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RESUMO 

 

Desde a publicação de Palestina, do maltês Joe Sacco, na década de 1990, o Jornalismo em 

Quadrinhos (JHQ), nome dado às produções que unem o discurso jornalístico com a linguagem 

dos quadrinhos, popularizou-se pelo mundo. Trabalhos que utilizavam o rótulo JHQ passaram 

a se tornar mais frequentes, inclusive no Brasil. O JHQ, no entanto, nasceu bem antes dos 

trabalhos de Sacco: no final do século XIX, o ítalo-brasileiro Angelo Agostini já atuava como 

jornalista e quadrinista, produzindo reportagens gráficas sobre assuntos diversos. Mesmo não 

sendo recente e tendo se popularizado há cerca de 30 anos, o JHQ ainda é alvo de divergências 

no que concerne à sua definição. Seria ele um gênero do Jornalismo ou um gênero dos 

quadrinhos? A presente pesquisa parte do pressuposto de que o Jornalismo e os Quadrinhos são 

esferas discursivas distintas, cada uma com tradições, organizações e linguagens próprias, e da 

hipótese já discutida por Souza Júnior (2010), Archer (2010) e Ramos (2016) de que existem 

diferentes gêneros jornalísticos dentro do rótulo JHQ. Haveria, por exemplo, entrevistas em 

quadrinhos, perfis em quadrinhos e notícias em quadrinhos. Por meio da análise de três obras 

brasileiras — Cortabundas (RODRIGUES, 2015), Notas de um tempo silenciado (VILALBA, 

2015) e Raul (DE MAIO, 2018) —, tentamos verificar as diferenças genéricas do discurso 

jornalístico nos quadrinhos. Para a análise, será utilizada principalmente a perspectiva teórica 

de gêneros do discurso de Bakhtin (2016 [1952-1953], 2016 [1950], 2016 [1952]) e seu Círculo 

e a discussão em torno de gêneros jornalísticos brasileiros conduzida por Marques de Melo 

(2010, 2016) e Seixas (2009). Serão acionados também Lage (2017b [2005]) e Traquina (2005a, 

2005b) para definir as características do discurso jornalístico, além de autores específicos para 

cada um dos três gêneros jornalísticos encontrados nas histórias em quadrinhos. Nos estudos 

sobre quadrinhos, serão acionados, principalmente, Cagnin (2014), para se falar da linguagem, 

e Duncan, Taylor e Stoddard (2016), sobre a história de sua relação com o Jornalismo. Graças 

a perspectiva dialógica adotada e às obras escolhidas, foi possível verificar a existência de 

gêneros diferentes e, portanto, que o JHQ é apenas um rótulo dado aos enunciados jornalísticos 

finalizados com a linguagem dos quadrinhos. 

 

Palavras-chave: Jornalismo em quadrinhos; Gêneros do Discurso; Gêneros Jornalísticos; 

Quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Since the publication of Joe Sacco's Palestine in the 1990s, Comics Journalism (CJ), name 

given to productions that link the journalistic discourse to the language of comics, have become 

popular. Works that used the CJ label became more frequent, including in Brazil. CJ, however, 

was born well before Sacco's work: at the end of the 19th century, italian-brazilian Angelo 

Agostini worked both as a journalist and as a comic artist, producing graphic reports about a 

wide range of subjects. Despite not being recent and having become popular about 30 years 

ago, CJ is still a matter of divergences when it comes to defining exactly what it is. Is it a 

Journalism genre or a Comics genre? This research takes as a starting point the assumption that 

Journalism and Comics are distinct discursive spheres, each with different traditions, 

organizations and languages, and the hypothesis already discussed by Souza Júnior (2010), 

Archer (2010) and Ramos (2016) that there are different journalistic genres within the CJ label: 

there are, for example, comic interviews, comic short-biographies and comic news. By 

analyzing three Brazilian works — Cortabundas (RODRIGUES, 2015), Notas de um tempo 

silenciado (VILALBA, 2015) and Raul (DE MAIO, 2018) —, we intend to verify the generic 

differences of the journalistic discourse. For the analysis, we will mainly use the theoretical 

perspective of discourse genres elaborated by Bakhtin (2016 [1952-1953], 2016 [1950], 2016 

[1952]) and your Circle and the discussion about journalistic genres here in Brazil conducted 

by Marques of Melo (2010, 2016) and Seixas (2009). Lage (2017b [2005]) and Traquina 

(2005a, 2005b) will also be used to define the characteristics of the journalistic discourse, as 

well as specific authors for each of the three journalistic genres found in the works. In the 

Comics studies, it will be used, specially, Cagnin (2014), for the languages characteristics, and 

Duncan, Taylor and Stoddard (2016), for the history of Comics and Journalism relationship. 

Thanks to the dialogical perspective adopted and the chosen works, it was possible to verify the 

existence of different genres and, therefore, that JHQ is just a label given to journalistic 

productions finished with the comics language. 

 

Keywords: Comics Journalism; Discourse Genres; Journalistic Genres; Comics. 
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INTRODUÇÃO 

 

A falta de clareza teórica acerca da linguagem dos quadrinhos permite que, em 

análises superficiais e descontextualizadas, denomine-se a reportagem em quadrinhos 

de Sacco como um novo gênero ou ainda com esse conceito amplo de “jornalismo em 

quadrinhos”. A percepção dos quadrinhos como uma mídia e forma artística autônoma 

nos permite inferir que a introdução da prática jornalística não cria novos gêneros e, 

ainda menos, uma nova forma de expressão. As HQs simplesmente conseguem 

comportar alguns gêneros tradicionais do jornalismo impresso (notícia, reportagem, 

coluna, entrevista, editorial, artigo e resenha, até o momento) adaptando-os à nova 

mídia e utilizando-se de sua linguagem e potencialidades. (SOUZA JÚNIOR, 2010, 

p. 23). 
 

 

Duas décadas após a publicação inicial de Palestina, do maltês Joe Sacco, ainda não 

parece haver, tanto no âmbito do Jornalismo quanto da academia, um consenso do que é afinal 

o chamado Jornalismo em Quadrinhos (chamado, de agora em diante, de JHQ). Seria ele um 

novo gênero do Jornalismo? Ou um gênero dos quadrinhos? Ou será que o que conhecemos 

como JHQ, na verdade, abarca diversos gêneros? 

Nossa hipótese, baseada principalmente em Souza Júnior (2010), Archer (2010) e 

Ramos (2016), é a de que o JHQ não é um novo gênero, mas, sim, uma denominação, um rótulo 

dado a trabalhos de diferentes gêneros do Jornalismo que foram finalizados por meio da 

linguagem dos quadrinhos, que entendemos como sendo composta pela narração sequencial por 

meio de elementos verbais e imagem (tradicionalmente desenhadas), sendo que as palavras, 

quando presentes, apresentam-se por meio de balões que abrigam falas e pensamentos, legendas 

e onomatopeias (CAGNIN, 2014). Por isso, não é possível falar que o JHQ seja um gênero, ou 

que ele deveria ser denominado reportagem em quadrinhos, já que, na verdade, conseguimos 

encontrar entrevistas, perfis e notícias com a linguagem das histórias em quadrinhos (doravante 

HQs). 

Nosso objetivo, além de provar a hipótese, é verificar diferenças genéricas do discurso 

jornalístico em três obras recentes do dito JHQ feito no Brasil: Notas de um tempo silenciado 

(VILALBA, 2015), que se propõe a narrar histórias pouco conhecidas da época da ditadura 

militar; Cortabundas (RODRIGUES, 2015), que conta a história de um agressor cearense que 

dilacerava as nádegas de mulheres; e Raul (DE MAIO, 2018), um perfil de um golpista que vira 

rapper para, mais tarde, voltar ao crime. Em meio a isso, nossos objetivos específicos são dois: 

 

1) definir os gêneros jornalísticos das três obras analisadas pela perspectiva dialógica 

do discurso; 

2) aprofundar a questão do que é, afinal, o Jornalismo em Quadrinhos: se um gênero ou 

se um rótulo dado a diversos gêneros. 
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Mas por que é importante definir se o JHQ é ou não é um gênero? A primeira 

justificativa é a tentativa de contribuir para a melhoria da futura produção e compreensão de 

obras como essa no país. Para Bakhtin (2016 [1952-1953], p. 41), “cabe dominar bem os 

gêneros para empregá-los livremente”. Segundo o autor, os gêneros do discurso nos são dados 

quase como nossa língua materna e, por isso, acabamos por empregá-los sem conhecê-los 

inteiramente. No entanto, Bakhtin defende que “quanto mais dominamos os gêneros, maior é a 

desenvoltura com que os empregamos e mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 

individualidade” (2016 [1952-1953], p. 41). 

 Isso nos leva à segunda justificativa: quanto mais conhecermos os gêneros jornalísticos 

e suas possibilidades quando associados à linguagem dos quadrinhos, mais diversidade veremos 

entre as obras desse tipo. Os autores poderão, caso queiram, se afastar do estilo de Joe Sacco, 

visto ainda como sinônimo dessas produções. Souza Júnior (2010) aponta que a falta de teoria 

sobre o assunto leva muitos a acreditarem que a “reportagem em quadrinhos” de Sacco é a única 

maneira de se fazer “Jornalismo em Quadrinhos”. 

 A pesquisa foi dividida em quatro capítulos: 

 

 1) o primeiro disserta sobre a perspectiva de gênero do discurso adotada;  

 2) o segundo discute a relação entre Jornalismo e Quadrinhos; 

3) o terceiro explica a metodologia utilizada pela pesquisa; 

 4) por fim, o último apresenta as análises das três obras do corpus. 

 

No primeiro capítulo, explicamos a perspectiva teórica bakhtiniana de gêneros do 

discurso e outros conceitos que devem ser levados em consideração, como dialogismo, esferas 

discursivas e orientações da realidade. Para isso, utilizamos Bakhtin (1997 [1970], 2016 [1952-

1953], 2016 [1952], 2016 [1976]), Volóshinov (2017 [1929]) e Medviédev (2012 [1928]). 

Também neste capítulo, utilizamos Seixas (2009) para apresentar a discussão em torno dos 

gêneros jornalísticos, citando as duas principais classificações brasileiras — a de Beltrão e a de 

Marques de Melo. Ao final, destrinchamos a segunda classificação e explicamos os pontos em 

que não há convergência entre a perspectiva bakhtiniana e a tipologia do autor brasileiro. 

Já no segundo capítulo, explicamos o que entendemos como sendo o discurso 

jornalístico: enxergando o Jornalismo como uma esfera discursiva e acreditando que ele possui, 

além de uma linguagem, tradições, organizações e gêneros próprios. Para isso, baseamo-nos 

principalmente em Traquina (2005a, 2005b) e Lage (2017b [2005]). Passamos, então, ao 

chamado Jornalismo em Quadrinhos e traçamos a história deste tipo de produção tanto no 
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exterior — tomando como base o trabalho de Duncan, Taylor e Stoddard (2016) — quanto no 

Brasil. 

 Ao final do segundo capítulo, entramos na discussão sobre o que é o JHQ. 

Apresentamos, então, as quatro principais perspectivas sobre o tema para, em seguida, tomar 

posição junto a Souza Júnior (2010), Archer (2010) e Ramos (2016) e defender que o JHQ não 

é um gênero do Jornalismo (ou dos quadrinhos), mas que comporta enunciados de diversos 

gêneros jornalísticos. 

 O terceiro capítulo traz a metodologia adotada pela pesquisa e faz uma breve 

apresentação das três obras selecionadas para o corpus. 

Por fim, o último capítulo discorre a respeito das três obras partindo de uma perspectiva 

bakhtiniana: primeiro analisamos a dimensão social da esfera jornalística, então os aspectos de 

apresentação dos enunciados, os gêneros e, por fim, cada uma das obras. Em cada análise, 

levantamos trabalhos de pesquisadores brasileiros a respeito dos gêneros jornalísticos 

encontrados: 

 

 1) para a reportagem, utilizamos Lage (2017a [2006], 2017b [2005]), Brocardo e Costa-

Hubes (2014). 

2) para a história de interesse humano, nos baseamos nos escritos de Marques de Melo 

(2010), Assis (2010, 2014a, 2014b, 2016) e Temer (2007). 

3) para o perfil jornalístico, o principal autor é Vilas Boas (2003, 2014), mas também 

foram utilizados Sodré e Ferrari (1986), Ormaneze (2013) e Silva (2010). 

  

Ao final do capítulo, reservamos um espaço para discutir as particularidades 

encontradas nas obras em relação à esfera quadrinística: quais aspectos desses enunciados só 

poderiam ser apresentados com a linguagem dos quadrinhos? 

 Vale ressaltar também que a pesquisa também tem um objetivo implícito ao estudar 

apenas obras nacionais. Grande parte dos estudos sobre o JHQ, até mesmo dentre os feitos por 

acadêmicos brasileiros1, utilizam como corpus um ou mais trabalhos de Joe Sacco, quando não 

se atêm a O fotógrafo (LEFÉVRE; GUIBERT, 2006). Longe de não reconhecer a importância 

dessas obras, bem como desses estudos, acreditamos que há uma lacuna de pesquisas quando o 

assunto é o JHQ nacional (que, no tópico 2.3 sobre a história do JHQ brasileiro, poderá ser 

conferida). Existem trabalhos produzidos no país que pertencem ao rótulo e carecem de análise 

sob diversas perspectivas teóricas, sejam elas linguísticas, quadrinísticas ou jornalísticas. 

                                                
1 Como Dutra (2003) e Souza Júnior (2010), que analisaram obras de Joe Sacco, e Gomes (2010), que teve como 

corpus O Fotógrafo. 
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 Por fim, é necessário salientar também a crise pela qual o Jornalismo vem passando, 

tanto no Brasil como no resto do mundo: queda no volume de vendas, enxugamento das 

redações, precarização do trabalho, falta de reconhecimento e dificuldade em combater a 

desinformação, principalmente na internet, são apenas alguns dos problemas. Isso faz com que, 

mais do que nunca, pesquisas linguísticas sobre o Jornalismo e suas diversas possibilidades 

narrativas sejam essenciais. Não se trata só de reinventar: o Jornalismo também precisa 

melhorar o que já faz — e um olhar sobre seus processos genéricos e discursivos tem muito a 

contribuir nesse sentido. Assim sendo, esperamos que a pesquisa possa ajudar o JHQ nacional, 

que já apresenta uma produção de boa qualidade informativa, mas que sempre pode ser 

aprimorado. 
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CAPÍTULO 1 

 

 GÊNEROS DO DISCURSO 

 

Para analisar os gêneros do discurso jornalístico dentro do que chamamos de JHQ, 

começamos com a discussão dos gêneros da esfera jornalística, os chamados gêneros 

jornalísticos. Falamos, no primeiro tópico, sobre a tendência funcionalista dos estudos 

brasileiros sobre o assunto, principalmente por causa da Classificação Marques de Melo, que 

moldou a discussão no país nos estudos sobre o tema na área de Comunicação. Depois, 

explicamos melhor a classificação citada e elencamos cada formato citado pelo autor (que, 

adiantando, entendemos como gêneros). A classificação, por sua vez, será abordada no segundo 

tópico do capítulo. 

No terceiro tópico, para contrapor a teoria funcionalista, que acreditamos não ser 

suficiente para abarcar os gêneros, fundamentamos a discussão a partir da perspectiva de 

Bakhtin e seu Círculo. Também explicaremos a ideia bakhtiniana sobre gêneros do discurso (os 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”) e os conceitos-chave da teoria que devem ser 

levados em consideração quando a acionamos. 

Vale ressaltar, desde já, que não estamos desconsiderando a importância da pesquisa de 

Marques de Melo, que pode ser vista como um panorama histórico dos gêneros discursivos que 

já apareceram na imprensa brasileira e que muito contribuiu para sistematizar a tradição sobre 

essas rotinas no país. 

 

1.1 Gêneros do discurso jornalístico 

 

Segundo Seixas (2009), a questão do gênero dentro do Jornalismo começa já no século 

XVIII, quando o jornal britânico Daily Courant faz uma separação entre news (notícias) e 

comments (comentários). Mas as pesquisas sobre essa questão só foram aparecer na primeira 

metade do século XX. Ainda segundo a autora, foram importantes para os estudos de gêneros 

discursivos jornalísticos principalmente as ideias de funções da linguagem de Roman Jakobson 

(2002 [1956]) e os critérios linguísticos de classificação de Émile Benveniste (1989 [1970]). 

Em 1960, Jakobson publicou o artigo Linguistique et poéthique, no qual construiu um quadro 

que ligava a tríade romântica às funções exercidas pela linguagem: o lírico teria função emotiva 

e conativa, o épico teria a função referencial e o drama a função conativa. Já Benveniste foi o 

responsável por separar o enunciado — texto realizado — e a enunciação — o ato de produção 
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do texto. Os dois autores foram os principais influenciadores da perspectiva funcionalista dentro 

das pesquisas de gênero jornalístico, que serão comentadas adiante. 

A produção teórica sobre gêneros jornalísticos começa a se desenvolver a partir da 

década de 1950 e “passa a ser utilizada como método seguro para a organização pedagógica e 

de mercado do jornalismo” (SEIXAS, 2009, p. 47). Apareceram, a partir daí, manuais de 

redação que institucionalizaram o hábito jornalístico. 

Os estudos sobre a questão, no entanto, mudaram após os textos de Bakhtin e do Círculo, 

que trouxeram a discussão, antes restrita à literatura, para outras áreas, como a Comunicação e 

a Linguística, e passaram a enxergar os gêneros além de suas funções na linguagem: 

 

Atualmente (...) vivemos um momento de reivindicação da análise processual, da 

dinâmica, das interfaces, do hibridismo. Essas reivindicações começam com Bakhtin, 

que passa a requerer uma linguística que não exclua a situação da enunciação como a 

linguística de Saussure (SEIXAS, 2009, p. 27). 

 

 Com a teoria do Círculo, passou a ser importante para o estudo dos gêneros não só a 

função e a sua estrutura composicional, mas também sua orientação social: a situação no qual 

o enunciado foi produzido, as instituições participantes da troca comunicativa, o eu e o outro. 

Começou a ser levada em consideração a ideia de esferas ideológicas, cada uma com sua função 

sócio-ideológica e condições concretas (organização socioeconômica, relações sociais, 

desenvolvimentos tecnológicos etc.) e particulares (SEIXAS, 2009). A partir daí, a 

complexidade da organização jornalística passou a ser considerada nos estudos de gêneros 

discursivos no Jornalismo. 

 Na verdade, passou a ser considerada em alguns países. No Brasil, essa perspectiva 

dialógica não foi adotada. Aqui, a tendência tem sido priorizar “a finalidade das composições 

discursivas da produção jornalística (se informativa, se opinativa, se interpretativa)” (SEIXAS, 

2009, p. 47) e modelos classificatórios de gêneros discursivos. A ideia de função e finalidade, 

encontrada principalmente nos estudos de Marques de Melo, foi o que dominou as pesquisas 

brasileiras sobre o tema. 

 

1.2 Classificação Marques de Melo 

 

 A “Classificação Marques de Melo”, utilizada em diversas pesquisas na área da 

Comunicação, parte dos estudos de Luiz Beltrão, que já defendia a divisão da produção 

jornalística em três gêneros, baseando-se na teoria funcionalista: informativo, opinativo e 

interpretativo. Enquanto Beltrão falava de “funcionalidade”, Marques de Melo “classificou os 
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textos produzidos pela indústria jornalística por ‘intencionalidade dos relatos’ e ‘natureza 

estrutural dos relatos’” (SEIXAS, 2009, p. 63), entendendo intencionalidade como a função 

determinante dos textos (reprodução do real, leitura do real) e natureza estrutural como a relação 

entre os acontecimentos, expressão jornalística e a apreensão pela coletividade. 

Segundo Marques de Melo (2010), o itinerário de sua classificação começa em 1966, 

quando se acreditava que existiam três gêneros jornalísticos (os mesmos adotados por Beltrão) 

na imprensa diária brasileira. Em 1971, Marques de Melo adota também o gênero diversional, 

que teria a intenção de distrair o leitor. Após Chaparro (2008), que estudou o gênero utilitário 

do Jornalismo, Marques de Melo revê sua classificação e o insere como o quinto e último gênero 

jornalístico encontrado nos jornais brasileiros. O gênero utilitário auxilia o leitor na tomada de 

decisões cotidianas, como qual evento participar, descobrir o valor de algum serviço ou até 

verificar a cotação de uma moeda. Os modelos foram sistematizados no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Gêneros e formatos do Jornalismo segundo Marques de Melo.  

Gêneros Beltrão (1976) Marques de Melo (2016)2 

Informativo ● História de interesse humano 

● Notícia 

● Reportagem 

● Informação pela imagem 

● Nota 

● Notícia 

● Reportagem 

● Entrevista 

Opinativo ● Editorial 

● Artigo 

● Fotografia e ilustração 

● Crônica 

● Charge/caricatura 

● Colaboração do leitor 

● Editorial 

● Comentário 

● Artigo 

● Resenha 

● Coluna 

● Crônica 

● Caricatura 

● Carta 

Interpretativo ● Reportagem em profundidade ● Dossiê 

● Perfil 

● Enquete 

● Cronologia 

Utilitário  ● Indicador 

● Cotação 

● Roteiro 

● Serviço 

Diversional  ● História de interesse humano 

● História colorida 

Fonte: COSTA, 2010. 

                                                
2 A última atualização da “Classificação Marques de Melo”, antes do falecimento do pesquisador José Marques de 

Melo (1943-2018), está presente no artigo Gêneros e formatos jornalísticos (MARQUES DE MELO; ASSIS, 

2016). Sua sistematização, no entanto, foi feita por Lailton Alves da Costa (2010). 
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É possível dizer, portanto, que Marques de Melo entende que existam cinco gêneros no 

Jornalismo brasileiro. Antes de discorrer sobre cada um deles, é importante ressaltar que, para 

o pesquisador, o entendimento era de que gênero era uma “categoria abrangente, ou classe, 

agrupando suas variantes em espécies” ou formatos (MARQUES DE MELO, 2010, p. 27) e 

que as fronteiras entre um gênero e outro não são sólidas. Suas categorias “buscam tão-somente 

sinalizar a principal finalidade dos conteúdos jornalísticos, uma vez que as fronteiras entre 

informação, opinião, interpretação, diversão e serviço não são extremamente rígidas, a ponto 

de que um gênero possa ser considerado puro” (ASSIS, 2010, p. 17). 

O primeiro gênero da classificação seria o Informativo que, como o próprio nome já 

indica, é articulado no interesse pela informação, por saber o que se passa atualmente na 

sociedade. São os textos que trazem um discurso que tenta reproduzir o real, uma “observação 

da realidade e a descrição daquilo que é a apreensível à instituição jornalística” (MARQUES 

DE MELO, 2003, p. 63). Dentro desse gênero, o autor classifica quatro formatos: 

 

1) Nota: “Relato de acontecimento que está em processo de configuração. Nem todos 

os elementos da notícia (AÇÃO – AGENTE – TEMPO – LUGAR – MODO – 

MOTIVO) são conhecidos” (COSTA, 2010, p. 55). 

2) Notícia: “Relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social” (COSTA, 

2010, p. 55). Responde às “perguntas” do Jornalismo: O quê? Quem? Quando? Como? 

Onde? e Por quê?. 

3) Reportagem: “Relato ampliado de acontecimento que produziu impacto no 

organismo social (desdobramentos, antecedentes ou ingredientes noticiosos). Trata-se 

do aprofundamento dos fatos de maior interesse público que exigem descrições do 

repórter sobre o ‘modo’, o ‘lugar’ e ‘tempo’, além da captação das ‘versões’ dos 

‘agentes’”(COSTA, 2010, p. 55). 

4) Entrevista: “Relato que privilegia a versão de um ou mais protagonistas dos 

acontecimentos” (COSTA, 2010, p. 55). 

 

O segundo gênero da classificação é o Opinativo, que trabalha com o outro núcleo de 

interesse do Jornalismo. Diferente do anterior, esse gênero traz uma leitura do real, “uma análise 

da realidade e a sua avaliação possível dentro dos padrões que dão fisionomia à instituição 

jornalística” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 63). Diferentemente do informativo, o gênero 

não precisa necessariamente ter como autor um jornalista, podendo ter sido escrito por leitores, 



19 

 

colaboradores (como colunistas especializados no assunto) e até pela empresa. Marques de 

Melo enumera oito formatos opinativos: 

 

1) Editorial: “Expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior 

repercussão no momento” (COSTA, 2010, p. 64). Um texto que geralmente tem como 

autor o próprio veículo ou empresa de comunicação. 

2) Comentário: “Explica as notícias, seu alcance, suas circunstâncias, suas 

consequências. Nem sempre emite uma opinião explícita. O julgamento dos fatos é 

percebido pelo raciocínio do comentarista, pelos rumos da sua argumentação” (COSTA, 

2010, p. 64). 

3) Artigo: “Matéria jornalística através da qual jornalistas e cidadãos desenvolvem 

ideias e apresentam opiniões” (COSTA, 2010, p. 64). Também conhecido como “artigo 

de opinião”.  

4) Resenha: “Apreciação das obras de arte ou dos produtos culturais, com a finalidade 

de orientar a ação dos fruidores e consumidores” (COSTA, 2010, p. 65). Segundo 

Marques de Melo, também tem a função utilitária de auxiliar o leitor a escolher o que 

irá ou não consumir. 

5) Coluna: “Mosaico estruturado por unidades curtíssimas de informação e de opinião, 

caracterizando-se pela agilidade e pela abrangência. Cumpre uma função que foi 

peculiar ao jornalismo impresso antes do rádio e da televisão: o furo” (COSTA, 2010, 

p. 65).  

6) Crônica: “Relato poético do real. Gira permanentemente em torno da atualidade, 

captando com argúcia e sensibilidade o dinamismo da notícia que permeia toda a 

produção jornalística. Conversa aparentemente fiada, em torno de questões secundárias, 

constitui um momento de pausa, que reflete a trégua necessária à vida social” (COSTA, 

2010, p. 65). 

7) Caricatura: “Forma de ilustração que a imprensa absorve com sentido nitidamente 

opinativo. Sua origem semântica corresponde a ridicularizar, satirizar, criticar. Pode ser 

exercitada também sob a forma de texto humorístico” (COSTA, 2010, p. 65)3. O gênero, 

portanto, pode ser visto, para Marques de Melo, como um sinônimo para “charge”. 

                                                
3 Ainda neste tópico questionamos algumas classificações de Marques de Melo, como a Caricatura. No nosso ver, 

as caricaturas não pertencem apenas ao Jornalismo, mas também à esfera dos quadrinhos. Acreditamos, portanto, 

que a caricatura é uma das várias produções possíveis de Jornalismo e Quadrinhos (JHQ). 
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8) Carta do leitor: “Espaço facultado aos cidadãos para que expressem seus pontos de 

vista, suas reivindicações, sua emoção” (COSTA, 2010, p. 65). Neste caso, o leitor é o 

autor, e não o jornalista ou colunista. 

 

Os próximos três gêneros, por muito tempo, estavam incluídos no Informativo e no 

Opinativo, explicados anteriormente. Nos trabalhos mais recentes, no entanto, Marques de 

Melo (2016) os separou. O chamado Interpretativo seria aquele que aprofunda a informação, 

relacionando o fato ou acontecimento com a atualidade, seu contexto temporal e espacial. São 

os textos que situam o leitor das notícias. O autor classifica quatro formatos interpretativos: 

 

1) Dossiê: “Matéria destinada a complementar as narrativas principais de uma edição 

ou para celebrar efemérides” (COSTA, 2010, p. 68), geralmente reúne dados do texto 

que acompanha. Utiliza-se de visualizações como gráficos, mapas e tabelas. 

2) Perfil: “Relato biográfico sintético, identificando os “agentes” noticiosos. Focaliza 

os protagonistas mais frequentes da cena jornalística, incluindo figuras que adquirem 

notoriedade ocasional” (COSTA, 2010, p. 68). 

3) Enquete: “Relato das narrativas ou pontos de vista de cidadãos aleatoriamente 

escolhidos” (COSTA, 2010, p. 68). Conhecido também como “O Povo Fala” ou “fala-

povo”, principalmente na televisão, é uma maneira de mostrar a projeção de uma notícia 

ou assunto. 

4) Cronologia: “Reconstituição do acontecimento de acordo com variáveis temporais” 

(COSTA, 2010, p. 68). Complementa outros textos que requerem um entendimento 

maior sobre a temporalidade do acontecimento. 

 

 Já o gênero Utilitário é o que tem como função prestar um serviço ou até expor 

conteúdos de entretenimento. Foi um dos últimos gêneros jornalísticos a serem adicionados à 

classificação do autor. Seus formatos seriam quatro: 

 

1) Indicador: “Dados fundamentais para a tomada de decisões cotidianas” (COSTA, 

2010, p. 72), como indicadores fiscais, monetários, metereológicos, de tráfego etc. 

2) Cotação: Preços de determinados ativos de um mercado específico. O site InfoMoney, 

por exemplo, disponibiliza, em tempo real, a cotação das ações da Bovespa. 

3) Roteiro: “Dados indispensáveis ao consumo de bens simbólicos” (COSTA, 2010, p. 

72). Trazem preços, horários de funcionamento, existência ou não de determinado 

serviço na localidade etc. 
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4) Serviço: “Informações destinadas a proteger os interesses dos usuários dos serviços 

públicos, bem como dos consumidores de produtos industriais ou de serviços privados” 

(COSTA, 2010, p. 72). 

 

 Por fim, há o Jornalismo Diversional. Um pouco menos detalhado, o gênero está ligado 

ao chamado “Jornalismo Literário”, que são os textos jornalísticos que narram um fato ou 

acontecimento, ou seja, que utilizam recursos narrativos — como diálogos e fluxos de 

pensamento — para dar uma versão mais emocional do acontecimento. Sua função “é 

proporcionar certa dose de diversão, ao mesmo tempo em que informa, distanciando-se dos 

demais gêneros por seu aspecto estrutural e por sua intencionalidade” (ASSIS, 2010, p. 144). 

Marques de Melo separa o gênero em dois formatos: 

 

1) História colorida: “Relatos de natureza pictórica, privilegiando tons e matizes na 

reconstituição dos cenários noticiosos (...). Não obstante a presença do repórter no 

cenário noticioso, ele se comporta como um “observador distante”, enxergando detalhes 

não perceptíveis a olho nu” (COSTA, 2010, p. 75).  

2) História de interesse humano: “Narrativa que privilegia facetas particulares dos 

‘agentes’ noticiosos. Recorrendo a artifícios literários, emergem dimensões inusitadas 

de protagonistas anônimos ou traços que humanizam os “olimpianos” (COSTA, 2010, 

p. 75). Seria um enfoque diferenciado à pauta, com mais atenção aos detalhes que 

tornam os personagens citados mais humanizados.  

 

Mesmo sendo muito citada, a classificação proposta por Marques de Melo não é adotada 

em sua totalidade: apenas sua divisão de gêneros jornalísticos e o critério da finalidade são 

seguidos. O presente trabalho não vai ser diferente: por mais que a classificação seja importante 

e sua divisão seja amplamente adotada, ela não é compatível com a definição bakhtiniana de 

gêneros do discurso. Como postula Rodrigues: 

 

Na perspectiva teórico-metodológica bakhtiniana, uma pesquisa sobre um 

determinado gênero não pode ser vista como uma elaboração de uma ‘descrição’ desse 

gênero, procedimento mais próprio das ciências naturais. Essa postura implica um 

apagamento do caráter dialógico da linguagem da questão do objeto de pesquisa nas 

ciências humanas, da problemática da relação do pesquisador com os dados e da 

própria noção do que sejam os gêneros: a sua dimensão social constitutiva, a sua 

plasticidade e a sua relativa estabilidade e normatividade (RODRIGUES, 2004, p. 

431-432). 
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 Ao reduzir o gênero a uma descrição de sua funcionalidade, não estamos analisando a 

totalidade do enunciado, apenas sua forma composicional, deixando de lado outros aspectos 

como estilo e relações exteriores. Mas “cada gênero é um tipo especial de construção e 

acabamento do todo, sendo que [...] trata-se de um tipo de acabamento temático e essencial, e 

não convencional e composicional” (MEDVIÉDEV, 2012 [1928], p. 194). Além disso, para o 

Círculo, o estudo dos gêneros deve levar em conta, necessariamente, também a forma 

arquitetônica: 

 

(...) diante de um gênero, e dos textos que o constituem, é necessário considerar suas 

dimensões (interna/externa), de maneira a explicitar as inter-relações dialógicas e 

valorativas (entoativas, axiológicas) que o caracterizam enquanto possibilidade de 

compreender a vida, a sociedade, e a elas responder. Esse movimento amplo, e não 

apenas descritor das estruturas, da forma composicional, visa justamente à forma 

arquitetônica do gênero, do texto, dos textos (BRAIT; PISTORI, 2012, p. 378). 

 

 Também é importante dizer que a divisão entre formatos e gêneros proposta por 

Marques de Melo, por si só, vai contra a perspectiva bakhtiniana, uma vez que entendemos que 

notícia e reportagem, por exemplo, são diferentes gêneros do discurso jornalístico. 

Um exemplo bem claro de um ponto discordante entre as teorias é entrevista e notícia 

serem consideradas como formatos de um mesmo gênero. A diferença entre as duas já começa 

na forma estrutural: enquanto a notícia possui como forma clássica título, linha-fina4, lide5 e 

tópicos frasais6, a entrevista, por mais que também seja titulada, ou é produzida em forma 

“pingue-pongue”7 ou em discurso direto. Até a função das duas não se assemelha: enquanto a 

notícia tem como propósito levar aos interlocutores informações sobre acontecimentos da vida 

real, a entrevista traz apenas a voz de um agente, como um especialista no assunto ou um 

político, para comentar um assunto ou expor suas opiniões sobre ele. 

Sendo assim, a partir deste momento da dissertação, utilizaremos o termo “gênero 

jornalístico funcionalista” para se referir aos gêneros propostos por Marques de Melo, que não 

são compatíveis com o conceito de gênero bakhtiniano adotado pelo trabalho. O que o autor 

chama de formatos jornalísticos, entendemos como sendo gêneros jornalísticos segundo a teoria 

dialógica, uma vez que possuem características para tal. 

                                                
4 Complemento do título de uma matéria jornalística. Geralmente composta por uma ou duas frases e localizada 

abaixo do título. 
5 Primeiro parágrafo de um texto noticioso que, geralmente, traz as informações principais de um acontecimento. 

Aprofundamos a explicação do termo no capítulo 2. 
6 Estrutura textual na qual a frase que inicia o parágrafo contém a ideia central do parágrafo. Aprofundamos a 

explicação do termo no capítulo 4. 
7 Estrutura de entrevista na qual o entrevistador realiza uma pergunta e o entrevistado a responde. Uma nova 

pergunta só é realizada após o término da resposta. 



23 

 

Seixas (2009) também aponta um problema na classificação do autor que entendemos 

como um questionamento da esfera de alguns formatos apresentados. Para ela, que também 

entende que notícia e entrevista sejam gêneros diferentes, não se pode considerar que todos os 

enunciados publicados em um jornal pertençam de fato aos gêneros jornalísticos. Para ela, um 

enunciado que não tem como enunciador a instituição jornalística e não emprega procedimentos 

e técnicas da organização jornalística não pertence a um gênero jornalístico, mas, sim, 

“jornálico”. Um exemplo de gênero jornálico, para Seixas, é o que Marques de Melo chama de 

caricatura ou até mesmo os horóscopos e palavras-cruzadas.  

Dito isso, o presente trabalho utiliza a classificação Marques de Melo como um 

panorama dos gêneros jornalísticos no Brasil, apenas como um ponto inicial, uma delimitação 

do que se entende atualmente como gêneros jornalísticos na imprensa brasileira. Por mais que 

a classificação, que parte de uma perspectiva funcionalista, não seja compatível com a teoria 

bakhtiniana, por sua vez baseada na perspectiva dialógica, devemos lembrar que o autor teve o 

trabalho de registrar os gêneros jornalísticos que apareceram na imprensa brasileira desde 

meados do século XX. Logo, entendemos Marques de Melo como um bom levantamento da 

tradição dos gêneros da esfera jornalística: o pesquisador verificou, por décadas, os diversos 

tipos de gêneros jornalísticos que foram publicados pela imprensa, sofrendo atualizações e 

correções em cada nova pesquisa. Outro ponto que merece destaque é a importância pedagógica 

da Classificação Marques de Melo: sua delimitação dos enunciados permite um estudo mais 

direcionado dos gêneros jornalísticos nos cursos de graduação. 

No próximo tópico, explicaremos a perspectiva dialógica da comunicação discursiva. 

 

1.3 Tipos relativamente estáveis de enunciados 

 

 Gêneros do discurso são “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 

2016 [1952-1953], p. 12). Isso significa que, para Bakhtin, os gêneros abrigam enunciados que 

compartilham uma natureza verbal e/ou linguística comum — por isso “tipos estáveis” —, mas 

que se modificam à medida que a atividade humana se desenvolve — por isso “relativamente”.  

Antes de mais nada, é necessário dizer que não existe uma “teoria bakhtiniana” sem 

levar em consideração também os outros integrantes do chamado Círculo de Bakhtin, grupo de 

autores que incluía nomes como Volóchinov e Medviédev. Além das obras e pensamentos 

serem fruto da reflexão do grupo de intelectuais, até hoje existem dúvidas em torno da autoria 

e autenticidade de algumas ideias e obras bakhitinianas8. 

                                                
8 Um exemplo é o livro Marxismo e Filosofia da linguagem que, por muito tempo, foi alvo de disputa entre 

Volóchinov e Bakhtin. As edições brasileiras mais antigas lançada pela Hucitec, inclusive, traziam o segundo 
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Também é preciso entender que o enunciado, para o Círculo, é a unidade real da 

comunicação discursiva e é visto como uma totalidade, não se resumindo apenas a seu aspecto 

linguístico e levando em conta, sobretudo, o espaço e o tempo reais da enunciação (produção 

do enunciado) e a existência de um ou mais destinatários. O enunciado sempre pertence a um 

sujeito discursivo de uma ou outra esfera da atividade e comunicação humanas (campos da 

atividade humana, cada um com funções e condições concretas), sendo composto não só de 

uma dimensão verbal, mas também de uma dimensão social. O enunciado, portanto, vai além 

dos limites na língua e não pode ser analisado somente dentro de seus limites. 

O Círculo, mais especificamente a obra de Medviédev (2012 [1928]), fala, então, de um 

dialogismo com a vida, de uma dupla orientação na realidade:  

 

A totalidade artística de qualquer tipo, isto é, de qualquer gênero, orienta-se 

na realidade de forma dupla, e as particularidades dessa dupla orientação 

determinam o tipo dessa totalidade, isto é, seu gênero. Em primeiro lugar, a 

obra se orienta para os ouvintes e os receptores, e para determinadas condições 

de realização e de percepção. Em segundo lugar, a obra está orientada na vida, 

como se diz, de dentro, por meio de seu conteúdo temático. A seu modo, cada 

gênero está tematicamente orientado para a vida, para seus acontecimentos, 

problemas e assim por diante (MEDVIÉDEV, 2012 [1928], p. 195, grifo 

nosso). 
 

 

A dialogia é o princípio da comunicação discursiva ininterrupta, do fluxo ou cadeia 

comunicativa expressa pelo Círculo. É a ideia de que todo discurso dialoga com outro, que todo 

diálogo é um discurso em diferentes direções e que nenhum discurso é a primeira ou última 

palavra sobre algo. Uma vez que o enunciado possui caráter dialógico, Bakhtin 

 

vai preservar como um de seus substratos a ideia de que os significados e 

sentidos concretizados na palavra-discurso são inerentemente ideológicos, 

posto que operados pelos contatos, negociações, lutas, tensionamentos e 

acordos produzidos na relação entre as consciências, forças e vozes em 

interação no mundo histórico-social (COSTA, 2014, p. 162). 

 

 

Dentro da orientação linguística, Bakhtin chama a atenção para três características do 

enunciado que dependem do gênero: estrutura composicional, conteúdo temático e estilo. 

Entende-se como estrutura composicional a organização do enunciado, como sua forma textual 

(a estrutura de lide e tópicos frasais em uma notícia, por exemplo).  

                                                
como autor. Apenas na última edição, lançada pela Editora 34 em 2017, e adotada nesta pesquisa, que o nome de 

Bakhtin foi retirado da obra. 
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Já o tema, que não pode ser confundido com assunto, como lembra Medviédev (2012 

[1928]), transcende a língua e advém do enunciado enquanto ato sócio-histórico, sendo 

inseparável tanto da situação de enunciação quanto dos elementos linguísticos. O tema, 

portanto, não pode ser encontrado na palavra, mas em todo o enunciado como apresentação 

discursiva. Vale ressaltar que o tema não começa e nem termina no enunciado: o ato da 

enunciação é apenas uma tomada do tema, que existe para além do ato de comunicação.  

Por fim, o estilo na concepção bakhtiniana não é individualista: isso não quer dizer que 

a individualidade do sujeito não é levada em consideração, mas que 

 

Sob a ótica do Círculo, o estilo abrange todos os gêneros discursivos, em graus 

variáveis: mais determinado e invariável nos gêneros instituídos de modo mais 

objetivo e impessoal, como a correspondência oficial ou os documentos burocráticos; 

e os mais variáveis, em função da infiltração da subjetividade expressiva, como os 

textos literários, jornalísticos ou publicitários, entre outros (PUZZO, 2015, p. 179).  

 

  

Bakhtin ainda defende que o estilo do enunciado possui uma relação “indissolúvel” 

(BAKHTIN, 2016 [1952-1953], p. 18) do gênero e que as mudanças históricas dos estilos de 

linguagem acabam acarretando mudanças dos gêneros do discurso. “Onde há estilo há gênero. 

A passagem do estilo de um gênero para outro não só modifica o caráter do estilo nas condições 

do gênero que não lhe é próprio como também destrói ou renova tal gênero” (BAKHTIN, 2016 

[1952-1953], p. 21)9. 

Passagem semelhante é encontrada em Volóchinov, que diz que as formas dos 

enunciados reagem ao meio social e, com isso, cada época e cada grupo social acaba posuindo 

um repertório de gêneros: 

 

Como sabemos, todo signo surge entre indivíduos socialmente organizados no 

processo de sua interação. Portanto, as formas do signo são condicionadas, antes de 

tudo, tanto pela organização social desses indivíduos quanto pelas condições mais 

próximas da sua interação. (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 109).  

 

O autor também separa os gêneros em duas categorias. A primeira são os gêneros 

primários ou simples, que “são todas as inúmeras modalidades de diálogo e comunicação do 

dia a dia na atividade concreta e cultural, bem como no simples convívio dos homens” 

(BEZERRA, 2016, p. 158), que “refletem de modo imediato e direto uma situação de 

comunicação” (BAKHTIN, 2016 [1952], p. 140). São primários os diálogos orais, por exemplo. 

Já a segunda categoria, dos gêneros secundários ou complexos, diz respeito àqueles produzidos 

                                                
9 Como esses três conceitos serão mobilizados na análise, uma explicação mais detalhada dos termos se encontra 

no capítulo 3. 
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nas esferas ideológicas que “incorporam e reelaboram diversos gêneros primários” 

(BEZERRA, 2016, p. 158) e “refletem uma situação complexa de comunicação cultural 

organizada” (BAKHTIN, 2016 [1952], p. 140). “São formações complexas porque são 

elaborações da comunicação cultural organizada em sistemas específicos como a ciência, a arte, 

a política” (MACHADO, 2005, p. 155). Um exemplo são os gêneros do discurso jornalístico, 

formados em uma esfera com condições de convívio cultural complexo e relativamente 

desenvolvido e organizado. 

Essa concepção de gênero discursivo foi e ainda é amplamente utilizada em estudos 

linguísticos e afins principalmente por trabalhar com a heteroglossia (cada enunciado é imbuído 

de contextos e vozes distintas de acordo com o momento e espaço da produção), não se limitar 

a estruturas ou textos e não tratar exclusivamente de gêneros literários. Seixas (2009, p. 43) 

explica que a definição bakhtiniana “dialoga com as correntes sócio-semióticas, sócio-retóricas 

e sócio-discursivas” nos estudos linguísticos e “põe, pela primeira vez, o foco na situação social 

de interação, ou seja, em condições extralinguísticas como finalidade discursiva, 'autor' e 

destinatário” (SEIXAS, 2009, p. 44).  

Logo, engana-se quem acredita que a teoria de gêneros do discurso do Círculo de 

Bakhtin pode ser resumida apenas no conteúdo de Os gêneros do discurso. Os conceitos do 

pensamento do Círculo podem ser relacionados colocando a linguagem dialógica como base, 

passando pelas ideias de esfera ideológica (ou campo ideológico, dependendo do tradutor10), de 

gêneros discursivos, de enunciado e, por fim, chegando aos signos. Resumindo: 

 

DIALOGISMO ↔ ESFERA/CAMPO ↔ GÊNEROS DISCURSIVOS ↔ ENUNCIADO ↔  

↔ SIGNO 

 

Como foi explicado anteriormente, dialogismo é um princípio que permeia toda a teoria 

bakhtiniana. Na comunicação dialógica, é preciso levar em consideração também o ambiente 

social: 

 

É preciso que tanto o falante quanto o ouvinte pertençam a uma mesma coletividade 

linguística, a uma sociedade organizada de modo específico. É fundamental ainda que 

os nossos dois indivíduos sejam abarcados pela unidade da situação social mais 

próxima, isto é, que o encontro entre essas duas pessoas ocorra em um terreno 

determinado. O intercâmbio verbal só é possível nesse terreno determinado, por mais 

geral e, por assim dizer, ocasional que ele seja (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 145).  

                                                
10 O termo "campo" consta nas traduções direto do russo feitas por Paulo Bezerra . Já o termo "esfera" aparece nas 

obras que foram traduzidas do francês (como as edições de Estética da Criação Verbal anteriores a 2003). Por 

mais que o termo “campo” seja mais utilizado, optamos por utilizar “esfera” para não haver nenhuma confusão 

com a ideia de “campo discursivo” presente nos trabalhos de Bourdieu, por exemplo. 
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 Existem diversas esferas da atividade humana com regras que emolduram tipos de 

enunciados e condicionam a comunicação. Isso significa que as esferas delimitam o discurso 

— enunciados, objetos, participantes dialógicos etc — e permitem a comunicação: você só 

entende a totalidade de um enunciado, suas formas, estruturas e até seu conteúdo temático se  

situá-lo dentro do contexto da esfera e de seus outros enunciados totais. Todo enunciado, 

portanto, participa de uma grande discussão ideológica, “de uma esfera ideológica determinada 

de uma forma discursiva determinada” (SOUZA, 2002, p. 91). 

Vale ressaltar que as esferas não possuem fronteiras absolutas. Não é possível, portanto, 

delimitar onde uma esfera começa e termina ou dizer que alguma tradição ou característica é 

de uma determinada esfera. Na comunicação discursiva, as esferas ideológicas se permeiam.  

Antes de entrar mais a fundo nos gêneros do discurso, temos de entender o que Bakhtin 

e o Círculo enxergam como signo. Em Marxismo e filosofia da linguagem (VOLÓCHINOV, 

2017 [1929]), a tese principal é a de que o signo é ideológico e de natureza social: 

 

O signo é um fenômeo do mundo externo. Tanto ele mesmo, quanto todos os efeitos 

por ele produzidos, ou seja, aquelas reações, aqueles movimentos e aqueles novos 

signos que ele gera no meio social circundante, ocorrem na experiência externa. 

(VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 94). 

 

 Signo, para o Círculo, de maneira resumida, é tudo que é ideológico e “representa e 

substitui algo encontrado fora dele” (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 91). Logo, “onde há 

signo há também ideologia” (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 93). 

 A própria ideia de consciência individual só existe por causa dos signos, uma vez que, 

para compreendê-los, o indivíduo aproxima o signo apreendido de outros conhecidos 

anteriormente. Só enxergamos significado em algo quando situamos o produto ideológico — 

seja ele uma palavra ou objeto físico — em um contexto dialógico. A consciência só se torna 

consciência quando se impregna de conteúdo semiótico e, consequentemente, quando há 

processo de interação social. 

 A definição bakhtiniana de gêneros do discurso, portanto, não é apenas um conceito que 

se limita à Linguística. Ao implicar que a comunicação humana é dialógica, os gêneros são 

tratados como uma forma de entender a vida. Uma vez que não pensamos e compreendemos 

com a língua, mas com o discurso, “podemos dizer que cada gênero possui seus próprios meios 

de visão e de compreensão da realidade, que são acessíveis somente a ele” (MEDVIÉDEV, 

2012 [1928]). 
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O conjunto das obras do Círculo aponta para a ideia de que os gêneros governam os 

discursos do dia a dia, interiores e exteriores, na medida em que os enunciados, os 

textos, são formulados segundo princípios genéricos. São, portanto, formas de 

pensar, constituindo um modo específico de visualizar e representar uma dada 

realidade, não se reduzindo a uma coleção de dispositivos nem a um modo de 

combinar elementos linguísticos (BRAIT; PISTORI, 2012, p. 397-398, grifo nosso). 

 

 Logo, para essa perspectiva teórica, é praticamente impossível pensar em comunicação 

sem gêneros do discurso. Bakhtin (2016 [1952-1953]) explica que cada indivíduo aprende a 

moldar seu discurso em formas genéricas. Um exemplo é uma comunicação de um trabalho 

acadêmico: o enunciador, antes de montar a apresentação, precisa moldar seu discurso na forma 

esperada do gênero, precisa separar o conteúdo em slides, agrupá-los segundo tópicos, listar 

referências, calcular o tempo máximo da fala etc. O enunciador, portanto, precisa organizar a 

realidade antes mesmo de começar a enunciar. Graças a isso, o interlocutor também consegue 

antecipar o enunciado: é possível fazer uma previsão da extensão, da construção composicional 

e até do fim do enunciado e, assim, preparar uma resposta.  

 Para o Círculo, portanto, os gêneros são modos de orientação que, “ao longo dos séculos 

de sua existência, acumulam as formas de uma visão do mundo e de um pensamento” 

(BAKHTIN, 1997 [1970], p. 365-366). Por isso, o Círculo fala da tradição dos gêneros 

discursivos. A ideia de tradição de um gênero só pode ser totalmente compreendida com a 

concepção de esfera ideológica citada anteriormente. Como cada esfera possui seus gêneros 

discursivos, é de se esperar que os gêneros sejam influenciados pela evolução histórica da 

esfera: mudanças sócio-históricas acabam transformando os enunciados produzidos naquele 

campo, chegando até a criar novos gêneros: 

 

Em cada campo dessa atividade [humana] vem sendo elaborado todo um repertório 

de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à medida que tal campo se 

desenvolve e ganha complexidade (BAKHTIN, 2016 [1952-1953], p. 12). 

 

 Um exemplo é o gênero notícia. Tomando o Jornalismo como uma esfera ideológica, é 

possível perceber que mudanças históricas na profissão — a prática jornalística nem sempre 

adotou a objetividade como um valor, como será explicado no capítulo 2 — e, principalmente, 

estruturais nas redações — adoção de computadores, internet, redes sociais etc. — acarretaram 

também mudanças na produção desse tipo de enunciado. Ainda há aspectos tradicionais que 

permanecem estáveis, como a narração de um discurso de fatos e a busca pela chamada 

objetividade, mas uma notícia publicada na Folha de S.Paulo de hoje é muito diferente das 

publicadas 30, 40 anos atrás.  

 Para ilustrar, selecionamos uma notícia publicada na página 4 da edição do dia 18 de 

março de 1979, intitulada “Maluf vai levar todo o governo para o interior” (MALUF, 1979) e 



29 

 

outra também publicada na página 4 no dia 18 de março de 2019 intitulada “Acuada após três 

derrotas, Lava Jato mostra estratégia para manter investigações” (CARAZZAI, TUROLLO 

JÚNIOR, 2019). Na notícia mais antiga, não havia uma linha-fina, os jornalistas não foram 

colocados como autores da matéria, não havia indicação da localidade da redação onde foi 

redigido o enunciado, o jornal não utilizava textos auxiliares para explicar ou contextualizar 

pontos da notícia e também é possível perceber que o texto de 1979 utiliza muitas citações 

diretas (uso de aspas), conforme mostra a Figura 1:  

 

Figura 1 - Notícia de 40 anos atrás 

 

Fonte: MALUF, 197911. 

 

Já na notícia publicada neste ano, percebe-se a presença de uma linha-fina, indicação de 

autoria e um texto que utiliza bem menos o discurso do outro. É importante apontar também as 

mudanças ocorridas graças às tecnologias adotadas na redação, como uso de cores e mais 

                                                
11 Na publicação original, a notícia estava estruturada em duas colunas. Foi realizada uma edição para facilitar a 

leitura e a disposição na página da dissertação. 
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variedade na diagramação de página (há possibilidades de inserir ícones e pequenas imagens), 

conforme pode ser verificado na Figura 2: 

 

Figura 2- Notícia atual 

 

Fonte: CARAZZAI; TUROLLO JÚNIOR, 2019. 

 

 

 Bakhtin (2008 [1929]) lembra que a criação de um novo gênero dentro de uma esfera, 

no entanto, não acarreta, necessariamente, na destruição do gênero anterior. Cada novo tipo de 

enunciado influencia todos os outros de seu campo da atividade humana. 

 A tradição de um gênero e a sua esfera, por seu lado, estão ligadas à ideia de dupla 

orientação da realidade. Para a definição bakhtiniana, os gêneros possuem uma orientação 

exterior — condições concretas em que se realizaram os enunciados — e interior — formas, 
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estruturas e conteúdo temático. Uma notícia, exemplo mais uma vez trazido a esta exposição, 

deve levar em conta os fatos que ocorreram no mesmo dia, na véspera ou naquela semana, seu 

contexto midiático, ao mesmo tempo em que deve seguir certas “regras” de procedimento, 

como trazer fontes ou ouvir um “outro lado” em uma história que envolve acusação (BETH; 

PISTORI, 2012). Isso significa que, para estudar um gênero do discurso, é necessário não só 

verificar sua dimensão interior, sua organização material, mas também sua dimensão exterior, 

sua situação social de interação, como a veiculação, o público, suporte, destinatários, momento 

de produção etc. 

 A ideia de dupla orientação da realidade está diretamente relacionada à discussão 

bakhtiniana de forma composicional e forma arquitetônica. Enquanto a primeira é representada 

pelo caráter estável do enunciado (sua organização), a segunda pode ser considerada como 

sendo formada pelos valores do homem, de seu ambiente, do aspecto da vida social e do 

momento em que ele está situado na história. Para Bakhtin, o homem que produz o enunciado 

(o eu) o faz de acordo com suas relações interativas no momento do enunciado com o outro e 

seu ambiente. Dessa maneira, a forma arquitetônica determina a forma composicional de um 

enunciado. 

 A fim de sistematizar o que foi falado anteriormente, e para melhor sintetizar as ideias 

expostas no capítulo, produzimos uma visualização da articulação dos conceitos do Círculo 

quando o assunto é o gênero discursivo: 

 

Figura 3- Articulação dos conceitos bakhtinianos 

 

Fonte: Elaboração própria 
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De maneira resumida, portanto, Bakhtin e o Círculo entendem que os gêneros 

discursivos são tipos relativamente estáveis de enunciados que 1) organizam a realidade, 

determinando formas de pensar e visualizar a vida, 2) respondem a uma tradição da esfera 

ideológica, 3) têm como caractetísticas principais a estrutura composicional, o conteúdo 

temático e o estilo e 4) possuem dimensões interiores e exteriores. Logo, os gêneros discursivos 

na teoria bakhtiniana são relacionados com a natureza sócio-ideológica e discursiva do 

enunciado e não devem ser tomados apenas como descrições linguísticas e formais. 
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CAPÍTULO 2 

 

 JORNALISMO E QUADRINHOS 

 

 Não é de hoje que são publicadas na imprensa produções que unem práticas 

jornalísticas, como a apuração e a entrevista, à linguagem dos quadrinhos, com o uso de balões, 

requadros e sequencialidade. Esses trabalhos, que entendemos como Jornalismo em Quadrinhos 

(ou pela sigla JHQ), ganharam mais notoriedade após a publicação norte-americana em formato 

livro de Palestina, do maltês Joe Sacco, em 2001. Mas há indícios de trabalhos semelhantes 

mais de 100 anos antes: no Brasil, por exemplo, Ângelo Agostini publicou suas “reportagens 

gráficas” nas décadas finais do século XIX. 

 Neste segundo capítulo, abordaremos o JHQ como um todo: o que é, afinal, o chamado 

Jornalismo em Quadrinhos, quais são suas características tradicionais, seus principais autores, 

quando ele (ou o que pode se entender como o “início do JHQ”) nasceu e qual é a sua história 

no Brasil. 

 Antes de entrar na discussão do que é JHQ e de como ele se encaixa nas ideias de 

gêneros jornalísticos, é necessário discutir também o que entendemos como Jornalismo. No 

primeiro tópico, analisaremos as principais características do discurso jornalístico, uma vez que, 

para entender o Jornalismo em Quadrinhos, devemos entender o que define o Jornalismo e o 

que o separa de outros discursos. No segundo e terceiro tópicos, traçamos a linha do tempo da 

história do JHQ no exterior e no Brasil, respectivamente. Por fim, listamos as diferentes 

perspectivas quando o assunto é definir o que é o JHQ no âmbito dos gêneros. 

 

2.1 O discurso jornalístico 

  

O Jornalismo é uma prática discursiva, ou seja, uma esfera discursiva, uma instância de 

produção, circulação e recepção de discursos. Como esfera, o Jornalismo possui uma tradição, 

uma linguagem típica e uma organização própria de gêneros discursivos, baseada nas 

determinadas condições e funções sociais desempenhadas pela área. Sendo assim, a pergunta 

que precisamos responder é: o que define o discurso jornalístico? 

Primeiramente, é necessário entender o papel do Jornalismo na sociedade. Para Lage 

(2017a [2006]), a atividade jornalística é baseada em dois princípios políticos: o do direito à 

informação e o da liberdade de informação. Ou seja: para o autor, o papel do Jornalismo é 

divulgar informações. Assim como cada cidadão tem o direito de saber o que se passa em sua 

cidade, estado ou país, o jornalista também tem o direito de ter acesso a informações não 



34 

 

sigilosas para oferecer aos leitores e assim contribuir para o fluxo de informação. Não existe 

Jornalismo sem imprensa livre. 

Traquina (2005a, p. 20) resume a função jornalística em uma frase: “o que é que 

aconteceu/está acontecendo no mundo?”. Isso significa que o discurso jornalístico é uma das 

maneiras atuais de se trabalhar a informação, saber o que está acontecendo em determinado 

lugar e até formar opinião sobre algum assunto. Atualmente, esse tipo de discurso está cada vez 

mais disponível: é possível encontrar enunciados jornalísticos na mídia impressa (jornais e 

revistas), em sites, na TV, na internet e até em aplicativos de redes sociais, como WhatsApp12 

e Facebook13. 

Cabe problematizarmos essa posição dos autores: a palavra “informação” não diz muita 

coisa. O que seria informar? Seria a ideia de que a mídia tem como função divulgar dados e 

fatos sobre os acontecimentos da vida social? Além disso, o Jornalismo, após o advento da 

internet e das redes sociais, é responsável por essa informação como era antigamente? “No atual 

Jornalismo, o valor não vem mais tanto da raridade da informação (o “furo”), já que essa é 

instantânea e global” (ROJO; BARBOSA, 2013, p. 68), ou seja, as pessoas não precisam mais 

ler um jornal para saber de algo que aconteceu, seja uma decisão do governo federal, seja um 

acidente de trânsito nas proximidades.  

Para Ward (2004), o Jornalismo tem um papel, sobretudo, discursivo:  

 

Os jornalistas providenciam as notícias e análises pelas quais uma sociedade 

se comunica consigo mesma, permitindo um certo grau de autogoverno. O 

público absorve uma enxurrada diária de imagens de notícias que, com o 

tempo, ajudam a definir seu senso de pertencimento na sociedade e numa 

comunidade global. Notícias passageiras apresentam injustiças, vaidades, 

lutas pelo poder, desastres, realizações e interesses peculiares. Os cidadãos, 

acompanhando os principais problemas da imprensa, tomam conhecimento de 

seus valores compartilhados e concorrentes (WARD, 2004, p. 9, tradução 

nossa14). 

 

O verbo “informar”, portanto, não dá conta de descrever, por si só, o papel do 

Jornalismo. Assim como afirma Ward (2004), sua funcionalidade é fazer circular discursos, 

                                                
12 Aplicativo de mensagens gratuito que pode ser utilizado tanto em smartphones quanto em computadores. Permite 

a troca de mensagens e dados (como fotos, áudios, vídeos e documentos) instantaneamente através de conexão 

com a internet. 
13 Rede social gratuita e aberta ao público que permite que os usuários acompanhem outros perfis, sejam eles de 

outras pessoas ou de instituições, como jornais e empresas, compartilhando informações e dados. Com alcance 

mundial, o Facebook acabou se tornando ferramenta essencial para jornais e sites noticiosos, que compartilham 

manchetes e interagem com os leitores por meio da rede social. 
14 “Journalists provide the news and analysis by which a society communicates with itself, allowing it some 

measure of self-government. The public absorbs a daily barrage of news images that over time help to define its 

sense of place in society and within a global community. Fleeting news stories parade injustices, vanities, power 

struggles, disasters, accomplishments, and peculiar interests. Citizens, following the major issues in the press, 

become aware of their shared and competing values”. 
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principalmente os discursos de fatos. Os enunciados jornalísticos tratam os fatos observáveis 

da vida, seja pela descrição, pela narração ou pelo relato. Com isso, o Jornalismo “é um agente 

de mudança moral. O Jornalismo muda nossa percepção do mundo e altera nossa experiência 

moral” (WARD, 2004, p. 29, tradução nossa15). O Jornalismo acaba tendo como uma de suas 

funções a formação da opinião pública. 

De maneira semelhante, Magalhães (2010) aponta que o funcionamento da instituição 

jornalística prevê a distribuição, circulação e, consequentemente, o consumo de discursos de 

fatos em larga escala. Esse método de produção do Jornalismo faz com que sentidos e discursos 

circulem ao mesmo tempo em que “sua enunciação se localiza num plano preponderante para 

a manuntenção e/ou transformação do status contemporâneo” (MAGALHÃES, 2010, p. 8).  

Afinal, o Jornalismo é também uma mercadoria: empresas como jornais e emissoras 

vendem os enunciados jornalísticos. Outras profissões, muitas vezes pertencentes a outras 

esferas discursivas (como científica e política) também participam do mercado jornalístico, 

como é o caso de assessorias de imprensa, que existem como um canal entre o jornalista e a 

fonte da informação. Logo, além da função sociológica de circulação de discursos, o Jornalismo 

também tem a função de se manter economicamente como um negócio. 

Graças às suas funções, o Jornalismo defende, portanto, dois grandes valores: a 

liberdade e a objetividade (TRAQUINA, 2005a). Ambos os valores têm como intuito principal 

defender a credibilidade do discurso jornalístico. O primeiro — liberdade — prevê que o 

Jornalismo defende a autonomia dos profissionais em relação aos agentes sociais, ou seja, que 

o jornalista tem de ser livre para produzir um enunciado e que esse enunciado, por sua vez, não 

defende nenhum ponto de vista. 

O valor da objetividade é um pouco mais polêmico. Como explica Traquina (2005a), 

além de ser um conceito que nasce no século XX (antes os jornais valorizavam mais os textos 

opinativos), muitos consideram, erroneamente, que ele implica que o discurso jornalístico 

queira eliminar toda a subjetividade. Isso não é verdade: é impossível produzir um texto sem 

ser subjetivo. A própria escolha de quais palavras utilizar, por si só, já tem uma marca subjetiva 

do enunciador. Como sintetiza Traquina, a chamada objetividade é um conjunto de regras: 

 

A objetividade no jornalismo não é a negação da subjetividade, mas uma série de 

procedimentos que os membros da comunidade interpretativa utilizam para assegurar 

uma credibilidade como parte não-interessada  e se protegerem contra eventuais 

críticas ao seu trabalho” (TRAQUINA, 2005a, p. 139). 

 

                                                
15 “It is an agent of moral change. Journalism changes our perception of the world and alters our moral experience”. 
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Ou seja, a objetividade no Jornalismo, na verdade, é um conjunto de métodos aplicados 

pelos jornalistas na hora de produzir um enunciado. Tuchman (1972) aponta quatro 

procedimentos utilizados pelos jornalistas para passar credibilidade a seus enunciados: 

 

1) apresentação de possibilidades conflituosas (apresentação de opiniões contrárias, 

mesmo que o fato principal seja um consenso, por exemplo); 

2) apresentação de evidências de suporte, de provas auxiliares para corroborar uma 

afirmação; 

3) uso judicioso de aspas (que transferem a responsabilidade de uma frase do jornalista 

para a fonte)16; 

4) estruturação da informação numa sequência apropriada que começa pelo que é mais 

interessante segundo o próprio repórter, que possui referenciais de valor da instituição 

jornalística.   

 

Vale ressaltar que os próprios procedimentos citados por Tuchman são subjetivos. O 

terceiro, por exemplo, prevê uma seleção prévia de quem será entrevistado: o repórter escolhe 

as pessoas que vai entrevistar e quem não será contemplado pelo enunciado. Já o quarto requer 

que o jornalista estabeleça uma hierarquia de quais “fatos” são mais importantes ou 

interessantes segundo a conformação ideológica da esfera. Ou seja, a própria objetividade 

jornalística está baseada em elementos subjetivos que, por sua vez, são baseados na ideologia 

da esfera. 

Segundo Ward (2004), a objetividade, na verdade, é uma doutrina que o Jornalismo 

adotou para assegurar aos seus interlocutores que as notícias publicadas são factuais e 

verdadeiras.  Trata-se de um ideal que, por mais que esteja falido17, ainda é perpretado nas 

redações jornalísticas. Para o autor, há seis características do enunciado jornalístico que são 

utilizados para definir esse ideal: 

 

1) Factualidade: os relatos são baseados em fatos verificados. 

2) Justiça: relatos sobre assuntos controversos dão espaço para fontes com visões e/ou 

opiniões antagônicas. 

                                                
16 Magalhães (2010) aponta que o Jornalismo possui diferentes tipos de aspas: há a citação, quando o jornalista se 

vale de outro discurso para compor a matéria e há o depoimento, quando as “falas dos indivíduos que vivenciam 

o fato reportado foram dirigidas para a produção” (MAGALHÃES, 2010, p. 233) do texto, por exemplo. 
17 Para Ward (2004), nem os acadêmicos nem os próprios jornalistas acreditam mais que os enunciados são 

“objetivos”, no sentido que não possuem subjetividade. O autor defende que o Jornalismo deve aceitar que 

verdades/fatos são falíveis — uma verdade pode ser mais segura do que outra — e os jornalistas devem, portanto, 

trabalhar para que os discursos relatados sejam os mais confiáveis possíveis. 
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3) Sem viés: os jornalistas não devem deixar transparecer suas emoções, interesses 

pessoais ou qualquer outro fator subjetivo no relato. 

4) Independência: os relatos são frutos de um Jornalismo independente, que não 

responde a outros interesses e não sofre pressão de outros poderes. 

5) Sem interpretação: os jornalistas não colocam interpretações próprias ou opiniões em 

seus relatos. 

6) Neutralidade: os relatos não assumem um lado de uma disputa. 

  

Para atender a esse ideal, os jornalistas adotam uma linguagem que faz com que seus 

relatos pareçam 

 

ser uma descrição direta dos fatos — o que alguém observaria se estivesse 

presente no evento. Para melhorar a aparência da objetividade, os repórteres 

usam o tom desapegado da terceira pessoa, não da primeira pessoa. Sua 

linguagem não contém observações pessoais, humor ou sarcasmo, 

minimizando assim sua voz na história. Eles eliminam quaisquer adjetivos, 

advérbios, verbos ou frases que possam indicar um viés ou uma inferência 

injustificada ou os traduzem para um idioma neutro. (WARD, 2004, p. 21, 

tradução nossa18). 

 

A objetividade do Jornalismo, como explica Lage (2017b [2005]), se reflete na 

preferência por um dos gêneros jornalísticos: a notícia. A notícia é muitas vezes considerada o 

principal produto do Jornalismo. “Dar uma notícia” antes dos concorrentes — ou como é dito 

no jargão jornalístico, “dar um furo” — é visto como indicador de sucesso profissional. 

Algumas características desse gênero, por exemplo, perpassam outros textos jornalísticos. O 

lide (ou lead), nome pelo qual é chamado o primeiro parágrafo de uma notícia que geralmente 

traz o fato mais importante ou mais interessante (LAGE, 2017b [2005]) segundo critérios do 

jornalista, aparece em outros tipos de enunciados da mesma esfera. 

É importante ressaltar que notícia, além de gênero, é também uma forma de classificar 

acontecimentos elegíveis a se tornarem objetos de enunciados jornalísticos. É comum, por 

exemplo, ouvir em redações a expressão “isso é notícia” para um acontecimento que pode ser 

publicado por um jornal devido a sua suposta relevância para a sociedade. 

Traquina (2005b), inclusive, escreve sobre o que ele chama de “valores-notícia”, que 

formariam o código ideológico dos jornalistas para ver o mundo, os “óculos” pelos quais a 

                                                
18 “The report seems to be a straightforward description of the facts —what anyone would observe if present at the 

event. To enhance the appearance of objectivity, reporters use the detached tone of the third-person, not the first 

person. Their language contains no personal observations, wit or sarcasm, thereby minimizing their voice in the 

story. They eliminate any adjectives, adverbs, verbs, or phrases that might indicate a bias or an unjustified 

inference, or they translate them into neutral language”. 
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realidade é refratada pelo Jornalismo. Mesmo que esses critérios façam parte da cultura da 

profissão, é necessário reforçar que, assim como os valores apresentados abaixo, eles não são 

imutáveis e podem variar de acordo com a empresa ou o país. Devemos também destacar que 

os valores-notícia (ou critérios de noticiabilidade ou valores informativos) não são específicos 

apenas do gênero notícia, já que aparecem em outros tipos de enunciados e “agem em todo o 

processo de produção da informação jornalística” (SILVA, 2005, p. 99). 

Traquina (2005b) enumera dezenas de valores-notícia e os separa em “de seleção” 

(critérios que jornalistas utilizam para selecionar quais acontecimentos são noticiáveis) e “de 

construção” (linhas-guia para a apresentação do enunciado). Os valores-notícia de seleção, ou 

seja, o que torna um acontecimento um possível objeto do enunciado jornalístico, seriam: 

 

1. Morte: se houve fatalidades, uma pessoa muito importante ou um grande grupo de 

pessoas morreu. 

2. Notoriedade: leva em conta a presença de celebridades e a importância hierárquica 

dos indivíduos envolvidos. 

3. Proximidade: os jornais costumam preferir noticiar acontecimentos mais próximos, 

seja em termos geográficos ou culturais. 

4. Relevância: qual o impacto que determinado acontecimento irá ter na vida dos 

leitores/telespectadores/ouvintes19. 

5. Novidade: o que há de novo no acontecimento ou o que esse enunciado traz de novo 

para a discussão em torno de um determinado acontecimento. 

6. Tempo: acontecimento na atualidade serve de “gancho” para outro acontecimento 

ligado a esse assunto. 

7. Notabilidade: só é notícia o que é tangível (Traquina diz que por isso o jornalismo 

se volta mais para acontecimentos do que para problemáticas). 

8. Inesperado: acontecimento que irrompe e que surpreende a comunidade jornalística. 

9. Conflito ou controvérsia: o acontecimento possui um conflito entre duas ou mais 

partes. 

10. Infração: violação das regras, transgressão das fronteiras normativas da sociedade. 

Bons exemplos são crimes como assassinato ou corrupção. 

 

                                                
19 Vale apontar, novamente, o caráter subjetivo da ideologia jornalística: ao determinar o que é e o que não é 

importante, o jornalista/enunciador elege um tipo de leitor/interlocutor para o qual destina-se o enunciado. Desta 

maneira, o Jornalismo determina, de antemão, quem ele deve atingir. Ao pressupor que todos os interlocutores 

serão impactados pelo acontecimento relatado, o Jornalismo não leva em consideração todos os tipos de 

interlocutores. 
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Alguns dos valores-notícia que Traquina também cita existem porque o Jornalismo é 

um negócio e possui estruturas e hierarquias: disponibilidade (facilidade com que é possível 

fazer a cobertura do acontecimento), equilíbrio (não explorar um acontecimento 

demasiadamente), visualidade (o enunciado pode ser ilustrado por alguma foto ou vídeo?), 

concorrência (“a concorrência não deu essa notícia? Então o furo é nosso” e “a concorrência 

deu? Então a gente tem que dar algo também”) e até dia noticioso (existem dias em que há 

tantas notícias que um acontecimento que normalmente seria noticiado acaba não saindo no 

jornal, no rádio ou na TV, que possuem um tempo/espaço limitado; em contrapartida, feriados 

e domingos, dias nos quais as redações estão mais vazias, pode não haver “mãos” suficientes 

para fazer determinada cobertura). 

O discurso jornalístico é marcado por um horizonte temático de fatos sociais que 

respondem a pelo menos alguns dos critérios citados anteriormente. Traquina (2005b) chama 

esses fatos de acontecimentos, que são aqueles observáveis, delimitados no tempo e que são 

supostamente relevantes para os leitores. Esses acontecimentos podem ser espontâneos — como 

o tiroteio em Suzano (SP)20 — ou criados com o intuito de se tornarem notícia — como uma 

coletiva do governo. 

Já os chamados de “valores-notícia de construção” são características que marcam o 

discurso jornalístico como um todo. São marcas da esfera discursiva cristalizadas nos gêneros 

que a compõem. Traquina (2005b) cita seis deles. O primeiro é a simplificação. O discurso 

jornalístico tem o objetivo de atingir o máximo de pessoas possível. Portanto, a linguagem 

utilizada pelos enunciadores deve ser simples (utilizar palavras e expressões comumente 

utilizadas na comunicação diária e evitar termos específicos de outras áreas, por exemplo) e o 

menos ambígua possível para que o máximo possível de leitores possa compreender. Dá-se 

preferência para palavras e expressões utilizadas na comunicação do dia-a-dia e termos 

especializados, de outras esferas, são “traduzidos” e explicados para o público geral, por 

exemplo21.  

A amplificação, segundo valor-notícia de construção citado, diz respeito à ideia de que 

a notícia deve trazer aspectos para que seja notada — ou, como é dito no jargão jornalístico, a 

matéria deve “se vender”. Um enunciado jornalístico pode ser amplificado para chamar mais a 

atenção do leitor, seja por meio da surpresa ou por suas consequências na vida das pessoas (em 

                                                
20 Ataque ocorrido no dia 13 de abril de 2019 na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, cidade da 

Grande São Paulo. No caso, dois jovens invadiram as dependências da escola e atacaram professores e alunos com 

armas de fogo e machados. Dez pessoas morreram no ataque.  
21 Vale ressaltar que algumas publicações especializadas não seguem esse valor. É comum encontrar em jornais 

especializados em economia, por exemplo, termos específicos sem nenhuma explanação, como inflação e PIB 

(Produto Interno Bruto).  
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vez de um título como “PIB cai 0,41% em janeiro”, prefere-se, por exemplo, “PIB cai pelo 

terceiro mês consecutivo; janeiro registra queda de 0,41%”). 

Essas consequências estão ligadas ao terceiro valor-notícia citado: a relevância. 

Traquina explica que “compete ao jornalista tornar o acontecimento relevante para as pessoas, 

demonstrar que tem significado para elas” (2005b, p. 91-92). É esperado que, além de descrever 

o acontecimento, a produção jornalística também explore porque ele está sendo objeto: como a 

sociedade é afetada por ele? O acontecimento já ocorreu antes?  

O quarto valor é o da personalização. Produções jornalísticas giram em torno de 

pessoas. A crença é a de que, quanto mais personalizado (centrado em pessoas ou que interfere 

na vida de pessoas), mais o enunciado jornalístico tem chance de ser notado. Alguns gêneros 

discursivos do Jornalismo, por exemplo, só existem se possuem um ou mais personagens, como 

entrevista e perfil.  

Muitas vezes esse valor se liga ao quinto, o da dramatização. Enunciados jornalísticos 

procuram reforçar os aspectos mais emocionais do acontecimento. Um bom exemplo desse 

valor de construção é a notícia “Mulher que sequestrou recém-nascido em maternidade é solta 

pela Justiça”22. Só pela escolha de palavras do título, é possível perceber a dramatização: 

“recém-nascido” em vez de “bebê” e a descrição de que o crime ocorreu em uma maternidade 

apelam para o lado emocional do leitor. Um título como “Mulher que sequestrou bebê é solta 

pela Justiça” não seria tão emocionalmente apelativo para o leitor. 

Por fim, Traquina fala sobre a consonância. Esse valor diz respeito à inserção do 

acontecimento do enunciado em uma grande narrativa. É comum, no Brasil, capas de revistas 

jornalísticas utilizarem a imagem do texto principal como alusão a uma grande narrativa. Na 

edição nº 2457 da revista impressa IstoÉ, lançada no dia 13 de janeiro de 2017, por exemplo, a 

caixa de texto (campo gráfico com uma quantidade de texto que forma, geralmente, um 

retângulo) onde é colocada a manchete está situada logo abaixo do nariz do presidente norte-

americano Donald Trump, de modo a criar uma comparação entre ele e Adolf Hitler (Figura 4). 

Isso insere a figura de Trump em uma grande narrativa de líder fascista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 MULHER que sequestrou recém-nascido em maternidade é solta pela Justiça. G1 PE. Recife. 22 abr. 2019. 

Disponível em: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/04/22/mulher-que-sequestrou-recem-nascido- 

em-maternidade-e-solta-pela-justica.ghtml. Acesso em 23 mai. 2019. 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/04/22/mulher-que-sequestrou-recem-nascido-em-maternidade-e-solta-pela-justica.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/04/22/mulher-que-sequestrou-recem-nascido-em-maternidade-e-solta-pela-justica.ghtml
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Figura 4 - Capa da edição impressa nº 2457 da revista IstoÉ. 

 
Fonte: Site da revista IstoÉ, 201723. 

  

Mesmo não citado como valor-notícia de construção por Traquina, outro aspecto que 

aparece na maioria das produções jornalísticas é a exatidão. Na descrição do acontecimento, 

os jornalistas costumam utilizar horas, números e distâncias exatos, além dos nomes completos 

das pessoas citadas. Isso, inclusive, relaciona-se com a ideia de objetividade do Jornalismo: ao 

não “arredondar” números e colocar as informações completas, o texto tem menos “brechas” 

para ser considerado subjetivo. Esse valor pode ser verificado no exemplo de lide abaixo: 

 

A Guarda Revolucionária do Irã derrubou nesta quinta-feira (20) um “drone espião 

americano” que teria violado o seu espaço aéreo, advertindo que suas fronteiras 

constituem uma “linha vermelha”, em um contexto de tensão crescente na região e 

temores de um conflito entre os EUA e a república islâmica. Segundo comunicado da 

guarda, o aparelho, de modelo Global Hawk da fabricante americana Northrop 

Grumman, foi derrubado às 4h05 locais (20h35 de quarta-feira em Brasília), no 

sul do país. O drone foi atingido por um míssil da força aeroespacial da guarda sobre 

a província de Hormozgan, às margens do golfo de Omã, “após violar o espaço 

aéreo iraniano”, assinala o texto. (REUTERS; AFP, grifo nosso).24 

                                                
23 Disponível em: https://istoe.com.br/edicao/edicao-2457/. Acesso em 16 jun. 2019. 
24 REUTERS; AFP. IRÃ derruba drone americano, e Trump fala em 'erro muito grande'. Folha de S.Paulo. São 

Paulo. 20 jun 2019. Mundo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/06/ira-afirma-ter- 

derrubado-drone-americano-que-voava-sobre-o-pais.shtml. Acesso em 20 jun. 2019. 

https://istoe.com.br/edicao/edicao-2457/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/06/ira-afirma-ter-derrubado-drone-americano-que-voava-sobre-o-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/06/ira-afirma-ter-derrubado-drone-americano-que-voava-sobre-o-pais.shtml
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Esse critério pode ser observado também quando o Jornalismo utiliza o discurso de 

outrem, seja por meio da citação ou do depoimento. Espera-se que a fala do entrevistado, por 

exemplo, seja relatada na íntegra ou, pelo menos, sem edição. Ao fazer isso, o 

jornalista/enunciador sugere um distanciamento daquele discurso: a fonte disse isso dessa 

maneira. Além de sugerir imparcialidade (a fala, teoricamente, não passou por uma edição 

subjetiva de outra pessoa25), essa técnica serve também para se defender de possíveis erros26. 

Podemos, então, resumir as principais características do discurso jornalístico no 

seguinte quadro: 

 

Quadro 2 - Principais características do discurso jornalístico 

Característica do discurso O que é 

Simplificação O enunciado jornalístico deve evitar 

ambiguidades e ser simples, no sentido de 

ser acessível ao máximo de interlocutores 

Amplificação O enunciado jornalístico deve ser destacado 

por meio de suas informações mais 

relevantes 

Relevância Além de apresentar o acontecimento, o 

enunciado jornalístico deve justificar sua 

relevância para a vida dos interlocutores 

Personalização Enunciados jornalísticos devem trazer 

pessoas, seja como personagens, seja como 

fontes 

Dramatização O enunciado jornalístico procura reforçar 

aspectos emocionais do acontecimento em 

questão 

Consonância Enunciados jornalísticos podem ser inseridos 

em grandes narrativas, como “bem X mal”, 

“esquerda X direita” 

Exatidão Dados, como números e nomes, são 

                                                
25 Não editar ou cortar a fala de um entrevistado, por exemplo, não torna a citação/depoimento objetiva: há uma 

seleção por parte do jornalista, que escolhe quais falas serão utilizadas e em quais partes do enunciado elas serão 

colocadas. 
26 Fontes erram (ou até inventam) fatos e dados, mesmo as consideradas oficiais. Um exemplo foi relatado pelo 

jornal Folha de S.Paulo no dia 8 de setembro de 2019: o MEC (Ministério da Educação) divulgou uma informação 

em sua seção “Notícias” que dizia que o impacto da ciência nacional em agosto de 2019 seria um dos mais altos 

das últimas décadas e que isso seria resultado da política do governo Bolsonaro de priorizar o orçamento do que 

“de fato funciona”. O cálculo, no entanto, foi feito de maneira não convencional e foi omitido que o impacto é 

fruto de pesquisas publicadas em anos anteriores. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/ 

2019/09/governo-celebra-impacto-cientifico-que-e-reflexo-de-investimentos-anteriores.shtml. 

https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/%202019/09/governo-celebra-impacto-cientifico-que-e-reflexo-de-investimentos-anteriores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/%202019/09/governo-celebra-impacto-cientifico-que-e-reflexo-de-investimentos-anteriores.shtml
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apresentados de maneira exata, assim como 

frases retiradas de outros discursos 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Traquina (2005a, 2005b). 

 

Por fim, devemos identificar como se dá a interação autor/leitor dentro da esfera 

jornalística. Como dito antes, há toda uma estrutura profissional por trás do Jornalismo: os 

enunciados produzidos podem ter autoria de jornalistas e da própria empresa (como no caso de 

editoriais) e levam tempo para serem produzidos. É necessário apontar que a interação não é 

direta: ela não acontece no mesmo espaço e tempo físicos da enunciação, salvo em casos de 

repórteres que noticiam acontecimentos “ao vivo” na televisão ou no rádio. Os interlocutores, 

portanto, só têm acesso, na maioria das vezes, ao produto final. No quarto e último capítulo, 

quando fazemos a análise, aprofundamos o aspecto da interação do discurso jornalístico, uma 

vez que essa característica deve ser levada em consideração quando o objeto de pesquisa 

pertence à dimensão social da esfera jornalística.  

 

2.2 A história do JHQ 

 

A ligação entre o Jornalismo e os quadrinhos perpassa ao menos três séculos. Em um 

primeiro momento, jornais impressos foram um dos principais responsáveis por publicar tiras, 

charges e cartuns, formatos e gêneros possíveis da esfera quadrinística. Grandes quadrinistas 

ganharam renome por conta dessas publicações, como Mauricio de Sousa27 e Ziraldo28, no caso 

brasileiro. Mesmo com os grandes cortes nas principais redações do país ocorridos no século 

XXI, ainda é possível ver tiras, charges e cartuns em jornais de grande circulação como a Folha 

de S.Paulo e O Globo. 

Não foi apenas a esfera quadrinística que ganhou com essa relação. Foi graças aos 

quadrinhos, por exemplo, que o chamado “jornalismo amarelo” (atualmente mais conhecido 

como jornalismo sensacionalista ou jornalismo marrom) ganhou esse nome: o quadrinho “O 

menino amarelo” (“The Yellow Kid”, em inglês), de Richard Felton Outcault (Figura 5), fez 

tanto sucesso e vendeu tantos exemplares dos jornais que acabou dando nome a esse tipo de 

publicação (CHUTE, 2008).  

 

 

                                                
27 Cartunista e empresário paulista, autor da Turma da Mônica, série de histórias em quadrinhos infantil que segue 

sendo publicada atualmente por meio de uma empresa composta por diversos desenhistas e roteiristas. 
28 Cartunista e jornalista mineiro autor de Turma do Pererê e Menino Maluquinho. Além de seus trabalhos 

quadrinísticos, também merece destaque seu papel na fundação do jornal O Pasquim, durante a Ditadura Militar. 
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Figura 5 - The Yellow Kid 

 

Fonte: WIKIMEDIA, 200529. 

 

E há, claro, o JHQ. Duncan, Taylor e Stoddard (2016) traçaram a história do diálogo 

entre o Jornalismo e os quadrinhos. O primeiro marco apontado pelos pesquisadores é 1832: 

nesse ano, segundo eles, começou a ser publicado na França o Le Charivari, o primeiro jornal 

com cartuns satíricos (Figura 6). Essa publicação acabou, segundo os autores, inspirando outras 

publicações, como a revista Punch, na Inglaterra, primeiramente publicada em 1841, e a 

Kladderadatsch, da Alemanha, lançada em 1848. 

Os pesquisadores explicam, no entanto, que os cartuns publicados nesses jornais 

“satirizavam a cultura contemporânea, mas não eram geralmente utilizados para reportar 

eventos diários” (DUNCAN; STODDARD; TAYLOR, 2016, p. 14, tradução nossa30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Yellowkid_phonograph.jpg. Acesso em 20 jun. 2019. 
30 “Such periodicals satirized contemporary culture, but they were not generally used to report the events of the 

day”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Yellowkid_phonograph.jpg
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Figura 6 - Cartum “O contra-comerciante” (“Le marchand de contremarques”) 

Publicado na edição do Le Charivari de janeiro de 1842.31 

 

Fonte: BAUGER; DU CROISSANT, 1842, p. 13. 

 

Duncan, Taylor e Stoddard dizem que a primeira tentativa de ilustrar notícias com 

desenhos só veio em 1842, com o jornal Illustrated London News. A publicação tinha as 

ilustrações como característica principal, apresentando várias em cada página. O periódico fez 

um sucesso grande o suficiente para que se permitisse financiar o envio de artistas e ilustradores 

                                                
31 O cartum, produzido por Chez Bauger e R. du Croissant, era acompanhado da legenda “Um bilhete, nossa 

burguesia; vinte moedas, madame. Toca Doche* na última peça. — Dez moedas — Como assim, madame, Doche 

só por dez moedas. Nós teremos que tirar as atrizes que são alegres e talentosas desse jeito...  Doche por dez 

moedas, faça-me o favor!...” (“Une contremarque la notre bourgeois; vingt sous, madame Doche dans la darniere 

piece — Dix sous —  De quoi madame Douche pour 10 sous: On vous la fichera des actrices qu'est jolie et qu'a 

du talent comme ça... madame Douche pour dix sous, excusez!...”). Disponível em: https://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/charivari1842/0015. 
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pelo mundo: em suas páginas, foram apresentadas ilustrações da Guerra da Criméia (1853-

1856, no sul da Rússia e nos Balcãs) e da Guerra Civil Americana (1861-1865), por exemplo. 

O sucesso da publicação inglesa fez com que surgissem jornais semelhantes em outros 

países. O primeiro jornal americano ilustrado — Gleason’s Pictorial — apareceu em 1851. 

Mais tarde, nos EUA, surgiram também o Barnum’s Weekly Illustrated News, lançado em 1853, 

e o Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, iniciado em 1855 por um dos ex-funcionários do 

Barnum’s. 

De acordo com os autores, o “jornalismo ilustrado” (ou “jornalismo desenhado”) acabou 

fazendo sucesso durante a Guerra Civil americana, na década de 1860: por causa da barreira 

tecnológica da impressão, que não permitia a reprodução de diversos tons de cinza, as 

fotografias só começaram a ser amplamente utilizadas após a década de 1880. Os jornais, 

portanto, requisitaram o trabalho de artistas, que “capturavam o que as câmeras não 

conseguiam” (DUNCAN; STODDARD; TAYLOR, 2016, p. 16, tradução nossa32). 

Os pesquisadores citam como exemplos dessa época os trabalhos de Thomas Nast e 

Winslow Homer. Nast enviou desenhos da liberação da Itália na década de 1860 e produziu 

“poderosas e emblemáticas ilustrações que despertavam os cidadãos e exaltavam os soldados 

(PARTON, 1878, p. 326 apud DUNCAN; STODDARD; TAYLOR, 2016, p. 16, tradução 

nossa33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 “Capturing what cameras could not”. 
33 “Powerful emblematic pictures that roused the citizen and cheered the soldier”. 
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Figura 7- Ilustração “Trapping Rebel Guerrillas in the West”, de Thomas Nest 

O desenho mostra dois soldados de tocaia em cima da árvore esperando dois rebeldes saírem das moitas. 

 

Fonte: Thomas Nast Civil War Collection34, 2019,  d. n. p. 

 

                                                
34 Disponível em: http://www.sonofthesouth.net/Rebel_Guerrillas.htm. Acesso em 10 jun. 2019. 

http://www.sonofthesouth.net/Rebel_Guerrillas.htm
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Já Winslow Homer foi enviado pelo jornal junto com correspondentes especiais como 

um “artista correspondente” para fazer rascunhos e capturar o drama e os sofrimentos da Guerra 

Civil (Figura 8). 

 

Figura 8 - “Cavalry Charge”, de Winslow Homer 

Publicado na Harper’s Weekly Illustrated em 1861. 

 

Fonte: Site Yale News35. 

 

Mas os três autores consideram a publicação Champs and Chumps, do cartunista Leroy 

Robert Ripley, como o primeiro exemplo de “Comic Journalism”. Publicado originalmente no 

jornal The New York Globe em 1918, ele não tinha como objetivo ilustrar uma notícia da 

publicação, mas trazia curiosidades esportivas que seriam “inacreditáveis”, como o feito do 

australiano J. M. Barnett, que conseguiu 11.810 saltos seguidos enquanto pulava corda por 

cerca de quatro horas (Figura 9). A publicação foi um sucesso e acabou virando uma série 

intitulada Believe It or Not, que durou mais de 50 anos. 

 

 

 

 

 

                                                
35 Disponível em: https://news.yale.edu/2015/04/20/embedded-union-troops-winslow-homer-documented-civil- 

war-art. Acesso em 10 jun. 2019. 

https://news.yale.edu/2015/04/20/embedded-union-troops-winslow-homer-documented-civil-war-art
https://news.yale.edu/2015/04/20/embedded-union-troops-winslow-homer-documented-civil-war-art
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Figura 9 - Primeiro cartum “Acredite se quiser” feito por Ripley 

  

Fonte: DEGG, 2018, d. n. p36. 

 

                                                
36 Disponível em: http://www.dailycartoonist.com/index.php/2018/12/19/believing-it-or-not-for-100-years/. 

Acesso em 9 jun. 2019. 

http://www.dailycartoonist.com/index.php/2018/12/19/believing-it-or-not-for-100-years/
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Já o Jornalismo tradicional, que trata de acontecimentos noticiosos, só foi se aliar à 

linguagem dos quadrinhos em publicações (muitas delas que não pertenciam à esfera 

jornalística) durante o século XX. Duncan, Taylor e Stoddard citam como exemplos Shel 

Silverstein, que produziu relatos de viagens na Playboy entre 1957 e 1968; Robert Crumb e 

alguns de seus trabalhos das décadas de 1960 e 1950, que retratavam as condições da Bulgária 

(intitulados Sketchbook Reports) e algumas coberturas de eventos; e Jessica Abel, que, entre 

1996 a 1999, registrou reuniões, concertos e problemas da Universidade de Chicago para a 

University of Chicago Magazine. 

Mas foi a publicação de Palestina, de Joe Sacco, em 2001, que acabou popularizando 

esse tipo de produção. Segundo a biografia produzida por Marshall (2005), Sacco é um repórter 

nascido em 1960 em Kirkop, em Malta, que imigrou para os EUA em 1972 junto de sua família. 

Formado em Jornalismo pela Universidade de Oregon em 1981, sempre praticou o desenho e 

queria viver da arte. Sua paixão pelos quadrinhos, a vontade de fazer um Jornalismo diferente 

do que era publicado em sua época e o interesse no conflito do Oriente Médio acabaram fazendo 

com que Sacco viajasse para Israel em 1992, onde “entrevistou centenas de palestinos nos 

territórios ocupados, narrando o efeito da ocupação israelense na Palestina e em suas vidas” 

(MARSHALL, 2005, p. 55, tradução nossa37). Sobre o conflito, Joe Sacco lançou, além de 

Palestina, e Notas sobre Gaza, este último publicado originalmente em 2009. 

 

Figura 10 - Capa americana de Notas sobre Gaza. 

 

Fonte: SACCO, 2009, capa. 

                                                
37 “Sacco interviewed hundreds of Palestinians in the occupied territories, chronicling the effect of the Israeli 

occupation of Palestine on their lifes”. 
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Palestina, primeiramente lançado de forma serializada entre 1993 e 1996, mais tarde foi 

reunido e publicado em formato livro. Como lembra Ramos (2016b), o formato livro é 

culturalmente vinculado como sendo portador de um bem intelectual relevante, o que acabou 

fazendo com que o trabalho de Sacco ganhasse destaque não só nos EUA, mas em todo o 

mundo. Observação semelhante é feita por Duncan, Stoddard e Taylor (2016): 

 

Joe Sacco elevou o perfil e a respeitabilidade do jornalismo nos quadrinhos porque a 

qualidade de suas histórias em quadrinhos e graphic novels fez com que seu trabalho 

fosse publicado no jornalismo impresso convencional, em revistas e jornais 

(DUNCAN, STODDARD, TAYLOR, 2016, p. 22, tradução nossa38). 

 

Essa posição, inclusive, é defendida pelo próprio Sacco, em entrevista à Folha de 

S.Paulo em 2001: 

 

O livro sobre os palestinos [Palestina] foi primeiro lançado como uma série de 

revistas em quadrinhos e vendeu muito pouco. Ainda há uma certa resistência do 

público médio em comprar revista em quadrinhos. Mas, quando virou livro, passaram 

a levar mais a sério, professores começaram a utilizá-lo (STAROBINAS, 2001, p. 

A15). 

 

Depois de Sacco, quadrinistas e jornalistas, tanto dos EUA quanto de outros países, 

passaram a se inspirar em seus trabalhos para publicar peças jornalísticas parecidas. Os 

pesquisadores citam nominalmente os americanos David Axe (autor de War Fix) e Seth 

Tobocman (de War in the Neighborhood). Já fora dos EUA, destacam o coletivo alemão 

Monogatari, que publicou Alltagsspionage (2001) e Operation Läckerli: Comicsreportagen aus 

Basel (2004). 

Não podemos esquecer que o movimento underground dos quadrinhos norte-

americanos também influenciou o que entendemos hoje como JHQ. As reportagens de Joe 

Sacco provavelmente não existiriam da forma como as conhecemos se o americano Art 

Spiegelman não tivesse publicado Maus (1980-1991), primeira HQ a receber um prêmio 

Pulitzer39 numa categoria especial, em 1992, e que deu aos quadrinhos um ar mais “maduro” e 

“sério”.  

 

 

                                                
38 “Joe Sacco has raised the profile, and the respectability, of journalism in comics form because the quality of his 

comic books and graphic novels had led to his work being published amidst conventional print journalism in 

magazines and newspapers”. 
39 Prêmio anual norte-americano administrado pela Universidade de Columbia, em Nova Iorque, considerado uma 

das mais importantes premiações do Jornalismo dos Estados Unidos. Além de produções jornalísticas, o Pulitzer 

também condecora obras de literatura e música. 
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Figura 11 - Capa da edição brasileira de Maus 

 

Fonte: SPIEGELMAN, 2005, capa. 

 

A obra, lançada originalmente de forma serializada e mais tarde compilada em formato 

livro, conta a história do pai de Spiegelman, o judeu Vladek, durante a Segunda Guerra 

Mundial, e as consequências daquela experiência em sua vida atual e na relação com a família. 

Uma marca característica do quadrinho foi retratar cada grupo como um animal diferente: os 

judeus eram ratos, os nazistas, gatos, os americanos, cachorros, e os poloneses, porcos. 

 

Maus provou definitivamente que os quadrinhos são uma mídia madura e capaz de 

expressar-se de maneira complexa. Além de abrir caminho para a reportagem em 

quadrinhos de Joe Sacco, a obra de Spiegelman tem grande influência na estrutura 

narrativa adotada por Sacco. Maus inaugura um estilo frio e documental de construir 

os quadrinhos (SOUZA JÚNIOR, 2010, p. 57). 

 

Souza Júnior (2010) lembra também a influência de Harvey Pekar (1939-2010), que 

fazia, sobretudo, roteiros de quadrinhos autobiográficos sobre situações cotidianas. Suas obras, 

como American Splendor, que começou a circular em 1976, utilizavam a vida real como base 

para histórias em quadrinhos. A HQ tratava de situações da própria vida de Pekar, que iam 

desde problemas com seu carro até a adoção de uma de suas filhas. 
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Por fim, como lembra Dutra (2003b), também é necessário ressaltar a importância de 

Brought to light (BRABNER, 1989)40 e seus dois “graphic docudramas”. Flashpoint: the La 

Penca bombing, a primeira história, conta como a CIA estava envolvida no atentado que tentou 

matar um líder Nicaraguense e em outras ações violentas na América Latina. Já Shadowplay: 

the secret team utiliza metáforas visuais e uma narrativa que lembra uma fábula para 

complementar as informações de Flashpoint. 

Duncan, Stoddard e Taylor, por fim, apontam que atualmente  

 

o jornalismo em quadrinhos impresso persiste, mas cada vez mais parece que os 

seguidores de Sacco tendem a publicar seus trabalhos, ao menos inicialmente, de 

maneira digital em vez do formato impresso (DUNCAN, STODDARD, TAYLOR, 

2016, p. 24, tradução nossa41). 

 

Sites como o Cartoon Movement42 e o The Nib43 (criado, inclusive, por um dos ex-

editores do Cartoon Movement) reúnem diversos trabalhos de JHQ e outros quadrinhos de não-

ficção didáticos e autobiográficos. A principal diferença do meio digital são as possibilidades 

narrativas advindas das tecnologias, como hiperlinks e materiais de apoio: 

 

Quadrinhos digitais podem ser interativos, permitindo o acesso a fotos, áudios e 

vídeos que providenciam mais informações sobre a história e dão aos leitores uma 

amostra do processo de reportagem (DUNCAN, STODDARD, TAYLOR, 2016, p. 

26 tradução nossa44). 

 

 

2.3 O JHQ no Brasil 

 

A maioria das pesquisas sobre JHQ realizadas no Brasil utilizam como objeto os 

trabalhos de Joe Sacco, e não produções nacionais. Isso resulta em uma lacuna acadêmica 

quando o assunto é a história do JHQ no Brasil: quase não há informações levantadas sobre os 

primórdios deste tipo de produção, como foi feito por Duncan, Taylor e Stoddard no que tange 

                                                
40 Brought to Light reúne duas histórias publicadas originalmente pela Eclipse Comics em 1988. A primeira 

história, Flashpoint, foi escrita por Joyce Brabner e desenhada por Tomas Yeates, já a segunda, Shadowplay, tem 

roteiro de Alan Moore e arte de Bill Sienkiewicz. 
41 “Printed comic journalism persists, but increasingly it seems that Sacco’s acolytes are likely to publish their 

work, at least initially, in a digital rather than print format”. 
42 Disponível em: https://www.cartoonmovement.com/. Acesso em 10 jun. 2019. Vale ressaltar que o site contém, 

inclusive, produções brasileiras. Um exemplo é Inside The Favelas (2011), uma reportagem dividida em duas 

publicações sobre a ação policial repressiva nas favelas do Rio de Janeiro com o objetivo de “limpá-las” para a 

Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Inside The Favelas foi produzida por Augusto Paim e o artista 

MauMau. 
43 Disponível em: https://thenib.com/. Acesso em 10 jun. 2019. 
44 Digital comics can be interactive, allowing access to photos, audio, and video that provide more information 

about the story and give readers a glimpse into the process of reporting”. 

https://www.cartoonmovement.com/
https://thenib.com/
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aos Estados Unidos e à Europa. Até os trabalhos que analisam obras brasileiras, como o de 

Cavignato (2013), que estudou Loucas de Amor em Quadrinhos, e  Medeiros Neto (2018), que 

analisou quatro enunciados da Agência Pública, veículo independente de Jornalismo, em que 

pese a relevância das pesquisas, não levam o histórico brasileiro em consideração. 

O presente trabalho não pretende esgotar o assunto (só reservamos um tópico de um 

capítulo sobre o tema), uma vez que esse não é o objetivo central da pesquisa. Para apresentar 

um panorama mais completo, seria necessária uma investigação mais detalhada sobre os 

conteúdos publicados em jornais impressos e sites nacionais. Mesmo assim, é possível 

identificar algumas marcas do JHQ nacional. 

Duncan, Taylor e Stoddard, que estudaram a produção americana e europeia, dizem que 

o primeiro quadrinho “jornalístico” foi lançado em 1918. É possível, no entanto, encontrar 

trabalhos semelhantes em nosso país em anos anteriores. O quadrinista italiano radicado no 

Brasil, Ângelo Agostini (1843-1910), que em sua carreira produziu caricaturas, ilustrações 

editoriais, histórias em quadrinhos e outras produções gráficas, foi um dos precursores do que 

Maringoni (2011) chamou de reportagem visual: seus trabalhos mais conhecidos do tipo são as 

narrativas gráficas que denunciavam a escravidão. Agostini, principalmente enquanto dirigiu a 

publicação Revista Illustrada, empunhou a bandeira abolicionista e produziu diversas histórias 

em quadrinhos sobre o tema, muitas delas com cunho documental e jornalístico. As imagens da 

série Scenas da escravidão, por exemplo, publicada em fevereiro de 1886, “retratam, com uma 

crueza poucas vezes vista, o cotidiano de torturas, mutilações e assassinatos cometidos contra 

os cativos” (MARINGONI, 2011, p. 109-110). Além de desenhar os casos, Agostini também 

revelava documentos, datas, nomes e sobrenomes de quem participou dessas atrocidades. 
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Figura 12 - Reconstituição do assassinato do delegado Joaquim Firmino 

 
Fonte: Revista Illustrada, nº 485, 188845. 

 

 

Outro exemplo citado por Maringoni é o caso do assassinato de um delegado de polícia 

do Rio, em 1888, chamado Joaquim Firmino de Araujo Cunha (Figura 12). O policial, que era 

simpatizante do movimento abolicionista, foi morto por fazendeiros norte-americanos: 

 

A história da morte do delegado renderia várias edições da Revista e seria assunto para 

outros tantos desenhos de Agostini. Apesar do crime conquistar espaços na imprensa 

de Campinas e São Paulo, e chegar a diários como o Jornal do Commércio, na Corte, 

a Revista Illustrada mostrou-se decisiva na denúncia, por explicitar graficamente o 

ocorrido. E para isso, montou-se, como se viu acima, um ‘esforço de reportagem’ para 

deixar escancaradas as condições da morte de Joaquim Firmino. Agostini exercitava 

a mesma faceta já expressa em outras ocasiões, a de repórter gráfico (MARINGONI, 

2011, p. 118). 

 

Não há muitas informações sobre outros profissionais que tenham aliado Jornalismo e 

quadrinhos além de Agostini. Em busca pelos termos “reportagem gráfica”, “jornalismo 

gráfico” e “jornalismo em quadrinhos” nos acervos de O Estado de S. Paulo e da Folha de 

S.Paulo, não foram encontrados registros do século XX sobre o assunto. 

                                                
45 Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Disponível em: http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista- 

illustrada/332747. 

http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista-illustrada/332747
http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista-illustrada/332747
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Agostini também publicou diversas charges na imprensa brasileira. A relação histórica 

entre os discursos do Jornalismo e dos Quadrinhos no Brasil também pode ser encontrada nesse 

tipo de enunciado. Cagnin define que cabe a este tipo de produção  

 

expor uma ideia, dissertar sobre um tema, pois ainda que esteja ligada a um fato ou 

acontecimento e o represente de alguma fora, sua preocupação ou a do chargista, não 

é o acontecimento, mas o conceito que se faz dele, ou mais comumente a crítica, a 

denúncia do fato” (CAGNIN, s.d., p. 4 apud ARBACH, 2007, p. ). 

 

Ramos (2016), por sua vez, define que charges abordam temas do noticiário, 

representando em seus traços, geralmente, figuras públicas, como os políticos. A charge, 

portanto, comenta um fato que foi publicado em forma de notícia. Se pensarmos que existem 

gêneros jornalísticos que têm a função de apresentar uma opinião dos fatos, como as colunas e 

os editoriais, as charges podem ser enquadradas no rótulo JHQ, uma vez que apresentam um 

comentário com a linguagem dos quadrinhos.  

Como traçar a história da charge no Brasil também não é um dos objetivos da pesquisa, 

elencaremos alguns principais exemplos desse tipo de publicação. 

Arbach (2007) lista alguns quadrinistas e publicações responsáveis por publicar charges 

já no século XX. O pesquisador destaca as revistas O Malho46 e Fon-Fon!47. Sobre a segunda, 

vale ressaltar o trabalho artista Nair de Teffé (1886-1981), que assinava “Rian” (“Nair” de trás 

para frente) (Figura 13). Segundo Arbach, Rian foi a primeira mulher cartunista no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 A revista carioca foi criada em 1902 e circulou até 1954, com uma pausa entre 1930 e 1935. Suas edições estão 

disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional: http://bndigital.bn.gov.br/acervo-digital/O-malho/116300 

Acesso em 09 set. 2019. 
47 Publicação fundada em 1907, também no Rio de Janeiro. Foi extinta em 1958. Edições de 1097 a 1945 podem 

ser acessadas na Biblioteca Nacional: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_anos 

.htm. Acesso em 09 set. 2019. 

http://bndigital.bn.gov.br/acervo-digital/O-malho/116300
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_anos%20.htm
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_anos%20.htm
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Figura 13 - Charge de Nair de Teffé publicada no livro Petrópolis, a Encantadora 

 

Fonte: CAMPOS, 201648. 

 

Já na segunda metade do século XX, após o golpe militar de 1964, surgiram na imprensa 

brasileira publicações alternativas, como a revista Pif-Paf49, criada por Millôr Fernandes, e 

suplementos humorísticos, como o Cartum JS50, que trouxeram charges como forma de 

resistência política. 

Nessa época, foi lançado O Pasquim, jornal semanal fundado no Rio de Janeiro em 

1969. A publicação surgiu após o AI-5 em 1968, que eliminou garantias institucionais, e teve 

como fundadores os cartunistas Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Carlos Prosperi, 

Claudius, Carlos Magaldi e Murilo Reis.  

 

O Pasquim inspirou-se em publicações da chamada contracultura norte-americana 

(principalmente no jornal underground Village Voice, de 1955) e divulgou o 

pensamento existencialista sobretudo através da coluna “Udigrudi” de Luís Carlos 

Maciel. Misturava política, comportamento e crítica social. Tinha como alvos 

principais a ditadura militar, o moralismo da classe média e a grande imprensa. Desde 

o princípio contou com a colaboração e adesão de humoristas, jornalistas e 

                                                
48 Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=jB40DwAAQBAJ&pg=PA42&lpg=PA42&dq=Otto+ 

Prazeres:+Petr%C3%B3polis,+a+Encantadora&source=bl&ots=MwgugPhEFz&sig=ACfU3U1Ih_eL_fn5hXglN

YBM63t7Tp21jw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwigiqeV8sTkAhXOJ7kGHTI-AkAQ6AEwDHoE CAkQAQ 

#v=snippet&q=petr%C3%B3polis&f=false. Acesso em 9 set. 2019. 
49 Apenas oito edições foram publicadas em 1964. 
50 Suplemento do jornal O Cruzeiro. 

https://books.google.com.br/books?id=jB40DwAAQBAJ&pg=PA42&lpg=PA42&dq=Otto+%20Prazeres:+Petr%C3%B3polis,+a+Encantadora&source=bl&ots=MwgugPhEFz&sig=ACfU3U1Ih_eL_fn5hXglNYBM63t7Tp21jw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwigiqeV8sTkAhXOJ7kGHTI-AkAQ6AEwDHoE%20CAkQAQ%20#v=snippet&q=petr%C3%B3polis&f=false
https://books.google.com.br/books?id=jB40DwAAQBAJ&pg=PA42&lpg=PA42&dq=Otto+%20Prazeres:+Petr%C3%B3polis,+a+Encantadora&source=bl&ots=MwgugPhEFz&sig=ACfU3U1Ih_eL_fn5hXglNYBM63t7Tp21jw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwigiqeV8sTkAhXOJ7kGHTI-AkAQ6AEwDHoE%20CAkQAQ%20#v=snippet&q=petr%C3%B3polis&f=false
https://books.google.com.br/books?id=jB40DwAAQBAJ&pg=PA42&lpg=PA42&dq=Otto+%20Prazeres:+Petr%C3%B3polis,+a+Encantadora&source=bl&ots=MwgugPhEFz&sig=ACfU3U1Ih_eL_fn5hXglNYBM63t7Tp21jw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwigiqeV8sTkAhXOJ7kGHTI-AkAQ6AEwDHoE%20CAkQAQ%20#v=snippet&q=petr%C3%B3polis&f=false
https://books.google.com.br/books?id=jB40DwAAQBAJ&pg=PA42&lpg=PA42&dq=Otto+%20Prazeres:+Petr%C3%B3polis,+a+Encantadora&source=bl&ots=MwgugPhEFz&sig=ACfU3U1Ih_eL_fn5hXglNYBM63t7Tp21jw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwigiqeV8sTkAhXOJ7kGHTI-AkAQ6AEwDHoE%20CAkQAQ%20#v=snippet&q=petr%C3%B3polis&f=false
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intelectuais, como Millôr Fernandes, Ziraldo, Henfil, Paulo Francis, Ivan Lessa, Luís 

Carlos Maciel, entre outros (CASTRO, 2010, d.n.p.). 

 

O Pasquim, que criticou o governo militar com suas publicações, sofreu com a censura 

e alguns de seus autores chegaram a ser presos. O jornal sobreviveu à repressão política, foi 

vendido em 1988, e só acabou em 1991, graças à crise financeira. 

 

Figura 14 - Charge de Millôr Fernandes publicada em maio de 1970 

 

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural51. 

 

Como dito no tópico anterior, o JHQ no formato mais próximo da reportagem ganhou 

notoriedade principalmente com a publicação de Palestina em formato livro. Nos EUA, isso se 

deu em 2001, mas a primeira edição brasileira completa só foi publicada em 2011. Joe Sacco, 

inclusive, participou da Flip (Festa Literária de Paraty) nesse mesmo ano, quando a Conrad 

lançou a edição de luxo do livro. Antes disso, no entanto, a mesma editora dividiu a obra em 

dois volumes: Palestina: uma nação ocupada, em 1999, e Palestina: na faixa de Gaza, em 

2003. O autor maltês aparece na imprensa brasileira pelo menos desde 2001: a edição de 29 de 

                                                
51 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra63814/censura-lendo-o-material-do-pasquim. Acesso 

em 9 set. 2019. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra63814/censura-lendo-o-material-do-pasquim
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abril de 2001 da Folha de S.Paulo traz uma notícia do lançamento americano de Safe Area 

Gorazde (Área de segurança Gorazde, na edição brasileira lançada no mesmo ano) e uma 

entrevista com Joe Sacco. Na entrevista, Sacco é apresentado como um jornalista que “acredita 

que a linguagem da história em quadrinhos seja capaz de superar o bloqueio do grande público 

com temas pouco palatáveis” (STAROBINAS, 2001, p. A15). 

Talvez graças à publicação das obras de Sacco no início do século, seja possível 

encontrar diversos exemplos de JHQ nacional após essa época, tanto na mídia impressa quanto 

na digital. Destacaremos quatro autores e uma obra: Allan Sieber, Diego Assis, Alexandre De 

Maio, Robson Vilalba e o livro Loucas de Amor em Quadrinhos (RODRIGUES, NESTI, 2009). 

Allan Sieber é reconhecido por suas tiras e cartuns satíricos, mas também publicou 

quadrinhos jornalísticos durante sua carreira. Seu livro É tudo mais ou menos verdade 

(SIEBER, 2009), que vem acompanhado do subtítulo “O jornalismo investigativo, tendencioso 

e ficcional de Allan Sieber”, se propõe a apresentar trabalhos produzidos pelo artista entre 1998 

e 2009. Em artigo anterior (MENEZES, 2018), verificamos que apenas 18 das 62 HQs que 

compõem o livro podem ser consideradas jornalísticas, por se ancorarem em acontecimentos e 

atualidades. 

Dentro dos trabalhos apresentados, a maioria se encaixa em gêneros jornalísticos cujo 

propósito é opinar, como o comentário. Uma das histórias, originalmente publicada em 2007, 

no entanto, se assemelha às produções de Joe Sacco: Sieber participa de um “workshop de 

sedução” a pedido da revista Playboy e narra suas experiências (Figura 15). 
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Figura 15- Trecho da página 99 de É tudo mais ou menos verdade 

 

Fonte: SIEBER, 2009, p. 99. 

 

A contribuição de Diego Assis veio por meio de reportagens em quadrinhos no portal 

G1, do qual participou da concepção e criação. O jornalista foi responsável por produzir JHQ 

na primeira década do século XXI. Em 2008, junto com o ilustrador Leo Aragão, ele publicou 

“3 minutos no MASP”, que conta a história do furto de quadros de Picasso e Portinari do Museu 

de Arte de São Paulo em 2007. 
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Figura 16 - Primeira página da reportagem de Assis e Aragão 

 

Fonte: G152. 

 

Assis também roteirizou outra reportagem em quadrinhos publicada pelo G1, intitulada 

“Os últimos dias de Michael Jackson” (dessa vez, com o artista Rafael de Latorre), que narrava 

os últimos acontecimentos da vida do artista, quando já estava no hospital. Mais tarde, em 2016, 

chegou a produzir uma reportagem em quadrinhos com Alexandre De Maio para o site UOL: 

“Pelo telefone” narra a história da música homônima e a popularização do termo “samba” no 

Brasil. 

                                                
52 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Quadrinhos/0,,MUL272992-9662,00-G+PUBLICA+HQ+ 

SOBRE+O+FURTO+NO+MASP.html. Acesso em 11 jun. 2019. 

http://g1.globo.com/Noticias/Quadrinhos/0,,MUL272992-9662,00-G+PUBLICA+HQ+SOBRE+O+FURTO+NO+MASP.html
http://g1.globo.com/Noticias/Quadrinhos/0,,MUL272992-9662,00-G+PUBLICA+HQ+SOBRE+O+FURTO+NO+MASP.html
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Alexandre De Maio, por sua vez, possui uma produção mais extensa, com dezenas de 

produções do tipo, e continua produzindo JHQ rotineiramente. De Maio também foi vencedor 

e finalista de premiações importantes da esfera jornalística brasileira, como o Tim Lopes de 

Jornalismo Investigativo.  

Quadrinista desde 2006, De Maio só começou a produzir JHQ em 2010. Entre suas 

produções, vale destacar “Meninas em Jogo”, reportagem publicada na Agência Pública em 

maio de 2014 e vencedora do Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. A HQ trata da 

exploração sexual de meninas e adolescentes em Fortaleza, utilizando como pano de fundo a 

Copa do Mundo de 2014. O roteiro tem participação da jornalista Andréia Dip. 

 

Figura 17 - Trecho de “Meninas em Jogo”. 

 

Fonte: Agência Pública53. 

 

Outro exemplo do trabalho do quadrinista e jornalista, dessa vez no meio impresso, é o 

Minas da Várzea (PACHECO; DE MAIO; BORGES, 2018), reportagem em colaboração com 

a Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Publicada em formato zine (publicação impressa 

independente de editora, geralmente produzido com materiais de baixo custo), a HQ conta a 

história de meninas de Parelheiros, distrito da Grande São Paulo, e sua paixão pelo futebol de 

campo. 

                                                
53 Disponível em: https://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/. Acesso em 11 jun. 2016. 

https://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
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Figura 18 - Página 5 de Minas da Várzea 

 

Fonte: PACHECO; DE MAIO; BORGES, 2018, p.5. 

 

De Maio já produziu JHQ para diversos veículos da imprensa brasileira, como a Agência 

Pública, O Estado de S. Paulo, a Folha de S.Paulo, a revista Veja e o site Catraca Livre (onde 

trabalha em 2019). 

Por fim, Robson Vilalba também merece destaque: enquanto trabalhou como repórter 

do jornal diário Gazeta do Povo, em Curitiba, publicou diversas produções de JHQ e, inclusive, 
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venceu o Prêmio Vladimir Herzog54 em 2014 por Notas de um tempo silenciado, uma das obras 

selecionadas para o corpus desta pesquisa. Um exemplo de suas produções no jornal curitibano,  

intitulada “Quadrinista retrata Marcello Quintanilha, fenômeno da HQ nacional” (Figura 19), 

retrata, por meio de quadrinhos, sua entrevista com o quadrinista que, na época, lançava a obra 

Hinário Nacional. 

 

Figura 19 - Trecho da entrevista em quadrinhos de Vilalba com Quintanilha 

 

Fonte: Gazeta do Povo55, d. n. p.. 

 

É necessário também ressaltar a importância da Agência Pública para o JHQ brasileiro: 

desde a publicação de Meninas em Jogo, em 2014, o site lançou outras oito produções do tipo, 

incluindo traduções de reportagens americanas. Uma delas, publicada em julho de 2017 e 

intitulada “Ricardo Silva, executado pela PM” conta a história do assassinato do carroceiro 

Ricardo após se envolver em uma discussão com um soldado da Polícia Militar. 

                                                
54 Prêmio brasileiro anual concedido a jornalistas e publicações a trabalhos que se destacam no tratamento de temas 

relacionados à Anistia e aos Direitos Humanos. 
55 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/quadrinista-retrata-marcelloquintanilha- 

fenomeno-da-hq-nacional-aflrthfplgpluwmx43zbz0arm/. Acesso em 11 jun. 2016. 

https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/quadrinista-retrata-marcelloquintanilha-fenomeno-da-hq-nacional-aflrthfplgpluwmx43zbz0arm/
https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/quadrinista-retrata-marcelloquintanilha-fenomeno-da-hq-nacional-aflrthfplgpluwmx43zbz0arm/
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Figura 20 - Trecho de “Ricardo Silva, executado pela PM” 

 

Fonte: Agência Pública56. 

 

Merece destaque também a obra Loucas de Amor em Quadrinhos (RODRIGUES; 

NESTI, 2009), versão quadrinística do livro Loucas de Amor: mulheres que amam serial killers 

e criminosos sexuais (RODRIGUES, 2009). Tomada como corpus da pesquisa de Cavignato 

(2013), a obra, que na verdade é híbrida, com trechos em texto e outros em quadrinhos, tenta 

entender o porquê de algumas mulheres sentirem atração sexual por criminosos sexuais. O 

repórter, Gilmar Rodrigues, entrevistou psicólogos e parceiras de criminosos para trazer 

“histórias comoventes de mulheres que buscam algum vínculo, muitas vezes religioso, para 

amenizar a culpa do seu amado” (CAVIGNATO, 2013, p. 55). 

 

 

 

 

                                                
56 Disponível em: https://apublica.org/2017/07/hq-ricardo-silva-executado-pela-pm/. Acesso em 11 jun. 2019. 

https://apublica.org/2017/07/hq-ricardo-silva-executado-pela-pm/
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Figura 21 - Página de Loucas de Amor em Quadrinhos 

 

Fonte: RODRIGUES; NESTI, 2009, p. 10. 

 

O JHQ brasileiro, como se pode notar, não tem a serialidade (publicação marcada) como 

uma característica: as produções do tipo acabam sendo feitas esporadicamente por freelancers 

e colaborações eventuais entre repórteres e artistas. Não há uma função prevista nas redações, 
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como ocorre com jornalistas de dados57, e nem há registros de editorias, seções ou cadernos 

voltados ao JHQ. 

Uma exceção é a série que une Jornalismo e quadrinhos no site Aos Fatos58. Desde 

março de 2019, a agência de checagem publica uma série semanal intitulada apenas como 

“HQ”59, que une informações e dados sobre assuntos que ganharam espaço no debate público. 

Os quadrinhos são acompanhados de uma reportagem que destrincha as informações 

apresentadas pela HQ. No começo de abril de 2019, a título de ilustração, quando o presidente 

Jair Bolsonaro criticou a metodologia de cálculo de desemprego realizada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) acusando-a de ser uma farsa, foi publicada a HQ 

“Complexidades do cálculo do desemprego” (Figura 22), que explica as variáveis do cálculo 

citado. 

 

Figura 22 - Exemplo de HQ publicada no Aos Fatos 

 

Fonte: Aos Fatos, 201960. 

                                                
57 Nome dado aos jornalistas que possuem especialidade em usar dados numéricos para produzir e/ou distribuir 

informações. 
58 Aos Fatos é uma agência brasileira de checagem de dados, fatos e declarações. Por ser um fenômeno recente, as 

checagens ainda não foram reconhecidas como um gênero do Jornalismo, mas claramente possuem características 

para tal, como estrutura e função própria dentro da esfera jornalística (faz-se necessário, portanto, pesquisas futuras 

sobre o assunto). A presença de enunciados do gênero reportagem em um site especializado em checagens é um 

exemplo da sua excelência dentro do Jornalismo: é possível encontrar exemplos do gênero em praticamente todos 

os tipos de publicações jornalísticas, de jornais impressos a sites especializados. 
59 Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/hq/. Acesso em 11 jun. 2016. 
60 Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/nao-sabe-como-e-calculado-o-desemprego-no-brasil-nos- 

desenhamos/. Acesso em 11 jun. 2016. 

https://aosfatos.org/noticias/hq/
https://aosfatos.org/noticias/nao-sabe-como-e-calculado-o-desemprego-no-brasil-nos-desenhamos/
https://aosfatos.org/noticias/nao-sabe-como-e-calculado-o-desemprego-no-brasil-nos-desenhamos/
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Vimos, portanto, que entendemos que o JHQ engloba desde histórias curiosas e 

coberturas de eventos, até reportagens sobre guerra e comentários sobre o cotidiano. Os 

exemplos anteriores mostram o que caracteriza o JHQ, inclusive no Brasil. No entanto, a 

questão principal desta pesquisa ainda perdura: o Jornalismo em Quadrinhos é um gênero do 

Jornalismo? Essa pergunta será abordada no próximo tópico. 

 

2.4 Jornalismo + Quadrinhos = Jornalismo em Quadrinhos? 

 

Desde as produções de Joe Sacco, é possível encontrar diversas nomenclaturas para o 

diálogo entre Jornalismo e Quadrinhos tanto na produção acadêmica quanto na imprensa 

brasileira. Em buscas realizadas nos acervos dos principais jornais do país (Folha de S.Paulo, 

O Estado de S. Paulo e O Globo) em matérias publicadas no século XXI, encontramos exemplos 

de “reportagem gráfica”, “HQ-reportagem”, “reportagem visual” e “jornalismo em quadrinhos” 

para denominar o mesmo tipo de produção. A diversidade de nomenclaturas sugere que não é 

possível responder o que é JHQ sem esbarrar na discussão sobre o rótulo: o JHQ é um gênero 

do Jornalismo? 

Sobre essa questão, os pesquisadores consultados se dividem em, pelo menos, quatro 

perspectivas: 

 

1) o JHQ é um gênero dos quadrinhos de não-ficção, como defendem Duncan, Taylor 

e Stoddard (2016); 

2) o JHQ é um gênero próprio, como dizem Dutra (2003a) e Medeiros Neto (2018); 

3) o JHQ é o gênero jornalístico reportagem produzido com a linguagem dos 

quadrinhos, como argumentam Cirne (2002), Groensteen (2004), Gomes (2010) e 

Cavignato (2013); 

4) e o JHQ é o nome dado aos trabalhos jornalísticos — sejam eles de quaisquer 

gêneros — finalizados com a linguagem dos quadrinhos, posição defendida por 

Souza Júnior (2010), Archer (2010) e Ramos (2016). 

 

Duncan, Taylor e Stoddard (2016) defendem que o “comics journalism” é um dos vários 

exemplos possíveis do gênero quadrinhos de não-ficção (“non-fiction comics”, como eles 

mesmos nomeiam), como quadrinhos educacionais, quadrinhos de memória e quadrinhos 

biográficos. Para os autores, obras de não-ficção são “sempre uma representação da realidade” 

e narrativas que requerem um componente ético que não existe em outros quadrinhos: trabalhar 
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apenas com a verdade. Os três autores ainda mencionam o “verdadeiro jornalismo”, que seria a 

reportagem. Histórias de interesse humano, relatos de viagem e quadrinhos-documentários não 

seriam JHQ, segundo eles. 

A visão dos autores não nos parece válida para o presente trabalho porque, como 

veremos adiante, enxergamos o Jornalismo como uma esfera discursiva própria, com tradições, 

relações discursivas e, inclusive, gêneros próprios. Por mais que existam semelhanças entre as 

narrativas ditas não-ficcionais, o jornalismo possui marcas e características próprias que o 

diferencia do discurso histórico, por exemplo. No Capítulo 1 vimos algumas dessas 

particularidades — como a ancoragem em assuntos da atualidade —, mas uma outra grande 

diferença é a hierarquia presente no Jornalismo: há sempre veículos, marcas, editores; nenhuma 

notícia ou reportagem possui apenas uma autoria. Dessa maneira, não percebemos o Jornalismo 

como um gênero da não-ficção, embora dialogue com esse aspecto. 

Dutra (2003a) é autor da primeira dissertação sobre o tema após a publicação de Joe 

Sacco no Brasil e usou Palestina como corpus de seu estudo. Na própria pesquisa, ele questiona 

se o Jornalismo em Quadrinhos virá a ser um novo gênero ou apenas um estilo de Joe Sacco. O 

autor, inclusive, diz não querer classificar as produções, que ainda eram recentes. No corpo da 

dissertação, no entanto, diversas vezes ele trata o JHQ como um novo gênero que ainda está se 

desenvolvendo e que não pode ser visto como “mais fortemente circunscrita no âmbito do 

jornalismo ou do quadrinho” (DUTRA, 2003a, p. 146). 

Medeiros Neto (2018), mesmo dizendo que não pretendia, em sua pesquisa, estabelecer 

o que é ou não Jornalismo em Quadrinhos, enxerga esse tipo de produção (que, em sua 

dissertação, é representado pela sigla “JQ”) como um “gênero textual literário, que conversa 

com tendências do novo jornalismo [new journalism] e que pode possuir hipergêneros” 

(MEDEIROS NETO, 2018, p. 38). Segundo o pesquisador, o JHQ ainda teria uma tendência 

humanista e que “localiza-se na seara do jornalismo denunciante, quase militante, humanista e 

provocador” (MEDEIROS NETO, 2018, p. 145). 

Essa vertente, no entanto, não leva em consideração a diversidade da produção 

jornalística realizada com a linguagem dos quadrinhos. Um gênero, pelo menos na perspectiva 

bakhtiniana — adotada pela presente pesquisa —, possui características, como estilo e conteúdo 

temático próprios. Dentro do JHQ produzido no Brasil, existem diferenças claras entre as 

produções: uma delas, por exemplo, é a presença ou não do repórter na narrativa, que pode 

variar mesmo em produções do mesmo autor. Outro problema dessa perspectiva é delimitar a 

esfera à qual pertence: um gênero, que entendemos aqui como um tipo relativamente estável de 

enunciado, pertence a uma esfera discursiva. Mas qual esfera seria essa? O Jornalismo ou os 

Quadrinhos? 
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Cirne (2002) defendia que os trabalhos de Sacco eram quadrinhos que se pretendiam 

jornalísticos e que podiam ser chamados de “quadrinhos-reportagem” ou “quadrinhos-

jornalismo”. 

Groensteen (2004) enxerga o JHQ como produções nas quais os quadrinhos estão 

apenas servindo à finalidade da reportagem, um dos gêneros discursivos jornalísticos. Vale 

ressaltar que o autor acredita que os quadrinhos são uma linguagem original que usa códigos 

particulares e se utiliza de gêneros criados em outras áreas. 

Já Gomes (2010, p. 77) vê o JHQ como “uma nova forma de apresentar uma reportagem, 

com um ritmo próprio – tanto de confecção como de leitura” , mesmo que ele mesmo diga que 

já tenham aparecido notícias com a linguagem dos quadrinhos. De forma resumida, o 

pesquisador defende que o JHQ possui características tanto das HQs quanto do Jornalismo, e o 

resultado “é um produto estético que não se afasta do caráter profissional do fazer jornalismo, 

mas também não descarta o valor estilístico e potencialmente comunicativo das imagens 

dispostas em quadrinhos” (GOMES, 2010, p. 20). 

Cavignato (2013) defende que o Jornalismo em Quadrinhos são as HQs produzidas por 

jornalistas com a finalidade de contar uma história verídica, que ela chama de reportagem. Além 

disso, a pesquisadora também faz uma distinção entre JHQ e o que chama de “história em 

quadrinhos jornalística”, que seria quando o quadrinista faz uma HQ com enfoque jornalístico. 

Essa perspectiva, que trata a reportagem como única possibilidade de JHQ, deixa de 

lado diversos tipos de produções, como algumas das apresentadas anteriormente. Peguemos o 

exemplo da entrevista feita com a linguagem dos quadrinhos por Robson Vilalba com o 

quadrinista Marcello Quintanilha (Figura 19). Entrevista é um gênero antigo do discurso 

jornalístico, como explica Marques de Melo (2010), mas, segundo a leitura desses autores, uma 

entrevista em quadrinhos não seria JHQ. 

Souza Júnior (2010) explica que a ideia de que a reportagem seja o único gênero 

jornalístico possível para ser produzido por meio dos quadrinhos vem da tradição imposta pelos 

trabalhos de Joe Sacco: 

 

Dentre os gêneros do jornalismo em quadrinhos, a reportagem se impõe como uma 

forma de expressão mais vinculada ao desenvolvimento de uma narrativa tradicional, 

baseada na linearidade e na cronologia. Enquanto as colunas e resenhas, por exemplo, 

constituem-se como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de um modelo 

de experimentação baseado nas tendências da vanguarda dos quadrinhos, a narrativa 

conforme desenvolvida na reportagem de Joe Sacco aproxima-se das convenções 

semânticas de um quadrinho de aporte mais realista (SOUZA JÚNIOR, 2010, p. 62).  

 

Archer (2010), por sua vez, define Jornalismo em Quadrinhos como o resultado do 

trabalho de pesquisa e investigação jornalística tradicional finalizados por meio dos quadrinhos. 
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Para ele, não são muito diferentes as técnicas empregadas pelo jornalista para fazer uma 

reportagem em quadrinhos. O repórter ainda precisará realizar entrevistas, buscar documentos, 

contextualizar o tema, checar informações etc. 

Para Ramos (2016), o Jornalismo em Quadrinhos não seria a única forma de associar as 

duas áreas — ou esferas, como veremos adiante. Ele defende que esses tipos de trabalho fazem 

parte de uma série de relações entre “Jornalismo e Quadrinhos”, uma vez que são produções 

resultantes do diálogo entre ambos. Ramos divide o Jornalismo e Quadrinhos em quatro tipos: 

 

1) Jornalismo em quadrinhos, quando há a apropriação de fazeres do Jornalismo pela 

linguagem dos quadrinhos;  

2) Jornalismo com quadrinhos, quando produções jornalísticas são ilustradas com 

elementos dos quadrinhos, como balões ou quadrinhos em si;  

3) Jornalismo sobre quadrinhos, quando os quadrinhos são uma editoria; 

4) Quadrinhos com Jornalismo, quando as histórias em quadrinhos se apropriam da 

instituição jornalística para fazer um reflexo ficcional. Vale dizer que Ramos aponta que 

há diferentes graus dessa apropriação. 

 

Souza Júnior (2010) segue um caminho parecido, defendendo que o JHQ é formado por 

produções que utilizam a linguagem e a potencialidade dos quadrinhos e comportam enunciados 

do discurso jornalístico: 

  

[...] o estilo de reportagem realizado por Sacco não é o único gênero dessa 

manifestação. A falta de clareza teórica acerca da linguagem dos quadrinhos permite 

que, em análises superficiais e descontextualizadas, denomine-se a reportagem em 

quadrinhos de Sacco como um novo gênero ou ainda com esse conceito amplo de 

“jornalismo em quadrinhos”. A percepção dos quadrinhos como uma mídia e forma 

artística autônoma nos permite inferir que a introdução da prática jornalística não cria 

novos gêneros e, ainda menos, uma nova forma de expressão. As HQs simplesmente 

conseguem comportar alguns gêneros tradicionais do jornalismo impresso (notícia, 

reportagem, coluna, entrevista, editorial, artigo e resenha, até o momento) adaptando-

os à nova mídia e utilizando-se de sua linguagem e potencialidades. (SOUZA 

JÚNIOR, 2010, p. 23). 

 

A presente pesquisa, portanto, concorda com os últimos autores, principalmente com 

Souza Júnior, que defende que o JHQ é feito por meio da prática jornalística com o “intento de 

construir um produto informativo que se vincule ao real de maneira específica” (SOUZA 

JÚNIOR, 2010, p. 13). Acreditamos, então, que o rótulo “Jornalismo em Quadrinhos” seja o 

nome dado às produções que pertencem ao discurso jornalístico, ou seja, narram um 

acontecimento da esfera discursiva jornalística, ao mesmo tempo em que utilizam da linguagem 

dos quadrinhos para narrar os acontecimentos, como pode ser resumido na arte a seguir: 
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Figura 23 - Representação gráfica das esferas e onde o JHQ se encontra61 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para ilustrar o que entendemos como JHQ e concluir esta etapa da exposição, 

selecionamos uma produção de 2018 publicada pela revista Continente em julho de 2018, 

produzida por André Valença e Celso Hartkopf (Figura 24). No enunciado em questão, que 

apresenta uma entrevista realizada por André Valença com seu tio, o músico Alceu Valença, 

conseguimos perceber tanto práticas jornalísticas (a da entrevista, a reprodução da fala da fonte 

em discurso direto e de maneira integral) quanto da linguagem dos quadrinhos (balões de fala 

e sequencialidade). 

 

 

 

 

  

                                                
61 É importante destacar que, mesmo que a imagem sugira que o diálogo entre as esferas seja equânime ou 

simétrico, ele não o é. Dependendo da produção — seja por parte do autor, do veículo, do gênero — a esfera pode 

pender para um lado ou para outro. A nosso ver, no entanto, os exemplos de JHQ destacados nesta dissertação 

tendem a utilizar mais características da esfera jornalística do que da quadrinística. 
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Figura 24 - Página 4 de “Alceu Valença em Colcha de Retalhos” 

 

Fonte: Continente62. 

 

                                                
62 Disponível em: http://www.revistacontinente.com.br/edicoes/211/alceu-valenca-em--colcha-de-retalhos-. 

Acesso em 12 jun. 2019. 

http://www.revistacontinente.com.br/edicoes/211/alceu-valenca-em--colcha-de-retalhos-
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Portanto, nosso entendimento sobre JHQ abarca desde livro-reportagens em quadrinhos 

até charges. Isso não significa que acreditamos que toda história em quadrinhos publicada em 

um veículo jornalístico pertence ao discurso jornalístico. Da mesma forma, nem toda matéria 

que possua ilustrações ou até elementos da linguagem dos quadrinhos — como balões —  pode 

ser considerada uma HQ. Tiras cômicas, que são veiculadas em alguns jornais impressos, por 

exemplo, não são jornalismo, e reportagens em texto que possuem ilustrações para separar 

parágrafos não são quadrinhos. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 

 

A partir da leitura dos últimos dois capítulos, fica clara nossa posição: o Jornalismo é 

muito mais do que uma linguagem e os jornalistas são muito mais do que meros funcionários 

que escrevem textos sobre fatos e acontecimentos do cotidiano. Trata-se de uma esfera 

ideológica e discursiva que possui diversos gêneros discursivos, como notícia, reportagem, 

perfil e entrevista.  

 Se o Jornalismo é uma esfera discursiva, o que seria, então, o JHQ? Nomes como 

“Reportagem em quadrinhos” ou “HQ documentário” apontam para a hipótese de que o JHQ 

seria um novo gênero dentro da esfera, ou apenas um dos gêneros do discurso jornalístico 

produzidos com a linguagem dos quadrinhos.  

Voltemos, no entanto, à hipótese desta pesquisa: acreditamos que existem diferentes 

tipos de enunciados dentro do rótulo “Jornalismo em Quadrinhos”. Se o Jornalismo é uma 

esfera discursiva que, por sua vez, possui diversos gêneros, é de se esperar que o JHQ, entendido 

aqui como o diálogo entre a esfera jornalística e quadrinística, também apresente diversos tipos 

de enunciados.  

Neste capítulo, abordaremos como será feita a análise do Capítulo 4.  

 

3.1 Metodologia 

 

Bakhtin e seu Círculo defendem que, para estudar um texto ou um gênero, é necessário 

também analisar sua situação social de enunciação, como o método de produção de enunciados, 

as interações entre enunciador e leitor etc. Sendo assim, a análise a seguir segue o caminho 

metodológico apresentado por Volóchinov (2017 [1929]), que parte da dimensão social (esferas 

discursivas) para os enunciados: 

 

A ordem metodologicamente fundamentada para o estudo da língua deve ser a 

seguinte: 1) formas e tipos de interação discursiva em sua relação com as condições 

concretas; 2) formas dos enunciados ou discursos verbais singulares em relação 

estreita com a interação da qual são parte, isto é, os gêneros dos discursos verbais 

determinados pela interação discursiva na vida e na criação ideológica; 3) partindo 

disso, revisão das formas da língua em sua concepção linguística habitual. 

(VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 220). 

 

 Há, no entanto, um problema pontual nessa metodologia: se a presente pesquisa se 

presta a defender que existem diferentes gêneros jornalísticos nas obras escolhidas para compor 
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o corpus, como estudar o gênero do discurso jornalístico de um determinado enunciado (aqui, 

no caso, uma obra de JHQ) sem analisar, primeiro, o enunciado? Não é possível estudar as 

características do gênero sem antes determinar qual o gênero da obra. 

Bakhtin defende que o texto/enunciado é o dado primário do estudo linguístico e, 

portanto:  

 

Essa postura significa que, a partir de determinados dados, no caso da análise do 

enunciado e do gênero, o que se faz é buscar reconstruir este caminho metodológico, 

refazer os passos anteriores. Isso significa, para o pesquisador, ‘esquecer’ o que já 

sabe e ver e analisar esse processo com outros olhos. Ao modo bakhtiniano, seria olhar 

esse já-conhecido através de um olhar de estranhamento (RODRIGUES, 2004, p. 

433). 

 

Sendo assim, é necessária também uma pré-análise para determinar quais serão os 

gêneros jornalísticos estudados. Para isso, utilizaremos a Classificação Marques de Melo, citada 

anteriormente. Como já dito, mesmo que o autor não siga a teoria bakhtiniana de gênero 

discursivo — sua classificação utiliza como quesito apenas a funcionalidade do enunciado —, 

é necessário apontar que Marques de Melo foi um dos autores que mais se debruçou sobre os 

gêneros jornalísticos funcionalistas e seus formatos (que, por sua vez, podem ser entendidos 

como gêneros discursivos), tendo atualizado sua classificação ao longo dos anos de pesquisa. 

Sua sistematização, portanto, serve como um panorama brasileiro de gêneros jornalísticos na 

imprensa. 

Determinados os gêneros, passaremos então para a análise propriamente dita. Em um 

primeiro momento, portanto, retomaremos a discussão do discurso jornalístico para analisar 

como é a esfera do discurso jornalístico (3.2.), explorando principalmente os aspectos da 

dimensão social. Depois disso, estudaremos os gêneros do discurso jornalístico das três obras 

escolhidas, com foco nas três características principais apontadas por Bakhtin — conteúdo 

temático, estrutura e estilo. Por fim, analisaremos as características da obra em questão, 

apontando similaridades com os gêneros discursivos estudados. 

É importante lembrar que o conteúdo temático se refere ao “conteúdo enfocado com 

base em uma apreciação de valor, na avaliação, no acento valorativo que o locutor (falante ou 

autor) lhe dá” (ROJO, 2014, d.n.p.) e ao “sentido de um dado texto/discurso tomado como um 

todo, ‘único e irrepetível’, justamente porque se encontra viabilizado pela apreciação de valor 

do locutor no momento de sua produção” (ROJO, 2014, d.n.p.).  

Rodrigues aponta que todo gênero tem seu conteúdo temático determinado: 

 

[Conteúdo temático seria] o objeto discursivo e finalidade discursiva, sua orientação 

de sentido específica para com ele e os outros participantes da interação. O tema do 
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romance, para Bakhtin, é o homem que fala e sua fala (seu discurso) (RODRIGUES, 

2005, p. 167). 

 

 A estrutura ou forma de composição, por sua vez, é o acabamento do enunciado. Rojo 

(2014, d.n.p.) diz que está relacionada “à progressão temática, à coerência e coesão do texto”. 

Para o círculo, a composição de um gênero é diversificada e heterogênea, uma vez que a 

atividade humana, por sua vez, também é diversificada e heterogênea.  

 Rodrigues (2005) lembra que, ao analisar a estrutura de um enunciado, é necessário 

analisar o enunciado como um todo, levando em consideração, além de sua estrutura linguística, 

sua finalidade ideológica e os valores axiológicos das esferas sociais às quais está inserido. 

E, por fim, o estilo, segundo Bakhtin (2016 [1952]), trata da escolha das palavras e das 

formas gramaticais. Existem gêneros que permitem mais liberdade enunciativa e, portanto, 

absorvem mais os estilos individuais dos enunciadores, mas “nem todos os gêneros são 

igualmente propícios a tal reflexo da individualidade do falante na linguagem do enunciado” 

(BAKHTIN, 2016 [1952-1953], p.17). Isso acontece, por exemplo, com gêneros mais 

padronizados, como a entrevista: 

 

São as escolhas linguísticas que fazemos para dizer o que queremos dizer (“vontade 

enunciativa”), para gerar o sentido desejado. Essas escolhas podem ser de léxico 

(vocabulário), estrutura frasal (sintaxe), registro linguístico (formal/informal, gírias) 

etc. (ROJO, 2014, d.n.p.). 

 

 

3.2 Corpus 

 

Para a análise, selecionamos três obras de JHQ publicadas no Brasil: Notas de um tempo 

silenciado (VILALBA, 2015), Cortabundas (RODRIGUES, 2015) e Raul (DE MAIO, 2018). 

A escolha das obras se deu por três motivos: atualidade, relevância como trabalho jornalístico 

e escassez de pesquisas sobre os livros selecionados. Todos os três trabalhos foram publicados 

pelo menos nos últimos cinco anos à data de redação desta pesquisa, o que resulta em um recorte 

atual da produção de JHQ no Brasil.  Além disso, os três possuem importância jornalística no 

sentido de credibilidade das informações: trechos de Notas de um tempo silenciado foram 

publicados no jornal Gazeta do Povo e ganharam o prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo63; 

                                                
63 Recentemente, a obra de Robson Vilalba também foi escolhida para compor o catálogo do “melhor da produção 

nacional de Histórias em Quadrinhos nos últimos 10 anos”, produzido pela Bienal de Quadrinhos de Curitiba e 

editado pelo tradutor e pesquisador Érico Assis. O catálogo foi apresentado em Lisboa pela Embaixada do Brasil 

e tinha como objetivo difundir a literatura em quadrinhos nacional. O catálogo está disponível em: 

http://www.bienaldequadrinhos.com.br/2019/05/25/embaixada-do-brasil-e-bienal-de-quadrinhos- de-curitiba-

apresentam-o-programa-brasil-em-quadrinhos-em-lisboa/?fbclid=IwAR3feXqoWAXiGhHtErFpyT3JDYD-

LL67bZr0R4LKE2cCifhgqESDP3--Atc. 

http://www.bienaldequadrinhos.com.br/2019/05/25/embaixada-do-brasil-e-bienal-de-quadrinhos-de-curitiba-apresentam-o-programa-brasil-em-quadrinhos-em-lisboa/?fbclid=IwAR3feXqoWAXiGhHtErFpyT3JDYD-LL67bZr0R4LKE2cCifhgqESDP3--Atc
http://www.bienaldequadrinhos.com.br/2019/05/25/embaixada-do-brasil-e-bienal-de-quadrinhos-de-curitiba-apresentam-o-programa-brasil-em-quadrinhos-em-lisboa/?fbclid=IwAR3feXqoWAXiGhHtErFpyT3JDYD-LL67bZr0R4LKE2cCifhgqESDP3--Atc
http://www.bienaldequadrinhos.com.br/2019/05/25/embaixada-do-brasil-e-bienal-de-quadrinhos-de-curitiba-apresentam-o-programa-brasil-em-quadrinhos-em-lisboa/?fbclid=IwAR3feXqoWAXiGhHtErFpyT3JDYD-LL67bZr0R4LKE2cCifhgqESDP3--Atc
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Cortabundas foi apresentado como um trabalho de conclusão de curso de Jornalismo na UFC 

(Universidade Federal do Ceará); e Raul, além de ser a primeira produção em livro de 

Alexandre De Maio, foi finalista do Prêmio Jabuti64 em 2019. 

Além disso, é importante ressaltar que não há uma extensa produção de JHQ em formato 

livro no Brasil. Além das três obras selecionadas para compor a pesquisa, conseguimos 

identificar65 apenas outros três trabalhos nacionais que unem Jornalismo e quadrinhos: Loucas 

de Amor em Quadrinhos (RODRIGUES; NESTI, 2009), É tudo mais ou menos verdade 

(SIEBER, 2009) e Socorro! Polícia! (RIBEIRO; MENEZES, 2018). O primeiro livro já foi 

contemplado academicamente pela dissertação de Cavignato (2013), que identificou inovações 

do fazer jornalístico na obra. O segundo, além de também já ter sido objeto de pesquisa em 

estudos anteriores (MENEZES, 2018), compila diversos trabalhos publicados na mídia 

impressa pelo cartunista Allan Sieber, incluindo produções do universo da ficção. Por fim, 

Socorro! Polícia! é uma produção nossa e, para não sugerir uma pretensão de alçá-la ao mesmo 

nível das três obras escolhidas, não foi adicionada ao corpus. 

 Feitas as considerações, vamos às obras, seus autores e suas condições de publicação. 

 Robson Vilalba66 é formado em Ciências Sociais pela UEL (Universidade Estadual de 

Londrina) e possui mestrado em Sociologia pela UFPR (Universidade Federal do Paraná). Sua 

carreira como jornalista começou ainda durante a graduação, quando contribuiu para o A 

Tribuna, em 2002. Desde essa época, passou por jornais como Folha Norte e Gazeta do Povo, 

publicando matérias com a linguagem dos quadrinhos. Um exemplo é a entrevista publicada 

em junho de 2016 na Gazeta do Povo com o quadrinista Marcello Quintanilha, autor de obras 

como Tungstênio (2014) e Talco de Vidro (2015) e vencedor de prêmios importantes como o 

francês Angoulême e o brasileiro Jabuti. Outro destaque é a reportagem “Possível delação de 

Cunha preocupa Temer; animação lembra trajetórias”, que virou animação da TV Folha em 

julho de 2017. 

Notas de um tempo silenciado é a primeira obra de JHQ de Vilalba. O livro reúne uma 

série de 13 reportagens, muitas delas originalmente publicadas na Gazeta do Povo em 2014 e 

agraciadas com o Prêmio Vladimir Herzog na categoria de Arte Editorial. As matérias tinham 

como contexto de publicação os 50 anos do golpe militar e tinham o objetivo de retratar o 

cotidiano e as experiências pessoais de personagens que viveram durante o regime. 

                                                
64 Prêmio do mercado editorial brasileiro organizado pela Câmara Brasileira do Livro. A premiação destaca desde 

obras a editoras e inclui, desde 2017, a categoria de História em Quadrinhos. 
65 Em nosso levantamento, levamos em consideração apenas livros publicados por editoras. Lançamentos 

independentes, portanto, não foram contemplados. 
66 Informações da biografia de Robson Vilalba disponível em seu site pessoal. Disponível em: https:// 

robsonvilalba.carbonmade.com/about. 

https://robsonvilalba.carbonmade.com/about
https://robsonvilalba.carbonmade.com/about
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Os 13 capítulos do livro apresentam histórias de brasileiros cujas histórias durante a 

ditadura foram silenciadas, como negros, índios e mulheres. Ao todo, são utilizadas 104 páginas 

de HQ para recontar os anos da repressão militar sob perspectivas ainda não exploradas por 

outras obras que tratam o tema.  

A Besouro Box é uma pequena editora de Porto Alegre que tem linha editorial bem 

diversificada: em seu catálogo, há obras de ficção e não-ficção, graphic novels e até livros 

espiritualistas e umbandistas. Na área dos quadrinhos, a editora publicou sete obras até junho 

de 2019, sendo apenas Notas de um tempo silenciado de um autor nacional. A única outra HQ 

não-ficcional é Baby’s in Black (BELLSTORF, 2012), que conta a história de Stuart Sutcliffe, 

que fez parte da formação original dos Beatles. 

 

Figura 25 - Capa de Notas de um tempo silenciado 

 

Fonte: VILALBA, 2015, capa. 
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Talles Rodrigues é jornalista formado na UFC (Universidade Federal do Ceará), mas 

não seguiu carreira na profissão. Rodrigues trabalha como ilustrador freelancer e assina, junto 

com Pablo Casado, uma série em quadrinhos chamada Mayara e Annabelle67. A série conta a 

história de duas funcionárias públicas — uma assessora técnica em combate da SECAF SP 

(Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum em São Paulo) e outra assessora em 

magia da SECAF CE (Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum no Ceará) — que 

desempenham a função de mandar demônios de volta para o inferno. Além de Mayara e 

Annabelle, Rodrigues também produziu quadrinhos para coletâneas como Boy’s Love em 

Quadrinhos Vol. 1 (FERNANDES; CHAN, 2015) e Sinistra Vol. 1 (LIMA, 2018). 

Cortabundas, portanto, é seu único trabalho jornalístico. 

 A obra, na verdade, é o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) em Jornalismo na UFC 

de Rodrigues. Além da monografia, os cursos de Jornalismo oferecem a opção aos graduandos 

de produzirem um produto jornalístico como trabalho de conclusão. Após a defesa, Rodrigues 

realizou uma campanha no Catarse68 para financiar a publicação do TCC e foi bem sucedido: a 

campanha arrecadou um total de R$ 6.074,00 de 153 pessoas. A primeira publicação, portanto, 

veio em 2014 com o nome Pânico no José Walter. 

 Um ano mais tarde, a Editora Draco republicou o quadrinho com o nome Cortabundas, 

versão que foi adotada no corpus desta pesquisa. Seria o primeiro trabalho jornalístico da 

editora, que é especializada em livros e quadrinhos de fantasia e terror. Três anos mais tarde, a 

Draco publicou sua segunda obra de JHQ, Socorro! Polícia! (RIBEIRO; MENEZES, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 A série Mayara e Annabelle somava cinco volumes até julho de 2019. O primeiro volume foi lançado em 2014. 

Desde esse ano, Casado e Rodrigues publicaram um volume anualmente. 
68 Site de crowdfunding que se autodenomia como a “primeira plataforma de financiamentos coletivos para 

projetos criativos no Brasil” (Disponível em: https://crowdfunding.catarse.me/quem-somos?ref=ctrse_footer. 

Acesso em 21 jun. 2016). Permite que usuários criem campanhas de financiamento para projetos pessoais diversos, 

como lançamentos de livros, produções de jogos e gravações de curtas-metragens. 

https://crowdfunding.catarse.me/quem-somos?ref=ctrse_footer
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Figura 26 - Capa de Cortabundas 

 

Fonte: RODRIGUES, 2015, capa. 

 

O título e o subtítulo — Cortabundas: o maníaco de José Walter — enganam os leitores 

em um primeiro momento: a obra parece prometer um perfil (ou, quem sabe, uma reportagem) 

do maníaco que atacava as nádegas de mulheres no bairro de José Walter em Fortaleza na 

década de 1980. O livro, na verdade, conta a história do próprio Talles Rodrigues, graduando 

de Jornalismo que decide que o tema do seu TCC será o Cortabundas, agressor que atacou as 

mulheres do bairro onde o autor viveu desde a infância. 

 O começo da obra narra o suposto primeiro ataque do Cortabundas, em 1984. O autor 

utiliza seis páginas para recontar a história com diálogos, referências aos anos 1980 e narração 

em terceira pessoa sob o olhar de uma jovem que morava no bairro e acabou testemunhando o 

primeiro ataque. 

 Após a primeira digressão, o livro começa a narrar a história de Rodrigues e de como 

ele, que sempre gostou de lendas urbanas e histórias de terror, interessou-se, desde criança, pela 
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lenda do Cortabundas. A vontade de saber mais sobre a história do maníaco se aliou à 

necessidade de produzir um TCC de Jornalismo: “a ideia de escrever um livro veio quando eu 

entrei em contato pela primeira vez com o jornalismo em quadrinhos” (RODRIGUES, 2015, p. 

16). 

 

Figura 27 - Página 16 de Cortabundas 

 

Fonte: RODRIGUES, 2015, p. 16. 
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A história de Rodrigues enfrentando o desafio de produzir um TCC de Jornalismo é o 

fio que conduz a narrativa. As entrevistas com os moradores do bairro e as pesquisas em 

bibliotecas aparecem de forma paralela. De certa forma, Cortabundas conta como Talles 

Rodrigues produziu o livro: desde sua motivação, sua ideia inicial, seus desafios durante a 

produção de seu trabalho. Nas páginas finais, inclusive, Cortabundas traz quatro pequenas 

histórias, intituladas “Talles X TCC” (Figura 28), nas quais expressa, por meio da linguagem 

dos quadrinhos, as emoções que sentiu durante a graduação em Jornalismo e a produção do 

trabalho de conclusão de curso. 

 

Figura 28 - Página 150 de Cortabundas 

 

 Neste “Talles X TCC”, Rodrigues explica porque escolheu cursar Jornalismo (e porque essa escolha foi errada). 

Fonte: RODRIGUES, 2015, p. 150. 
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Terceiro e último autor a ser trabalhado neste estudo, Alexandre De Maio69 é jornalista 

desde 1999, quando editou a revista Rap Brasil. Mesmo sem ter formação acadêmica, De Maio 

passou por diversas redações, como O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, Veja e Agência 

Pública, e em 2019 trabalhava como repórter do site Catraca Livre. Seus trabalhos costumam 

retratar as periferias e a cultura de rua no Brasil, a exemplo de Desterro (FERREZ; DE MAIO, 

2012), uma HQ de ficção que narra as trajetórias de diferentes vidas na periferia paulistana. 

Uma de suas produções que unem Jornalismo e quadrinhos, intitulada Meninas em Jogo (DIP; 

DE MAIO, 2014), rendeu-lhe o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo e foi finalista 

do Prêmio Gabriel García Marquez70. 

Raul (DE MAIO, 2018) é a primeira produção de JHQ em livro do autor. A obra narra 

a história real de Rafa (nome fictício para preservar a identidade do personagem) de sua infância 

a 2017. Nascido na Baixada Glicério, região pobre da cidade de São Paulo, Rafa cresceu na rua 

e cercado pelo crime. Logo na adolescência, começou a assaltar e roubar, mas logo passou a 

aplicar golpes de cartão de crédito, tornando-se um “raul”, nome dado a esse tipo de golpista. 

Ao mesmo tempo em que explica diferentes modalidades de golpes praticados por Rafa, o livro 

também conta a história do personagem tentando sair da vida do crime para se tornar um rapper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Informações da biografia de Alexandre De Maio, disponível em seu site pessoal. Disponível em: https:// 

alexandredemaio.com.br/bio. 
70 O Prêmio Gabriel García Marquez de Jornalismo é organizado pela FNPI (Fundação Gabriel García Márquez 

para o Novo Jornalismo Ibero-americano) e reconhece trabalhos jornalísticos publicados em veículos latino-

americanos. 

https://alexandredemaio.com.br/bio
https://alexandredemaio.com.br/bio
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Figura 29 - Capa de Raul 

 

Fonte: DE MAIO, 2018, capa. 

 

A editora responsável pela publicação — Elefante — nasceu em 2011 com a publicação 

de um livro-reportagem. Segundo sua própria descrição71, seu objetivo é publicar obras que não 

despertam interesse no mercado editorial. Em seu catálogo, destacam-se livros de não-ficção, 

que geralmente tratam da situação política e social do Brasil e de outros países latino-

americanos. Um dos destaques é Branco Vivo (LINO, 2017), finalista do Prêmio Jabuti de 2018 

e que conta a história de profissionais do Programa Mais Médicos de nove cidades do país. A 

obra de De Maio foi a quarta do selo “Elefante em Quadrinhos”, responsável pela publicação 

de HQs como a Xondaro (PACIORNIK, 2016), que retrata a história do jovem xondaro guarani 

                                                
71 Disponível em: https://www.editoraelefante.com.br/sobre/. 

https://www.editoraelefante.com.br/sobre/
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Werá Jeguaká Mirim, que fez uma manifestação durante a abertura da Copa do Mundo de 

futebol de 2014 no estádio do Itaquerão, em São Paulo, pedindo pela demarcação de terras 

indígenas. 

É possível ver que os três autores possuem formações muito distoantes: enquanto 

Rodrigues é formado em Jornalismo, Vilalba é historiador e De Maio é jornalista autodidata. 

As três obras também foram concebidas de maneiras diferentes: Notas de um tempo silenciado 

foi inicialmente veiculado em um jornal impresso, Cortabundas é um TCC e Raul já foi 

produzido para ser publicado em forma de livro. Três contextos nada parecidos provavelmente 

gerariam obras diferentes. Mas e em relação aos gêneros jornalísticos das HQs, será que eles 

também não são similares? Isso é o que tentaremos descobrir no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

 

GÊNEROS DO JHQ BRASILEIRO 

 

Antes de analisar as obras do corpus, é preciso verificar também o contexto de produção 

dos enunciados. Para isso, levantamos primeiramente as características da esfera jornalística 

que afetam o discurso produzido como um todo, como relação entre autor e interlocutor, 

hierarquias de produção, marcas das instituições jornalísticas, quais os autores etc. 

Como as obras selecionadas foram publicadas em formato livro, também faz-se 

necessário analisar a dimensão social desse tipo de produção e quais as diferenças entre um 

enunciado jornalístico publicado neste formato e um enunciado jornalístico publicado na 

imprensa. 

Feitas as considerações necessárias, passamos para a análise das obras segundo a 

perspectiva dialógica e, no último tópico (4.4), apontamos algumas particularidades do JHQ 

encontradas nas produções. 

 

4.1 Dimensão social da esfera jornalística 

  

 A esfera jornalística têm uma diversidade muito ampla de participantes: no jornal, há a 

figura do diretor, do editor-chefe, do secretário de redação, do editor de cadernos/editorias, do 

repórter, do fotógrafo, do freelancer; e, na outra ponta, temos os leitores.  Esse grande número 

de participantes faz também com que o enunciado jornalístico tenha uma diversidade de 

autorias (Bakhtin não toma “autoria” como um termo empírico, ligado a uma pessoa física, mas 

à responsabilidade discursiva): repórteres, colunistas, colaboradores, editores e até o próprio 

veículo jornalístico são responsáveis pela notícia publicada em uma edição do jornal, por 

exemplo.  

A produção de enunciados na esfera jornalística também prevê que o enunciado passe 

por diversas mãos antes de ser publicado de fato. Um repórter, por exemplo, escreve uma 

notícia, que passa pelos processos de revisão e edição (que envolve titulação, corte etc.) de 

outro(s) funcionário(s) do jornal. Essa hierarquia editorial de “aprovação” do texto existe até 

em pequenas publicações. Mesmo em artigos de opinião de colunistas, é comum haver revisão 

por parte de algum funcionário do veículo. Por isso, pode-se considerar que a própria empresa 

jornalística ocupa a posição de autor dos enunciados. 

Até quando o enunciado jornalístico não foi publicado em um veículo, mas em um livro 

— como é o caso das três obras selecionadas para compor o corpus da pesquisa —, por exemplo, 
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o jornalista não pode ser considerado o único autor. Na grande maioria das editoras — 

excluindo empresas que publicam livros sob demanda —, o enunciado passa por revisões 

ortográficas, gramaticais e às vezes até jurídicas, além de processos de edição e acabamento 

artístico. 

Assim como pertencem a diferentes autores, os enunciados da esfera jornalística 

possuem também uma diversidade de interlocutores, dependendo das características do veículo, 

editoria e até gênero do discurso. Jornais impressos como Folha de S.Paulo e O Estado de S. 

Paulo, de circulação nacional, tendem a ver como público-alvo todas as pessoas letradas. 

Revistas ditas “especializadas”, como a Quatro Rodas, da editora Abril, afunilam mais os seus 

interlocutores, já que são voltadas mais ao público letrado que se interessa por automobilismo72. 

No caso de publicações seriadas, como jornais e revistas, o interlocutor esperado do 

enunciado é o consumidor de produtos jornalísticos, que, no Brasil, é um público menor do que 

os consumidores de livros. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2016), 

do Instituto Pró-Livro, publicada em 2016, a porcentagem de leitores de jornais diários é a 

menor entre a população leitora do país: apenas 67% dos entrevistados declararam ler este tipo 

de publicação. No caso de livros, a porcentagem aumenta: 74% têm o costume de lê-los. Ao ser 

publicado em formato livro, caso das três obras selecionadas para o corpus, o enunciado 

jornalístico também se destina a outro tipo de interlocutor, e não somente àquele que tem o 

costume de consumir produtos jornalísticos de maneira rotineira. 

A esfera jornalística produz enunciados em diversas mídias, como jornais impressos, 

revistas, sites, canais de televisão e rádios. Os gêneros do discurso sofrem modificações a 

depender da mídia, mas nem todas as mudanças alteram o gênero do enunciado: “A questão é 

que tipo de modificação de qual propriedade (potencialidade) pode implicar numa modificação 

e se é o caso de uma única propriedade ou uma dada conjunção de propriedades” (SEIXAS, 

2009, p. 301). 

É possível perceber semelhanças entre uma entrevista publicada em um jornal impresso 

e uma veiculada em um programa jornalístico televisivo. Na televisão, é possível perceber os 

tons e as ênfases na fala do entrevistado, mas o gênero discursivo permanece o mesmo. 

Sobre a interação autor/leitor, os enunciados jornalísticos não acontecem no mesmo 

espaço e tempo físicos e não ocorrem sem mediação (RODRIGUES, 2004). O leitor só terá 

acesso ao enunciado depois que ele for publicado. Antes disso, o jornalista o terá produzido, e 

                                                
72 A editora Abril disponibiliza, inclusive, informações sobre sua audiência. É possível conferir dados sobre sexo, 

idade e até classe social. No caso da Quatro Rodas, por exemplo, a maior audiência é masculina, possui de 30 a 39 

anos e são da classe social B. Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/quatro-rodas/ 

plataformas/revista-impressa. Acesso em 20 mai 2019, às 13h47. 

http://publiabril.abril.com.br/marcas/quatro-rodas/plataformas/revista-impressa
http://publiabril.abril.com.br/marcas/quatro-rodas/plataformas/revista-impressa
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ele poderá ser reescrito e editado por outros funcionários do veículo em que trabalha. Os 

gêneros do discurso jornalístico, portanto, são mediados pela esfera jornalística: ou pelo 

veículo, ou pelas mídias pelas quais os enunciados circulam, como as redes sociais. 

 

Entre o processo da produção e o da interpretação dos enunciados na comunicação 

jornalística, há o espaço do trabalho de mediação da esfera jornalística, que 

‘regulamenta’ as diferentes interações nesse espaço, ‘filtra’, ‘interpreta’ (impõe um 

acento de valor) e põe em evidência os fatos, acontecimentos, saberes, opiniões etc. 

que farão parte do universo temático-discursivo jornalístico (RODRIGUES, 2004, p. 

170-171). 

 

Vale ressaltar a questão do tempo da interação: por mais que a interação de um 

enunciado do discurso jornalístico não aconteça no mesmo momento de sua produção73, em 

muitos gêneros a distância temporal entre esses dois momentos não pode ser muito grande. Uma 

notícia que ainda não foi publicada em outro jornal (o chamado “furo”, como explica Traquina) 

tem mais valor jornalístico. Mesmo gêneros como reportagens e perfis, que não têm o mesmo 

caráter emergencial, tendem a ser publicados antes que um veículo concorrente apresente 

enunciado parecido.  

Rodrigues (2004) aponta também para a periodicidade na esfera jornalística: muitos 

gêneros do Jornalismo são esperados. Existem diferentes tipos de veículos e cada um possui 

uma periodicidade previamente estabelecida. Na mídia impressa, existem jornais impressos 

diariamente, cadernos especiais que saem em um dia específico da semana (como o caso do 

Guia Folha, que é publicado junto com o jornal Folha de S.Paulo às sextas-feiras), revistas 

semanais etc. Um acontecimento importante, como a explosão de uma bomba, certamente será 

objeto de notícias em sites jornalísticos e em jornais impressos. A mesma explosão poderá ser 

explorada em reportagens ou ter alguns de seus aspectos narrados por outros gêneros em uma 

revista dias depois74. 

Isso não quer dizer, no entanto, que todo enunciado jornalístico é previsto: casos como 

investigações feitas por repórteres ou assuntos de interesse humano também pertencem ao leque 

de objetos dos gêneros. 

 

4.2 Dimensão social do formato 

 

                                                
73 Uma exceção são as notícias “ao vivo” de rádios e televisões, onde a produção do enunciado jornalístico e a 

interação do interlocutor acontece ao mesmo tempo. 
74 Esse aspecto, por si só, coloca em cheque a ideia de que o papel do Jornalismo é “informar”. No caso de revistas 

ou sites voltados a reportagens com um teor mais didático, como o caso do site Nexo, o leitor já pode ter se deparado 

com o fato narrado por outra via, mas volta à revista ou site para ler a versão publicada, seja por preferência, por 

acreditar que determinado veículo possui maior credibilidade etc. 
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 Como dito anteriormente, os enunciados da esfera jornalística circulam por diversas 

mídias. Na impressa, podemos encontrar exemplos nos jornais, nas revistas e, como no caso 

das obras que compõem o corpus, nos livros. Normalmente, os enunciados publicados nesse 

formato possuem duas naturezas: ou eles são republicações de textos que já apareceram na 

imprensa (um exemplo é Ricardo e Vânia (FELITTI, 2019), que traz uma versão ampliada do 

perfil publicado originalmente no Buzzfeed Brasil75), ou foram feitos originalmente para a 

mídia, são “inéditos”, por assim dizer (como o caso de O pior dos crimes (PAGNAN, 2018), já 

citado). 

 Conforme explicado no item anterior, uma empresa jornalística possui um modo de 

produção que faz com que um mesmo texto tenha diversos autores, ou seja, diversos 

responsáveis pelo discurso. No caso dos enunciados publicados em formato livro, ainda há essa 

múltipla autoria e uma hierarquia de publicação. Mesmo que uma editora de livros não seja uma 

“empresa jornalística”, no sentido de ter o enunciado jornalístico como produto, seu negócio é 

vender livros. Geralmente, uma editora possui revisores e editores que trabalharão em cima do 

texto jornalístico antes de ele ser publicado. 

 A responsabilidade para com as regras da esfera também permanecem, já que um 

enunciado jornalístico deve se ater a narrar os fatos verificados, baseando-se em documentos, 

entrevistas e não distorcendo informações, dados e falas. Um livro que se diz jornalístico e traz 

informações inventadas prejudica a credibilidade do autor e da própria editora. 

 Há, no entanto, mudanças na dimensão social em relação ao formato. O preço de um 

livro é muito maior do que um jornal, por exemplo. A circulação dos enunciados também sofre 

mudanças: enquanto o jornal impresso é distribuído em bancas e por meio de assinatura, os 

livros são vendidos em livrarias ou em seções especiais de bancas. O tempo entre o 

acontecimento e a publicação do livro também, por sua vez, faz com que os enunciados desse 

formato prezem menos pelo imediatismo e prefiram gêneros que tenham maior durabilidade. 

Até a circulação não é a mesma, pois, enquanto o jornal possui uma periodicidade e uma 

expectativa de publicação (um jornal como a Folha de S.Paulo, por exemplo, publica uma 

edição todo dia), as editoras não seguem essa rotina. Essas mudanças, obviamente, modificam 

também o perfil do leitor. 

 A maneira de consumir o produto também é diferente. Uma reportagem publicada em 

um jornal, por exemplo, acaba tendo um “tempo de expiração”. No dia seguinte, outro jornal e 

outras reportagens serão publicadas. Fora que não é comum comprar publicações de dias 

passados. Já uma reportagem publicada em formato livro tem mais chances de ser lida mesmo 

                                                
75 No item 4.3.3.1 retomaremos esse exemplo com mais detalhes. 



91 

 

após o dia da sua publicação (ou disponibilização na livraria/banca). Sua durabilidade também 

é maior por causa do formato, uma vez que livros são menores e, geralmente, possuem papel 

com qualidade superior ao jornal, permitindo seu armazenamento.  

 O formato livro também permite uma estrutura diferenciada do jornal impresso, por 

exemplo. Enquanto o jornal possui um limite editorial, fazendo com que determinados textos 

se encaixem em um espaço estabelecido, o livro permite uma maior liberdade ao autor: mesmo 

que haja o limite financeiro (quanto maior a quantidade de páginas, mais cara é a impressão), 

não existe a pressão do Jornalismo impresso tradicional. Para Lima (2009), que chama este tipo 

de produção como “livro-reportagem”76, este formato permite uma amplitude de informações 

superior à dos meios tradicionais, ou seja, possibilita que o enunciado narre mais detalhes sobre 

o fato, traga mais entrevistas e fontes, aborde outros discursos etc. 

Vale ressaltar, por fim, que o formato livro também aparece na esfera quadrinística, 

muitas vezes com o nome de graphic novel, ou novela gráfica. Mesmo que o formato mais 

característico sejam as revistas ou gibis, alguns quadrinhos, ainda no século XX, foram 

republicados no formato livro, como foi o caso de Maus. Mas, conforme explica García (2012), 

o auge da novela gráfica se dá com o surgimento de quadrinhos originamente apresentados 

nessa forma. O autor cita como “título paradigmático” (GARCÍA, 2012, p. 253) da tendência 

em substituir as revistas pelas novelas gráficas Retalhos (Thompson, 2009), que confirmou a 

chegada de uma nova geração de novelistas gráficos que, por sua vez, queria chegar a um novo 

público-alvo que não havia se iniciado nas livrarias especializadas e comic shops. Vale apontar 

que Retalhos, na edição brasileira, possui o subtítulo “Um romance ilustrado”, que mostra o 

interesse de aproximação do formato com a esfera da Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 O termo livro-reportagem não nos parece muito correto para ser referir aos enunciados jornalísticos publicados 

no formato livro pelo mesmo motivo que “reportagem em quadrinhos” ou “HQ reportagem”: ao colocar o nome 

de um dos gêneros jornalísticos, o nome não abarca todos os tipos de enunciados presentes.  
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Figura 30 - Capa de Retalhos 

 

Fonte: THOMPSON, 2009, capa. 

 

4.3 As obras e seus gêneros 

 

Feitas as considerações sobre as dimensões sociais da esfera jornalística e do formato 

livro, passamos, então, para a análise do corpus. A verificação dos gêneros jornalísticos, 

portanto, foi realizada da seguinte forma: baseados nas pistas do gênero do enunciado, reunimos 

trabalhos que analisaram os três gêneros encontrados — reportagem, história de interesse 

humano  e perfil — e exemplos publicados na imprensa nacional. Por fim, analisamos as 

características das obras selecionadas. 

 As análises foram realizadas na ordem cronológica de publicação das obras: 

primeiramente Notas de um tempo silenciado (2015), que entendemos como uma série de 

reportagens; depois Cortabundas (2015), um exemplo de história de interesse humano; e por 

fim Raul (2017), o exemplo mais recente, que tem características do gênero perfil jornalístico. 

 

4.3.1 O gênero reportagem 
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A palavra “reportagem” como atividade é muito relacionada à imprensa. Reportagem é 

um gênero do discurso jornalístico, como veremos adiante. Reportagem também é o nome dado 

à atividade do repórter que envolve apuração, entrevista e produção de texto. Em algumas 

publicações, inclusive, reportagem é um sinônimo para a redação de jornalistas ou para os 

repórteres que escreveram determinado texto77. 

Essa palavra no entanto, nem sempre foi presente no Jornalismo. Segundo Lage (2017b 

[2005]), antes de reportar, os jornais eram conhecidos por serem publicistas (difundir ideias da 

elite e ter como público-alvo os burgueses) e sensacionalistas (para envolver o leitor e, 

obviamente, vender jornal, os textos deviam chamar a atenção). O pesquisador defende que o 

Jornalismo informativo e noticioso, a forma mais moderna de Jornalismo, nasceu da luta da 

categoria contra a fama do sensacionalismo do século XIX e início do século XX: foram criados 

cursos superiores e técnicas com a finalidade de dar credibilidade à profissão. 

Nessa época, nasce também a reportagem como gênero jornalístico, que tem como 

objetivo principal relatar um acontecimento, mas que “aborda assuntos com maior durabilidade 

e permite tratamento específico” (LAGE, 2017ª [2006], p. 31). Ou seja, diferentemente da 

notícia, que tem um caráter mais imediato, a reportagem é um tipo de enunciado que foge um 

pouco da lógica de produção da esfera jornalística: ela pode demorar mais tempo para ser 

produzida, seu tempo de publicação não precisa estar próximo do tempo de ocorrência do objeto 

de discurso). 

 Com o desenvolvimento científico e tecnológico e o número cada vez maior de 

enunciadores que se dizem jornalistas ou, pelo menos, relatam ou dão sua opinião sobre um 

fato, o Jornalismo acabou se tornando um “tradutor de discursos”: “ é através do Jornalismo 

que muitos discursos circulam, transpostos para uma língua comum e simplificada78, menos 

precisa mas com potencial bastante para permitir julgamentos e indicar caminhos de 

investigação a quem estiver interessado” (LAGE, 2017a, p. 9). 

Nilson Lage79 é um dos principais estudiosos brasileiros do texto jornalístico 

informativo e noticioso. Seus livros, além de explorarem as técnicas da notícia e da reportagem, 

analisam estruturalmente o trabalho dos jornalistas e seus métodos de produção. Em relação à 

                                                
77 É comum encontrar trechos em textos jornalísticos como “A reportagem entrou em contato com o deputado, que 

não respondeu”, por exemplo.  
78 Acreditamos que dizer que a linguagem é “comum e simplificada” não explica o estilo adotado pelo Jornalismo 

em geral. No nosso entender, os enunciados jornalísticos tendem a ter o público em geral como interlocutor alvo. 

Sendo assim, uma linguagem tomada como “simples” nada mais é do que uma linguagem voltada ao público 

letrado de uma determinada sociedade. É uma linguagem que utiliza, sobretudo, palavras e expressões encontradas 

na comunicação diária, construções frasais em ordem direta e geralmente curtas e evita palavras e frases que podem 

trazer alguma ambiguidade. 
79 Nilson Lage, em outubro de 2017, disponibilizou em seu site oficial (http://nilsonlage.com.br/livros/) seis de 

seus livros: Ideologia e Técnica da Notícia (1979), Linguagem Jornalística (1985), Controle da Opinião Pública 

(1998), A reportagem (2001), Teoria e Técnica do Texto Jornalístico (2005) e Estrutura da Notícia (2006). 

http://nilsonlage.com.br/livros/
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reportagem, Lage afirma que ela é um “levantamento de um assunto ou relato de um episódio 

complexo conforme ângulo preestabelecido” (LAGE, 2017a [2006], p. 38, grifo do autor). 

Muitas pessoas tratam a reportagem como uma notícia ampliada, uma vez que ambos 

os gêneros tomam como objeto de discurso um fato e têm como objetivo descrevê-lo de forma 

direta, como um relato. No entanto, segundo Lage: 

 

A notícia expõe um fato ou uma seqüência rápida de fatos de um mesmo evento: cai 

um avião na mata fechada, uma notícia; resgatam-se passageiros e tripulantes dias 

depois, outra notícia; divulga-se o relatório técnico sobre o desastre, uma terceira 

notícia, apoiada na recapitulação das duas anteriores. Já o relato detalhado, com base 

em testemunhos, do sofrimento daqueles dias passados na selva, entre feridos e 

mortos; medo, incerteza e crises de desespero – isso daria uma excelente reportagem 

(LAGE, 2017b [2005], d.n.p.). 

 

 Como o próprio Lage (2017a [2006]) explica, enquanto a notícia trata de 

acontecimentos como a deposição de um governo, a reportagem trata da crise política que 

ocasionou isso, dos impactos da substituição do governante em determinada área, ou da 

conspiração que levou ao golpe. “A intensidade, profundidade e autonomia do jornalista no 

processo de construção da matéria são, por definição, maiores na reportagem do que na notícia” 

(LAGE, 2017b [2005], d. n. p.). Um bom exemplo para ilustrar as diferenças entre uma notícia 

e uma reportagem foi a cobertura da BBC News Brasil sobre o lançamento do Atlas da Violência 

2019, levantamento feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, que mapeia as mortes violentas no país anualmente. O 

primeiro exemplo, uma notícia, traz os dados apresentados pelo documento: 

 

Brasil perde jovens para violência em patamar de países como Haiti, aponta 

Atlas da Violência 

Se os jovens brasileiros formassem um país próprio, as taxas de homicídio desse país 

se assemelhariam às das nações com os maiores índices de violência do mundo. É o 

que aponta o Atlas da Violência 2019, mapeamento das mortes violentas no país feito 

pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP) com base em dados de 2017, coletados pelo Ministério da 

Saúde. 

O Brasil registrou 65.602 homicídios no ano retrasado, um aumento de 4,2% em 

relação ao ano anterior e, o mais preocupante, um número recorde que equivale a 31,6 

mortes para cada 100 mil habitantes - mais do dobro, por exemplo, da taxa de 

homicídios do Iraque em 2015 (ano mais recente com estatísticas da OMS, a 

Organização Mundial da Saúde). 

A OMS considera epidêmicas taxas de homicídio superiores a 10 homicídios a cada 

100 mil habitantes. 

E, levando-se em conta apenas os dados da violência contra jovens, o cenário é ainda 

pior: entre os 65,6 mil de homicídios no Brasil em 2017, mais da metade - ou 35.783 

- vitimaram pessoas entre 15 a 29 anos, o que leva o Ipea e o FBSP a falarem em uma 

"juventude perdida por mortes precoces" (IDOETA, 2019, d. n. p.). 
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Já a reportagem publicada no mesmo veículo não só noticia o assunto, como também 

tenta interpretar os dados do Atlas, respondendo às perguntas “mas por que isso vem 

ocorrendo?” e “Por que as regiões antes consideradas tranquilas hoje vivem uma espécie de 

epidemia de assassinatos?” (MACHADO, 2019, d. n. p.). 

 

Atlas da Violência: os fatores que levaram Norte e Nordeste a serem as regiões 

com mais homicídios do Brasil. 

Norte e Nordeste vêm se revezando, nessa década, na ingrata posição de região mais 

violenta do Brasil. 

Em 2017, os nove estados nordestinos chegaram novamente ao topo do ranking, 

segundo o Atlas da Violência - levantamento de homicídios relatados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

A nova pesquisa, com dados relativos a 2017, foi divulgada na quarta-feira (05/06) 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública. 

No Nordeste, a taxa média de homicídios chegou a 47 mortes por 100 mil habitantes 

em 2017. Já os sete estados do Norte bateram a marca de 46 assassinatos por 100 mil. 

Em 2007, esses índices eram menores que 30. 

Como comparação, no Sudeste o índice médio de homicídios foi de 26,7 em 2017. 

O Atlas da Violência resume o cenário. "Nos últimos anos, enquanto houve uma 

residual diminuição (da taxa de homicídios) nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, 

observou-se certa estabilidade do índice na região Sul e crescimento acentuado no 

Norte e no Nordeste." 

Por Estado, os números são ainda mais dramáticos. Enquanto São Paulo registra 10,3 

homicídios por 100 mil pessoas - a menor taxa do país -, os nordestinos Rio Grande 

do Norte e Ceará bateram 62,8 e 60,2, respectivamente. 

Já o Acre (62,2) e o Pará (54,7) despontam como campeões de homicídios no Norte. 

Mas por que isso vem ocorrendo? Por que regiões antes consideradas mais tranquilas 

hoje vivem uma espécie de epidemia de assassinatos? A BBC News Brasil ouviu 

especialistas em segurança pública para tentar entender o fenômeno [...] 

(MACHADO, 2019, d. n. p.). 

 

O texto, após essa sequência com teor de relato e bem semelhante à notícia, explica 

diversos problemas apontados por especialistas para o aumento das mortes violentas na região, 

como superlotação de presídios, as crescentes brigas de facções criminosas e a presença de 

milícias nos estados. Não há, portanto, apenas o relato do fato (as mortes nas regiões 

aumentaram, segundo o Atlas da Violência), mas também uma interpretação dele (o que os 

especialistas acreditam ter causado esse aumento? Por que agora? É possível melhorar? etc.). 

A reportagem, portanto, é um gênero jornalístico que se relaciona de uma forma 

diferente com o tempo se comparado a outros textos produzidos na esfera. As notícias possuem 

uma certa imediatismo (por serem o principal “produto” de um jornal, elas devem ser veiculadas 

em um tempo muito curto após o acontecimento que é objeto de discurso) e, por isso, também 

possuem uma certa durabilidade. Uma notícia pode ser velha: o simples relato da morte de uma 

personalidade vai perdendo seu valor de imediaticidade com os dias que seguem. Já a 

reportagem, que, por exemplo, explica uma nova versão do acontecimento de uma notícia e que 

preza por apuração e produção mais detalhadas (mais entrevistas, mais contextualização do 
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acontecimento ou mais detalhes do fato), não requer tanta velocidade. É possível que a 

reportagem tenha como objeto de discurso um acontecimento de anos, até décadas atrás. 

Um exemplo recente e ilustrativo é a reportagem O pior dos crimes (PAGNAN, 2018), 

lançada em formato livro. Nela, são narrados os inúmeros erros cometidos durante a 

investigação do caso Nardoni80: pistas que não foram perseguidas, períciais criminais confusas 

e excessos cometidos pela polícia. Segundo o autor, em entrevista à Folha de S.Paulo81, o livro 

foi escrito porque o julgamento não respondeu a todas as perguntas do caso e a condenação foi 

inconsistente e baseada em provas frágeis. A reportagem foi publicada 10 anos depois do 

assassinato de Isabella, o que é permitido pelo gênero: antes da imediatismo, a reportagem preza 

pela novidade, que pode ser conseguida através de uma apuração extensa. 

A reportagem, além de ser considerada um gênero de excelência dentro da esfera 

jornalística, é também um dos mais publicados: é possível encontrar enunciados em jornais 

impressos, revistas especializadas, sites, telejornais, radiojornais etc. Talvez por isso, 

reportagens acabam sendo objeto de estudo de outras áreas acadêmicas, como Letras e 

Pedagogia. Brocardo e Costa-Hubes (2014), para citar duas autoras, são pesquisadoras da área 

de Letras que se interessaram pelo gênero reportagem como instrumento para mediar o processo 

de ensino-aprendizagem da língua em sala de aula.  

As duas pesquisadoras, que entendem que a reportagem traz “a divulgação de um fato, 

porém de maneira mais aprofundada, apresentando elementos de comprovação, descrição 

detalhada e, em muitos textos, destacam-se até recursos de argumentação” (BROCARDO; 

COSTA-HUBES, 2014, p. 12), se debruçaram mais na estrutura e no estilo do gênero quando 

ele é veiculado em mídia impressa. Em relação à primeira característica, as pesquisadoras dizem 

que, de um modo geral, o texto da reportagem contém cinco componentes82, incluindo título, 

subtítulo, lide, olhos e box: 

 

1- Título: geralmente traz a informação mais importante e que gerou a produção do 

enunciado. Para as pesquisadoras, há ainda “implícita uma função apelativa com a 

finalidade de chamar a atenção do leitor” (BROCARDO; COSTA-HUBES, 2014, p. 

13).  

                                                
80 O “caso Nardoni” refere-se ao assassinato de Isabella de Oliveira Nardoni, uma criança de cinco anos. A menina 

foi jogada do sexto andar de um edifício em Vila Guilherme, São Paulo, em março de 2008. O caso terminou com 

a condenação do pai, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Anna Carolina Jatobá. 
81 HOUS, Débora Sögur. Não é uma peça de defesa’, diz repórter autor de livro sobre o caso Isabella.  Folha de 

S.Paulo. 28 mar. 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/nao-e-uma-peca-de-

defesa-diz-reporter-autor-de-livro-sobre-o-caso-isabella.shtml. Acesso em: 7 set. 2019. 
82 Os olhos e boxes, que são citados pelas pesquisadoras, são marcas da reportagem na mídia impressa serializada 

(jornais e revistas). No caso do corpus desta pesquisa, os enunciados foram publicados em livros, que não tem 

tradição de trazer essas estruturações. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/nao-e-uma-peca-de-defesa-diz-reporter-autor-de-livro-sobre-o-caso-isabella.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/nao-e-uma-peca-de-defesa-diz-reporter-autor-de-livro-sobre-o-caso-isabella.shtml
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2- Subtítulo (ou gravata, ou linha-fina): colocadas abaixo do título, ou complementam 

as informações apresentadas no título ou, no caso de títulos não informativos, 

apresentam, de maneira resumida, o assunto da reportagem. 

3- Lide (ou lead): como dito antes, no capítulo 2, é o parágrafo inicial do texto noticioso. 

Traz as informações principais do texto (as conhecidas perguntas quem fez o que, a 

quem, quando, onde, como, por que e para quê). Nas reportagens, no entanto, é normal 

que os jornalistas não sigam esse modelo à risca, deixando algumas informações para o 

corpo do texto ou adicionando informações não tão relevantes. 

4- Olho: excerto do texto que é colocado em destaque, geralmente em fonte maior e com 

cores, no meio do enunciado. 

5- Box: caixa de texto que traz informações adicionais como gráficos, tabelas, ou até 

mesmo outros textos. 

 

Na reportagem publicada no site Aos Fatos sobre os padrões de uso dos perfis oficiais 

na rede social Twitter dos três filhos políticos do presidente Jair Bolsonaro — Flávio, Eduardo 

e Carlos —, podemos verificar um exemplo de lide e uma forma bem comum de titular 

reportagens, utilizando construções que indicam uma explicação, com palavras como “Por que” 

e “Como”. Essa última pode ser verificada no exemplo a seguir: 

 

Como os filhos de Bolsonaro usam polêmicas para impulsionar engajamento no 

Twitter 

Levantamento realizado pelo Aos Fatos nos perfis de Twitter dos irmãos Flávio, 

Carlos e Eduardo Bolsonaro indica que os três filhos do presidente da República, Jair 

Bolsonaro, conseguem mais engajamento nas redes sociais com polêmicas do que ao 

divulgar propostas e ações de seus mandatos parlamentares ou do governo do pai. Nos 

quatros primeiros meses deste ano, os três publicaram, juntos, 2.974 mensagens e 

retweets. Em alguns casos analisados, tweets com xingamentos tiveram até quatro 

vezes o número de curtidas de publicações propositivas, como mensagens sobre a 

reforma da Previdência. A varredura dos tweets publicados entre 1º de janeiro e 30 de 

abril deste ano foi feita com o auxílio da ferramenta TAGS (POTTER, 2019, d.n.p.). 

 

Além desses elementos, Brocardo e Costa-Hubes indicam que a reportagem é construída 

com predominância de sequências narrativas, mas que comporta também outras sequências83, 

como argumentativa, descritiva e expositiva e que tem uma tendência à utilização do relato, 

uma vez que o gênero “revela marcas do mundo atual, ou seja, do contexto físico da produção” 

(BROCARDO; COSTA-HUBES, 2014, p. 14). 

                                                
83 O conceito de sequências textuais, que engloba, entre outras, as sequências narrativas vem, principalmente, da 

obra de Bronckart (2007). Sequências, de forma resumida, são superestruturas linguísticas, modos de planificação 

dos textos organizados por meio de orações ou cláusulas. 
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Lage também aponta que reportagens tendem a ser construíudas por meio de tópicos 

frasais ou sentenças-tópico, onde “cada tópico frasal desses, de natureza mais genérica, lidera 

um relato de história ou exposição de dados – uma e outros funcionando como documentação” 

(LAGE, 2017a [2006], p. 39). Na reportagem publicada no Aos Fatos, citada anteriormente, é 

possível verificar a existência desses tópicos frasais, indicados em negrito: 

 

O primeiro choque com aliados do pai ocorreu em fevereiro, em meio às 

repercussões do escândalo das candidaturas laranjas do PSL. Na ocasião, Carlos 

atacou publicamente Gustavo Bebianno, então ministro da Secretaria-Geral da 

Presidência, chamando-o de "mentiroso" após Bebianno ter dito à imprensa que 

conversou com o presidente, que estava internado. A postagem rendeu a Carlos 13,6 

mil curtidas e 2,1 mil compartilhamentos. 

Em 16 de fevereiro, Bebianno deixou o cargo e, dias depois, a revista Veja publicou 

áudios que o presidente enviou para Bebianno enquanto estava no hospital, 

confrontando o argumento do presidente de que não teria falado com o agora ex-

ministro. 

Também em fevereiro, Carlos postou um agrado ao vice-presidente Hamilton 

Mourão, hoje seu alvo de críticas: uma foto que mostra a assinatura do vereador em 

um pedido de homenagem da Câmara do Rio ao general. Dois meses depois, a relação 

mudou: após um entrevero entre Mourão e Olavo de Carvalho, Carlos saiu em defesa 

do segundo em 21 de abril. Nos dias seguintes, o vereador foi ainda mais enfático, 

tendo criticado abertamente o vice-presidente, insinuando um “alinhamento” do 

general com opositores (POTTER, 2019, d.n.p., grifos nossos). 

 

Já sobre a forma do gênero, Brocardo e Costa-Hubes (2014) defendem que a 

reportagem, por pertencer à ordem do relato, apresenta predominânica de verbos no presente 

do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Também não são utilizados pronomes em 

primeira e segunda pessoa (por mais que algumas reportagens sejam escritas em primeira 

pessoa). Essa estratégia de impessoalidade do texto também aparece na forma de citar: é mais 

comum o uso do discurso direto quando o enunciado vai dar voz às fontes. 

As pesquisadoras apontam também para o uso de modalizadores, uma vez que a 

reportagem, diferentemente da notícia, também se propõe a interpretar a realidade e tomar uma 

posição sobre o acontecimento: expressões como “mas” e “ainda” “orientam os enunciados em 

que figuram para determinadas conclusões” (BROCARDO; COSTA-HUBES, 2014, p. 15). 

Por fim, as pesquisadoras também verificaram a preferência por construções curtas, 

tanto de frases como de parágrafos. Segundo elas, a construção de textos mais concisos, com 

períodos não muito complexos, 

 

mostra-se como uma tendência à exigência dos interlocutores por textos mais 

concisos, simples, dado o curto espaço de tempo que uma grande parcela destina à 

leitura de reportagem impressa (BROCARDO; COSTA-HUBES, p. 16).  
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Vale ressaltar, no entanto, que “o estilo da reportagem é menos rígido do que o da 

notícia: varia com o veículo, o público, o assunto” (LAGE, 2017a [2006], p. 38). Um jornal 

impresso, pode ter exigências específicas para determinada reportagem.  

 

4.3.2 Notas de um tempo silenciado, um conjunto de reportagens em quadrinhos 

 

Por mais que o nome sugira que os enunciados de Notas de um tempo silenciado sejam 

do gênero jornalístico nota, entendemos que, na verdade, o livro traz diversas reportagens com 

a linguagem dos quadrinhos. Para a análise, selecionamos o capítulo 13, último do livro, 

intitulado “Salvadores da Pátria”84. A escolha da reportagem em questão se dá por três motivos: 

o primeiro é sua representatividade do gênero reportagem, que será explicada a seguir; o 

segundo é a presença de um texto complementar no final da obra que explica os bastidores da 

apuração; e o terceiro é a atualidade do assunto retratado. 

Segundo o texto anexo ao capítulo, a reportagem foi sugerida a Vilalba pelo jornalista 

José Carlos Fernandes: 

 

[Fernandes] sugeriu que ele tentasse fazer algo semelhante ao que o diretor norte-

americano Michael Moore85 fez em seu documentário “Tiros em Columbine”, uma 

espécie de síntese de “por que muitas pessoas apoiaram o regime autoritário” e “por 

que tanta gente diz preferir a ditadura ao invés da democracia?” ou ainda, quem sabe, 

“por que há tantas opiniões favoráveis a posturas truculentas do braço armado do 

Estado?”. (VILALBA, 2015, p. 100). 

 

O texto deixa claro o tom interpretativo da reportagem: a pauta de “Salvadores da 

Pátria” foi reconstruir um enredo para as raízes do autoritarismo no Brasil, elencando os golpes 

que ocorreram ao longo da república. Construído com base em informações históricas e 

entrevistas com pesquisadores, como o historiador Dennison de Oliveira e o cientista social 

Adriano Codato, além de jornalistas como Laurentino Gomes, pode-se dizer que o enunciado 

tenta explicar as origens do autoritarismo no Brasil para argumentar que, quando o golpe de 

1964 ocorreu, “o autoritarismo não era novidade” (VILALBA, 2015, p. 79). 

Notas de um tempo silenciado, como um todo, trata da Ditadura Militar, um evento do 

século passado. Normalmente, isso não seria objeto de discurso de enunciados da esfera 

jornalística, uma vez que o Jornalismo trabalha com a atualidade e não com a história. No 

entanto, o propósito do enunciado (e do gênero jornalístico reportagem), claramente, é retomar 

                                                
84 A reportagem está localizada no intervalo de páginas 78-82 de Notas de um tempo silenciado. 
85 Documentarista americano que tem como marca participar de seus filmes. Vencedor do Oscar em 2003 de 

Melhor Documentário de Longa-Metragem por Tiros em Columbine e vencedor da Palma de Ouro em 2004, maior 

prêmio do Festival de Cannes, com Fahrenheit 9/11. 
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um acontecimento já trabalhado e trazer aspectos e detalhes desconhecidos ou pouco 

explorados: a novidade não vem do imediatismo, mas da própria apuração do jornalista.  

Na reportagem de Vilalba (Figura 31), são elencados diversos momentos em que é 

possível identificar sinais autoritários no Brasil: o “poder moderador” garantido ao monarca 

pela Constituição de 1824, a ascensão do pensamento positivista na Escola Militar no século 

XIX, as tentativas de golpe durante o governo de Deodoro da Fonseca (1889-1891), os 

desmandos de Floriano Peixoto (1891-1894), a ditadura de Getúlio Vargas (1930-1945) e, 

finalmente, “a ameaça invisível trazia clamores por um salvador em 1964 que restabelecesse 

não só a ordem, mas principalmente a paz de um grupo que tinha seus interesses ameaçados” 

(VILALBA, 2015, p. 82). 
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Figura 31- Página de Notas de um tempo silenciado 

 

Fonte: VILALBA, 2015, p. 81. 

 

Outra marca genérica da reportagem é o tipo de acontecimento que gerou a sua 

publicação. Em vez de tratar de um fato ocorrido pouco tempo antes da produção do enunciado, 
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“Salvadores da Pátria”, como todos os enunciados de Notas de um tempo silenciado, utiliza 

como contexto/gancho noticioso o aniversário de 50 anos do golpe militar (como mostrado na 

Figura 31) para explorar um assunto ou episódio daquela época sob um ângulo preestabelecido, 

como explica Lage (2017a [2006]). No caso, o ângulo das reportagens que compõem a obra 

busca mostrar como era a vida de quem viveu sob o regime. “Salvadores da Pátria”, 

especificamente, como dito antes, explora a ideia de que existiram pessoas que acreditavam que 

os militares poderiam ser salvadores e que essa relação de obediência “estaria enraizada na 

cultura brasileira” (VILALBA, 2015, p. 100). 
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Figura 32 - Página 79 de Notas de um tempo silenciado 

 

Fonte: VILALBA, 2015, p. 79. 
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 Estruturalmente, também vemos características do gênero reportagem. Podemos 

considerar que o lide da reportagem é composto pelo primeiro quadro da reportagem e as três 

legendas. Nele, temos o resumo do assunto que será abordado pelo enunciado: as raízes do 

autoritarismo brasileiro. Vale destacar que o lide de uma reportagem não é o mesmo que o 

encontrado em notícias. No caso do lide noticioso, além de um resumo do assunto do enunciado, 

costuma haver também uma síntese de informações tomadas como “mais importantes” para o 

autor, como datas e o acontecimento que gerou a notícia. 

 

Figura 33 - Lide da página 79 de Notas de um tempo silenciado 

 

Fonte: VILALBA, 2015, p. 79. 

 

 Há também os chamados tópicos-frasais, apontados por Lage (2017ª [2006]) como 

características estruturais do gênero. O enunciado “Salvadores da Pátria” pode, portanto, ser 

identificado com a seguinte sequência de tópicos: 

 

 1- Lide (“Há 50 anos, o autoritarismo não era novidade”) (p. 79); 

 2 - Constituição de 1824 (p. 79); 

 3 - Influência do Positivismo na queda do Império (p. 79-80); 

 4 - Primeiros anos da República (p. 80-81); 

 5 - Governo de Floriano Peixoto (p. 81); 

 6 - Governo de Getúlio Vargas (p. 81); 

 7 - Autoritarismo dos militares (p. 82); 
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 A reportagem em questão, além de trazer informações históricas, também traz 

sequências textuais argumentativas, tipo comportado pelo gênero segundo Brocardo e Costa-

Hubes (2014). O trecho final (“O autoritarismo parece exercer fascínio. Muitos chegam a crer 

que só através dele é possível encontrar a paz perpétua” (VILALBA, 2015, p.82)), por exemplo 

(Figura 34), representa uma conclusão do autor, uma opinião: 

 

Figura 34 - Trecho da página 82 de Notas de um tempo silenciado 

 

Fonte: VILALBA, 2015, p. 82. 
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 Estilisticamente, “Salvadores da Pátria” também se adequa ao que foi observado por 

Brocardo e Costa-Hubes (2014): há a predominância do tempo verbal pretérito perfeito do 

indicativo, como em “entre os entusiastas do positivismo estava um dos professores da Escola: 

Benjamin Constant” (VILALBA, 2015, p. 80), e do presente do indicativo, como em “o estágio 

teológico, quando a sociedade é regida pela crença em forças espirituais” (VILALBA, 2015, p. 

80). Além disso, o texto procura ser impessoal, escrito em terceira pessoa, e traz uma citação 

em discurso direto. Por fim, as frases e os parágrafos (se enxergarmos cada bloco de texto em 

legendas e balões como parágrafos) são curtos. 

 

Figura 35 - Trecho da página 80 de Notas de um tempo silenciado 

 

Fonte: VILALBA, 2015, p. 80. 

 

 Cabe destacar os verbos e os tempos verbais que indicam o discurso direto: enquanto as 

legendas apresentam verbos no pretérito perfeito (“foram” e “foi), o balão possui o tempo verbal 

presente (“assino”). Além disso, a linguagem dos quadrinhos não necessita de aspas para indicar 

o discurso direto, uma vez que o balão já indica a voz/discurso de outra pessoa que não a do 

narrador. 

 

4.3.3 O gênero história de interesse humano 

 

As histórias de interesse humano foram um dos últimos gêneros jornalísticos a serem 

reconhecidos86 por Marques de Melo. Por causa de sua relativa novidade, são poucos os 

pesquisadores que estudaram o tema. A discussão sobre essas histórias é, em grande parte, de 

Francisco de Assis, orientando de Marques de Melo. Em sua tese de doutorado, Assis (2014b) 

explica porque as histórias de interesse humano (e o que denomina de “gênero diversional”) 

                                                
86 Vale relembrar que, para Marques de Melo, as histórias de interesse humano não são um gênero, mas um formato 

do gênero jornalístico funcionalista diversional.  
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foram as últimas a serem classificadas no Brasil: resumidamente, isso se deve aos 

questionamentos sobre sua funcionalidade e sua nomenclatura. 

O primeiro problema, sobre sua funcionalidade dentro da esfera jornalística, deu-se 

principalmente porque o entretenimento e a diversão não foram considerados, por muito tempo, 

como Jornalismo. O próprio Marques de Melo argumentava que a finalidade diversional seria 

um recurso narrativo, e não um fim. Ele só reconsiderou essa visão em 2010, quando explica 

que o gênero diversional (que separa em histórias coloridas e histórias de interesse humano) é 

o “segmento de natureza emotiva e hedonística, nutrido pela civilização do ócio [...] cuja 

identidade vacila entre o mundo real e a narrativa imaginária” (MARQUES DE MELO, 2010, 

p.3). 

Já o segundo problema, a nomenclatura, pode ser dividido em duas partes. A primeira 

diz respeito à sua comparação com o Jornalismo Literário: por muito tempo, o gênero 

diversional foi considerado sinônimo do chamado Jornalismo Literário, por sua vez comparado 

ao new journalism, como ficaram conhecidos os trabalhos do Jornalismo americano das décadas 

de 1960 e 1970 de autores como Tom Wolfe87 e Truman Capote88. Segundo Assis (2014b), no 

entanto:  

 

O jornalismo literário não consiste em gênero, mas em técnica — uma gama de 

técnicas, melhor dizendo, propícia ao desenvolvimento de formas de expressão bem 

elaboradas, com atrativos estéticos e com a intenção de ser entregue, a potenciais 

receptores, como algo a agradá-los, a lhes proporcionar o prazer de uma leitura 

‘saborosa’ — ou de apreciações de outra ordem, caso saia da superfície impressa e 

surja em plataformas eletrônicas ou digitais — e que, afinal, promova diversão 

(ASSIS, 2014b, p. 149). 

 

Assis (2014b), portanto, defende que os dois conceitos (Jornalismo Literário e 

Jornalismo diversional) são inter-relacionados: a técnica de utilizar recursos ficcionais, 

principalmente da literatura, para estilizar os relatos dá corpo ao gênero, mas não esgota a 

definição. 

A segunda parte do problema tem muito a ver com a primeira: as histórias de interesse 

humano já foram consideradas apenas um estilo ou modo de fazer uma reportagem. De fato, 

ambas relatam um acontecimento trazendo mais contextualização e mais detalhes e permitem a 

utilização de técnicas literárias, como diálogos. A grande diferença é a estilização: enquanto 

                                                
87 Tom Wolfe (1930-2018) foi um jornalista e escritor norte-americano e um dos principais nomes do Novo 

Jornalismo, movimento que trouxe técnicas literárias para o Jornalismo. Ele, inclusive, é autor de Radical Chique 

e o Novo Jornalismo (2005), livro que traz textos do jornalista e um ensaio no qual ele narra as origens e técnicas 

do movimento. 
88 Truman Capote (1924-1984) também foi jornalista e escritor norte-americano. Outro nome do Novo Jornalismo, 

é autor do livro A Sangue Frio (2003). 
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um texto do gênero reportagem interpreta ou contextualiza um detalhe de algo que um dia foi 

notícia, as histórias de interesse humano, que também fazem isso, têm como propósito relatar 

de uma maneira divertida ou “mexer com as sensações daqueles que se puseram a contemplar” 

o relato (ASSIS, 2016, p. 149). Seu enfoque, portanto, é por um relato com mais estilização.  

A novidade da classificação, no entanto, não quer dizer que as histórias de interesse 

humano sejam novas no Jornalismo. Temer (2007), que traça uma contraposição entre as 

“matérias quentes” com as matérias de interesse humano, diz que esses tipos de enunciados 

sempre estiveram presentes no Jornalismo e, inclusive, que “sempre pareceram incomodar os 

jornalistas, uma vez que, além de carregar um enorme potencial sensacionalista, são passíveis 

de distorção”  (TEMER, 2007, p. 67). 

 Dito isso, podemos prosseguir nas características do gênero. As histórias de interesse 

humano são enunciados jornalísticos que, obviamente, respeitam as regras do discurso da 

esfera: os objetos de discurso são verificáveis e devem responder a algum interesse noticioso. 

É necessário sublinhar: elas ainda são uma construção da realidade. Nas histórias de interesse 

humano, no entanto, “não há pretensões de neutralidade – que, embora falaciosa, ainda persiste 

no meio jornalístico” (ASSIS, 2014b, p. 264).  

Diferentemente de outros textos jornalísticos, as histórias de interesse humano utilizam: 

 

Um arsenal peculiar ao universo da ficção para abordar um fato que foi notícia 

retomado na sua dimensão humana com a finalidade de suscitar o interesse e a atenção 

do público, caracterizado pela narração de um fato de interesse social (DIAS, 1998, 

p. 14). 

  

Ou seja, a história de interesse humano “oferece uma releitura de um acontecimento a 

partir de detalhes que possam suscitar a emoção do leitor, os quais são costurados numa 

narrativa bem elaborada” (ASSIS, 2010b, p. 151). O autor também define que este tipo de 

enunciado encaixa o fato em um contexto compreensível: como se o jornalista se desvencilhasse 

do discurso jornalístico, com suas regras e estruturas, para apresentar um fato antigo em uma 

história mais “palpável”, mais divertida ou emocionante ao leitor. 

Um exemplo de história de interesse humano é o texto “Por cima, não: acima”, escrito 

por Vitor Hugo Brandalise, no jornal O Estado de S. Paulo, no dia 22 de agosto de 2015.  

 

Por cima, não: ‘acima’. 

Como uma questão semântica foi usada para desumanizar o ambulante Adílio Cabral, 

que ficou por baixo dos trens na Estação Madureira. 

Adílio morreu e, em vez de reza, recebeu uma ordem: 

– Sai daí, ô, peste! Tá vindo o trem! – gritou um passante. 

Como estava caído na linha férrea e não se mexia, o povo entendeu – “Ih, já era” –, e 

o caso ganhou urgência. Já tinha passado o trem modelo chinês, o diretão para a 
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Central, o mais rápido e silencioso, que colheu o Adílio pelas costas e o jogou ao chão, 

com a cara na brita e o tronco desconjuntado. Pra ele pelo visto não tinha mais jeito, 

mas, e se vem outro trem, que fazer com o ambulante escangalhado bem no meio do 

ramal? Não deu tempo nem pra foto de celular, quanto mais pra um lamento, porque, 

de fato, lá vinha outra composição, e vinha com tudo. 

– Ai, não vai dar pra parar! É um sem-serviço, tá rápido demais –, disse uma 

funcionária de lanchonete da Estação Madureira, onde tudo isso se deu, na zona norte 

do Rio. O trem vinha veloz, pois os sem-serviço só param na Estação Central, e não 

seria por causa de qualquer Adílio Cabral dos Santos, um homem negro de 33 anos 

que vendia doces na estrada de ferro, que aquela composição mudaria de planos. 

Oito vagões passaram por cima dele, sempre em boa velocidade, estalando e 

guinchando, e o Adílio por baixo. O trem chacoalhando e soltando uns vapores, e o 

povo na plataforma só esperando. Foram-se os vagões e reapareceu o Adílio no 

dormente, ainda de bruços, com as pernas arqueadas e as mãos unidas acima da 

cabeça. Parecia até que descansava, não fosse a camiseta branca rasgada e 

ensanguentada, com umas marcas pretas de graxa. Tinha sido um presente da mãe de 

criação, Eunice, logo que ele deixou a cadeia, em outubro passado (BRANDALISE, 

2015, d.n.p.). 

 

Tanto Dias quanto Assis apontam que a história de interesse humano retoma um 

acontecimento explorando algum ponto, algum detalhe que possa humanizar o enunciado. A 

notícia verdadeira, publicada cerca de um mês antes no mesmo jornal, tem como principal 

objetivo relatar de forma direta o que aconteceu no caso. O nome da vítima, Adílio Cabral dos 

Santos, na notícia, aparece apenas no quarto parágrafo, por exemplo. 

Para fins comparativos, seguem abaixo os três primeiros parágrafos da notícia original: 

 

Homem morto é atropelado por trem após autorização 

Funcionário da SuperVia teria permitido o avanço da composição em Madureira; 

vídeo divulgado por site comunitário mostra a ação. 

Mesmo com um homem morto sobre os trilhos da estação férrea de Madureira, na 

zona norte do Rio, agentes da SuperVia, concessionária que opera os trens na região 

metropolitana do Rio, autorizaram a passagem de uma composição sobre o corpo, na 

tarde de terça-feira. A cena foi filmada por passageiros revoltados com a conduta dos 

funcionários. 

Após a divulgação das imagens pelo site Guadalupe News, a SuperVia inicialmente 

condenou a atitude dos agentes, em nota ontem de manhã. À tarde, a concessionária 

emitiu novo comunicado, em que tenta justificar a atitude e culpa a falta de isolamento 

dos trilhos. 

O secretário estadual de Transportes, Carlos Roberto Osório, condenou a atitude do 

pessoal da SuperVia e ordenou que a Agetransp (agência estadual que fiscaliza as 

concessionárias de transporte) apure o caso e puna a empresa. 

Às 17 horas de terça-feira, o vendedor ambulante Adílio Cabral dos Santos, cuja idade 

não havia sido confirmada até ontem, pulou o muro da estação Madureira para 

atravessar os trilhos. Ali passam três linhas de trens, que ligam a estação Central do 

Brasil (centro) a Paracambi (cidade na Região Metropolitana), Santa Cruz e Deodoro, 

na zona oeste. (BACELAR, GRELLET, 2015, d.n.p.). 

 

Percebe-se, portanto, a diferença temática entre o gênero noticioso e a história de 

interesse humano: enquanto o primeiro privilegia o relato do que aconteceu (o acontecimento é 

o centro do enunciado), quando aconteceu e se atém às informações exatas como horas e locais 
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e utiliza uma linguagem dita objetiva, o segundo preza por um texto mais emotivo e reconta a 

história colocando os sentimentos humanos no centro da história. Na Classificação Marques de 

Melo, como comentado, sua funcionalidade aparece como diversional, ou seja, que elas 

possuem a finalidade de entreter os leitores. Temer (2007, p. 68), por sua vez, diz que “o que 

distingue a história de interesse humano do restante do material publicado é que sua valoração, 

enquanto notícia, ocorre em função unicamente da sua carga emocional”. Nas histórias de 

interesse humano, portanto, a carga emocional caminha ao lado da notícia, do relato do 

acontecimento. 

 

O texto dessa natureza realça aspectos — fatos, situações, histórias de vida — bem 

próximos daquilo que nos interessa por sermos humanos e, logo, dotados de 

sensibilidade. É uma espécie de jornalismo de identificação, metaforicamente falando. 

Seu propósito é fazer o leitor identificar-se — ou, então, emocionar-se, entreter-se, 

rir, chorar, pôr-se a refletir — com a experiência do outro, transformando em 

protagonista da cena jornalística, ou com as impressões do próprio repórter, reveladas 

em sua narrativa (ASSIS, 2014b, p. 151). 

 

Assis, portanto, também aponta para a participação do leitor nas histórias de interesse 

humano. Para o pesquisador, elas estão condicionadas à relação jornalista-audiência. Nesse tipo 

de texto, o jornalista coloca o leitor em contato com as cenas do acontecimento que, um dia, foi 

notícia de uma forma que foge do estilo do enunciado jornalístico tradicional e o traz para a 

esfera literária: são utilizadas metáforas, adjetivos, diálogos, descrições de pensamentos de 

personagens etc. 

Outro ponto destacado por Assis é a personalização das histórias de interesse humano. 

Como já era de se esperar, este tipo de texto tem a humanidade como um dos pontos principais. 

Não são todos os acontecimentos noticiados que podem gerar uma história de interesse humano. 

Assis (2014b) defende que apenas situações em que pessoas e suas experiências foram 

protagonistas da história podem ser destacadas como objeto de discurso deste gênero. A 

diferença destes enunciados, portanto, está “na carga de emoção atribuída às atitudes dos 

personagens, de modo a permitir aos seres humanos se enxergarem nas vivências de outros 

seres humanos” (ASSIS, 2014b, p. 152). 

Por fim, Assis (2014a, d.n.p.) ainda diz que as histórias de interesse humano possuem 

um fazer específico “no qual jornalista e escritor parecem se fundir em exercício alinhavado às 

experiências de ambas as figuras”. Isso significa que o jornalista, ao produzir um enunciado 

desse gênero, não aciona apenas o discurso jornalístico com suas regras de relatar apenas o 

“necessário” ou “o mais importante”. Uma história de interesse humano, acima de tudo, deve 

proporcionar uma leitura que se propõe a ser mais parecida com o discurso literário. 
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A estrutura de uma história de interesse humano segue os preceitos dos enunciados 

jornalísticos e da mídia na qual é publicada: num jornal, por exemplo, ela deve ter um título, 

uma linha-fina e seu corpo não pode se estender mais do que o espaço reservado na página (ou, 

raramente, páginas). Grande parte da produção deste tipo de enunciado, quando veiculado, em 

jornais diários, acaba saindo em cadernos especiais ou nas edições de fim de semana, uma vez 

que são um tipo de “matéria fria”89. O caso citado, de O Estado de S. Paulo, é um exemplo 

disso. 

Assis (2014b) diz que não existe uma fórmula ou regras específicas para a construção 

deste tipo de enunciado e que, quando alguém argumenta que há, na verdade, está falando de 

escolhas pessoais de um determinado autor. Para o pesquisador, nas histórias de interesse 

humano: 

 

Busca-se fugir de padrões, encontrar enfoques diferenciados – inovadores, até –, gerar 

um suspense, conduzir pelos sentimentos, preparar o terreno até alcançar o clímax. 

Ambiciona-se, em outras palavras, o mesmo vigor da ficção (não por menos, há quem 

os confunda) (ASSIS, 2014b, p. 263). 

 

A única regra estrutural citada por Assis é a fluência do texto. Notícias e reportagens, 

que prezam pela ideia de importância e seguem estruturas como a pirâmide invertida, acabam 

sendo fragmentadas: as informações são organizadas em parágrafos com tópicos frasais. Já as 

histórias de interesse humano narram a história com começo, meio e fim. A maneira de fazer 

isso, no entanto, varia de acordo com a vontade do jornalista, aponta o pesquisador. 

Em relação ao estilo, as histórias de interesse humano, como dito anteriormente, prezam 

pela criatividade do autor, permitindo que marcas individuais apareçam. Espera-se apenas que 

o jornalista utilize técnicas literárias para a produção do enunciado. Assis, em artigo sobre o 

trabalho da jornalista Eliane Brum, por exemplo, observa que a autora: 

 

Se empenha em desenvolver um ‘jornalismo que apura os cheiros, apura os sons que 

não são palavras, apura os móveis, a casa, como os objetos dialogam entre si’, 

extraindo ‘o máximo possível daquilo que é o real, que é cheio de elemento, e às vezes 

de elementos contraditórios’, como nos relatou, em entrevista concedida ao propósito 

destas linhas (ASSIS, 2012, p. 8). 

 

                                                
89 Jargão utilizado para matérias que não possuem urgência de publicação. “Matérias quentes”, por exemplo, são 

as notícias diárias, que tratam de acontecimentos do mesmo dia ou do dia anterior. São os textos provavelmente 

serão publicados em todos os jornais. Já as “matérias frias” ou “matérias de gaveta” são aquelas que podem esperar 

um dia menos cheio (ou menos “quente”) para serem publicadas, como os finais de semana, quando parte da 

redação de um jornal folga. 
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Varia de jornalista para jornalista o estilo empregado na história de interesse humano. 

Assis, por exemplo, cita que um mesmo acontecimento geraria textos diferentes com estilos 

diferentes se diversos jornalistas o utilizassem como objeto de discurso. 

Resumidamente, portanto, histórias de interesse humano são relatos jornalísticos que, 

apesar de ainda prezarem pela verossimilhança e pela credibilidade impostas pela esfera 

jornalística, têm como finalidade principal a emoção. São histórias interessantes, às vezes até 

lúdicas, com protagonistas humanos e com focalizações nos sentimentos e experiências. Apesar 

de ainda terem que responder às estruturações da mídia jornalística em questão, não possuem 

regras como lides ou sublides. Além disso, o gênero permite uma maior liberdade de estilização: 

diálogos, digressões, descrições de cenários, utilização da primeira pessoa, impressões sobre os 

personagens, ou o que o jornalista/autor tiver interesse de utilizar. 

 

4.3.4 Cortabundas, uma história de interesse humano em quadrinhos 

 

 Em Cortabundas, o jornalista/autor Talles Rodrigues torna-se protagonista do 

enunciado, oferecendo, junto com a recriação do acontecimento (ataques do maníaco), suas 

emoções (o que ele sentia enquanto apurava a história, seus problemas com a profissão que 

escolheu, as dificuldades de entrevistar pessoas por causa da timidez). A escolha de colocar-se 

na história permite também que ele apresente suas impressões e opiniões sobre o caso. 

Não há informações novas sobre os ataques do maníaco e nem descobertas que 

justificassem a republicação do acontecimento como enunciado jornalístico. Cortabundas, 

portanto, aposta na carga emotiva que traz a história pessoal do próprio autor, um quase 

jornalista tímido que não se sente seguro em continuar na profissão. 

Além de oferecer uma releitura de um acontecimento que um dia foi notícia com 

detalhes pessoais, Rodrigues também utiliza recursos da ficção, num estilo mais próximo da 

linguagem utilizada nos enunciados literários. O acontecimento que é objeto de discurso de 

Cortabundas, na verdade, foi a série de ataques realizados no bairro José Walter entre 1985 e 

1987. O jornal O Povo, em notícia publicada no dia 7 de fevereiro de 1987, contou a história 

da prisão de Francisco Evandro Oliveira da Silva, que confessou ter atacado mulheres. 
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Figura 36 - Trecho de notícia publicada em O Povo 

 

Fonte: FINALMENTE, 1987, p. 18. 

 

Cerca de um mês após a prisão, Francisco foi morto em sua cela por detentos: “quem 

matou ele foi um rapaz que morava aqui no José Walter, que tava no IPPOO [Instituto Penal 

Professor Olavo Oliveira]. Dizem que mataram com cossoco90” (RODRIGUES, 2015, p. 134). 

Tanto o livro Cortabundas quanto as notícias da época questionaram se existia apenas um 

agressor. Até hoje há dúvidas de que Francisco tenha sido o maníaco e que só houve um 

Cortabundas. 

Um bom exemplo de recursos ficcionais que foram utilizados na obra pode ser 

encontrado nesta parte. Dois outros suspeitos pelos ataques eram conhecidos por apelidos 

dentro da comunidade de José Walter. Rodrigues, que preferiu preservar as identidades dos 

suspeitos, trocou os apelidos e os desenhou de maneira caricata: Quack foi ilustrado como um 

palhaço, enquanto Mickey foi representado de maneira antropomórfica.  

 

 

                                                
90 Espécie de faca artesanal improvisada feita com um pedaço afiado de ferro. 
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Figura 37- Trecho da página 98 de Cortabundas 

 

Fonte: RODRIGUES, 2015, p. 98. 

 

Outro recurso muito utilizado por Rodrigues são os diálogos que trazem falas que não 

foram, necessariamente, ditas na realidade. Cortabundas traz algumas falas de entrevistas, com 

balões que são endereçados às fontes (vítimas, conhecidos das vítimas ou pesquisadores do 

tema) mas muitos de seus diálogos são recriados junto com as cenas passadas: Rodrigues não 

vivenciou os ataques e teve de se ater ao que os entrevistados disseram. Alguns balões (e 

reencenações), portanto, não são transcrições fidedignas. Esses procedimentos, que não são 

comumente utilizados em outros enunciados da esfera jornalística, são possíveis nesse gênero 

desde que não interfiram na história, que, como pontua Assis (2014a), ainda deve ser real. 

É importante ressaltar também o uso do humor. Rodrigues utiliza diversos quadros e 

anotações durante toda a obra para gerar o efeito cômico. Na página 60, por exemplo, o autor, 

após entrevistar Jansen Viana, autor de Cortabunda (VIANA, 2011), percebe que precisa falar 

também com as vítimas do maníaco e entra em pânico. Em uma das cenas desenhadas (Figura 

38), Rodrigues está na porta de uma das vítimas para pedir uma entrevista, mas dá a volta porque 

não consegue vencer a timidez. 
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Figura 38 - Página 60 de Cortabundas. 

 

Fonte: RODRIGUES, 2015, p. 60. 

 

O humor de Rodrigues aparece também em forma ficcional. Enquanto o exemplo 

anterior é uma reencenação de uma situação que aconteceu durante a apuração, há outros 

momentos que o autor desenha cenas imaginadas. Na página 129, quando Rodrigues foi 

entrevistar o psiquiatra Frederico Leitão para poder falar sobre a saúde mental de Francisco, o 

autor relata que os pacientes do hospital eram tratados de maneira grosseira. Em dado momento, 

Rodrigues imagina o que aconteceria se ele próprio fosse confundido com uma das pessoas em 

tratamento (Figura 39).  

Por mais que essa interação não tenha, de fato, ocorrido, ela ainda pode ser descrita em 

uma história de interesse humano: a cena fez parte da imaginação do autor. Como o relato do 
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acontecimento não é a única finalidade deste gênero, mas, também, a estilização da narrativa, é 

possível encontrar fluxos de pensamento e impressões pessoais. 

 

Figura 39 - Trecho da página 129 de Cortabundas 

 

Fonte: RODRIGUES, 2015, p. 129. 

 

 Como dito anteriormente, a obra utiliza estruturalmente a história do próprio autor  

pesquisando para a produção do livro como fio condutor do começo ao fim: a HQ começa com 

Rodrigues tendo a ideia de fazer um TCC com o tema do Cortabundas, narra toda a apuração e 

termina junto com a finalização da pesquisa. A cada entrevista ou leitura, a obra apresenta 

também  memórias e casos do acontecimento da década de 1980. 

 Da mesma maneira, a primeira e a terceira pessoa se intercalam durante toda a narrativa: 

em alguns momentos, é Rodrigues que narra, em outros momentos são os entrevistados. Outro 

ponto que merece destaque é o coloquialidade: a obra tenta apresentar os diálogos e falas como 

ocorreram, com construções diferentes da norma padrão e expressões ou gírias como “aquele fi 

duma égua…” (RODRIGUES, 2015, p. 79) e “Eu tô fazendo uma pesquisa pela UFC e tô 

precisando do contato do delegado Jurandir Batista” (RODRIGUES, 2015, p. 105). 
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 Além da história de Talles Rodrigues pesquisando sobre o Cortabundas, a obra traz 

ainda alguns textos extras: o “Talles X TCC”, como já apresentado (Figura 28), e um prefácio 

do professor de Jornalismo da UFC, Ricardo Jorge de Lucena Lucas, que foi orientador do TCC 

que acabou se tornando a obra. O prefácio, intitulado “Um recorte da história de Fortaleza em 

quadrinhos”, conta um pouco mais dos bastidores da produção e argumenta que, por mais que 

as pessoas possam duvidar, “estamos diante de uma combinação de excelente jornalismo 

(praticado na rua, como sempre deve ser) com quadrinhos bem resolvidos e bastante divertidos” 

(LUCAS, 2015, p. 3). 

 Já no prefácio, portanto, há uma pista do gênero de Cortabundas: seu caráter diversional 

(na obra, as piadas e os relatos pessoais vêm antes da informação), o protagonismo do autor, os 

relatos e experiências pessoais e a tentativa de colocar o leitor em contato com as cenas do 

acontecimento que, 30 anos antes, foi notícia, são marcas da história de interesse humano. Os 

ataques do maníaco de José Walter são retomados a partir do ponto de vista de Rodrigues, que 

“oferece uma releitura de um acontecimento a partir de detalhes que possam suscitar a emoção 

do leitor, os quais são costurados numa narrativa bem elaborada” (ASSIS, 2010b, p. 151). 

 

4.3.5 O gênero perfil jornalístico 

 

O perfil jornalístico, chamado também de biografia de curta duração (WEINBERG, 

1992), pode ser encontrado desde o início da imprensa. Vilas Boas (2003), no entanto, explica 

que esse gênero ganhou mais destaque a partir da década de 1930, quando revistas impressas 

começaram a apostar na ideia de “retratar figuras humanas jornalística e literariamente” 

(VILAS BOAS, 2003, p. 22). Ainda de acordo com Vilas Boas (2003), publicações estrangeiras 

como Esquire, Vanity Fair, Life’s e Harper’s acabaram tendo o perfil como marca registrada.  

Nessa época, eram comuns perfis de personalidades, como políticos, esportistas e 

artistas. O exemplo mais conhecido talvez seja “Frank Sinatra está resfriado”, produzido por 

Gay Talese e publicado na Esquire, em abril de 196591.  

 

Os feitos que movimentavam a sociedade não eram mais descritos como algo 

generalizante, os jornalistas buscavam indivíduos que, a partir de trechos da sua 

história relacionados ao fato, pudessem representar o todo. E aqueles sujeitos que 

recorriam à notoriedade, encontravam na mídia o lugar perfeito para promoverem a 

sua existência e capacidade de se auto-afirmar. (SILVA, 2010, p. 404). 

 

                                                
91 No Brasil, o perfil completo foi publicado no livro Aos olhos da multidão (1973) e depois republicado como 

Fama e Anonimato (2004), ambos pela Companhia das Letras. 
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 Isso não quer dizer que pessoas desconhecidas não sejam passíveis de serem perfiladas. 

A New Yorker, que tinha nas décadas de 1920 e 1930 em sua redação o jornalista Joseph 

Mitchell, publicou diversos perfis de pessoas “pouco notáveis”. Mitchell ficou conhecido por 

perfilar estivadores, operários, agricultores, pescadores e outros tipos de indivíduos comuns na 

sociedade. 

No Brasil, O Cruzeiro e a revista Realidade foram os veículos de imprensa que mais 

exploraram o gênero durante o século XX. É necessário ressaltar, neste caso, que são todas 

publicações de tiragem semanal ou até mensal, que permitiriam que os jornalistas tivessem mais 

tempo para produzir suas matérias. 

 Segundo Vilas Boas (2003), a época de ouro do perfil brasileiro foi a década de 1960 

nas páginas da revista Realidade. O autor frisa que os repórteres dessa publicação “podiam 

passar dias inteiros com a pessoa sobre a qual estavam escrevendo, semanas em alguns casos” 

(VILAS BOAS, 2003, p. 10). Era possível acompanhar os perfilados em diversas partes de sua 

rotina diária e, com isso, captar mais informações sobre expressões faciais, conversas (e tons), 

gestos, impressões de terceiros sobre a pessoa etc. Com a diminuição do pessoal nas redações 

vistas neste século, o enxugamento dos recursos para produzir matérias mais demoradas e a 

velocidade das informações na internet, não é fácil encontrar um exemplo do gênero na 

imprensa tradicional. 

 Isso não quer dizer, no entanto, que não haja bons exemplos contemporâneos de perfis. 

Em outubro de 2017, o site Buzzfeed News publicou o “Fofão da Augusta? Quem me chama 

assim não me conhece”, do jornalista Chico Felitti. Para produzir o texto, o repórter 

acompanhou Ricardo Corrêa da Silva, mais conhecido em São Paulo como “Fofão da Augusta”, 

por quatro meses. O texto, escrito em primeira pessoa, além de retratar quem é, afinal, Ricardo, 

conta também a saga do jornalista para descobrir a história de vida do perfilado, que na época 

jazia em um leito de hospital sem que ninguém o conhecesse. 

 A revista Piauí ainda costuma publicar perfis mensalmente. Na edição de dezembro de 

2018, o Vice-Presidente da República, general Hamilton Mourão, foi perfilado. Com o título 

“O vice a cavalo”, o perfil retratou o principal hobbie do militar — o hipismo —, ao mesmo 

tempo em que narrou suas opiniões e ideologias. No trecho do perfil a seguir é possível ver “os 

bastidores” da apuração, que traz informações ao mesmo tempo em que humaniza o vice-

presidente (sem, no entanto, deixar de apontar traços marcantes de sua personalidade):  

 

Antes da vitória de sua chapa nas eleições, Mourão costumava ir à hípica três vezes 

por semana – às terças, quintas e sábados. Durante a campanha, reduziu a frequência, 

mas não parou de montar. Uma semana antes da competição, o acompanhei até o local, 

para assistir ao seu treino. Combinamos de nos encontrar às seis e meia da manhã na 

portaria do prédio onde ele mora, em Copacabana – às 6h28 ele deixou a garagem ao 
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volante de seu Renault Sandero Stepway. Naquela sexta-feira treinavam também 

outros oficiais do Exército, entre eles o general Paulo Roberto Pimentel, secretário 

adjunto de Intervenção Federal no Rio.  

Ao chegarmos, soldados e cabos de shorts verde-oliva e camiseta camuflada varriam 

o chão e cuidavam do estábulo. Mourão fez um treino leve, de 35 minutos, conduzindo 

Ídolo [seu cavalo] principalmente no passo e no trote, duas das três andaduras do 

hipismo – a terceira é o galope, o ritmo mais usado para provas de saltos, como a que 

o general enfrentaria dias depois. Quando deixou a pista, Mourão fez uma analogia 

entre o hipismo e a situação do país. “O Brasil precisa de um cavaleiro com mão de 

seda, cintura de borracha e perna de aço. Como está hoje, o país é um cavalo 

conduzido por alguém com mão de ferro, perna fraca e barrigão.” Em seguida, ensinou 

como deve ser o movimento de um bom cavaleiro: “O quadril fica entrando e saindo 

harmoniosamente, num balanço entre o sacro e o ilíaco. Por isso é que dizem que cara 

de cavalaria é bom pra comer gente, pô!”, gracejou, sorrindo, enquanto pronunciava 

sua interjeição favorita. (VICTOR, 2018, d.n.p.). 

 

 O perfil, portanto, “é um tipo de texto biográfico sobre uma – uma única – pessoa viva, 

famosa ou não” (VILAS BOAS, 2014, d. n. p.), é um texto jornalístico com “enfoque na pessoa 

— seja uma celebridade, seja um tipo popular, mas sempre o focalizado é protagonista de uma 

história: sua própria vida” (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 126). A mesma posição é defendida 

por Lima (2002): 

 

No meu entender, os perfis são uma espécie de história de vida, cuja proposta é 

desenhar o retrato de um momento selecionado, atual, do(s) protagonista(s). 

Naturalmente, elementos do passado surgem aqui e ali para contextualizar o presente, 

tal como esboços do futuro aparecem, ocasionalmente. Mas o foco central da narrativa 

é o presente. Também entendo que as histórias de vida, fora do padrão dos perfis, 

podem centrar baterias em episódios escolhidos da trajetória humana do protagonista 

ou amplificar essa trajetória, buscando o entendimento de uma vida inteira (LIMA, 

2002. p. 100). 

 

 Vilas Boas (2003) aponta que o perfil, além de trazer algum relato sobre o fato, deve se 

preocupar em gerar empatia, entendida como “a preocupação com a experiência do outro, a 

tendência a tentar sentir o que sentiria se estivesse nas mesmas situações e circunstâncias 

experimentadas pelo personagem” (VILAS BOAS, 2003, p. 14). Perfis, de maneira resumida, 

são “narrativas que identificam seus destinos com os destinos de outras pessoas, como quando 

dizem ‘putz, isso pode acontecer comigo’”. (VILAS BOAS, 2003, p. 12). 

 No perfil citado de Ricardo Corrêa, o repórter não só conta a história do personagem, 

como também demonstra tentar compreendê-lo: ao retratar sua antiga rotina, como eram suas 

relações com outras pessoas (inclusive seu distanciamento da família) e alguns momentos 

emblemáticos de sua vida. O título já exemplifica perfeitamente o que se espera do perfil do 

Fofão da Augusta: uma matéria que faça com que as pessoas enxerguem o homem por trás da 

lenda. 
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A concepção mais moderna de perfil vai numa outra direção: o personagem perfilado 

pode ser, sim, um famoso, mas o que vai se tentar mostrar no texto é exatamente o 

outro lado, como ele é no seu dia a dia, no convívio com outras pessoas, no trabalho, 

na família. Um perfil que se prestasse apenas a reforçar uma imagem já conhecida do 

personagem – a exemplo do que fazem muitas revistas de fofoca, por exemplo – em 

nada contribui para o processo de identificação ou de compreensão” (ORMANEZE, 

2013, p. 4). 

 

  

O gênero também tende a explorar a individualidade do perfilado a fim de 

redimensionar o personagem ou a sua vida: mostrar o que há de comum em pessoas famosas, 

por exemplo, ou tornar acontecimentos de cunho privado em públicos. Vilas Boas (2014, d.n.p.) 

explica que “cada ser humano tem um perfil, assim como cada perfil só pode ser sobre um ser 

humano”92.  

Noticiar, no sentido de relatar algum assunto da atualidade, é trabalho da notícia. 

Responder apenas à pergunta “quem é” não resulta em um perfil. Obviamente, como todo 

enunciado do discurso jornalístico, o perfil tem que estar ancorado em algum acontecimento de 

grande representatividade dentro da esfera jornalística ou a assunto de interesse humano. “Outra 

maneira de levar o anônimo às páginas é a pretensão de fazer um retrato de um determinado 

grupo social ou de uma região” (ORMANEZE, 2013, p. 13).   No entanto, esse contexto apenas 

justifica a publicação de um perfil: o personagem e sua vida sempre são mais importantes. É, 

portanto, o perfilado quem vai irradiar o acontecimento. 

 É importante ressaltar a diferença entre perfil e biografia. “A biografia é uma 

composição detalhada de vários ‘textos’ biográficos (facetas, episódios, convivas, pertences, 

legados, o feito, o não feito, etc.)” (VILAS BOAS, 2014, d.n.p.). Enquanto a biografia tem de 

enfrentar a vida inteira do personagem, os perfis “só podem elucidar, indagar, apreciar a vida 

num dado instante” (VILAS BOAS, 2003, p. 20). O próprio espaço da imprensa faz com que 

seus textos não possam se aprofundar demasiadamente, conter tantos detalhes sobre a biografia 

da pessoa. É comum (e até esperado) que os perfis apresentem alguns episódios marcantes da 

vida do perfilado, mas o presente é o principal. Por isso, é comum encontrar comparações entre 

perfil e retrato: um enunciado deste gênero é muito semelhante a uma fotografia. 

 

                                                
92 Existe uma discussão se o perfil, necessariamente, deve ter como personagem um ser humano. Textos produzidos 

por Vanessa Bárbara e Fred Melo Paiva sobre cachorros e máquinas de construção, por exemplo, não seriam perfis. 

Vilas Boas (2014) acredita que apenas pessoas podem ser perfiladas, no entanto, o próprio autor, em trabalhos 

anteriores, dá argumentos para a defesa de perfis de objetos, animais, cidades etc. No ensaio de Perfil (2003), Vilas 

Boas diz ser possível fazer um perfil sem nunca entrevistar o perfilado em pessoa, uma vez que o que os outros 

enxergavam também gerava um retrato do personagem. 
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É como se fosse feito um retrato desse personagem, expondo suas características, 

pontos fracos, amizades, inimizades, sonhos, formas de ver o mundo... Ao final do 

texto, espera-se que o leitor tenha elementos suficientes para conhecer esse 

personagem, criando ou não afinidade com ele” (ORMANEZE, 2013, p. 6). 

 

Estruturalmente, o perfil pode ser organizado de diversas maneiras. Lima93 diz que é 

possível encontrar enunciados desse gênero em forma de entrevista (do que Vilas Boas 

discorda, uma vez que entende que a estrutura conhecida como “pingue-pongue” é do gênero 

entrevista), em depoimento direto do perfilado ou em uma mescla que combina as narrativas 

em primeira pessoa (voz do repórter) e em terceira pessoa. Sodré e Ferrari (1986) também 

concordam com a existência dessas três formas. 

Com a fala dos pesquisadores, é possível perceber, portanto, que não há uma única 

estrutura composicional possível para um perfil. “A lógica industrial da pirâmide invertida, com 

seus leads e sublides, é inútil em perfil. Informações e percepções não se acomodam em 

compartimentos estanques” (VILAS BOAS, 2003, p. 10). Os pesquisadores, no entanto, tendem 

a preferir a terceira, que une tanto a voz do repórter em primeira pessoa, com suas impressões 

e pensamentos, quanto a voz do entrevistado, que pode vir em diálogos, aspas ou discurso 

direto. 

Há um ponto da estrutura do gênero que todos os autores tomam como constituinte: a 

centralização do personagem perfilado. “A narrativa toda tem de girar em torno dele/dela ou 

não será um texto-perfil” (VILAS BOAS, 2014, d.n.p.). Mesmo que apareçam, no enunciado, 

outros discursos, como os bastidores da apuração jornalística, é a história do perfilado o enfoque 

do perfil: 

 

Importante ressaltar os principais atributos do formato, entre os quais podemos 

destacar: pleno destaque na pessoa, preocupando-se em desvendar a ideologia das 

personagens, mesmo que esta retrate apenas o momento presente e tenda a ser 

modificada com tempo; e eliminação dos pressupostos do jornalismo meramente 

informativo, diminuindo a negação da subjetividade e o famoso foco no factual” 

(SILVA, 2010, p. 409). 

 

 

Como já ressaltado por Silva (2010), além da personalização, outro ponto necessário 

para o gênero é o tempo presente: “Trazendo a experiência para o presente, o texto intensifica 

a impressão de realidade, ao mesmo tempo em que compartilha com o leitor a descoberta do 

caráter do entrevistado” (SODRÉ E FERRARI, 1986, p. 131). 

Como grande parte dos perfilados tem uma trajetória interessante, é comum também 

que os enunciados desse gênero tragam momentos da vida passada. No caso do perfil do general 

                                                
93 Entrevista de Edvaldo Pereira Lima a Sérgio Vilas Boas (2003, p. 17). 
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Mourão, o repórter narrou episódios em que o militar já demonstrava interesse na política, como 

quando ele e o Presidente da República Jair Bolsonaro se conheceram, e fala até sobre seu 

nascimento, em 1953, mas sem muito aprofundamento. O foco é o general do presente, do 

momento em que o texto foi produzido e publicado. 

 

Importante é pensar o peso que a narração do passado do personagem deve ter na 

escrita de um perfil. Não se trata de uma biografia – mais extensa, mais aprofundada 

e com o objetivo de contar a trajetória de um personagem, desde o início de sua vida. 

Num perfil, o objetivo é responder “quem é” tal personagem, como ele se comporta 

diante da vida e dos fatos contemporâneos. O passado será importante à medida que 

ajude a compreender o presente, sem grandes delongas, para que não se perca a 

preocupação em retratar o hoje do perfilado (ORMANEZE, 2013, p. 6). 

 

Ainda em relação à estrutura, como os perfis geralmente são publicados no meio 

impresso, é esperado que eles tenham elementos comuns dos textos da mesma mídia, como um 

título (geralmente traz o nome do perfilado ou pelo menos algo que faça referência a ele/ela) e 

uma linha-fina, resumindo as informações mais importantes do texto e a assinatura de quem o 

redigiu. Mesmo em publicações on-line, perfis geralmente possuem esses elementos: 

 

"Fofão da Augusta? Quem me chama assim não me conhece" 

O repórter Chico Felitti mergulhou por quatro meses no universo trágico e violento 

do morador de rua que São Paulo inteira conhece — mas que ninguém sabe quem é. 

(FELITTI, 2017, d.n.p.). 

 

É importante lembrar que a esfera jornalística possui certas regras: os objetos do 

discurso devem ser verificáveis, a linguagem, mesmo que formal, deve ser de fácil compreensão 

(como dito anteriormente: utilizando frases curtas e palavras normalmente utilizadas na 

comunicação cotidiana) e as estratégias tidas como “objetivas” geralmente aparecem nesse tipo 

de enunciado. Espera-se, portanto, que um perfil trate de uma pessoa real, que as falas do 

perfilado sejam reais (e tenham sido reproduzidas de maneira integral) e que as informações 

como datas e locais onde ocorreram as ações estejam exatos. 

Em relação ao estilo, ou seja, os recursos linguísticos que podem ser acionados para a 

produção de um enunciado, o gênero perfil, ao contrário de outros gêneros da mesma esfera, 

como a notícia e a entrevista, permite maiores liberdades. O perfil é um dos poucos gêneros 

jornalísticos em que se é esperado que o estilo individual do enunciador seja apresentado, uma 

vez que, como dito anteriormente, tem o objetivo de lançar uma tentativa de compreensão do 

personagem e não só relatar por relatar.   

 

Na redação do texto de reportagem ou perfil, podem entrar todos os elementos que 

compõem o cardápio de estratégias textuais: narração, descrição, diálogos, quebras 

temporais e, principalmente, os símbolos de status de vida, ou seja, características, 
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objetos, posturas relacionadas ao personagem que permitem entender melhor seu 

modo de ser e viver.  (ORMANEZE, 2013, p. 6). 

 

Vilas Boas (2003, 2014) também reforça que enunciados desse gênero devem sempre 

tentar se aproximar do literário, que seria uma maneira de aprofundar a apuração e aplicar 

técnicas da esfera literária (como narração, diálogos, fluxos de pensamento etc.). 

 

4.3.6 Raul, um perfil jornalístico em quadrinhos 

 

Raul traz o subtítulo “Jornalismo em Quadrinhos”, indicando, desde a capa, que a obra 

está centrada em uma pessoa e que o interlocutor pode esperar um enunciado com a linguagem 

das HQs, mas com a lógica enunciativa formada pelo compromisso da adequação do discurso 

à realidade. 

Ao longo da narrativa, o leitor consegue perceber que, na verdade, o personagem 

principal da narrativa não se chama Raul, mas Rafa. Na primeira página do quadrinho, um vulto 

branco está levando um tiro e o texto que aparece é “Era 1991. Eu tinha 13 anos” (DE MAIO, 

2018, p. 1). O mesmo vulto, na próxima página, é nomeado. A partir daí, o mesmo personagem 

aparece em todo o livro. Como De Maio decidiu não desenhar rostos, Rafa é representado 

sempre com o mesmo cabelo curto com uma franja de três fios compridos. 

A narrativa de Raul intercala momentos do presente (entrevistas realizadas por De 

Maio) e do passado de Rafa. Com 180 páginas, o quadrinho não mostra muito detalhes sobre 

os casos, preferindo dar enfoque a momentos específicos. Durante a narrativa, o leitor descobre 

que uma das primeiras lembranças do personagem na cidade de São Paulo é uma pessoa estirada 

no chão, morta pelo impacto de um botijão de gás que foi jogado pela janela de um dos prédios 

da Baixada do Glicério. 
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Figura 40 - Trecho da página 39 de Raul 

 

Fonte: DE MAIO, 2018, p. 39. 

 

Além de pontos da infância, Raul apresenta cenas da adolescência — como a primeira 

vez que foi preso no Denarc, onde passou “umas três horas [...] tomando porrada e choque no 

saco” (DE MAIO, 2018, p. 52) e, principalmente da idade adulta de Rafa. 

Percebe-se, portanto, a tentativa de De Maio de tentar fazer com que o interlocutor tenha 

empatia pelo personagem, apresentado já na capa. No começo do livro, é apresentada uma 

infância cheia de violência, crime, maus exemplos (como um tio especializado em golpes de 

desvio de mercadoria) e do “ritmo da baixada”, a cultura do bairro onde Rafa viveu no começo 

da vida: um local onde X-9s94 possuem sessões públicas de facadas, onde a popularidade das 

crianças é medida por seus bens e onde a diversão “era roubar carro para dar uns rolês no 

quarteirão” (DE MAIO, 2018, p. 35). Na adolescência, o autor mostra as atrações da vida do 

crime, como a possibilidade de comprar tudo o que quisesse, as festas e as mulheres. 

Depois de passar um tempo preso na antiga Febem (Fundação Estadual para o Bem 

Estar do Menor, hoje chamada Fundação Casa), Rafa recebe um convite para cantar em uma 

roda de samba. A partir daí, Raul passa a narrar sua carreira no rap e sua paixão pela música. 

 

                                                
94 Apelido dado a quem dedura ou delata uma pessoa que cometeu um crime. Coincidentemente, acredita-se que 

o termo vem de um personagem de uma série de tiras publicadas nos EUA na década de 1930: o Secret Agent X-

9, detetive/agente secreto que trabalhava para uma agência que também não era nomeada. O X-9 tinha como 

“marca registrada” o trabalho de se infiltrar entre os contraventores e copiar seus hábitos para, assim, descobrir os 

planos. 
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Figura 41 - Página 90 de Raul 

 

Fonte: DE MAIO, 2018, p. 90. 

 

Após lançar discos, promover shows e atingir uma certa notoriedade no rap, um 

problema aparece: Rafa precisa desembolsar uma quantia de dinheiro que não possuía e ele “só 

conhecia um jeito de levantar tanta grana. Liguei pros meus contatos no crime e voltei a dar 
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golpes de cartão” (DE MAIO, 2018, p. 109). Por isso, acaba sendo preso e sua carreira como 

cantor chega ao fim. 

Quando é liberado da prisão, Rafa não consegue contato com seu produtor, que não 

atende suas chamadas, e a única maneira que consegue pensar para se sustentar é voltar a dar 

golpes. No final da obra, são narradas as viagens que consegue fazer com o dinheiro dos golpes 

e sua vida atual com a família. Em 2015, no entanto, Rafa é preso mais uma vez e o ciclo se 

repete:  ao sair, dois anos depois, volta à única coisa que sabe fazer. 

Percebe-se portanto, a estratégia do autor para tentar gerar empatia pelo personagem: 

apresentar um homem que, desde a infância, só conseguiu oportunidades nos golpes de cartão 

de crédito e que, mesmo quando consegue sair da criminalidade, continua a ver nos roubos uma 

maneira fácil e rápida de conseguir dinheiro. O “sonho de viver da arte” acabou não sendo 

possível para Rafa. 

 

Figura 42 - Página 174 de Raul 

 

 

Fonte: DE MAIO, 2018, p. 174. 
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Mesmo sendo um livro e, portanto, não tendo as regras editoriais de uma publicação 

periódica da imprensa, Raul ainda se atém a um assunto de interesse humano para justificar sua 

publicação. Rafa, por mais que tenha sido famoso dentro do rap, é utilizado como uma 

representação dos golpes de cartão de crédito, que seria o acontecimento de interesse noticioso 

da obra. Ao longo da HQ, são apresentados seis tipos de golpes diferentes de cartão de crédito 

realizados no Brasil. Um exemplo é o “Golpe Boquinha”: é instalado um dispositivo nos caixas 

eletrônicos que impede que o cartão inserido seja retirado; um golpista vestido de atendente 

sugere que o cliente ligue para um número para relatar a situação, mas quem está do outro lado 

da linha é outro golpista que pede a senha de seis dígitos; é explicado para a vítima que o cartão 

foi cancelado; por fim, os criminosos retiram o cartão da “boquinha” e realizam compras com 

a senha dada. Além de explicar os golpes, Raul traz alguns dados sobre este tipo de crime, como 

as cidades em que são realizados os golpes e uma estimativa de quantos grupos estão em 

atividade. 

A narrativa é toda baseada em entrevistas realizadas por De Maio com o personagem. 

O enunciado foi construído em primeira pessoa, utilizando o depoimento de Rafa. A linguagem, 

portanto, preserva gírias e a linguagem falada, como “qualquié, tá tirando?!” (DE MAIO, 2018, 

p. 104) e “então, ladrão, cê vai dormir aqui. Ó, é o seguinte. Só tem quatro horas pra descansar” 

(DE MAIO, 2018, p. 120). Isso significa, portanto, que a responsabilidade das informações é 

do personagem. 

Em alguns momentos, outros personagens, como policiais e pessoas que ajudavam Rafa 

a roubar, têm seus discursos inseridos em ordem direta. No Jornalismo impresso, essas falas 

estariam aspeadas. Mas, como se trata de um quadrinho, o balão de fala já cumpre o papel de 

mostrar ao leitor que se trata de um discurso de outra pessoa, e não do narrador.  
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Figura 43 - Página 53 de Raul 

 

Fonte: DE MAIO, 2018, p. 53. 

 

Por fim, Raul, como se propõe a ser um trabalho jornalístico, atém-se à realidade, ao 

que pode ser verificado. Além da personalização, outros dois “valores-notícia de construção”, 

podem ser encontrados verbal e visualmente na obra. O primeiro é a exatidão: apesar de não 

dizer os nomes reais dos personagens, todos os locais onde a trajetória de vida de Rafa se passa 

são apresentados, há explicitação de datas e, nos casos em que as informações são de 

responsabilidade de De Maio, há até indicações exatas de horários e temperaturas. Há também 
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a simplificação: termos e gírias são explicados para o público leigo e a linguagem utilizada é 

simples, com construções em ordem direta e frases curtas. 

 

Figura 44 – Página 15 de Raul 

 

Fonte: DE MAIO, 2018, p. 15. 

 

Vale destacar, na imagem anterior (Figura 43), a presença da exatidão tanto na parte 

verbal (a legenda explica que o local onde o personagem está é a Avenida Paulista, em São 
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Paulo) quanto na visual (pelo desenho, é possível perceber em qual parte da avenida ele está, 

como mostra a Figura 44). 

Figura 45 – Avenida Paulista 

 

Fonte: PAULA, 201695. 

 

Raul, portanto, pode ser classificado como um perfil jornalístico em quadrinhos. Sua 

temática é centrada em um personagem real, narrando sua vida atual e a trajetória que o levou 

até ali. Assim como explica Vilas Boas (2003), além de apresentar o modo de pensar e tentar 

compreender o perfilado, a obra também tenta gerar empatia no leitor, tentando justificar a vida 

de crime escolhida por Rafa. Além disso, a estrutura é focada no presente do perfilado e as 

cenas passadas são utilizadas para ajudar o leitor a compreender o personagem como ele é hoje. 

Por fim, Raul utiliza características estilísticas impostas pela esfera jornalística: os personagens 

são reais, as cenas foram descritas (e desenhadas) como ocorreram, há a preocupação com a 

exatidão de datas e números e os discursos são representados como foram feitos. 

 

4.4 Particularidades do JHQ 

 

                                                
95 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/fjota/24604764431. Acesso em 16 out 2019. 

https://www.flickr.com/photos/fjota/24604764431
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Antes de entrarmos nas considerações finais, achamos pertinente apontar algumas 

características do JHQ encontradas nas análises anteriores. Conforme dito anteriormente, o 

trabalho de Joe Sacco “tem sido lembrado quase como sinônimo do uso das histórias em 

quadrinhos no campo jornalístico”  (RAMOS, 2016, p. 198). O sucesso e a circulação 

internacional do trabalho do maltês, que se assemelha muito às histórias de interesse humano, 

um dos gêneros do Jornalismo, (narrativa em primeira pessoa, impressões e opiniões do autor, 

presença de humor e representação gráfica testemunhal), tem feito com que grande parte dos 

trabalhos de JHQ seguisse essa mesma linha. Até mesmo o tipo de acontecimento utilizado 

como objeto de discurso pelos enunciados desse tipo é semelhante ao de Sacco, que relata sua 

experiência em um país diferente, geralmente no meio de uma guerra ou de um conflito. 

Em Kobane Calling (ZEROCALCARE, 2017), por exemplo, o autor italiano viaja até 

a cidade de Kobani, na Síria, e conta suas impressões pessoais sobre o local, a guerra com o 

Estado Islâmico. Da mesma forma que Sacco, Zerocalcare se coloca em primeira pessoa, 

desenha as pessoas com um traço caricatural e sempre tenta dar um tom mais humorístico ao 

testemunho. Outro exemplo é o livro Refugiados (EVANS, 2019). Escrito por uma jornalista 

canadense radicada na Inglaterra, a obra conta as experiências de Evans de quando ela foi 

voluntária num acampamento de refugiados em Calais, na França. Da mesma forma que 

Sacco96, a narrativa é feita em primeira pessoa e traz impressões pessoais da autora. 

 

Figura 46 - Capas de Kobane Calling e Refugiados 

    

Fonte: ZEROCALCARE, 2017; EVANS, 2018. 

                                                
96 Vale ressaltar que, em entrevista ao Estadão, Evans disse não considerar Joe Sacco como uma influência direta, 

uma vez que ela já vem fazendo JHQ antes de ter conhecido o trabalho do maltês. Disponível em: http:// 

encurtador.com.br/efkp1. Acesso em 21 set. 2019. 
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No entanto, é necessário deixar claro que esse estilo não é a única opção e as três obras 

analisadas nesta dissertação são prova disso. 

Notas de um tempo silenciado, diferentemente de Sacco, por exemplo, não traz uma 

imersão do repórter no acontecimento: seu objeto de discurso aconteceu décadas atrás. Já 

Cortabundas mostra que não é preciso que as ilustrações sejam registros visuais do 

acontecimento ou de seus detalhes para que sejam tratadas como jornalísticas. Raul, por sua 

vez, praticamente não traz a voz do autor, utilizando o depoimento de Rafa para estruturar a 

narrativa. As três obras são muito diferentes do trabalho de Joe Sacco mas, mesmo assim, estão 

no âmbito do JHQ. 

Ao analisar as obras selecionadas, também foi possível perceber que existem 

particularidades da narrativa do JHQ, potencialidades que a linguagem dos quadrinhos pode 

trazer ao Jornalismo. Longe de buscar esgotá-las, citaremos quais podem ser encontradas nas 

obras utilizadas como corpus nesta pesquisa — Notas de um tempo silenciado, Cortabundas e 

Raul. 

 Eisner, em seu livro Narrativas gráficas (2008), argumenta que a linguagem dos 

quadrinhos possui quatro características que potencializam determinadas temáticas: 

  

1) Sentimentalismo: imagens transmitem muito mais emoção do que palavras; 

2) Schmaltz: metáforas visuais e exageros gráficos exploram a emoção e a compaixão 

do leitor; 

3) Violência: nos quadrinhos, cenas explicitamente violentas podem ser retratadas sem 

chocar tanto quanto uma representação fotográfica; 

4) Pornografia: desenhos que remetem à atividade sexual estimulam mais do que 

narrativas textuais, além de chocarem menos que fotografias. 

 

 Das quatro potencialidades citadas por Eisner, três podem ser consideradas exclusivas 

da linguagem dos quadrinhos, já que, é importante ressaltar, as HQs não são as únicas formas 

de apresentar uma narrativa gráfica. Fotos e vídeos, por exemplo, são imagens e, seguindo a 

argumentação do autor, também transmitem mais emoção do que palavras. Dentro das 

particularidades dos quadrinhos, é possível afirmar que o schmaltz e as representações gráficas 

de violência e da pornografia em narrativas jornalísticas são ferramentas passíveis de uso pelo 

JHQ. 

Nas obras do corpus, verificamos a presença dessas três características. O schmaltz, por 

exemplo, pode ser encontrado em Cortabundas. Na Figura 45, temos um exagero gráfico do 
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medo de Rodrigues, que se desenha sendo levado pelos médicos do hospital psiquiátrico. Em 

outro momento da obra, o autor se baseia na descrição fornecida por uma das fontes para 

representar o maníaco como o personagem dos X-Men97, Wolverine (Figura 47). 

 
Figura 47 - Exagero gráfico em Cortabundas 

 
Fonte: RODRIGUES, 2015, p. 91. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 Equipe de super-heróis criada por Stan Lee e Jack Kirby que aparece em histórias em quadrinhos da Marvel. 

Seus integrantes são chamados de “mutantes” por possuirem habilidades super-humanas por causa de um salto 

evolucionário (a exemplo de Jean Grey, que possui telecinese, telepatia e consegue voar) ou por agentes externos 

(no caso de Wolverine, nome dado a James Logan Howlett, que, por causa de um experimento, possui regeneração 

celular, sentidos aguçados e ossos de um metal chamado Adamantium. 
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Figura 48 - Wolverine 

 

Fonte: ROMITA JÚNIOR, 2009, capa. 

 

A representação gráfica de cenas violentas é muito utilizada por Raul e Notas de um 

tempo silenciado. Na primeira obra, por exemplo, De Maio desenha Rafa sendo torturado pela 

polícia e levando choques nos testículos (Figura 43). Na segunda, o autor desenha um “pau-de-

arara” (Figura 49), objeto de tortura utilizado pelos militares durante os anos da ditadura. Cenas 

e ações violentas desse tipo quase nunca aparecem em fotos de jornais e revistas da esfera 

jornalística — fora, obviamente, publicações com teor mais sensacionalista. A linguagem dos 

quadrinhos, por sua vez, permite a representação dessas cenas sem trazer uma imagem real e, 

supostamente, mais chocante para o leitor. 
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Figura 49 - Pau-de-arara em Notas de um tempo silenciado 

 
Fonte: VILALBA, 2015, p. 82. 
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Por fim, é possível encontrar cenas de sexo e nudez feminina em Raul. De maneira 

semelhante ao que ocorre com descrições de violência, é possível se deparar com registros 

escritos, mas não é comum ver fotos pornográficas na grande imprensa brasileira. No caso da 

obra de De Maio, mesmo que as personagens não sejam identificadas, há representações claras 

de relações sexuais e corpos femininos nus. 

 

Figura 50 - Cenas de sexo em Raul 

 
 

 
Fonte: DE MAIO, 2018, p. 84-85. 

 

Saindo dos elementos elencados por Eisner, Vågnes (2015), que estudou a visualização 

do testemunho oral na obra Notas sobre Gaza, de Joe Sacco, afirma que o JHQ também tem a 

capacidade de reencenação: é possível ressuscitar e materializar cenas que não foram 

registradas em outro lugar que não a memória das testemunhas. 

Analisando a forma como Notas sobre Gaza narra a vida de seus entrevistados, Chute 

(2011) também chega à mesma conclusão. Segundo ela, os “quadrinhos ressuscitam e 

materializam” (CHUTE, 2011, p. 112, tradução nossa98) e “acomodam a interação entre o 

                                                
98 “Comics ressurrects and materializes”. 
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visível e o dizível, sem tentar suavizar a lacuna da realidade que cada um põe em movimento” 

(CHUTE 2011, p. 116, tradução nossa99). 

Essa reencenação de algo que não foi registrado pode ser encontrada nas três obras 

analisadas por esta pesquisa. Em Cortabundas, por exemplo, Rodrigues representa diversos 

ataques do maníaco. Mesmo que as agressões nunca tenham sido registradas por meio de fotos 

ou vídeos, os quadrinhos conseguem reencená-las a partir do testemunho das fontes. 

 

Figura 51 - Reencenação em Cortabundas 

 
Fonte: Rodrigues, 2015, p. 43. 

                                                
99 “Comics accommodates the interaction between the seeable and the sayable without attempting to smooth over 

the gap of reality that each puts in motion”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A perspectiva dialógica do Círculo de Bakhtin, conforme nos foi possível perceber, 

permite uma análise mais detalhada dos gêneros jornalísticos. Se utilizássemos a teoria 

funcionalista, que, por sua vez, leva em conta apenas o conteúdo temático dos enunciados, 

talvez as diferenças entre as três obras selecionadas não tivessem ficado tão evidentes. Ao 

verificar  as três principais características dos tipos de enunciados — estrutura composicional, 

conteúdo temático e estilo —, levando sempre em consideração sua história e sua posição dentro 

da dimensão social da esfera, conseguimos também perceber como são diferentes as produções 

dentro do Jornalismo.   

Graças à perspectiva adotada, pôde ser verificada a hipótese de Souza Júnior (2010), 

Archer (2010) e Ramos (2016): as três obras apresentaram, cada uma, gêneros jornalísticos 

diferentes. Não é possível afirmar, portanto, que o JHQ é um gênero (ou que o JHQ só engloba 

reportagens), mas, sim, um nome, um rótulo, dado aos enunciados jornalísticos produzidos com 

a linguagem dos quadrinhos. 

Reiteramos que o corpus, formados por três enunciados do JHQ em formato livro, não 

consegue abarcar todas as particularidades que a linguagem dos quadrinhos permite ao discurso 

jornalístico. Podemos, no entanto, imaginar alguns outros. Segundo o Círculo de Bakhtin, há 

diálogo mesmo que sem a presença de duas pessoas — pode-se considerar, por exemplo, que 

haja um diálogo entre uma pessoa e um livro ou uma pessoa e uma estátua. Em um caso como 

esse, um enunciado que pertence ao âmbito do JHQ poderia representar a interação por meio 

de balões. Um documento poderia conversar com o jornalista/autor, por exemplo. Outra 

possibilidade narrativa que só poderia ser encontrada em um enunciado com a linguagem dos 

quadrinhos é a utilização de duas narrativas paralelas100: como os quadrinhos são uma 

linguagem multimodal que alia texto e imagem, seria possível contar duas histórias ao mesmo 

tempo, uma por meio do verbal (legendas) e outra por meio da visual (desenhos). 

Os dois exemplos acima, no entanto, são hipóteses. Para verificar a sua existência, 

fazem-se necessárias pesquisas futuras sobre quais são as exclusividades narrativas 

proporcionadas pela linguagem dos quadrinhos ao discurso jornalístico. 

O JHQ não é um fenômeno recente, mas, como pudemos perceber, ainda não foi tão 

estudado. Assim como diz Bakhtin, o conhecimento dos gêneros discursivos molda o discurso 

                                                
100 No capítulo 6 de Desvendando os quadrinhos (MCCLOUD, 2005), são listadas sete combinações possíveis 

entre palavras e imagens nas HQs: 1) específica de palavras, 2) específica de imagem, 3) duo-específicos, 4) 

aditiva, 5) paralelas, 6) montagem e 7) interdependentes. A quinta categoria — a combinação paralela — é quando 

texto e imagem seguem histórias diferentes. Um exemplo é quando o desenho conta uma história cronológica de 

um personagem enquanto as legendas citam uma poesia. 
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e “quanto mais dominamos os gêneros, maior é a desenvoltura com que os empregamos e mais 

plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade” (BAKHTIN, 2016 [1952-

1953]). Acreditamos, portanto, que, ao entender o JHQ como um nome dado a enunciados 

jornalísticos que utilizam a linguagem dos quadrinhos e que engloba diversos gêneros 

jornalísticos, a produção destes tipos de enunciados será enriquecida, seja qualitativamente, seja 

quantitativamente. 
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