
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

 

 
 

A Humanização de Personagens em  

Reportagens sobre Desastres Publicadas na Revista Piauí
1
 

 

 

Gabriel Almeida do Amaral RIBEIRO
2
 

Roberto Villar BELMONTE
3
 

Centro Universitário Ritter dos Reis – UniRitter, Porto Alegre, RS 

 

RESUMO  

 

Este artigo apresenta pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, em andamento, que 

tem o objetivo geral de compreender como a humanização de personagens é utilizada 

pela jornalista Consuelo Dieguez em reportagens sobre as tragédias de Mariana e do 

voo JJ3054 da TAM publicadas na revista Piauí. A partir da revisão bibliográfica de 

Martinez (2016), Pena (2013) e Vilas Boas (2003), categorias foram criadas para 

estudar, utilizando a metodologia da análise de conteúdo, os elementos do Jornalismo 

Literário nas duas reportagens. A análise inicial mostrou que sete vítimas são utilizadas 

na narrativa para reconstruir o desastre ambiental; e o perfil de uma dirigente da 

Agência Nacional de Aviação Civil estrutura a descrição da tragédia aérea de 2007 

ocorrida no Aeroporto de Congonhas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo literário; perfil jornalístico; cobertura de desastres; 

revista Piauí; análise de conteúdo. 

 

Introdução 

  

 Compreender como ocorre a humanização dos personagens utilizados em 

reportagens sobre desastres da Revista Piauí é o objetivo geral desta pesquisa que está 

sendo realizada como Trabalho de Conclusão de Curso de Jornalismo no primeiro 

semestre de 2017 no Centro Universitário Ritter dos Reis – UniRitter. Para alcançar esse 

objetivo geral, três objetivos específicos foram estabelecidos. São eles: realizar revisão 

da bibliografia disponível sobre o Jornalismo Literário e a construção de perfis; 

indentificar os elementos utilizados na humanização de personagens sobre os acidentes 

de Mariana e do Voo JJ 3054 da TAM; por fim problematizar a humanização dos 

personagens em reportagens de desastres. 
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 Até este momento três capítulos da monografia já foram escritos. O primeiro 

sobre o Jornalismo Literário. Nele é contado um pouco de sua história, como ele 

começou a ser utilizado como um recurso para fugir das amarras do jornalismo 

convencional e diário, com suas narrativas diretas, objetivas e com pretensão de 

neutralidade. O segundo trata dos perfis jornalísticos, como realizar esse trabalho na 

prática da construção dos perfis e um pouco de sua história. Já o terceiro capítulo da 

pesquisa de conclusão de curso apresenta a Revista Piauí, sua história, como seu criador 

idealizou a ideia da revista. 

 Para analisar o processo de humanização nas reportagens sobre desastres foram 

selecionados dois trabalhos jornalísticos da repórter Consuelo Dieguez, republicados no 

final de 2016 no livro Tempos instáveis: o mundo, o Brasil e o jornalismo em 21 

reportagens da Piauí, da coleção Jornalismo Literário da editora Companhia das Letras.  

  

Jornalismo literário 

Salvo exceções, o jornalismo, que deveria ser uma profissão ligada às causas da 

coletividade, vem se transformando em um lugar de futilidades e exploração do 

grotesco e da espetacularização (PENA, 2013). Prisioneiros dessa lógica, os jornalistas 

sérios, comprometidos com a sociedade, têm seu espaço reduzido e buscam alternativas. 

O jornalismo literário parece ser uma delas.  

Só que é uma alternativa complexa. Não se trata apenas de fugir das escritas 

comuns e das amarras da redação ou de apenas exercitar a veia literária em um livro 

reportagem (PENA, 2013). O conceito de jornalismo literário é muito mais amplo.  

A história das primeiras combinações entre literatura e jornalismo, a influência 

da literatura na imprensa, surgiu com maior destaque no século XIX, “quando escritores 

de prestígio tomaram conta dos jornais e descobriram a força do novo espaço público” 

(PENA, 2013, p.28). 

As transformações capitalistas da época e a ousadia discursiva que passou a 

mesclar jornalismo e literatura deram origem a um novo gênero: o folhetim. Ele nada 

mais era do que a difusão de grandes narrativas, fragmentadas entre capítulos 

divulgados a cada edição de jornal. As publicações eram estratégicas. “Publicar 

narrativas literárias em jornais proporcionava um significativo aumento nas vendas e 

possibilitava uma diminuição nos preços, o que aumentava o número de leitores” 
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(PENA, 2013, p.29). Essa intimidade dos escritores com a imprensa era vista com bons 

olhos por ambos os lados. 

 
Os jornais precisavam vender e os autores queriam ser lidos. Só que os 

livros eram muito caros e não podiam ser adquiridos pelo público 

assalariado. A solução parecia óbvia: publicar romances em capítulos 

na imprensa diária. Entretanto, esses romances deveriam apresentar 

características especiais para seduzir o leitor. Não bastava escrever 

muito bem ou contar uma estória com maestria. Era preciso cativar o 

leitor e fazê-lo comprar o jornal do dia seguinte. E, para isso, seria 

necessário inventar um novo gênero literário: o folhetim. (PENA, 2013, 

p.32) 

 

 Na história e origem do Jornalismo Literário, alguns autores dizem que ele teve 

início nos anos 1960. Confunde-se, nestes casos, Jornalismo Literário com uma das 

fases mais conhecidas e divulgadas, a do Novo Jornalismo (MARTINEZ, 2016). Um 

dos exemplos de publicações e um dos marcos dessa modalidade teria sido o livro A 

Sangue Frio, do escritor estadunidense Truman Capote no ano de 1965.  

 As verdadeiras origens do Jornalismo Literário, no entanto, remontam a uma 

fase mais antiga (MARTINEZ, 2016). Os profissionais do jornalismo se inspiraram em 

escritores do século XVII, como o autor londrino Daniel Defoe que teve fama pela 

publicação do livro Robinson Crusoe. Porém, o autor também teve outras publicações, 

no ano de 1722, o livro O Diário da Peste, no qual descrevia com detalhes a epidemia 

bubônica que matou, de acordo com Defoe, 100 mil pessoas na capital inglesa em 1665. 

 Com a consolidação do jornalismo, mais tarde, no século XIX, muitos 

profissionais da área passaram a publicar livros-reportagem. Segundo Martinez (2016), 

tais livros continham o excedente de informações que não tinham sido incorporadas nas 

reportagens, bem como relatos sobre viagens, expedições, etc.  

 No Brasil, a origem do Jornalismo Literário é outra, pelo motivo do fechamento 

dos portos por Portugal na época do Brasil colônia, que foi até o ano de 1808 

(MARTINEZ, 2016). Essa situação teve como uma das consequências o atraso no 

desenvolvimento da imprensa brasileira em relação a outros países. 

O primeiro exemplo [de jornalismo literário brasileiro], portanto, seria 

Os Sertões. O livro lançado em 1902 pelo engenheiro carioca Euclides 

da Cunha (1866-1909) foi desenvolvido ao longo de cinco anos (1897-

1902). A obra contém o material excedente que Cunha colheu ao cobrir 

a insurreição de Canudos para o jornal O Estado de S. Paulo em 1897. 

(MARTINEZ, 2016, p.402) 
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Na tentativa de enumerar os elementos do jornalismo literário, Felipe Pena 

(2013) criou um modelo que se denomina Estrela de Sete Pontas. São sete 

características fundamentais elencadas pelo autor para a categorização desse tipo de 

jornalismo. As sete pontas da estrela são: 1. potencializar os recursos do jornalismo; 2. 

ultrapassar os limites dos acontecimentos cotidianos; 3. proporcionar visões amplas da 

realidade; 4. exercer plenamente a cidadania; 5. romper as correntes do lide; 6. evitar os 

definidores primários (autoridades governamentais); 7. e principalmente garantir 

perenidade e profundidade aos relatos.  

No primeiro ponto, Pena (2013) diz que nenhum jornalista literário desconsidera 

o que aprendeu no trabalho da cobertura diária do jornalismo, tampouco ignora as 

próprias técnicas narrativas. Pelo contrário, ele as transforma em novas formas e 

estratégias profissionais, sempre salientando os velhos princípios da redação como a 

apuração meticulosa na apuração das informações, a observação e a ética. Já a segunda 

ponta da estrela indica o rompimento de duas características básicas do jornalismo: a 

atualidade e a periodicidade. Nesse sentido os escritores da área ficam alheios à pressa 

do deadline, focados em desencadear uma visão mais ampla da realidade, visão essa que 

é a terceira característica sugerida pelo autor. Nesse contexto, é importante reconhecer 

que uma reportagem, por mais bem contada e completa que seja, nunca passará de um 

recorte. "A preocupação do jornalismo literário, então, é contextualizar a informação da 

forma mais abrangente possível" (PENA, 2013, p.14). 

A quarta ponta da estrela é exercitar a cidadania. O que significa escrever uma 

história com o espírito público, utilizando uma abordagem que contribua para a 

formação do cidadão. A quinta ponta é o rompimento do lide tradicional. O lide obriga 

o começo do texto a reunir informações com seis perguntas a serem respondidas: o quê, 

quem, quando, onde, como e por quê. Evitar os definidores primários é a sexta ponta, as 

fontes especializadas e oficiais que sempre aparecem no meio jornalístico, e tentar ouvir 

mais o cidadão comum e outras fontes alternativas. A sétima e última é a perenidade. 

"Diferentemente das reportagens do cotidiano, que em sua maioria, caem no 

esquecimento no dia seguinte, o objetivo aqui é a permanência" (PENA, 2013, p.15). 

Ou em outras palavras, se o texto for criado sobre preceitos do jornalismo literário, seu 

material, espera-se, não deve ser efêmero e para isso não pode ser superficial.  

Além das características da estrela de sete pontas, Pena (2013) entende que o 

jornalismo literário está fundamentalmente ligado a uma questão linguística. O autor 
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fala em romance-reportagem, biografia, new journalism, ficção jornalística e jornalismo 

gonzo como subgêneros do jornalismo literário.  

 

Perfil jornalístico  

 Os perfis podem ter o trabalho de focar apenas alguns momentos da vida dos 

personagens retratados (VILAS BOAS, 2003). É uma história curta tanto no tamanho do 

texto quanto no tempo de validação de alguns fatos e interpretações do jornalista. 

 Segundo ainda o mesmo autor, perfis são de natureza autoral. Existem diversos 

modos de realizar as narrativas trabalhando em uma redação, por mais que digam que 

não é bem assim, que tudo leva uma única opção. Não tem a possibilidade que as 

vivências pessoais de um repórter não venham a se confundir com a temática que estiver 

trabalhando. A questão de querer trabalhar a objetividade é um falso problema que é 

difícil de erradicar na vida diária do jornalismo convencional (VILAS BOAS, 2003). 

 Os processos de criação, segundo o mesmo autor, são multidimensionais. Nesse 

trabalho são combinados cinco elementos que não podem faltar ao trabalho autoral 

como a memória, conhecimento, imaginação do jornalista, sínteses e sentimentos. A 

história realizada de um perfil não pode prescindir de todos os conceitos e técnicas de 

reportagem conhecidos, além de recursos da literatura entre outros conhecimentos. E 

também deve estar atento ao sentimento de quem fala. A frieza e o distanciamento são 

nocivos. Envolver-se com a narrativa significa sentir o que acontece na história.  

 As artes sempre procuraram tratar o indivíduo como um exemplar para o 

conhecimento da natureza humana (VILAS BOAS, 2003). Pois é difícil pensar na 

literatura, no cinema, novelas ou em teatro sem os personagens. E para se aproximar das 

realizações, os jornalistas deveriam se misturar com a arte, segundo o autor, se expondo 

a ela, sobretudo à literatura e suas técnicas narrativas.  

 Ainda segundo Vilas Boas (2003), podemos também traçar caminhos com as 

artes visuais. Os artistas sempre tiveram a consciência do problema de como obter a 

expressão que queriam, e não a uma expressão qualquer feita pelo personagem. Ao 

invés de pedir naturalidade para a pessoa, alguns fotógrafos deixavam que a pessoa 

assumisse a postura que quisesse. O fotógrafo francês Henri Cartier-Breson, por 

exemplo, ficava à espera do momento significativo para tirar a foto.  

 Isso ocorre também com os perfis jornalísticos (VILAS BOAS, 2003). Mas, para 

o jornalista, todo encontro é único com sua fonte, e será sempre importante. Porém, o 
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perfilado não é o que podemos dizer de um modelo em pose para foto. Sua imagem não 

pode ser pretendida, e, por isso, talvez nem se consiga que ela seja completamente 

natural ou espontânea.  

Primeiro, o repórter não pode (não deve, melhor dizendo) direcionar as 

palavras, os gestos e cenários para preencher o frame. Segundo, 

espontaneidade e artificialidade são oportunismos. Há casos em que a 

pessoa representa um papel, baseada em suas próprias projeções. Veste-

se, maquia-se, monta o cenário para "receber o jornalista"; despe-se de 

sua gravidade, por exemplo, com o objetivo de demonstrar uma 

descontração genuína. (VILAS BOAS, 2003, p.19) 

 

 Vilas Boas (2003) destaca ainda que há quatro partes que um perfil jornalístico 

pode conter para ficar retido na memória dos leitores. A primeira é a lembrança que flui 

a história de vida; a segunda é o espaço que vem a ser a geografia do encontro; a 

circunstância seria a terceira que representa o tal momento significativo; e a quarta seria 

a interação que leva a uma expressão, seja ela facial, gestual, opinativa, etc. 

 Os perfis jornalísticos também só podem refletir um dado instante da vida 

(VILAS BOAS, 2003). Nesse caso são mais importantes quando eles provocam 

reflexões sobre aspectos objetivos e subjetivos comuns à existência humana. Ao 

observar, o autor percebe que se pode realmente conservar na memória. O restante é 

esquecido com o tempo, ou acaba parecendo uma fotografia muito antiga.  

 O retrato do personagem precisa ser construído de um modo que as informações 

e os fatos venham interessar tanto ao leitor quanto o próprio individuo retratado, 

evitando assim duas armadilhas que o autor diz ser muito comuns, sendo as duas 

contrárias ao leitor e ao bom jornalismo: a primeira é quando o jornalista e sua fonte se 

lançam como adversários, agredindo um ao outro, sem contribuir com ideias para nada; 

a segunda vem a ser quando um ou outro se põe na posição de defesa, a fim de ocultar 

mais informações do que revelar, ou de se exibir mais do que observar o interlocutor. 

 Em uma reportagem biográfica podemos utilizar um conjunto de ações e reações 

(VILAS BOAS, 2003). O autor se refere ao que o indivíduo fala a seu próprio respeito e 

também ao que ele fala sobre os outros, ou a respeito dos acontecimentos atuais que o 

afetam de alguma forma.  

 Ainda segundo o autor, muitas vezes o personagem apresenta algumas 

características, gestos, atitudes e pensamentos em função do momento que está 

passando.  

Opera-se, nesse caso, com o acúmulo de indícios, que podem ou não 

ser contrastados com dados do passado ou projeções para o futuro 
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(feitas pelo próprio protagonista da matéria ou outros). Claro, haverá 

sempre o risco de formulações precipitadas sobre o temperamento, as 

ideias e o momento da pessoa. (VILAS BOAS, 2003, p.21) 
 

 Os perfis têm grande importância como gênero jornalístico, mesmo que meses 

ou anos depois da matéria publicada o personagem tenha mudado seus pensamentos, 

conceitos de vida, atitudes ou estilo (VILAS BOAS, 2003). Não tem motivo para sofrer 

com o fato de que até as opiniões podem mudar. 

 Pesquisadores de jornalismo da Fundação Nieman, ligada à Universidade de 

Harvard, iniciaram estudos sobre como realizar novas formas de escrever a narrativa 

jornalística, sem deixar muito distante dos manuais feitos para as redações (KLACZKO, 

2010). Esse grupo de estudiosos então buscaria manter as técnicas do lead e da pirâmide 

invertida nas matérias realizadas, mas tentando adaptar as mesmas a uma forma de 

escrita narrativa. Assim, no novo lead construído por esses pesquisadores, o quem vira 

sinônimo de um personagem; o que, de plot; onde, de cenário; quando, de contexto; por 

que, de leitmotiv; como, de forma. Por isso aconteceria uma mudança de perspectiva ao 

escrever as reportagens, na busca de realizar uma história mais complexa, atrativa aos 

leitores e às vendas.  

 No Brasil, essa forma jornalística de narrativa que se aproxima da literatura é 

conhecida como jornalismo literário (KLACZKO, 2010). Alguns autores que trabalham 

na difusão deste conceito no país são Edvaldo Pereira Lima, Sérgio Vilas Boas e Celso 

Falaschi. O pesquisador Edvaldo Pereira Lima define essa prática de jornalismo como 

uma reportagem mais aprofundada, onde se utilizam técnicas de observação e redações 

de origens da literatura. Sendo assim, segundo a autora, o jornalismo literário seria o 

momento do jornalista escrever suas reportagens com mais profundidade, tentando 

utilizar as técnicas da narrativa literária para conquistar os seus leitores.  

 Outro pesquisador, Sérgio Vilas Boas, especialista em perfis jornalísticos, 

também defende que a humanização poderia ser uma saída para o possível problema do 

jornalismo convencional (KLACZKO, 2010). Buscando evidenciar esse possível lado 

humano da narrativa jornalística, o perfil se torna importante ao jornalismo literário por 

que trata de um gênero que busca contar a história de um certo indivíduo público ou 

anônimo que foi escolhido pelo autor do texto por algum motivo, se tornando 

interessante para apresentar aos leitores.  

 Ainda segundo a autora, o pesquisador Vilas Boas acredita que o gênero perfil, 

para ser bem realizado, é preciso utilizar das técnicas de linguagem literária. O perfil 
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seria a narrativa jornalística, escrita com auxílio dessas técnicas literárias de escrita, que 

utilizaria um personagem principal na história e sua própria vida. Nesse tipo de texto 

podem ser abordadas apenas algumas partes da vida do perfilado. O perfil, no entanto, é 

uma narrativa que permite ao jornalista interpretar e opinar sobre algum acontecimento 

da vida do personagem da história.  

 

Revista Piauí  

A Revista Piauí teve sua origem no mês de outubro de 2006. No Brasil, já existia 

o consenso de que o jornalismo impresso seria uma atividade condenada - se não ao fim 

imediato, a um declínio progressivo que o levaria a sua triste morte (SILVA, 2016). Os 

veículos de comunicação estavam diante do dilema de adiar o inevitável, tentando 

manter vivo, mesmo que em condições cada vez mais caras, o papel do jornal impresso, 

ou voltar suas finanças e atenções para a fronteira digital, apressando o fim da versão 

impressa para que os jornais e as revistas pudessem conhecer um novo modelo na esfera 

virtual. Ainda segundo o autor a expressão jornalismo diário está ultrapassada.  

Sob a tirania do on-line e das redes sociais, o tempo da notícia passou a 

ser medido em minutos. Bombardeado por todos os lados, 

ininterruptamente, o leitor, por sua vez, deixou de ser mero receptor 

passivo das informações. O consumidor de informação agora acorda - 

ou, antes, mantêm-se acordado - conversando com o mundo. (SILVA, 

2016, p.7) 

 Nessa desordem havia outras questões (SILVA, 2016): o formato da nova revista 

era incomum, pouco prático para utilização, de difícil manuseio; os seus textos eram 

longos, desafiando que o tempo das pessoas é um privilégio cada vez mais disputado e 

escasso; as suas capas, algumas engraçadas, outras contemplativas, e quase nunca 

relacionadas com as reportagens de interesse no momento (esse aspecto que no ano de 

2015 se alterou, quando passaram a fazer comentários políticos); a pauta, enfim, livre 

das divisões por área de cobertura (como política, economia, etc.), sem obrigações nem 

assuntos imprescindíveis, além de avessa a qualquer propósito utilitário - ninguém iria 

ler dicas de vida saudável ou querer aprender a aplicar seu dinheiro abrindo a Piauí.  

 Na cabeça do criador da Piauí, Moreira Salles, sérias questões sobre que tipo de 

publicação imaginava criar com sua revista (SILVA, 2016). Que tipo de público leria 

essa revista? Quem faria essa revista? Essas dúvidas que Salles tinha desde que 

começou a pensar no assunto, pelo menos cinco anos antes da Piauí se concretizar, e 

que dividia essas questões com o jornalista Marcos de Sá Corrêa, que viria ser um dos 
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editores fundadores da revista, ao lado de Dorrit Harazim e de Mario Sergio Conti, 

escolhido como diretor de redação.   

 Os perfis políticos da revista foram os responsáveis por retirar a Piauí de sua 

condição inicial, levando-a para fora do ambiente restrito das redações. Havia na 

revista, duas características que eram cobiçadas e cada vez mais raras: "tempo para 

apurar e espaço para escrever. Além, claro, de independência editorial, sem o que não se 

faz nada que valha a pena em jornalismo" (SILVA, 2016, p.). 

 A Revista Piauí apostava na apuração paciente e minuciosa, que requer uma 

coleta muito extensa de informações, contatos longos com os entrevistados e capacidade 

de observação - o que o personagem fala pode não ser tão significativo quanto aquilo 

que o jornalista vê (SILVA, 2016). Esse resultado também se deve ao processo de 

edição, mais intensas e mais invasivas do que fazem em outros veículos de 

comunicação. 

Mas editar, nesse caso, significa tornar o texto mais claro e mais 

precioso, a prosa mais fluente e a leitura mais agradável. Editar não se 

confunde com editorializar, intervir na narrativa para que ela sirva a 

propósitos políticos, obscuros ou explícitos, e não jornalísticos, como 

se tornou comum em publicações do país, de forma frequentemente 

caricata. (SILVA, 2016, p.10) 

 A revista que acaba de completar dez anos em 2016 não é muito diferente 

daquela que seu fundador Moreira Salles idealizou na origem da Piauí (SILVA, 2016). 

Havia dois problemas que poderiam ser fatais para uma publicação dessa natureza: a 

irrelevância ou a descaracterização - a Piauí não poderia estar fora do debate público 

nem fazer concessões ao mercado. Tudo indica que conseguiu superar a ambos. 

 A construção do personagem na revista Piauí remete a uma narrativa de ficção, 

na qual os personagens têm seu perfil feito, com seus hábitos e gostos definidos 

(DRAGO, 2012). De certo modo, também é assim que o jornalismo narrativo trabalha, 

reportando aos leitores todo tipo de informações que possam ajudar a construir a 

imagem desse personagem que vem a ser entrevistado.  

 Um dos exemplos trazidos pela a autora é o do texto da jornalista Paula Scarpin, 

em sua reportagem "Gurizinho vira ídolo", publicada na edição de janeiro de 2012 da 

Piauí sobre a nova rotina do cantor Luan Santana. Ao reproduzir cenas do cotidiano do 

pop star, ela vai traçando o perfil do cantor sertanejo, sem precisar de adjetivos para 

caracterizá-lo. Outro exemplo é o perfil da humorista Dani Calabresa, na narrativa 
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"Gargalhada, teu nome é mulher", que veio a ser publicada no mês de outubro de 2011 

(DRAGO, 2012). 

 

 Segundo Drago (2012), outra técnica utilizada na construção do personagem em 

perfis da Piauí é a do registro de diálogos, que reforça a reconstrução de cena a cena. O 

próprio criador da revista Piauí, João Moreira Salles, usa desse recurso como aliado na 

construção da narrativa "O Andarilho", no perfil de Fernando Henrique Cardoso, 

publicado no mês de agosto de 2007 (DRAGO, 2012), ao reproduzir o diálogo entre ele 

e um estudante de pós-doutorado nos Estados Unidos, interessado em voltar ao país.    

 

Corpus 

 Os elementos para o estudo dessa pesquisa foram escolhidos de forma direta de 

acordo com o entendimento do pesquisador. Como o objetivo geral dessa pesquisa é 

compreender como a humanização dos personagens é utilizada em reportagens sobre 

desastres da Revista Piauí, foram escolhidas duas reportagens da repórter Consuelo 

Dieguez. A primeira sobre o caso da tragédia de Mariana, que vem a ser o maior 

desastre ambiental do país, segundo a própria Piauí; a segunda reportagem analisada é 

sobre o acidente do voo JJ3054 da TAM, onde a jornalista investiga as circunstâncias da 

tragédia de 2007 ocorrida no Aeroporto de Congonhas. Ambos foram republicadas no 

livro Tempos instáveis: o mundo, o Brasil e o jornalismo em 21 reportagens da Piauí, 

publicado em 2016 pela coleção Jornalismo Literário da Companhia das Letras. 

 

Análise inicial  

 Na reportagem sobre o desastre de Mariana, a jornalista dá foco há sete 

personagens principais e conta suas histórias na reportagem, inspirada no clássico 

Hiroshima, de John Hersey, publicado em 1946 na revista New Yorker, publicação 

referência do jornalismo literário estadunidense e mundial. Um quadro com 

características desses sete personagens já foi feito para anaisar como a repórter 

humaniza seus personaens principais e quais técnicas foram utilizadas para se formar 

essa história no desastre ocorrido em Mariana.  

 Já na segunda reportagem sobre o acidente do voo JJ3054 da TAM ocorrido no 

ano de 2007, a jornalista mostra apenas uma personagem central, Denise Abreu, na 

época dirigente da Agência Nacional de Aviação Civil. As circunstâncias da tragédia 

são narradas por meio do perfil da entrevistada.   As duas reportagens são apresentadas 
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de formas diferentes, a primeira tendo mais personagens com um foco principal; a 

segunda foca em apenas uma personagem.  

 

Considerações Finais  

 A análise inicial já confirmou a hipótese desta pesquisa: a repórter Consuelo 

Dieguez utiliza técnicas de contrução de perfis jornalísticos para humanizar os 

personagens em suas reportagens sobre desastres na Revista Piauí. Pelo estudo 

realizado a partir das análises feitas de bibliográfias disponíveis sobre jornalismo 

literário e construções de perfis podemos ter uma noção que a Revista Piauí e as 

reportagens escolhidas para o trabalho utilizam técnicas tanto do Jornalismo Literário 

para realizar a narrativa da história contada como as técnicas utilizadas para a 

construção de perfis, como os personagens que são inseridos pela jornalista na 

reportagem realizada. Ao final desta pesquisa espera-se detalhar cada uma das técnicas 

utilizadas pela jornalista nas duas reportagens.  

 

Referências Bibliográficas 
 

VILAS BOAS, Sergio. Perfis: e como escrevê-los. - São Paulo: Summus, 2003. - (Novas 

buscas em comunicação; v.69).  

 

DRAGO, Carolina Pontes de Sá. Realidade e Piauí: Um reencontro do jornalismo literário 

brasileiro. 2012. 60 p. Monografia de graduação. Grau: Bacharelado. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro Centro de Filosofia e Ciências Humanas Escola de Comunicação.  

 

KLACZKO, Andrea. O Jornalismo Literário nas Revistas Piauí e Brasileiros: Em Busca da 

Literariedade. 2010. 168 p. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita Filho" Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação.  

 

MARTINEZ, Monica. Jornalismo Literário – tradição e inovação. Série Jornalismo a Rigor. 

V.10. Florianópolis: Insular, 2016.  

 

PENA, Felipe. Jornalismo Literário. ed. 2. São Paulo: Contexto, 2013.  

 

SILVA, Fernando de Barros e (Org.). Tempos instáveis: o mundo, o Brasil e o jornalismo em 

21 reportagens da Piauí. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 

 

  

 

 

 


