 

também deve ser repensada. Existem especificações para cada tipo de veículo: um texto 

para rádio não é o mesmo texto usado em um telejornal. A técnica usada por um 

repórter tradicional ao narrar um fato será diferente da utilizada por um repórter-

quadrinista ou por um fotojornalista, mesmo quando todos estão tratando do mesmo 

assunto. Serão apresentados diferentes olhares para diferentes narrativas. 

Nesse sentido, o jornalismo em quadrinhos cumpre todos os requisitos pré-

estabelecidos para que a reportagem seja considerada “de qualidade”: apresentação dos 

fatos em ordem sequenciada, conteúdo visual complementando o texto e situando o(a) 

leitor(a) dentro do contexto descrito, podendo ter seus fatos checados tal qual em uma 

reportagem tradicional. 
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