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RESUMO 
 
O termo “livro-reportagem” foi cunhado para designar um tipo de reportagem que, desde o 
início da redemocratização do Brasil na década de 1980, tornou-se cada vez mais 
importante no mercado editorial (inclusive com vendas expressivas), na formação da 
opinião pública e na renovação da prática jornalística. O presente trabalho tem como 
objetivo definir o conceito de “livro-reportagem” a partir das relações que esse tipo de 
reportagem estabelece, por um lado, com o sistema editorial e, por outro, com os textos 
jornalísticos que circulam regularmente nos periódicos (sejam eles tradicionais ou digitais). 
As características próprias de uma reportagem possibilitam ao jornalista ir além do factual, 
explorando os detalhes e o contexto dos temas agendados na imprensa e concedendo um 
tratamento maleável à narrativa jornalística. Em contrapartida, a inserção desse tipo de 
reportagem jornalística no sistema editorial permite o preenchimento das lacunas deixadas 
pela imprensa regular e a consolidação do seu espaço no mercado editorial como narrativa 
de não-ficção.  
 
PALAVRAS-CHAVE : Livro-reportagem; suporte editorial; tipo de reportagem; 
subsistema jornalístico.  
 
ABSTRACT 
 
The notion of “reportage book” was created to refere to a type of reportage that, since the 
beginning of the re-democratization of Brazil in the 1980’s, has become increasingly 
important in the national publishing market (frequently with significant sales), in the 
manufacturing of public opinion and in the renewal of the journalistic practice. The aim of 
this paper is to analyze the concept of “reportage book” from a double point of view, 
focusing, on one hand, on the relations of this type of reportage with the editorial system 
and, on the other hand, on the relations established with the journalistic texts regularly 
printed in the newspapers (whether traditional or digital). The reportage specific 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT1 Linguagem e narrativas. 
2 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Programa de Pós Graduação em Estudos Literários, 
fernando.jor@ufu.br; dppcosta@hotmail.com. 
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characteristics make it possible for the journalist to go beyond the facts, exploring the 
details and the context of the topics raised by the press and giving a malleable treatment to 
the journalistic narrative. In contrast, the insertion of this type of journalistic reportage in 
the editorial system allows filling in the gaps left by the regular press and consolidating its 
space in the publishing market as a non-fiction narrative.  
  
 
KEYWORDS : Reportage book; editorial support; type of reportage; journalistic 
subsystem.  
 
 
Introdução 
 

O termo “livro-reportagem” foi cunhado para designar um tipo de reportagem que 

se tornou cada vez mais importante no mercado editorial brasileiro, na formação da opinião 

pública e na renovação da prática jornalística. Seus temas de eleição são com frequência 

problemas candentes da sociedade brasileira contemporânea, como, por exemplo, o sistema 

prisional, escândalos políticos, tráfico de drogas, processos judiciais e práticas policiais. 

Apesar da enorme importância que o livro-reportagem adquiriu depois da redemocratização 

do Brasil nos anos 1980, são poucas as pesquisas e referências teóricas que conceituam o 

fenômeno editorial designado pelo termo “livro-reportagem”. 

Os seus principais conceituadores caracterizam o livro-reportagem como um 

subsistema do jornalismo. O pesquisador Edvaldo Pereira Lima salienta as características e 

princípios que regem esse tipo de reportagem jornalística, como também o aspecto editorial 

desse veículo de comunicação não periódico, publicado habitualmente por jornalistas que 

ocupam a função de escritor. Para o autor, esse subsistema tem “particularidades 

específicas a linguagem jornalísticas, facilmente identificáveis na linguagem que veicula, 

mas [que] naturalmente oferece maior maleabilidade de tratamento” (LIMA, 2009, p. 28). 

Vários livros-reportagem se tornaram verdadeiros best-sellers no mercado editorial, 

como, por exemplo, 1968 o ano que não terminou: a aventura de uma geração (1989), de 

Zuenir Ventura; Rota 66: a história da polícia que mata (1992), de Caco Barcellos. Outro 

best-seller, o livro-reportagem Honoráveis Bandidos: retrato do Brasil na Era Sarney 

(2009), de Palmério Dória, combina recursos narrativos (anedotas, cronologias, transcrições 

de áudios) e visuais (charges, caricaturas) para realizar uma mordaz sátira política de José 

Sarney, apresentado como emblemático político do período democrático.  
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Esse tipo de reportagem é de difícil definição, pois não apenas se vale das técnicas 

de reportar dos periódicos, como também está inserido no sistema editorial como narrativa 

de não ficção. Assim, este trabalho se propõe realizar uma reflexão sobre as características 

editoriais, narrativas e jornalísticas desse tipo de reportagem designado como “livro-

reportagem”. Compõe o referencial deste trabalho os seguintes autores: Sodré (1986), Lima 

(2009), Chartier (1999) e Wolfe (2005).  

Por tratar das técnicas de reportar dos periódicos, na primeira seção deste artigo é 

abordada a reportagem jornalística, concebido teoricamente por Sodré (1986) e Lima 

(2009) como extensão da notícia por abarcar os desdobramentos de um tema, contemplando 

o detalhamento das cenas e o perfil dos personagens, que habitualmente são apresentados 

de forma sucinta no texto noticioso. Deste modo, tanto na reportagem presente em 

periódicos como no livro-reportagem “é ultrapassado o limite seco, diminuto, da 

informação concreta nua e chega-se a uma dimensão superior de compreensão tanto dos 

atores sociais como da própria realidade maior em que insere a situação examinada” 

(LIMA, 2009, p. 127).  

Já na segunda seção deste artigo, trata-se do suporte no qual o livro-reportagem é 

veiculado e das suas relações com o sistema editorial. Utiliza-se o conceito de “suporte”, 

utilizado pelo historiador Roger Chartier3: “É preciso lembrar que não há texto fora do 

suporte que lhe permite ser lido (ou ouvido) e que não há compreensão de um escrito, 

qualquer que seja, que não dependa das formas pelas quais atinge o leitor” (CHARTIER, 

1991, p. 182). Segundo o autor, a forma em que um texto é apresentado interfere no seu 

sentido, já que os livros não são lidos de forma homogênea, variando de acordo com a 

comunidade de leitores, com as expectativas, com os gestos e hábitos que as práticas 

leitoras podem conter. 

 

A reportagem jornalística 

 

                                                           
3 Roger Chartier é historiador e tem como objeto de pesquisa as relações históricas dadas ao texto e ao livro 
como práticas sociais. Para Chartier (1999b, p. 7), “os tempos contemporâneos são herdeiros diretos” dessas 
relações históricas em que o livro copiado à mão cede lugar às páginas impressas e, por conseguinte, o 
estatuto do autor, as bibliotecas e as relações do leitor com o texto. 
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Para o pesquisador em comunicação Nilson Lage (2006), a notícia presente nos 

periódicos consiste na exposição do relato de uma série de fatos a partir dos aspectos 

considerados mais relevantes pelo interlocutor e, em seguida, dos detalhes que circundam o 

fato descrito no texto, elencando gradativamente as suas implicações sociais. Lage assinala 

as diferenças entre os gêneros jornalísticos notícia e reportagem a partir do seguinte 

exemplo prático:  

Noticia-se que um governo foi deposto, produz-se (sic) reportagens sobre 
a crise político institucional, econômica, social, sobre a reconfiguração 
das relações internacionais determinada pela substituição do governante, 
sobre a conspiração que levou ao golpe, sobre um ou vários personagens 
envolvidos no golpe etc. (LAGE, 2006, p. 54). 
 

Já o pesquisador Muniz Sodré (1986) considera híbrido o gênero jornalístico 

reportagem e justifica esse conceito pelas proximidades entre o texto jornalístico e certas 

formas de narrativa ficcional4. De fato, a análise dos livros-reportagem mostra que esses 

exploram diferentes técnicas narrativas utilizadas por gênero ficcionais para desenvolver a 

matéria jornalística e conservar o interesse do leitor. Entretanto, para o autor, o livro-

reportagem é também resultado da amplificação narrativa, como aconteceu com o romance-

folhetim, que nasceu da serialização de narrativas ficcionais em jornais.  

Sodré (1986) pontua o surgimento do livro-reportagem como sendo a extensão de 

uma reportagem, dada a serialização de alguns temas recorrentes nos noticiários, de modo 

que “quando uma história se mantém no foco do interesse público, é quase certo virar uma 

reportagem novela. Reproduz-se, então, a mesma fórmula do folhetim, que veio dar no 

romance – e surge o livro-reportagem” (SODRÉ, 1986, p. 94). No entanto, o livro-

reportagem possui mais diferenças do que semelhanças com o romance-folhetim, já que 

esse é um gênero ficcional publicado periodicamente em suporte jornalístico, enquanto que 

aquele é uma narrativa não-ficcional e não é publicado em suporte jornalístico, mas em 

veículo de comunicação não periódico.  

                                                           
4 Segundo Sodré (1986. p 11), a narrativa não é privilégio dos gêneros literários e da arte ficcional: “Quando o 
jornal diário noticia um fato qualquer, como um atropelamento, já traz aí em germe, uma narrativa. O 
desdobramento das clássicas perguntas a que a notícia pretende responder (quem, o que, como, onde e por 
que), constituirá de pleno direito uma narrativa, não mais regida pelo imaginário, como na literatura de ficção, 
mas pela realidade factual do dia a dia, pelos pontos rítmicos do cotidiano que, discursivamente trabalhados, 
tornam-se reportagem”. 
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A exploração de recursos narrativos também pode ser observada no New Journalism 

norte-americano que, na década de 1960, enalteceu novas formas de expressão no 

jornalismo. Um dos principais representantes dessa vertente jornalística foi Tom Wolfe, 

que se inspirou na prosa literária e promoveu a imersão do jornalista nos locais onde os 

fatos acontecem, com a descrição objetiva e subjetiva dos cenários e personagens.  

Surgindo de movimentos provenientes da contracultura, Wolfe aponta alguns 

jornalistas que, sem se sentirem pertencentes a nenhum grupo convencional literário ou da 

imprensa estadunidense, identificam-se com o New Journalism. A princípio, o New 

Journalism foi bastante utilizado na imprensa para reverter a pouca tiragem das edições dos 

jornais de domingo, até que, mais tarde, a situação se inverteu e os leitores passaram a 

esperar ansiosos para ler as edições dos jornais de domingo, que apresentavam histórias 

com linguagem diferente do texto noticioso. Em 1973, foi publicada a coletânea The New 

Journalism, que reunia reportagens de autores identificados ao movimento, como, por 

exemplo, Gay Talese, Norman Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe. 

Para Lima (2009), essas convergências com o New Journalism consolidam a 

reportagem e influenciam o livro-reportagem que, embora seja escrito por um jornalista, 

não coincide com o trabalho desempenhado na imprensa regular. O enfoque dado por um 

repórter a determinado tema talvez não atenda aos interesses editoriais de um jornal e o 

posicionamento do jornalista pode não coincidir com a postura do veículo de comunicação 

que, desde o século XIX, passou a se pautar cada vez mais por interesses comerciais. Ao 

tratar da história e desenvolvimento da imprensa no Brasil e em outros países, Nelson 

Werneck Sodré (1999) observa que, mediado por esses interesses particulares, ocorreu o 

declínio do jornalismo opinativo e doutrinário. 

O período da redemocratização brasileira foi o terreno propício para um 

significativo desenvolvimento desse tipo de reportagem. Isso se deve, em grande medida, 

às características do próprio jornalismo praticado nesse período. Com efeito, ainda 

prevalece na imprensa dessa época a empresa jornalística caracterizada pela informação 

diminuta e massificada, com esparsos textos opinativos. Isso faz Nelson Werneck Sodré 
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afirmar, em História da imprensa no Brasil5 (1999): “Por muitas razões fáceis de 

demonstrar, a história da imprensa é a própria história do desenvolvimento da sociedade 

capitalista” (SODRÉ, 1999, p. 1). Ele acrescenta ao contexto brasileiro os ditames 

institucionais e comerciais e a imprensa amordaçada por censores políticos e econômicos, 

dependente da lógica do mercado em que as publicações até hoje estão inseridas. Esse 

cenário oferece os contornos da definição, proposta por Lima (2009), do jornalista que, 

tendo algo a dizer, vai fazê-lo distante da “superficialidade e do extremo oportunismo com 

que se apresenta o trabalho da imprensa cotidiana” (LIMA, 2009, p. 32). 

Foi precisamente em 1988, o ano em que entrou em vigor a assim chamada 

“Constituição Federal”, servindo de marco para o período de redemocratização brasileira, 

que foi criada a categoria “livro-reportagem” do prêmio Vladimir Herzog de jornalismo. 

Nesse ano, o prêmio foi concedido a O pecado de Adão: crimes homossexuais no eixo Rio-

São Paulo (1988), de Maurício Maia e Márcio Venciguerra. No entanto, esse tipo de 

reportagem já era praticado desde a década de 1970, como testemunha, por exemplo, A 

Prisão: a história dos homens que vivem no maior presídio do mundo (1976), de Percival 

de Souza. A criação do prêmio para essa categoria, por outro lado, evidencia a importância 

crescente desse tipo de reportagem no debate público nacional nos anos que se seguiram ao 

fim da ditadura militar.  

Os critérios de produção de um livro-reportagem e o seu vínculo com a imprensa 

cotidiana são variáveis. De acordo com Lima (2009), o livro-reportagem pode se originar 

de duas situações distintas. No primeiro caso, é o resultado de uma série de reportagens, 

como acontece, por exemplo, com o Dossiê Brasília: Os segredos dos presidentes (2005), 

de Geneton Moraes. Esse livro-reportagem traz os bastidores, perfis e a íntegra das 

entrevistas concedidas ao programa Fantástico, veiculado pela TV Globo, pelos quatro ex-

presidentes do período democrático até então (José Sarney, Fernando Collor de Mello, 

Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso). No segundo caso, Lima (2009) inclui o 

livro-reportagem originário de uma grande reportagem. Nesse caso, a reportagem parte, 

desde o princípio, de um projeto elaborado para um livro, como é o caso da obra A 
                                                           
5 Este trabalho procura traçar brevemente o contexto do surgimento da imprensa nos solos brasileiros, 
reconstituindo as característica do setor e tornando legível a figura do jornalista que procura delinear espaço 
em que ele tenha liberdade. Essa figura não é específica do contexto contemporâneo, mas é o resultado de 
uma construção histórica que demarcou principalmente a imprensa brasileira. 
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candidata que virou picolé (2002), do escritor Palmério Dória, que trata da visão do 

jornalista a respeito da tentativa realizada por Roseana Sarney para se candidatar ao pleito 

para presidência em 1998.  

Assim, é possível perceber não só o vínculo do livro-reportagem com as publicações 

regulares da imprensa, como também as ligações com a atualidade, como foi observado por 

Lima (2009). O vínculo pode acontecer aproveitando a repercussão de um fato atual como, 

por exemplo, os vários livros sobre a Operação Lava Jato6 publicados, desde 2016, pelos 

jornalistas Vladimir Netto, Paulo Moreira Leite e Joice Hasselmann; ou pode ser provocado 

pelo próprio livro-reportagem, que traria do passado as causas dos agendamentos sociais 

contemporâneos, como foi o caso da obra Honoráveis Bandidos, escrito por Palmério Dória 

(2009), que aborda a pesquisa feita pelo jornalista sobre o então senador eleito presidente 

do Senado Federal, José Sarney. Embora faça citações a vários periódicos, Honoráveis 

Bandidos também traz entrevistas feitas pelo jornalista visando especificamente a produção 

do livro-reportagem. 

O texto jornalístico, mesmo quando apresentado em formato de livro, gira em 

torno de uma atividade recorrente na imprensa: a pauta. Antes de viajar com outros 

repórteres para Amazônia, Fernando Morais participou de reuniões nas redações em que 

falavam sobre as dificuldades de se fazer uma rodovia cortando a floresta em um território 

pouco conhecido, sobre os impactos e riscos que ela traria e sobre os elementos que 

despertam o interesse público sobre a sua construção. Palmério Dória (2012), por sua vez, 

também começou Honoráveis Bandidos pela eleição de José Sarney para o Senado Federal. 

O tema foi pautado por vários veículos de comunicação em fevereiro de 2012. Entretanto, 

interessou-lhe ir além da coleta de informações que lhe possibilitariam um relato 

pasteurizado, reconstituindo o detalhamento, as feições dos que ali estavam presentes e o 

enfoque no personagem central da sua obra: José Sarney. 

Assim, é imprescindível considerar as relações do livro-reportagem não apenas 

com o autor, entendido como um repórter, como também com o leitor, que não se contenta 

com as notícias apresentadas pela imprensa regular e espera encontrar no livro uma 

                                                           
6 Operação comandada pela Polícia Federal desde 2014, que teve por objeto de investigação atos ilícito 
praticado por uma rede de combustíveis, embora tenha ramificado as investigações outras organizações 
criminosas movimentadas por doleiros e pagamentos de propina por empreiteiras. 
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narrativa detalhada e um posicionamento do qual compartilha. Poucas vezes o livro-

reportagem incorpora somente o atual ou se limita apenas a restituir um fato passado.  

O livro-reportagem 1968 o ano que não terminou: a aventura de uma geração 

(1989), de Zuenir Ventura, citado no início deste capítulo, dedicou-se a retratar por meio de 

uma narrativa jornalística o fatídico ano da proclamação do Ato Institucional 5 pelo 

presidente militar Artur da Costa e Silva em 1968. A narrativa foi escrita duas décadas 

depois, utilizando citações, depoimentos e a tentativa de reconstituir os eventos ocorridos 

na época. Dificilmente Ventura teria conseguido publicar o referido título enquanto o país 

permanecia em regime ditatorial, o que fez da obra um importante marco da 

redemocratização, por meio de uma reconstituição daquele período a partir do novo 

horizonte histórico inaugurado pela Constituição de 1988. 

Conforme tratado no início deste artigo, Lima (2009) considera o livro-reportagem 

como um subsistema do jornalismo que, entretendo relações complexas com o sistema 

jornalístico nas últimas décadas, tem passado por importantes reformulações. Por outro 

lado, a publicação dos livros-reportagem também é alterada pelas características do 

mercado editorial contemporâneo, já que esse tipo de publicação tem alcançado vendagens 

cada vez mais expressivas. 

Depois de considerar as relações do “livro-reportagem”, que está inserido no 

interior do sistema jornalístico enquanto subsistema, na perspectiva de Lima (2009), com a 

reportagem, propõe-se na próxima seção compreender as suas especificidades a partir das 

características do seu suporte livresco. Assim, é abordado o suporte impresso de 

comunicação (não periódico), no qual o livro-reportagem é veiculado, revelando a sua 

inserção no mercado editorial.  

 

O livro-reportagem e o sistema editorial 

  

O historiador da leitura Roger Chartier reconstituiu as noções de autoria, a 

comunidade leitora e os diferentes sentidos que um livro pode vir a ter no ato da leitura. 

Desde o seu surgimento, o livro tenciona estabelecer uma ordem, seja “a ordem de sua 

decifração, a ordem no interior do qual ele deve ser compreendido ou, ainda, a ordem 
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desejada pela autoridade que o encomendou ou permitiu a sua publicação” (CHARTIER, 

1999b, p. 8). Ele adverte que o sentido de um livro não é estático ou universal, sendo, 

frequentemente, rompido no ato da leitura, uma vez que uma obra se ampara na 

comunidade que as produziu e as recebeu no mundo social, o que fundamenta os critérios 

de produção, comunicação e recepção dos livros.  

A legibilidade do livro pressupõe, assim, os critérios de produção, comunicação e 

recepção, tendo em vista a comunidade que a produziu e o mundo que a recebeu. Em se 

tratando da possibilidade de se apresentar uma reportagem em livro, é imprescindível 

pensar que não se trata apenas da liberdade experimentada pelo jornalista distante dos 

interesses comerciais que demarcam a imprensa, nem tampouco das possibilidades de 

expressão específica do formato noticioso nos periódicos regulares. Assim como outros 

livros, sejam eles ficcionais ou não ficcionais, o livro–reportagem também tem premissas e 

dependências inerentes ao mercado editorial. Para demonstrá-lo, será lançado inicialmente 

um olhar ao título de outros livros-reportagens.  

Nos últimos anos, vários jornalistas publicaram exemplares que tratavam da 

Operação Lava Jato que, como já mencionado anteriormente, é um tema recorrente nos 

noticiários7. A partir desse tema comum, alguns fizeram uma compilação do que já foi 

apresentado pela imprensa; outros conduziram a narrativa a partir de um personagem 

específico, como, por exemplo, o juiz Sérgio Moro (juiz federal que ganhou notoriedade na 

imprensa julgando os crimes da operação Lava Jato) ou agentes da Polícia Federal. Os 

livros-reportagem sobre a Lava Jato apresentam títulos com teor polêmico, como, por 

exemplo, A outra história da Lava Jato(2015), do jornalista Paulo Moreira Leite, cujo 

subtítulo é: “Uma investigação necessária que se transformou numa Operação contra a 

Democracia”. Outros deixam claro desde a capa a posição do jornalista, como o livro-

reportagem do jornalista Vladimir Neto, intitulado Lava Jato: O juiz Sérgio Moro e os 

bastidores da operação que abalou o Brasil (2016).  

                                                           
7 De acordo com o Boletim Manchetômeto, as delações da Operação Lava jato são o tema mais relevante na 
imprensa durante o mês de maio de 2017. O Manchetômetro é um site que faz acompanhamento mensal da 
grande mídia, vinculado a um grupo de pesquisa com registro no CNPQ e sem fins partidários. Disponível 
em: http://www.manchetometro.com.br/wp-content/uploads/2017/06/Boletim-M_maio.pdf. Acesso em: 24 
set. 2017. 
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O vínculo desses livros-reportagem com as agendas midiáticas interfere tanto na 

sua publicação como veículos de comunicação quanto no interesse das editoras em publicá-

los, por considerá-los rentáveis. A comunidade leitora, por sua vez, compra os livros por já 

ter ouvido falar do tema nos noticiários e nas redes sociais, o que de certo modo torna-os 

decifráveis e coincidentes aos interesses do público que adquire um dos exemplares sobre o 

tema.  

Ambos os livros-reportagem mencionados sobre a Operação Lava Jato tratam do 

mesmo tema, mas encadeiam os fatos e os apresentam para o público com perspectivas 

divergentes, conforme anunciado e perceptível já nos seus títulos. O interesse por qualquer 

um dos títulos sobre a Lava Jato, antes mesmo da leitura, parte de uma inquietação comum: 

o detalhamento dos fatos, das entrevistas, bem como o ponto de vista compartilhado sobre 

um tema por um jornalista e uma comunidade de leitores. Ainda que a reportagem 

apresentada em livro preze pela investigação e pelo detalhamento, a sua perenidade não 

pode ser firmada sobre a prerrogativa de relato isento, nem da verdade incontestável, 

quando há obras com diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto.  

Por estar relacionado com o jornalismo, o livro-reportagem agenda temas e 

personagens que, por vezes, já são de conhecimento do leitor, o que torna específica a 

relação do livro-reportagem com o público leitor. Quando aborda assuntos agendados na 

imprensa, como o caso da Operação Lava Jato, há de se supor que o livro-reportagem 

atende também à expectativa de um leitor que, tendo um escopo relativo de informações 

sobre um assunto, deseja encontrar no livro algo que não encontrou nos periódicos. Lima 

(2009) considera que o livro-reportagem pode vir a prolongar o agendamento de um tema 

feito pela imprensa, mas pondera: 

O fenômeno da periodicidade é carregado de ligação íntima com a 
atualidade. E ambos, a meu ver, possuem conexão com a natureza cíclica 
com que certos princípios e valores se repetem ao longo do tempo. As 
repetições não acontecem com as mesmas características externas, 
sempre, a cada momento surgem sob uma nova luz, sob uma diferente 
particularidade [...]. Um certo interesse que a opinião pública brasileira 
teve pela revolução cubana nos anos de 1960, quando o ex-presidente 
Jânio Quadros condecorou Guevara, voltou no final da década seguinte 
quando Fernando Morais lançou seu pioneiro A Ilha, pela Alfega Omega, 
e outros jornalistas como Ignácio de Loyola Brandão, seguiram-lhe os 
passos com outros livros sobre Cuba. (LIMA, 2009, p. 47- 48). 
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 Esses eventos são facilmente percebidos, quando se trata de livros-reportagem que 

frequentemente tem vínculos com personagens conhecidos e com temas que pressupõem 

um esforço contínuo de atualização pelos próprios leitores que acompanham novos 

desdobramentos na imprensa. As diferentes leituras e coberturas jornalísticas se 

complementam e, a partir delas, o leitor constrói um painel da sociedade em que está 

inserido. 

Em se tratando de uma veículo de comunicação não periódico, o livro-reportagem 

não substitui a comunicação digital (sejam os hard news ou blogs), tampouco o periódico 

impresso (notícias, reportagens e editoriais). Ao apresentar o conteúdo jornalístico em outro 

formato, o livro-reportagem se apropria das especificidades da modalidade, do formato e da 

estrutura, instaurando uma nova temporalidade no leitor e retirando-o da temporalidade dos 

meios de comunicação “em tempo real”. Ele permite ao leitor se aprofundar em uma 

reportagem, de acordo com o seu próprio tempo disponível, que não corresponde 

necessariamente ao tempo em que as notícias são veiculadas. Além disso, o livro-

reportagem também permite que o jornalista contextualize a informação, aprofundando 

lacunas, apontando não-ditos, questionando versões e, sobretudo, oferecendo novos 

caminhos possíveis de leitura em suas fontes e referências bibliográficas, diferentemente do 

que ocorre na leitura de jornal, seja qual for o suporte, impresso ou digital.  

No livro-reportagem Rota 66: a história da polícia que mata (1992), por exemplo, 

o jornalista Caco Barcellos apresenta uma denúncia da violência policial em momentos em 

que a operação denominada Rota8 perseguiu e assassinou suspeitos, que foram executados 

sem direito a julgamento. Lançado no início dos anos 1990, o livro rompe com as estruturas 

narrativas da imprensa, que se limitavam a descrever factualmente as operações policiais. 

No livro, Barcelos detalha as cenas, como a perseguição nas ruas de São Paulo, os 

                                                           
8 Designam “rota” as operações ostensivas feitas, principalmente, durante a ditadura militar. Entretanto, Rota 
66 designa especificamente uma perseguição feita, incialmente, pela equipe 13 da rota da polícia militar em 
São Paulo, que perdeu de vista um possível fusca roubado conduzido por três jovens na noite de 23 de abril de 
1975. Quando a viatura da Rota 66 encontrou-os em uma barreira, segundo os policiais da Rota 66, houve 
troca de tiros entre os policiais e os jovens, redundando na morte dos três jovens. O veículo não havia sido 
roubado, a perícia concluiu que pelo menos um dos jovens foi alvejado fora do veículo e com as mãos para 
cima. Os policiais foram absolvidos em primeira e segunda instância. 
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antecedentes dos policiais e suspeitos, as incoerências nas reconstituições das mortes, além 

do efeito desses acontecimentos sobre a vida dos familiares daqueles que faleceram após a 

ação policial. Ele chega até mesmo a propor uma análise histórica das rotas policiais desde 

a ditadura militar.  

Ao agendar o tema da violência policial, Rota 66 permite ao jornalista que o 

escreveu realizar uma pesquisa distinta das coberturas jornalísticas da imprensa regular e 

provocar olhares mais críticos sobre o tema na própria imprensa regular. De acordo com o 

pesquisador Justin Fish (2016), da Universidade de Otawa, o livro também despertou a 

atenção da imprensa regular internacional, como demonstra a comparação nos periódicos 

The Economist e The New York Times entre a incidência da violência policial no Brasil e 

nos Estados Unidos. Neste caso, é possível perceber não apenas o aprofundamento pelo 

livro-reportagem das lacunas deixadas pela imprensa e o detalhamento e contextualização 

da informação, mas também a particularidade da abordagem em relação à imprensa regular, 

já que procura motivar novas perspectivas para a práxis jornalística sobre a violência 

policial. 

O evento tratado no livro Rota 66 foi noticiado pela imprensa na década de 1970, 

mas a reconstituição desse evento pelo livro questiona, quase duas décadas após a morte 

dos três jovens pela Rota 66 (já no período democrático do país), as versões dadas pelos 

policiais. Esta assertiva ilustra a perspectiva proposta por Chartier (1999b) de um livro que 

representa uma ordem, que inevitavelmente influi na sua decifração pelo leitor como na 

autoridade que permite a sua publicação. Embora a leitura e a decifração de um livro-

reportagem estejam habitualmente relacionadas a notícias veiculadas na imprensa regular, é 

imprescindível destacar que ele instaura novas possibilidades às práticas jornalísticas a 

partir de uma abordagem que, promovida pelo jornalista que tem algo a dizer, encontra 

neste formato condições favoráveis para conduzir a sua narrativa. 

 

Considerações Finais 

 

Neste artigo, o livro-reportagem foi caracterizado como subsistema do jornalismo 

que, apresentando uma narrativa que tem vínculo direto com a realidade, confere à 
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reportagem um tratamento mais maleável do que a imprensa regular. Em se tratando da 

linguagem utilizada pelo jornalista na imprensa regular, por vezes o texto noticioso se 

limita a apresentar um relato conciso dos fatos, com linguagem padronizada e 

procedimentos argumentativos redundantes a respeito do tema ou do acontecimento 

noticiado.  

As características peculiares do livro-reportagem fazem com que o conteúdo 

apresentado vá além do factual e consolide espaço no sistema editorial, preenchendo 

lacunas deixadas pela imprensa e diversificando as possibilidades das práticas jornalísticas. 

Na reportagem, sobretudo quando é apresentada em um formato livresco (o livro-

reportagem), foram verificadas as seguintes especificidades: personagens que, envolvidos 

em um tema ou em um acontecimento, abrangem características físicas e psicológicas, o 

detalhamento das cenas narradas e a presença de um jornalista que narra o que vê e opina 

sobre os temas que trata. 

Segundo a concepção de jornalista assinalada por Lima (2009), foi possível 

compreender a ocupação pelo jornalista de um lugar diferente daquele em que está inserido 

na imprensa tradicional, tendo em vista as dificuldades para se expressar nos veículos de 

comunicação, seja por causa dos interesses comerciais que norteiam as editorias da 

imprensa, ou da censura sofrida pelos profissionais no exercício da sua profissão desde o 

surgimento da imprensa.  

Por outro lado, procurou-se mostrar que a reportagem apresentada em livro é 

condicionada pelas coerções próprias do sistema editorial, que tem suas particularidades. 

conforme ressalta Chartier (1999). Publicado em formato diferente dos periódicos, o livro-

reportagem está nitidamente relacionado às especificidades do mercado editorial em que a 

publicação não periódica está inserida. As linhas de interesse dos temas apresentados em 

um livro-reportagem obedecem, por vezes, aos agendamentos feitos anteriormente na 

imprensa, como exemplificam os vários livros-reportagem sobre a Operação Lava Jato.  

Nos livro-reportagem aqui tratados, foi possível observar o vínculo com a 

realidade, o desejo de um autor expressar de forma diferente daquela que faz na imprensa e 

a expectativa dos leitores de encontrarem no texto algo a mais do que está disponível nos 

periódicos. Por se tratar de livros com temas vinculados à realidade, fica ainda mais 
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evidente a leitura em ato que prevê uma atualização. As pessoas que leram 1968 o ano que 

não terminou: a aventura de uma geração (1989), de Zuenir Ventura, um ano após o 

processo de redemocratização, certamente concederam à narrativa sentidos diferentes 

daqueles que leem a obra atualmente. 

Portanto, o livro-reportagem pode ser considerado como um tipo de reportagem 

jornalística que, expandindo as necessidades por informação da sociedade democrática 

inaugurada no Brasil pela Constituição de 1988, oferece alternativas complementares às 

reportagens jornalísticas publicadas em jornais, sejam eles impressos ou digitais. Foi 

justamente nessa época que se deu a sua constituição como um formato reconhecível no 

mercado editorial que, com frequência, registra níveis significativos de vendagens. Desde 

então, o livro-reportagem tem adquirido crescente importância crescente no debate público 

nacional, permitindo tratar de diferentes perspectivas de temas candentes da sociedade 

brasileira contemporânea. 
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