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RESUMO 

 

SIGNOR, Bruna. Jornalismo e Literatura na obra Notícia de um Sequestro de Gabriel 
García Márquez. 2018. 100 f. Dissertação (Mestrado em Letras  Literatura e Sociedade)  
Programa de Pós Graduação em Letras, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato 
Branco, 2018. 
 

O presente estudo analisa o livro Notícia de um Sequestro (1996), do ficcionista colombiano 
Gabriel García Márquez. A relevância da obra para este trabalho está no fato de ela fazer uso 
da Literatura e do Jornalismo em seu relato. Esse gênero literário transforma um fato 
jornalístico em uma narrativa envolvente, humanizada, deixando os leitores enredados com a 
trama das personagens e narradoras de suas histórias, ao misturar jornalismo e ficção. A 
pesquisa se atém a essa obra com o objetivo de investigar de que maneira o autor fez uso da 
linguagem jornalística e literária e como ambas o auxiliaram para desenvolver este enredo, no 
qual ele narra o sequestro de dez jornalistas e parentes de políticos influentes na Colômbia 
pelos Extraditáveis, grupo de narcotraficantes liderados por Pablo Escobar, que temiam a 
extradição para os Estados Unidos. A obra de Gabriel García Márquez contribuiu para 

A metodologia aplicada nesta dissertação foi a pesquisa bibliográfica realizada por meio de 
diversas leituras, além da fortuna crítica do autor, fundamental para a compreensão sobre 
como ele se valeu do Jornalismo Literário em outros momentos da sua carreira. Além de 
outros pesquisadores, foram empregadas as teorizações de Ijuim (2010) para tratar dos 
aspectos relacionados à narrativa, Lopes (2010) que esclarece as distinções entre os gêneros 
jornalístico e literário, Barbosa (2007) que articula sobre o Jornalismo e a Literatura e, 
finalmente, autores como Gilard (2006), Gardner (1995) e Silva (1990) importantes para 
explanar como García Márquez utilizou essas duas vertentes em suas obras anteriores. O 
resultado da análise é a constatação de que o autor conseguiu unir Jornalismo e Literatura de 
uma forma em que ambos apesar de suas especificidades se complementam e precisam um do 
outro para construir a narrativa de forma que ela reafirme esse gênero literário. 
 
Palavras-chave: Jornalismo Literário; Gabriel García Márquez; Notícia de um Sequestro. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 

SIGNOR, Bruna Signor. Journalism and Literature in the book News of a kidnapping 
from Gabriel Garcia Marquez. 2018. 100 f. Dissertação (Mestrado em Letras  Literatura e 
Sociedade)  Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Pato Branco, 2018.  
 
The present study analyzes the book Notícia de um Sequestro (1996), which was written by 
the Colombian writer and journalist Gabriel Garcia Marquez. The relevance of this work for 
the study is in the fact that it uses Literature and Journalism in its narration. This literary 
genre makes a journalistic fact turns into a surrounding and humanized narrative making the 

 by means of 
mixing journalism and fiction. The research focus on this book with the aim to investigate 
how the author used the journalistic and literary language and how both helped to develop this 
plot, in which he tells the kidnapping of ten journalists and relatives of influent politicians in 
Colombia by the Extraditable group, a group of drug traffickers who were led by Pablo 
Escobar, who feared the extradition to the United States. Garcia Marquez  book contributed 
to demystify the story known as official by the government and the meadia of communication 
of that time. The applied methodology was the bibliographic research which was fulfilled by 

t to 
understand how he used Literary Journalism in other moments of his career. Besides other 

 were used to treat about the aspects 
related to the narrative, Lopes (2010) who elucidates the distinctions between journalistic and 
literary genres, Barbosa (2007) who articulates about Journalism and Literature and finally 
some authors like Gilard (2006), Gardner (1995) and Silva (1990) who were important to 
explain how Garcia Marquez used these two trends in his previous works. The result of the 
analysis is the confirmation that the author was successful when he joined Journalism and 
Literature in a way that both, despite their specificities, can complement each other to build it 
and reaffirm this literary genre. 
 
KEYWORDS: Literary Journalism, Gabriel Garcia Marquez, Notícia de um Sequestro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

O Jornalismo Literário está presente em diversas obras há mais de um século, devido 

ao surgimento e crescimento do Realismo, que procurava trazer em suas histórias as temáticas 

comportamentais. Entre os autores mais conhecidos e que aderiram a ele estão Balzac, 

Dostoiévski, Tolstói, Dickens, Flaubert, Defoe, Machado de Assis, João do Rio, Euclides da 

Cunha e muitos outros. 

Entretanto, quando se pensa em Jornalismo Literário, movimento que resultou no 

New Journalism americano e que tinha o intuito de tratar sobre temas relacionados à 

contracultura, um dos nomes mais representativos é o do jornalista norte-americano Truman 

Capote, que através de seu romance de não ficção, autodenominado assim por ele, A Sangue 

Frio (1965), apresentou ao público mais exigente um novo gênero literário. A obra conta a 

história do assassinato de quatro membros de uma mesma família, em Kansas, Texas, Estados 

Unidos, na década de 60. 

Capote e outros jornalistas, como Tom Wolfe e Gay Talese inauguraram uma espécie 

de narrativa mais envolvente, mesclando a descrição dos personagens e da cena com 

preocupações estéticas e estilísticas da Literatura a fatos históricos retratados pelo Jornalismo, 

porém, sem um modelo hermético capaz de engessar a narrativa e deixá-la sem criatividade e 

dinamismo. 

Entretanto, alguns anos antes na América Latina, o escritor e jornalista argentino 

Rodolfo Walsh já explorava uma nova forma de utilizar-se da Literatura e do Jornalismo para 

contar um fato, linguagem que se convencionou chamar de Literatura de Testemunho e que é 

encontrada em sua obra magna Operação Massacre (1957). O texto walshiano, assim como o 

gênero acima citado, procuravam, diferentemente de Capote, problematizar a realidade 

política da época e denunciar a barbárie da ditadura argentina por meio de um discurso 

engajado na busca da denúncia social. 

Para embasar o estudo da presente dissertação, há necessidade de levantar a evolução 

pela qual o gênero Jornalismo Literário passou ao longo dos anos, a partir dessas duas obras 

extremamente representativas, Operação Massacre, de Rodolfo Walsh, e A Sangue frio, de 

Truman Capote. Somando-se a isso, as diferenças e semelhanças entre Literatura de 

Testemunho, considerada inicialmente como marginal, por tratar da relação entre literatura e 

violência e dar voz aos excluídos, e o New Journalism, movimento jornalístico e literário 
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norte-americano específico de uma época a qual se questionava o sistema político e a 

contracultura. Será analisado também o estilo literário utilizado na escrita desses autores. 

Outras obras que mesclam jornalismo e ficção surgiram após os autores mencionados 

anteriormente. Nesta dissertação o corpus fundamental é Notícia de um Sequestro (1996), do 

jornalista e escritor colombiano e Nobel de Literatura (1982) Gabriel García Márquez, a ser 

analisada no presente estudo.  

García Márquez jornalista e escritor mundialmente conhecido pela sua obra 

premiada, Cem anos de Solidão (1967) que se utiliza do gênero literário criado por ele, o 

Realismo Mágico, já havia escrito anos antes de Notícia outras três obras jornalísticas 

literárias, Relato de um Náufrago (1970), Crônica de uma Morte Anunciada (1981) e as 

Aventuras de Miguel Littín, clandestino no Chile (1986). Nelas, o escritor mesclou jornalismo 

e ficção para contar fatos históricos, pois vale lembrar que o Jornalismo foi sua primeira 

profissão e, provavelmente, o ajudou a refinar sua escrita. 

Em 1996, García Márquez publicou Notícia de um Sequestro, obra em que o escritor 

conta, com uma sensível riqueza de detalhes, o sequestro de dez pessoas, entre elas, 

jornalistas e parentes de políticos influentes na Colômbia pelos Extraditáveis, grupo de 

narcotraficantes liderados por Pablo Escobar em 1990. Eles protagonizaram raptos, 

assassinatos e atentados terroristas no país com o intuito de pressionar o então presidente 

César Gaviria para que desistisse da política de extradição dos traficantes colombianos, 

aprovada pelo congresso do país em 1980. Desse modo, os narcotraficantes, ao serem presos, 

seriam julgados nos Estados Unidos e submetidos a penas descomunais, impossíveis de serem 

aplicadas em seu país de origem. 

Para escrevê-lo, García Márquez contou com a ajuda de uma das vítimas dos 

sequestros, a jornalista Maruja Pachón, e de seu marido, Alberto Villamizar, líder político do 

Novo Liberalismo, na Colômbia, e um dos responsáveis pela negociação da rendição de Pablo 

Escobar. Na obra, eles contaram suas experiências durante os seis meses em que ela esteve no 

cativeiro e as negociações realizadas entre governo e traficantes, mediadas por ele. Ao iniciar 

a escrita do livro, o autor percebeu que não havia como desvincular este sequestro dos outros 

nove, que aconteceram ao mesmo tempo no país, e procurou as outras vítimas que 

sobreviveram e estiveram envolvidas na barbárie, para que também colaborassem com suas 

versões sobre o ocorrido. 

O objetivo do presente estudo é a análise da linguagem presente na obra jornalística e 

literária Notícia de um Sequestro, verificando de que maneira García Márquez uniu duas 

vertentes diferentes, com suas particularidades e que, ao mesmo tempo, se complementam 
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para contar esta história que marcou uma era na Colômbia. Nessa discussão, buscou-se 

investigar como o escritor apresenta os fatos jornalística e literariamente. E, nesse diálogo 

entre a linguagem literária e a jornalística, as estratégias estilísticas e a linguagem escolhida 

pelo autor e jornalista foram analisadas para compreender de que modo os fatos foram 

contados ao leitor. 

Para isso, realizou-se um estudo bibliográfico sobre a obra, para o qual contribuíram, 

nesse sentido, algumas leituras teórico-críticas de autores como Lopes (2010) e Pena (2006), 

que ajudaram a entender as relações que podem ser estabelecidas entre os textos jornalísticos 

e literários, convergindo para a relação específica entre Literatura e Jornalismo, além da 

fortuna crítica sobre o autor e a leitura de algumas de suas obras essenciais para a 

compreensão de como ele se utilizava dessas duas vertentes tão díspares. 

O meu estudo sobre a união entre Jornalismo e Literatura em uma obra iniciou ainda 

na graduação do Curso em Licenciatura em Letras Português-Inglês, devido ao fato de eu ser 

graduada também em Comunicação Social, com Habilitação em Jornalismo e querer utilizar 

as duas áreas de formação nos meus estudos. As pesquisas anteriores possuíam esse intuito 

comparativista e de análise da linguagem jornalística e literária em obras de extrema 

iteratura de 

Testemunho e o New Journalism, nas obras de Rodolfo Walsh e Truman Capote: um estudo 

por eles ao misturarem jornalismo e literatura ficção em foco, nas obras latino-

jornalística e literária desses dois importantes autores em diferentes contextos sociais, 

Colômbia e Brasil, respectivamente; e veis, territórios de contato: Literatura, 

jornalismo e cinema em A sangue frio artigo que possui uma abordagem semiótica ao 

analisar a transposição cinematográfica Capote e o livro A sangue frio; todas procuram 

mostrar como esse gênero evoluiu ao longo dos anos e como as obras supracitadas serviram-

se dele para contar histórias de relevância histórica e social, pois denunciam a barbárie de 

regimes ditatoriais, o narcotráfico e a violência nos Estados Unidos. 

A partir disso, percebeu-se também, a necessidade de divulgar os trabalhos de 

autores que misturam gêneros distintos, como o Jornalismo e a Literatura e que, ao unirem-se, 

são considerados, muitas vezes, inferiores pela crítica literária, entretanto, possuem a 

capacidade de ajudar na denúncia e no escl

muitos casos, não relatou a versão das minorias e dos marginalizados pela classe social e 
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política da qual pertencem. Portanto, as pesquisas realizadas serão uma excelente maneira de 

divulgar um gênero tão rico em conteúdo, pesquisa e escrita, o Jornalismo Literário.  

Para construir a presente pesquisa de dissertação foi necessário, inicialmente, 

explorar o conceito de retórica, baseado em Aristóteles, aspectos relativos à narrativa, de 

 (2007) e Ijuim (2010), os gêneros jornalístico e literário, a partir de 

Lopes (2010), o contexto histórico em que as duas obras precursoras do gênero foram escritas 

e quais as transformações estilísticas e sociais que seus autores pretenderam realizar. Para a 

contextualização do período foram utilizados autores como Valadares (2009), que em seu 

artigo intitulado 

do Testemunho de Operación Masacre ma entre o autor 

argentino e Capote, através de suas obras e as vertentes que ambas representaram.  

Em seguida, há necessidade de conceituar a Literatura e o Jornalismo, para 

compreender como essas duas áreas distintas se complementam nas obras dos autores 

estudados, para, em seguida, contextualizar os dois movimentos: a Literatura de Testemunho 

e o New Journalism -

 Barbosa 

 

 a romancista do 

-se traçar o perfil do jornalista e, posteriormente escritor, 

para compreender de que maneira ocorreu a evolução de sua escrita, assim como, as obras nas 

quais ele uniu Jornalismo e Literatura antes de escrever Notícia de um Sequestro. Autores 

como Gilard (2006), Gardner (1995) e Silva (1990) são alguns dos teóricos empregados para 

tratar desse aspecto. 

Nos subcapítulos do capítulo 3 há a análise de três obras do autor que precederam 

Notícia de um Sequestro e que também utilizaram-se do Jornalismo Literário, são elas: Relato 

de um náufrago, Crônica de uma morte anunciada e As Aventuras de Miguel Littín, 

clandestino no Chile. Alguns estudiosos do autor e dos livros, como Sims (1992), Herscovitz 

(2004) e Torreão (2004) ajudaram nesse tema. 

-se do Jornalismo 

na obra Notícia de um -se, primeiramente, a 

contextualização histórica da situação das drogas e da violência na Colômbia. Serão utilizados 

autores como Fraga (2007), que em seu artigo nomeado A geopolítica das drogas na América 

Latina
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rtagens Políticas  Obra Jornalística 4  1974-

governo e narcotraficantes realizaram algumas tentativas de acordo de paz e a análise de 

como o poder público poderia ter evitado tanta violência no país.  

Em relação à linguagem e estilo jornalístico e literário do autor na obra, 

especificamente, teóricos como Granado & Milagres (2013) e Réche (2010), com seus textos 

um sequestro: A sedutora narrativa do real por 

quais abordam questões específicas da obra, como linguagem, memória, jornalismo e 

literatura. E, também, Triviño (1996) em seu texto para a Revista Cuadernos 

Hispanoamericanos, 

qual ressalta aspectos socioculturais colombianos e a maneira como García Márquez escolheu 

para abordar os dez sequestros e contá-los ao leitor. 

dos (1995) também embasará 

a pesquisa desta dissertação, na medida em que subsidiará os estudos relativos à interface 

entre literatura e sociedade, à literatura de resistência e às preocupações do texto literário. 

Lançar-se-á mão, oportunamente, de outros textos para a fundamentação e suporte teórico 

deste trabalho, pois é importante ressaltar que as teorizações relacionadas a cada capítulo, 

acima apresentadas rapidamente, serão apresentadas juntamente com a análise de Notícia de 

um Sequestro, para que o texto fique mais compreensível ao leitor. 
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2 JORNALISMO E LITERATURA: DIVERGÊNCIAS E CONVERGÊNCIAS ENTRE 

OS GÊNEROS 

 

 

O presente capítulo irá tratar sobre alguns conceitos fundamentais para o 

entendimento do estudo realizado nessa dissertação. Portanto, é necessário compreender, 

primeiramente, o que é retórica e narrativa para, em seguida, adentrar no campo dos gêneros 

Jornalísticos e literários, especificamente, esclarecendo, assim, as suas diferenças e 

particularidades. Em seguida, será o momento de depreender o que é o Jornalismo Literário e 

como ele evoluiu ao longo dos anos, assimilando de que maneira essas duas áreas divergem, 

mas também se complementam. 

Desde a Antiguidade se discute a união entre a retórica, tida como própria da 

poesia tinha como propósito a invenção da realidade por meio da imaginação, algo 

con considerava um grave delito abandonar a verdade 

pela imitação das coisas sensíveis, já que o artista é apenas um imitador dessas cópias e 

UIM, 2010, p. 

04). 

Entretanto, Aristóteles via a poética de outra maneira, exprimindo-lhe outro sentido, 

longe de reproduzir passivamente a aparência das coisas, as recria em certo modo, segundo 

passa a ser uma questão de ética, pois depende de quem as produz. 

Atualmente, atribui-

oricamente o que pode ser capaz de 

gerar a persuasão   

a lógica, a clareza, a universalidade, a distinção entre fatos e versões, a fidelidade dos relatos, 

precisa ultrapassar o urgente para retratar o importante, ao se apropriar de alguns recursos 

literários para criar ou contar sua obra.  
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(2007) é:  

 

[...] todo discurso que nos apresenta uma história imaginária como se 
fosse real, constituída por uma pluralidade de personagens, cujos 
episódios de vida entrelaçam num tempo e num espaço determinados. 
Nesse sentido amplo, o conceito de narrativa não se restringe apenas 
ao romance, ao conto e à novela, mas abrange também o poema épico 

 p. 46). 
 

todos os lugares, em todas as sociedades... internacional, trans-histórica, a narrativa está aí, 

-20). Já Culler (1999) acredita que a narrativa 

retrata e visa a transformação, enquanto Benjamin (1980) ressalta que há duas formas de 

contar os fatos: na primeira há um relato superficial dos mesmos, o que faz com que eles se 

esvaeçam; na segunda, há uma história que foi embasada em uma experiência, se tornando 

duradoura já que ela aconselha e assim, pode produzir sentido. Dessa maneira, as notícias 

jornalística  seus recursos e as formas de pensar e fazer  e pela cultura da sociedade em que 

não apenas noticiá-los, observar e refletir os fenômenos sociais para poder transformar a 

sociedade em que vive. 

de sentidos  socialmente compartilhados , que possam colaborar não só para que a 

audiência tenha informação, mas proporcionar situações para que essa audiência possa ser 

 

Lopes (2010) considera os gêneros (de giné = origem) categorias ou formas de 

géneros são diferentes modalidades de criação narrativa, são classes de texto, codificações de 

propriedades discursivas que se determinam e diferenciam por factores variáveis como a 

temática, a finalidade, a estrutura ou a forma" (TODOROV, 1978, p. 49). Ao conceituá-los é 

necessário pens

& WARREN, 2003, p. 

289). 

textos literários, agrupados por qualidades formais e conceptuais em categorias fixadas e 
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utos iguais 

 

 

Através da institucionalização, os géneros comunicam com a sociedade em 
-se 

social, cultural (TODOROV, 1978, p. 52). 
 

Vale ressaltar q

de género foi, ao longo dos séculos, entendido como modelo de criação literária e não, como é 

 

Aristóteles (384  322 a. C) foi o primeiro a dividir as obras literárias em gêneros e 

m forma 

narrativo: a poesia épica do romance; no gênero lírico, as várias formas de poema (soneto, 

 

A partir da década de 1970, a prioridade se encontra no contexto de produção e na 

recepção dos textos literários, o que faz com que ele não se diferencie dos demais elementos 

presentes no discurso literário, pois: 

 

[...] está orientado para o receptor e integra, por isso mesmo, aquilo a que 
chamamos consciência genérica. Essa consciência existe, de uma ou de outra 
forma, em todos os participantes potenciais na comunicação literária. 
Manifesta-se, porém, diversamente no emissor (...) e no receptor (...). Esta 
consciência assume diversas formas; a sua manifestação mínima consiste 
numa aptidão espontânea para distinguir um género de outro género, 
baseando-se tal distinção, na maioria dos casos, numa tradição, isto é, nos 
modelos aceitos por um grupo social (LOPES, 2010, p. 06). 

 

Entretanto, é indispensável salientar que há diferenças em relação à moderna teoria 

literária, que divide, segundo Welleck & Warren (2003), a Literatura em ficção (romance, 

conto e épica), drama (prosa ou verso) e poesia (corresponde à antiga poesia lírica). Por isso, 

A moderna teoria dos géneros é claramente descritiva. Não limita o número das espécies 

possíveis e não prescreve regras aos autores. Admite que as espécies tradicionais possam 

-  (WELLEK & WARREN, 2003, p. 284). 
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A partir dessa definição, se depreende que a definição dos gêneros não pode ser 

estabelecida por um único princípio, sem a análise do contexto histórico de produção e 

contextos históricos determinados ou uma ordenação estável ou constante (LOPES, 2010). No 

presente momento, os gêneros podem ser conceituados, como: 

 

[...] categorias substantivas, representando entidades historicamente 
localizadas, quase sempre dotadas de características formais variavelmente 
impositivas e relacionáveis com essa sua dimensão histórica: são estas 
propriedades que reconhecemos em géneros literários do modo lírico como a 
écloga, a elegia, o ditirambo, o epigrama, o madrigal, o epitáfio, o hino, a 
ode, a canção, etc; em géneros literários do modo narrativo como a epopeia, 
o romance, o conto, a novela, etc; em géneros literários do modo dramático 
como a tragédia, a comédia, a farsa, a tragicomédia, o auto, etc (REIS, 2001, 
p. 246). 

 

Sendo assim, para Reis (2001), eles possuem três categorias: narrativa (romance, 

epopeia, fábula, novela, conto e crônica), lírica (ode, hino, soneto, elegia e canção) e drama 

(sátira, farsa, comédia, tragédia e auto). 

Assim como na literatura, é complicado delimitar os campos do gênero jornalístico, 

pré-formatados, uniformes e estereotipados: 

 

[...] os géneros jornalísticos são rotinas próprias da escrita, caracterizadas em 
cada caso por factores variáveis, desde a forma como aparece a posição do 
autor, o estilo, o tema, até factores como a apresentação e dimensão. São 
mais rotinas e hábitos do que verdadeiros géneros literários, pois enquanto 
no género literário há uma grande liberdade de criação que se traduz no 
carácter original da obra, em cada género jornalístico predomina o 
estereotipo, o hábito e a relativa uniformidade de apresentações (CRATO, 
1986, p. 138). 
 

Lopes (2010) acredita que isso se deva à grande variedade de gêneros jornalísticos 

contemporâneos, devido à multiplicidade de assuntos e a pluralidade do público-alvo. Em 

razão disso, os gêneros jornalísticos pautam as discussões diárias e, muitas vezes, conduzem a 

mensagem de acordo com sua forma e estrutura. É relevante destacar ainda que:  

 

[...] o jornalismo possui três etapas bem definidas: jornalismo ideológico (se 
estende até o final da I Guerra Mundial; doutrinário, moralizante), 
jornalismo informativo (até o final da década de 70 coexistindo com o 
jornalismo ideológico); informação e transmissão de fatos) e o jornalismo 
explicativo (após a II Guerra Mundial); pretende ocupar um novo espaço 
proporcionado pelas informações tecnológicas; possui um espaço maior e 
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uma apuração mais detalhada dos fatos, podendo inclusive, o jornalista 
emitir juízos de valor (FONTCUBERTA, 1996, p. 102-103). 

 

jornalísticos devem, na medida do possível, manter o atributo da atualidade, inovando, através 

. Afinal, 

o gênero jornalístico é dinâmico e se modifica ao longo do tempo, entretanto, não é puro 

devido ao fato de mesclar opinião e informação em muitas de suas reportagens. 

Fontcuberta (1996) destaca que os gêneros jornalísticos são quatro: notícia, 

re

p. 103, 

tradução nossa). 

É a partir desses questionamentos a respeito da narrativa e do seu reflexo no 

jornalismo que se encontra o Jornalismo Literário, o qual foi muitas vezes julgado 

negativamente por alguns críticos, que não consideram possível o diálogo entre Literatura e 

Jornalismo, respeitando as particularidades e pluralidades de cada um.  

O jornalismo do século XIX acontecia de uma maneira diferente da atual, não sendo 

considerado uma profissão. Apesar de prover o sustento para alguns, a atividade jornalística 

era vista como intelectual e política: 

 

Nos jornais, as ideias eram trabalhadas em tipos textuais variados, sendo as 
reportagens ainda pouco exploradas, o que tornava ainda obscura as 
fronteiras entre jornalismo e literatura. Parte dos jornais nem sequer 
publicava reportagens: páginas e páginas eram preenchidas com artigos, 
ensaios, editoriais e até literatura. A distinção entre jornalismo e literatura, 
hoje muito clara, não estava de todo estabelecida (VALADARES, 2009, p. 
05). 

 

Portanto, o Jornalismo Literário está entre nós há mais de um século, segundo 

Valadares (2009), desde que ocorreu a ascensão do realismo na ficção, o qual enfatizava em 

sua temática o comportamental, o que fez muitos autores clássicos utilizarem essa prática, 

entre eles, Balzac, Dostoiévski, Tolstói, Dickens, Flaubert, Defoe, Machado de Assis, João do 

Rio, Euclides da Cunha e muitos outros. 

Todavia, com o tempo, os autores realistas optaram por entrar em um campo mais 

crítico, como a política e a denúncia social de regimes autoritários vigentes em diversos 

países, gerados pelo capitalismo, nas primeiras décadas do século XX. Hemingway, 
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Steinbeck, John dos Passos, Faulkner, James Agee, Graciliano Ramos, entre outros jornalistas 

e escritores, são conhecidos por se utilizarem 

contemporâneo, o fato. Do outro, o jornalismo se esmerando na cobertura de guerras, como a 

Secessão, nos Estados Unidos, a 

(VILLAS BOAS, 2012, p. 19). 

A literatura e o realismo buscavam uma temática relacionada ao campo social, ao 

passo que o jornalismo, escrito de maneira mais detalhada, tentava incorporar métodos mais 

sofisticados no momento da apuração e expressão dos fatos. Havia, de acordo com Wolfe 

(2005), uma espécie de transgressão que fascinava os leitores. 

O Jornalismo Literário é considerado por Pena (2006) como uma reportagem de 

imersão, que necessita de um sólido trabalho de campo para resultar em uma escrita refinada. 

experiências pessoais em relação ao assunto central, incluindo as experiências do próprio 

jornalista, quando 

ou verdade, mas sim de uma verossimilhança. Não se trata da oposição entre informar ou 

entreter, mas sim de uma atitude narrativa 

BOAS, 2012, p. 19, grifos do autor). E é através dessa mistura que se obtém um material rico 

em detalhes e reflexivo socialmente. 

O Jornalismo Literário é assim nomeado: orque seu caráter essencial reside na 

-prima do jornalismo é a realidade. Os jornalistas trabalham 

exclusivamente com relatos verossímeis, sendo inadmissível a transgressão da fronteira entre 

Entretanto, a realidade defendida por muitos 

autores e jornalistas é algo polêmico, difícil de ser compreendida ou classificada e muito 

estudada no campo da filosofia. Entretanto, é importante ressaltar que para o filósofo KOSIK 

(1995, p. 43) ela é: 

 

[...] essencialmente incognoscível, pois é possível acrescentar, a cada 
fenômeno, ulteriores facetas e aspectos, fatos esquecidos ou ainda não 
descobertos, e mediante este infinito acrescentamento é possível demonstrar 
a abstratividade e a não-concreticidade do conhecimento (KOSIK, 1995, p. 
43).  

 



22
 

Por essa razão, o autor defende que é impossível conhecer ou abranger todos os fatos 

na busca da realidade, haja vista que sempre serão acrescentados novos fatos ao que já foi 

no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser 

ntão, não adianta acumular os fatos na 

  

estrutura textual ancora-se no estilo apregoado pela literatura, fazendo uso de recursos que 

buscam humanizar o texto e torná-lo agra

autor). Desse modo, vale lembrar que a Literatura se utiliza da ficção, considerada por 

Coutinho (1976), como um: 

 

[...] produto da imaginação criadora, embora, como toda a arte, suas 
raízes mergulhem na experiência humana. Mas o que distingue das 
outras formas de narrativa é que ela é uma transfiguração ou 
transmutação da realidade, feita pelo espírito do artista, este 
imprevisível e inesgotável laboratório. A ficção não pretende fornecer 
um simples retrato da realidade, mas antes criar uma imagem da 
realidade, uma reinterpretação, uma revisão. É o espetáculo da vida 
através do olhar interpretativo do artista, a interpretação artística da 
realidade (COUTINHO, 1976, p. 30). 

 

Sendo assim, o teórico Villas Boas (2012) acredita que o encontro entre Jornalismo e 

Literatura é possível, 

invenção por parte daqueles que o utilizam. Todavia, a ética, compreendida como o 

compromisso social e crítico, é uma questão de caráter e não de técnica. Por conseguinte, a 

escrita do gênero Jornalismo Literário: 

 

[...] flerta com técnicas típicas do labor literário e se propõe a instigar, 
seduzir, provocar sensações e despertar o interesse do leitor, o chamado 
jornalismo literário foge de olhares pré-formatados e rende textos  sejam 
reportagens ou perfis  que surpreendem a partir de uma pauta que rompe 
com visões óbvias ou hegemônicas sobre a realidade (NECCHI, 2009, p. 
103). 
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É por causa dessa escrita com características literárias, que ao contar histórias reais, 

os autores conseguem deixar seus textos mais agradáveis e atraentes para o leitor mais 

exigente. Por essa razão, o labor do escritor e/ou jornalista necessita de mais tempo para 

resultar em uma obra que rompa com os padrões pré-estabelecidos das redações jornalísticas, 

devido ao fato de que necessita uma: 

 

Profunda observação, imersão na história a ser contada, fartura de detalhes e 
descrições, texto com traços autorais, reprodução de diálogos e uso de 
metáforas, digressões e fluxo de consciência  a gama de recursos é ampla 
para que a realidade seja expressa de maneira elaborada e sob os mais 
variados aspectos (NECCHI, 2009, p. 103). 
 

Como resultado, os textos se tornam mais complexos e criativos em sua construção e 

não se preocupam exclusivamente com a informação, pois há uma preocupação estética, a 

qual é encontrada nos textos literários. Por consequência, segundo Barbosa (2007), o leitor é 

mais cobrado pelo autor, que exige dele mais esforço e perspicácia para a compreensão da 

obra como um todo. Por esta razão, há necessidade de deixar muitos métodos jornalísticos de 

lado, como a objetividade, a imparcialidade, a pirâmide invertida do lead (Quem? Quando? O 

que? Como? Onde? Por quê?), herdada do jornalismo norte-americano, e que faz a 

criatividade ser um fator sem tanta importância: 

 

Com o jornalismo literário, o autor pode ser observador ou até mesmo um 
participante da ação. Além do visto, o não-visto  pensamentos, sentimentos, 
emoções  é descrito a partir de um trabalho de campo efetivo, de uma 
apuração vigorosa, de uma entrevista pautada pelo tempo farto, pela atenção 
e pela acuidade (NECHI, 2009, p. 103).  

 

Ao longo do tempo, o Jornalismo Literário ganhou mais espaço na imprensa em 

geral através de matérias especiais, na televisão, no jornal impresso e em revistas, mídias nas 

quais há possibilidade de haver um trabalho intenso, uma observação mais detalhada entre o 

tudo - 

que uma história é contada e a narrativa precisa ir além dos fatos e de personagens. Ele 

(VILLAS BOAS, 2012, p. 17). Por consequência, há a possibilidade de realizar uma 

reportagem investigativa sem protagonistas, ou até uma crônica ou crítica sem a preocupação 
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com a construção de personagens reais vivendo situações reais. Porém, é necessário apurar os 

fatos e seus envolvidos de maneira criteriosa. 

O jornalista que opta pelo jornalismo literário precisa ir a campo observar, 

questionar, ouvir e falar quando necessário, assim sendo, um dos pontos fundamentais para a 

escrita desse tipo de narrativa é conquistar a confiança das pessoas para que elas lhe relatem 

suas histórias de maneira autêntica e espontânea, selecionando as ocorrências que levem o 

público leitor a se interessar pelo relato, revivê-lo ou imaginá-lo como se o tivessem 

presenciado. 

Nas descrições das cenas e sensações há um profundo humanismo, pois elas são 

cheias de minúcias, como, por exemplo, o relato das cores, a pulsação do coração, as mãos 

trêmulas, um sentimento de raiva, descritos com estilo e traços literários, ou seja, com uma 

linguagem mais subjetiva.   

 O discurso também sofre algumas modificações, pois passa a ser mais requintado. 

Enquanto o Jornalismo busca a verdade e a ética, a Literatura possui preocupações estéticas e 

estilísticas. -

se de uma imaginação tão fecunda que tanto podia absorver o caráter documental da arte 

disso, a literatura passa a ser afetada por um novo discurso, próprio da modernidade, que é o 

do sujeito descentralizado, em que os alicerces da arte convencional sofrerão novas 

experimentações e novas linguagens. Assim, a obra torna-

 

Atualmente, a definição Jornalismo Literário é utilizada para designar todas as 

manifestações jornalístico-literárias ao longo da história. Antes de isso acontecer, duas 

importantes vertentes se desenvolveram nas décadas de 1950 e 1960, a Literatura de 

Testemunho, com a forte presença do escritor e jornalista argentino, Rodolfo Walsh e o New 

Journalism, que se refere à geração de escritores americanos da década de 1960 encabeçada 

por Wolfe, Talese, Breslin, Capote e Mailer, respectivamente. 

 

 

2.1 A LITERATURA DE TESTEMUNHO E O NEW JOURNALISM 

 

 

A Literatura de Testemunho (ou Literatura de Testimonio) está inserida no 

Jornalismo Literário por mesclar o jornalismo com os recursos literários e já foi considerada 
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marginal. É necessário destacar, que esse termo remete à relação entre literatura e violência e 

traz uma série de discussões e contradições. 

A origem da Literatura de Testemunho, para muitos, está na Europa, quando as 

articula sobre a linha tênue da necessidade de narrar a barbárie e a insuficiência de linguagem 

diante do horror e do trauma, paradoxo que põe em cheque a relação entre o real e o ficcional, 

 seu 

cultural e surgiram após a Revolução Cubana. 

Em 1970, o Testemunho foi considerado um gênero pela Casa de las Américas, em 

Cuba, que decidiu conceder um prêmio para essa categoria na realização do seu concurso 

anual. Assim, a Literatura de Testemunho deixou de concorrer entre os gêneros canônicos, 

como as novelas e/ou ensaios e passou a possuir uma categoria própria: 

 

Seria um projeto da Revolução Cubana, um estímulo à construção da 
verdadeira história de opressão da dominação burguesa na América Latina, 
feita a partir da experiência e da voz dos oprimidos. A literatura de 
testemunho praticada, teorizada e divulgada de forma militante por Barnet 
seria fomentada pelo poder institucional e teria, a partir de então, 
conquistado o estatuto de cânon (DE MARCO, 2004, p. 45). 

 

Os critérios para a premiação eram: os méritos literários, atualidade do tema e 

transcendência política e é por isso que há no testemunho uma forte conotação política, pois 

ele dá voz àqueles que são geralmente excluídos pela sociedade (REIS, 2002). A autora ainda 

ressalta que devido ao fato de possuir uma definição vaga e imprecisa, o testemunho adquiriu 

diversas formas de representação e criou uma série de subgêneros, o que torna difícil uma 

classificação, pois: 

 

Entre o testemunho clássico, aquele contado oralmente por um informante 
iletrado, que necessita de um mediador letrado que transforme o relato oral 
em texto escrito, às novelas-testemunhos, produzidas por escritores 
profissionais -, há uma grande variedade de textos que podem ser 
considerados testemunhos, como a história oral, memórias, autobiografias, 
narrativas de cunho antropológico/etnográfico, confissões, romances 
documentais ou não ficcionais, ensaios jornalísticos, literatura dos fatos 
(REIS, 2002, p. 169). 

 

Há um florescimento crescente desse gênero de fronteira na América Latina e ao 

defini-lo acredita-
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pela antropologia e pela literatura e assume modalidades próprias tanto do discurso histórico 

 a Literatura de Testemunho: 

 

[...] não se filia à concepção de arte pela arte. Ela vai reivindicar uma 
conexão com o mundo extraliterário. Teoricamente, nesse sentido, é 
importante examinar o caráter específico da configuração discursiva do 
testemunho. Estabelecendo dificuldades para abordagens e procedimentos 
convencionais da Teoria Literária, não estamos em um campo de 
entendimento da arte como representação, no sentido atribuído à mimese 
aristotélica (GINZBURG, 2007, p. 02). 

 

insistência em normatizar a literatura de testemunho que, como toda forma, e talvez esta de 

 

A Literatura de Testemunho possui duas correntes, uma ligada aos estudos sobre a 

literatura na América Latina e outra no campo da reflexão, a shoah, termo que substitui a 

palavra holocausto: 

  

Ambas entendem ser a mimeses a natureza da literatura, no entanto, 
desenvolvem indagações bastante diversas sobre as possibilidades de a 
palavra representar a realidade, formulando, no limite, hipóteses antagônicas 
de interpretação da produção literária que tem sido designada pelo conceito 
de testemunho (DE MARCO, 2004, p. 45). 

 

Quando se fala sobre a Literatura de Testemunho, com seus estudos voltados para a 

América Latina, é importante ressaltar que ela possui duas vertentes com um vínculo entre a 

produção literária e o resgate histórico contemporâneo. Todavia, a vertente que cabe ao nosso 

combinações de discursos literários, documentais ou jornalísticos, registram e interpretam a 

É por isso que o século XX é uma época propícia para o testemunho, em virtude da enorme 

presença de guerras e os genocídios que ocorreram pelo mundo.  

O testemunho apresenta características ligadas ao compromisso político, nele o 

escritor e jornalista precisa dar voz ao marginalizado para contrapor sua narrativa à história 

mônica da história. O organizador do texto precisa 

ser solidário e deve reproduzir fielmente o discurso do outro; este se legitima por ser 

(DE MARCO, 2004, p. 46). 
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O testemunho não se restringe ao depoimento direto, pois os recursos e a linguagem 

escolhidos devem ser pensados e elaborados de uma maneira criteriosa, haja vista que muitas 

histórias são traumáticas e possuem descrições difíceis de serem relatadas.  

 

Um real traumático exposto pode não ser compreendido, e ainda, não ser 
aceito, quando seu impacto é intolerável. A configuração discursiva pode 
aumentar a capacidade de preservar o teor do que foi vivido junto à memória 
do público. A memória do testemunho desconstrói a história oficial, e a 
presença do estético pode cumprir um papel ético (SELIGMANN-SILVA, 
2007, p. 57). 

 

É possível, então, utilizar-se de um acabamento formal, literariamente estilizado, dessa 

contrariedade ao discurso 

hegemônico, o valor ético da narração pode justificar a incorporação de componentes 

 

Ao pensar em literatura e jornalismo, relações entre a linguagem e aquilo que é 

exterior a esta, ou seja, o factual, é importante destacar que na Literatura de Testemunho os 

autores, segundo Reis (2001), precisam contar o que muitas vezes parece ser inenarrável ou 

inconcebível: 

 

[...] acarreta um complexo jogo entre o narrador/testemunha, seu texto e seu 
público leitor, pois narrar implica em um engajamento moral e ético que 
tenta preencher os espaços deixados em branco pela historiografia oficial, 
que, portanto, implica em um contar da margem, do não autorizado, tarefa 
árdua que coloca em confronto, a tragédia e o trauma que significam 
negação de memória, lado a lado com a tentativa de resgatar a história, por 
necessidade de sobrevivência e reconstrução de uma memória fragmentada 
pelo mesmo trauma que a gerou (REIS, 2001, p. 844). 
 

São acontecimentos a respeito dos quais, devido à violência de estado, a história 

híbrido entre o documental, o histórico e o ficcional se localizam um grande número de textos 

que vieram a público a partir dos processos de democratização, quando se recuperou o direito 

 

nos domina há séculos e que nas últimas décadas se embruteceu como consequência da 

concreta das histórias que a h
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jornalísticos não reescrevem o que já foi publicado, mas o que ainda não foi escrito, pois vão 

 

As 

Memórias do Cárcere, faz uma reflexão sobre o termo literatura de testemunho ressaltando 

 uma testemunha, que é sempre um foco singular 

de visão e elocução. Logo, o testemunho é subjetivo e, por esse lado, se aparenta com a 

se equilibrar entre a mimeses de atos e acontecimentos que realmente ocorreram relatando-os 

com fidelidade ao leitor e, em alguns momentos, realizar alguns juízos de valor às situações 

mostradas. 

O livro Operação Massacre, do escritor e jornalista argentino Rodolfo Walsh, escrito 

em 1957, é um exemplo coerente desse tipo de narrativa. A obra descreve os fuzilamentos de 

doze civis, após a deposição do regime peronista na Argentina na mesma década, e dá voz a 

 testemunho 

de Walsh não conta uma vida por seu interesse de caráter individual e singular, mas sim a de 

indivíduos escolhidos pela relevância de suas histórias, dentro do contexto social de violência 

Por meio da riqueza de detalhes da obra, 

torna-se possível imaginar a fisionomia dos fuzilados, sua dor e angústia no momento da 

execução, assim como o cenário de barbárie que o livro retrata. 

Portanto, é possível afirmar que ao escrever Operação Massacre, Walsh foi o 

precursor desses relatos jornalísticos que mesclam ficção e realidade e que tiveram sua 

explosão na década de 60. 

 

O New Journalism se consolida em um momento de crise, quando os 
acontecimentos excedem a capacidade de compreensão, e por outro lado, 
como uma resposta ao desgaste das formas realistas tradicionais, o que 

(REIS, 2002, p. 171). 
 

Diferentemente do aprimoramento percebido nos textos estadunidenses, que 

utilizavam as técnicas do Novo Jornalismo em prol do embelezamento estilístico, Walsh 

usava tais técnicas para: 

forma clara o caos de violência em que se encontrava a sociedade argentina naquele 

 

Assim sendo, o testemunho jornalístico possui uma poética própria, devido às novas 

necessidades que surgem com a modernidade, ou seja, é uma transformação do realismo 
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social, pois há novas técnicas de narratividade empregadas. As entrevistas, gravações, 

pa

como o ponto de vista interno, o diálogo, a saturação do texto, detalhes da vida e dos hábitos 

do personagem e principalmente uma organização e coerência interna, próprios do texto de 

Literatura de Testemunho é fácil notar que o autor consegue enredar o leitor em sua 

criatividade, expressa no texto pelo seu ponto de vista sobre os acontecimentos. 

Manuel Galich definiu o gênero como diferente da reportagem ou de uma narrativa 

ficcional. Ele ressalta que: 

 

O testemunho difere da reportagem porque ele é mais extenso, trata com 
mais profundidade seu tema, deve apresentar uma qualidade literária 
superior e não é efêmero como a reportagem que vincula à publicação em 
veículos periódicos. Distingue-se da narrativa ficcional, porque descarta a 
ficção em favor da manutenção da fidelidade aos fatos narrados. Afasta-se 
da prosa investigativa, na medida em que exige o contato direto do narrador 
com o ambiente, fatos ou protagonistas que constituem sua narração (DE 
MARCO, 2004, p. 50). 

 

Os personagens ou sujeitos da obra são escolhidos pela relevância que eles possuem 

naquele contexto social que será retratado, como as pessoas oprimidas por determinados 

regimes políticos por serem opositoras a ele. 

Para construir uma obra fidedigna, segundo De Marco (2004), Walsh utilizou pré-

textos, como os testemunhos imediatos, depoimentos, cartas, memórias, porém também é 

possível usar diários e autobiografias, assim como discursos considerados não ficcionais - 

biografias, testemunhos etnográficos e historiográficos. Há, portanto, o convívio de dois 

discursos   brotariam as tensões que configurariam o 

perfil literário do texto. Estas tensões se dariam entre o fictício e o factual, entre literariedade 

 

 figura do mediador seu principal traço distintivo. 

Apontado como elemento-chave para a sua realização e para a alocação no plano-acima, o 

mediador subverte ainda os elementos da comunicação, podendo duplicá-

MARCO, 2004, p. 46). Para Ginzbur O narrador testemunhal pode ser examinado como 

2007, 

p. 02). O mediador, portanto, quando transcreve os acontecimentos de acordo com o relato do 

subalterno, desprovido de voz, se torna um canal por onde a informação é transmitida. 

Entretanto, a partir do momento que o intermediário:  
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[...] ultrapasse este limite e reconstrua o discurso inicial, funcionará como 
segundo emissor da mensagem; podendo até mesmo alterar, censurar e/ou 
invalidar, o discurso do subalterno. Pode ainda transformar a obra 
testemunhal em literária, no sentido canônico, segundo seus propósitos 
(PITA, 2005, p. 850). 

  

Quanto ao New Journalism, pode ser definido como um movimento jornalístico e 

literário específico de uma época, o qual contou com o suporte de autores como Norman 

Mailer, Gay Talese, Tom Wolfe e Truman Capote. Nechi (2009) lembra que o momento era 

propício para questionamentos, pois era o Pós Segunda Guerra Mundial, época em que tudo 

era indagado, a sociedade, as instituições, etc. 

 

Os hippies, coloridos e entorpecidos, pregavam paz, amor livre e sexo  
também  livre. Retorno ao primitivismo. Culto à espiritualidade e ao 
misticismo, muitas vezes personificado em gurus orientais. Redescoberta dos 
escritores beatniks  Allan Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs  e 
sua literatura que, na década anterior, fugia de padrões formais e abordava 
temas controversos. Isso tudo ecoou no jornalismo. Podia-se fazer mais, 
então acabou retomada a ideia de que a arte de contar boas histórias é 
fundamental para o jornalismo (NECHI, 2009, p. 104). 

 

Sendo assim, as produções jornalísticas do período também entraram em cheque, 

pois eram marcadas pela rigidez da técnica da pirâmide invertida e do lead, que teve seu 

por uma comunicação precária, uma produção jornalística incipiente e parques gráficos lentos. 

Identificar o assunto central, determinar o valor e editar com facilidade e rapidez as matérias 

02). Como a parte menos importante da notícia era obrigatoriamente colocada ao final do 

texto, era fácil e rápido tirá-la, caso fosse necessário. 

Entretanto, os jornalistas perceberam que para relatar aquele momento de 

efervescência cultural que o mundo vivia, principalmente nos Estados Unidos, eram 

necessárias outras técnicas e não apenas as fórmulas jornalísticas clássicas e herméticas. A 

passando pela grande imprensa, alcançando as revistas e atingindo sua forma de expressão 

máxima em livros- sa demarcação do Novo 

Jornalismo como algo que abordava as revoluções sociais e culturais da década de 60, o livro 

A Sangue Frio 

tema central a contracultura. Da mesma forma, outros 
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Os autores/jornalistas desse período se tornaram famosos e aclamados. Muitos 

possuíam personalidades extravagantes e contestadoras, entretanto, alguns autores defendem 

que os protagonistas desse período não criaram nada novo, como a jornalista norte americana 

Lilian Ross que polemiza ao dizer:  

 

Há boa escrita e má escrita no jornalismo. Todo o barulho em torno do New 
Journalism foi promocional, e os esforços que nasceram ao redor dele são 
artificiais. Podem ajudar nas vendas, mas não a escrever. Não havia nada de 
novo nele além da irresponsabilidade de grande parte do material (ROSS, 
2006). 

  

Villas-

nesse movimento, pois o que escritores e jornalistas como Gay Talese, Norman Mailer e Tom 

Wolfe faziam já existia desde o século XIX de maneira arrojada. Todavia, ele ressalta que a 

novidade estava no fato de os leitores comprarem uma narrativa jornalística com requintes de 

subjetividade. 

É significativo lembrar que os protagonistas desse movimento foram elogiados por 

suas narrativas e por um público-leitor fiel, contudo também foram duramente julgados por 

 

 

[...] ao buscarem a ficção para criar os textos, que inicialmente eram apenas 
reportagens e depois viraram livros. Inclusive o nome do movimento, New 
Journalism, foi utilizado inicialmente para designar de forma jocosa o 
jornalista britânico WT Stead, que forjava duas notícias ao recriar a 
atmosfera das entrevistas no texto, segundo Ferreira (2004). Porém, em 
1973, Tom Wolfe escreveu um manifesto utilizando o Novo Jornalismo com 
outro sentido, mais positivo e exaltando as qualidades literárias do texto 
(ANDRETTA, 2008, p. 121). 

 

Acredita-

fundamental o registro da realidade de maneira mais subjetiva, assim como se faz na 

contravenção por parte dos jornalistas/escritores que cativou o público leitor, tornando os 

livros produzidos nesse período verdadeiros cânones literários. 

Um dos precursores desse movimento literário, citado anteriormente, é o jornalista e 

escritor norte-americano Truman Capote e seu livro A Sangue Frio (1965), denominado pelo 
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próprio autor como um romance de não-ficção. A obra demorou quase seis anos para ser 

finalizada, devido à apuração aprofundada dos fatos e dos envolvidos no violento assassinato 

da família Clutter, em 1959, no estado do Kansas, Estados Unidos. O autor imergiu nos 

acontecimentos por intermédio de uma escuta psicológica dos perfis dos assassinos, 

capítulos, cruzando fatos e lugares. 

Em razão disso, Truman Capote foi e ainda é uma das principais referências desse 

movimento literário e momento histórico, se tornando um autor importante por várias razões:  

 

a) sua obra A Sangue Frio é considerada pelos seus pares pertencente ao 
jornalismo literário e foi um best-seller logo quando lançada; b) pela mesma 
obra foi bastante criticado por ter ficcionalizado certos trechos, o que não 
poderia acontecer, uma vez que a proposta era se submeter aos fatos reais; c) 
o próprio autor inovou bastante no gênero, migrando da reportagem para o 

-ficção (ANDRETA, 2008, p. 
121).  

  

No New Journalism, o escritor utiliza outra abordagem para as suas reportagens, ou 

seja, mais literária e, era isso que chamava a atenção do leitor e da crítica. O jornalista e 

escritor Tom Wolfe (2005) explica sua atração por esse gênero literário controverso para 

alguns: 

 

O que me interessava não era simplesmente a descoberta da possibilidade de 
escrever não-ficção apurada com técnicas em geral associadas ao romance e 
ao conto. Era isso  e mais. Era a descoberta de que é possível na não ficção, 
no jornalismo, usar qualquer recurso literário, dos dialogismos tradicionais 
do ensaio ao fluxo de consciência, e usar muitos tipos diferentes ao mesmo 
tempo ou dentro de um espaço relativamente curto [...] (WOLFE, 2005, p. 
28). 

 

Segundo Wolfe (2005), quatro recursos compunham a nova forma de tratar a 

informação: o primeiro era contar a história passando de cena a cena, assim como em uma 

novela, e não simplesmente narrar os fatos historicamente, os testemunhando assim como, a 

vida dos envolvidos no momento em que eles ocorriam.  

O segundo está em registrar os diálogos completamente, pois, dessa maneira mais 

realista, o autor consegue envolver o leitor com mais eficiência. Já o terceiro está no ponto de 

vista em terceira pessoa, que propicia aos leitores participarem do movimento da história 

segundo a perspectiva de um personagem. Sendo assim, o leitor percorre cena a cena por meio 

dos olhos de um personagem particular, o que o permite experimentar a realidade emocional 
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de cada cena, como se leitor, da mesma forma que o personagem, estivesse presente naquele 

momento. O

entretanto, era o único ponto de vista oferecido.  

O quarto e último está em descrever os fatos, cenas, lugares e perfis psicológicos de 

maneira minuciosa, como se o autor estivesse presente na cena. Isto consiste no: 

 

[...] registro dos gestos, hábitos, maneiras, costumes, estilos de mobília, 
roupas, decoração, maneiras de viajar, comer, manter a casa, modo de se 
comportar com os filhos, com os criados, com os superiores, com os 
inferiores, com os pares, além dos vários ares, olhares, poses, estilos de 
andar e outros detalhes simbólicos do dia-a-dia que possam existir dentro de 
uma cena. Simbólicos de que? Simbólicos, em geral, do status de vida da 
pessoa, usando essa expressão no sentido amplo de todo o padrão de 
comportamento e posses por meio do qual a pessoa expressa sua posição no 
mundo ou o que ela pensa que é seu padrão ou o que gostaria que fosse. O 
registro desses detalhes não é mero bordado em prosa. Ele se coloca junto ao 
centro de poder do realismo, assim como qualquer outro recurso da literatura 
(WOLFE, 2005, p. 54). 

 

O autor é muito conhecido por ter utilizado o chamado fluxo de consciência em suas 

histórias, antes utilizado somente na literatura. Consiste em uma técnica narrativa que relata o 

ponto de vista do personagem de acordo com seus pensamentos, 

 

A Literatura de Testemunho e o New Journalism possuíam semelhanças quanto ao 

fato de utilizarem técnicas jornalísticas e recursos literários em suas narrativas, o gênero de 

não-ficção. Entretanto, nos Estados Unidos se tratava de testemunhar 

sociais, comportamentais e culturais da 

1995, p. 147). 

Conclui-se, portanto, que diferentemente do rebuscamento dos textos americanos 

que, de forma geral, usavam as técnicas do Novo Jornalismo em prol da ornamentação 

estilística, Walsh as utiliza para problematizar a realidade política expondo claramente o caos 

e a violência em que estava submetida a sociedade argentina naquele momento. 
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2.2 O JORNALISMO E A LITERATURA NAS OBRAS OPERAÇÃO MASSACRE E A 

SANGUE FRIO 

 

 

Ao ler Operação Massacre, de Rodolfo Walsh e A Sangue Frio, de Truman Capote o 

leitor tem a certeza de estar diante de duas obras híbridas, que misturam características 

jornalísticas e literárias, com nuances historiográficas, como é o caso da obra Walshiana. 

Além de os autores informarem sobre os eventos, eles utilizam uma linguagem que se alterna 

entre a objetividade referencial do jornalismo e a preocupação estética da literatura.  

Será discutido neste capítulo de que maneira Walsh e Capote abordam, por meio das 

obras supracitadas, a ditadura e o abuso do poder na Argentina; e o assassinato de uma família 

honesta e honrada no interior de uma pequena cidade norte-americana, respectivamente, 

fazendo uso dos recursos jornalísticos na investigação dos fatos e da literatura ao contá-los de 

maneira delicada e harmoniosa em suas narrativas. 

 

2.2.1 Operação Massacre, de Rodolfo Walsh 

 

O livro Operação Massacre, do jornalista e escritor argentino Rodolfo Walsh (1957) 

se insere nesta nova forma de narrar e foi o precursor do gênero Literatura de Testemunho. A 

obra é resultad

chamado Mayoría. Com o passar do tempo, Walsh resolveu ampliá-la com a colaboração da 

jornalista Enriqueta Muñiz.  

Em 1955 ocorreu uma revolta militar na qual foi deposto o governo Perón, 

responsável por diversos avanços sociais, como o aumento dos salários da classe trabalhadora, 

redução das jornadas de trabalho abusivas, a emancipação feminin que sem dúvida 

desagradou os setores conservadores e oligárquicos; e também um alto grau de violência  a 

tendência política dos funcionários civis, afiliação obrigatória ao partido Peronista, controle 

781). Ocasionando também a repressão da 

polícia e da oposição do país, levando, mais tarde, a uma guerra civil. 

O novo governo proibiu que o nome de Perón fosse pronunciado, a legislação 

trabalhista tinha sido derrogada e o presidente, o general Pedro Eugênio Aramburu havia 

mandado matar o general Juan José Valle, padrinho de seu casamento. Isto ocasionou a 

chamada Revolução Libertadora a qual aparentemente buscava colocar fim em algumas 
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situações, mas também dar os devidos direitos às classes trabalhadoras, lembradas alguns 

781). Havia uma carga de rancores acumulada durante 12 anos, a qual ocasionou ódio e o 

enfrentamento de classes, causando ainda mais medidas repressivas com o intuito de coibi-las. 

Em 09 de junho de 1956 houve a tentativa de um golpe militar organizado pelo general Valle 

contra militares da Revolução Libertadora, apoiado por peronistas. O golpe fracassou e 

muitos líderes foram fuzilados. 

As primeiras denúncias ocorreram em um jornal de pequeno porte chamado Mayoría 

e falavam sobre o fuzilamento de civis sem relação com o movimento. Essas mortes teriam 

acontecido no lixão José Luís Suárez, subúrbio de Buenos Aires, na mesma noite em que 

ocorreu o levantamento e antes da proclamação da Lei Marcial. Eram treze civis que se 

encontraram na casa de um vizinho para escutar a transmissão radiofônica de uma luta de 

boxe. Esses trabalhadores eram simplesmente peronistas e, em sua maioria, estavam 

desacostumados com as greves. Eles também não tinham o apoio sindical, pois durante o 

período dos primeiros governos peronistas (1946-1955), os sindicatos eram quase como uma 

instituição paraestatal. Segundo Adoue

intervalo do serviço, no café ou depois do futebol e no almoço familiar aos domingos, que 

66). A autora ainda destaca que: 

 

Se, no começo, o Estado e a grande imprensa mantiveram silêncio rigoroso 
sobre estes acontecimentos, as denúncias de Walsh os obrigaram a se 
pronunciar. A acusação do autor sobre as ilegalidades dos fuzilamentos 
exigia provar que eles foram prévios à vigência da Lei Marcial, esforço que 
ocupou um papel central da investigação (2008, p. 69). 

 

Surge então Operação Massacre, que relata mortes arbitrárias nas quais as vítimas 

desconheciam o que estava ocorrendo. Foglia (2005) lembra que Walsh denunciou o regime 

totalitário de um governo que havia proposto a igualdade social. Portanto, será nesse cenário 

hostil e de violência extrema que a obra será construída:  

 

em que ele mesmo se inclui, são vistos pelo Estado como possuidores de 
uma vida nua, que pode ser exterminada. A narrativa se estrutura na busca 
do narrador pela compreensão de um mundo que repentinamente torna-se 
hostil. O resultado dessa tentativa de compreensão reflete-se na própria 
forma do texto. O estranhamento faz parte da sintaxe do texto, e imprime 
nele as marcas de violência. É a busca de sentido e a impossibilidade de 
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retornar a um estado de harmonia [que] fazem com que Operação massacre 
possa ser lida como um romance de testemunho: testemunho porque seu 
universo é o da vida nua (VALADARES, 2009, p. 09). 

 

Walsh expõe sua voz e se coloca em diferentes espaços, usando diferentes pontos de 

vista e trocando de ângulos a todo momento para narrar o inenarrável: 

 

É uma escrita não assertiva que a cada passo encontra-se com a falta de 

os fatos acontecidos e a capacidade abarcadora de qualquer matéria 
significante através da exploração de táticas e estratégias de persuasão e 

 
 

Operação Massacre está dividido em três partes, além do prólogo, uma dedicatória, 

desde o momento da detenção dos civis, o percurso e os fuzilamentos, assim como a fuga; na 

-argumentos os quais respondem a 

todas as dúvidas levantadas pelos acusados e envolvidos no caso e noticiadas pela imprensa. 

benefício da eficácia persuasiva do discurso, antecipando o caráter probatório de algumas 

momento houve mudanças, como o acréscimo ou o resumo de algumas informações que o 

autor julgou necessárias. 

No prólogo, o escritor relata a primeira vez em que ouviu falar sobre os fuzilamentos 

e como sua investigação começou. Ele se coloca em primeira pessoa, fala sobre seu codinome 

usado durante um ano, Francisco Freyre, a documentação falsa, o encontro com o 

sobrevivente Livraga e os parentes das vítimas, depoimentos, documentos, delatores e heróis 

 

 ao escrever sobre a dura realidade dos crimes sociais e 

individuais usando a subjetividade, ou seja, recursos literários que corroboram para que 

ocorra humanização na descrição dos envolvidos, como o fato de todos terem uma vida 

pessoal, uma família, entre outros. Recursos esses que aproximam o leitor do drama pessoal 

vivido por eles. Um exemplo disto ocorre no fragmento em que o autor descobre a derrota de 
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lado o 

(FOGLIA, 2005, p. 782). 

Em certas passagens Walsh é objetivo e direto ao contar que os fuzilamentos foram 

uma manobra militar, como no trecho: 

 

A primeira notícia dos fuzilamentos clandestinos em junho de 1956 chegou a 
meus ouvidos de forma casual, no fim desse ano, num café em La Plata onde 
jogávamos xadrez, falávamos mais de Keres ou Nimzovitch do que de 
Aramburu e Rojas, e a única manobra militar que gozava de algum renome 
era o ataque à baioneta de Schlechter na abertura siciliana (WALSH, 2009, 
p. 13).  

 

Ao relatar que no extermínio houve um sobrevivente, o escritor utiliza frases dignas 

nte de um 

os fatos se dividindo entre a indignação, ao ver Livraga machucado, e a oportunidade de 

contar uma história reveladora (WALSH, 2009, p. 15). 

Quando o escritor recorda a noite dos massacres, 09 de junho, ele mistura diferentes 

planos temporais na narrativa:  

  

Temos o tempo da escrita do prólogo (1964), o da noite em que o autor se 
informa sobre os fuzilamentos, em La Plata (dezembro de 1956), o da noite 
da Revolução do Valle (junho de 1956), o tempo da investigação (a partir de 
dezembro de 1956). É um vai e vem no tempo, como no trecho em que ele 

 pretérito perfeito que se aproxima 

a noite do massacre (FOGLIA, 2005, p. 783). 
 

Para Foglia (2005) o autor, ao apresentar esses detalhes, se torna uma testemunha dos 

massacres e, em alguns momentos, um protagonista secundário dos fatos. Entretanto, é o 

protagonista na investigação dos crimes devido às suas denúncias. Ele recria diálogos, 

descobre que os sobreviventes são sete e mostra ser um hábil investigador. 

 

No conjunto da obra, o narrador em primeira pessoa organiza a inserção dos 
diálogos reconstruídos pelas testemunhas, citações de testemunhas em estilo 
direto, textos de telegramas, longos trechos de declarações reproduzidas de 
jornais ou perante juiz, trechos de visões taquigráficas de prestação de contas 
dos acusados à Junta Consultiva. O registro da narração passa do jargão 
judiciário e policial ao coloquial, às vezes provocando contrastes de efeito 
irônico (ADOUE, 2008, p. 70). 
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Essa mistura na maneira de escrever torna o texto mais acessível ao leitor e é 

comprovada no seguinte trecho: ele para em um dia em que as leis 

ordinárias estão em vigor, não formalmente acusado de qualquer coisa, mas não existe crime 

em que a prisão de verdade seja um choque: , 2009, p. 

170). 

Para Pita, Operação Massacre 

historiográfico. A leve tônica jornalística não interfere na literariedade do texto, o modo como 

Walsh se coloca, o ponto de vista que apresenta da casa de um subalterno, cujos dramas 

transcreve, demon

seguir: 

 

Sua casa transcende a classe média suave e satisfeita. Desde os mobiliários 
de série, até os pratos ornamentais que estão nas paredes reafirmam frases 
distraídas -  ou alguma audácia 
ingênua  -, até a 

43). 
 

No caráter literário, Walsh traça o perfil das vítimas, ou seja, é a partir da descrição 

pregressas contadas em tempo passado até o momento em que se reúnem em torno de um 

aparelho de rádio na casa do vizinho para acompanhar uma luta de boxe, alheios aos 

no presente, tempo que acompanhará o enredo seguinte. 

Em Operação Massacre 

que aconteceu, mas também leva o narrador a ganhar consciência política, embora seja 

necessário que ele tenha perdido a crença na justiça; é a passagem do tempo da inocência ao 

-o em um sujeito 

questionador e que vai clamar pela aplicação da lei. 

É possível perceber na obra um forte tom de subjetividade ao notar que o narrador 

procura manter um certo distanciamento, porém, em alguns momentos, ele tenta não lembrar 

Ele se situa entre a objetividade jornalística ao contar os fatos e a necessidade em fazer 
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literatura, devido ao fato de ter apoiado no passado aquele governo que ele agora denunciava 

(FOGLIA, 2005). 

Percebe-se nos textos walshianos uma pluralidade de vozes, nos quais o leitor 

conhece diferentes versões, desde as vítimas até os assassinos, dos mandantes aos juízes, 

testemunhas e a do próprio autor em primeira pessoa: 

 

Não há o apagamento da voz do autor. Preserva o anonimato das fontes 
quando necessário, mas não dilui os personagens num magna amorfo. 
Observamos os deslocamentos dessas vozes. O narrador não é onisciente, é 
narrador/detetive que expõe suas dúvidas e fracassos. Essa posição supõe ao 
mesmo tempo uma estratégia persuasiva do escritor e do propagandista e 
uma postura política do militante (ADOUE, 2008, p. 63). 

 

Walsh se coloca no texto, como mencionado por Adoue (2008), e isto traz mais 

humanidade aos relatos, pois o leitor sente, em muitos trechos, o desabafo do escritor, que se 

mostra indignado com a violência cometida pelo Estado. A respeito disso, Piglia acredita que: 

 

Por um lado, outra vez, o intelectual, o alfabetizado, enfrenta o Estado, vê 
que o Estado está construindo um relato falso dos fatos, e para construir essa 
contra realidade, registra as versões antagônicas, sai em busca da verdade, de 
outras versões, de outras vozes. Se trata de fazer ver, como esse relato estatal 
oculta, manipula, falsifica, e fazer aparecer então, a verdade na versão da 
testemunha que viu e sobreviveu. Se vocês lerem Operação Massacre verão 
que o livro vai de uma voz a outra, de um relato a outro, e que essa história é 
paralela à desarticulação do relato estatal. Esses trabalhadores peronistas da 
resistência que viveram essa experiência brutal e deram ao escritor 
fragmentos da realidade, são as testemunhas que naquela noite viram o terror 
da história de frente [...] (1999, p. 8). 

 

Os personagens não sustentam o título de heróis, mas de homens e mulheres de carne 

e osso que tiveram a coragem de realizar um gesto em maior ou menor grau. Dessa maneira, 

evidente no seguinte trecho do livro: 

 

Nicolás Carranza não era um homem feliz nessa noite de 9 de junho de 1956, 
protegido pelas sombras, acabava de entrar em casa e talvez viesse 
remoendo algo por dentro. Nunca saberemos ao certo. Os homens levam 
para o túmulo muitos pensamentos amargos, e no túmulo de Nicolás 
Carranza a terra já está ressecada. Por um momento, no entanto, conseguiu 
esquecer suas preocupações. Após o sobressaltado silêncio inicial, um coro 
de vozes estridentes se elevou para recebê-lo. Nicolás Carranza tinha seis 
filhos. Os menores talvez tenham se enroscado em suas pernas. A maior, 
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Elena, quem sabe pôs a cabeça ao alcance da mão do pai. A pequenina Julia 
Renée  de apenas quarenta dias  dormitava (WALSH, 2009, p. 25). 

 

Fica claro nesse fragmento o fato de que Carranza, assim como os outros, era um 

homem comum, trabalhador, com dificuldades, mágoas e uma família para sustentar. 

Portanto, os personagens de Walsh não permitem ser estereotipados ou exotizados, sua 

recepção é bem menos passiva. 

Pita ressalta que essa obra criou muitos paralelos em toda a América Latina, pois este 

- mesmo porque 

se presta melhor à denúncia que a proposição de soluções políticas ou divulgação de 

scute em sua obra se os homens 

exterminados realmente fizeram um complô contra o governo argentino, mas as 

arbitrariedades às quais eles como cidadãos, trabalhadores, pais de família e maridos foram 

submetidos irregularmente pelo poder público, apenas por discordarem de seus métodos ou 

estarem no lugar errado, na hora errada. 

 

2.2.2 A Sangue Frio, de Truman Capote 

 

Truman Capote iniciou sua vida profissional no jornal como mensageiro do 

departamento de Artes da New Yorker, entretanto, foi demitido do emprego por ter cometido 

algumas falhas, entre elas, dizer que era um escritor e não apenas um mensageiro.  

 

Dedicou-se de corpo e alma à literatura e foi reconhecido com o conto 
Miriam. Então, nessa época, conseguia escrever para jornais e revistas como 
escritor e adquiriu renome, em 1948, com o trabalho Other voices, other 
rooms, que lhe rendeu prêmios literários, como o Henry Memorial Short 
Story Price (ANDRETTA, 2008, p. 03). 

 

Mais tarde ficou conhecido com a adaptação para o cinema de seu romance Breakfast 

at Tiffany´s (Bonequinha de Luxo). Por essa época ganha a alta sociedade e o direito de ir e 

vir de algumas publicações jornalísticas. Era frequentador assíduo das festas da sociedade 

mais rica de Nova York e, ao mesmo te

vários inimigos, principalmente por não aceitar críticas aos seus trabalhos. 

Para Matinas Suzuki Jr, autor do prefácio da edição em análise (CAPOTE, 2003), o 

livro revela muito da filosofia editorial da The New Yorker e do tipo de jornalismo produzido 
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apoiaram as escolhas de Truman e o apoiaram desde o início da investigação. Pode-se dizer, 

portanto que: 

  

Uma das grandes sacadas da dupla foi ter percebido que havia uma 
sedutora zona cinzenta entre o jornalismo e a literatura  e ter feito 
dessa área de névoas um dos pilares editoriais de uma publicação de 
periodicidade semanal. Para Shawn interessavam pouco os detalhes, a 

que precisava publicar mais do que fatos, ele queria uma história que 
 cidade do 

Meio-
ter um relato definitivo sobre como um trauma pode marcar as 
experiências humanas em um lugar provinciano, num momento em 
que a América explodia em conflitos sociais, Shawn poderia muito 
bem esperar mais de meia década (SUZUKI, 2003, p. 42).  

 

Fernandes destaca que 

A Sangue frio

adentrar um mundo de sentimentos envolvendo uma cadeia interminável de personagens, de 

investigadores a amigos íntimos das vítimas. E conseguiu fazê-lo sem necessariamente se 

escritores ao tentar produzir reportagens "de autor". 

Capote lembra que antes de A Sangue Frio

formas de fazer Jornalismo, pois acreditava que nada realmente importante havia acontecido 

na literatura em geral desde os anos de 1920; e o lado mais artístico do jornalismo era 

designado somente para textos autobiográficos ou ensaios: 

 

A partir de The muses are heard
diferentes: eu queria produzir um romance jornalístico, uma obra de grande 
porte que tivesse a credibilidade do fato, a instantaneidade do cinema, a 
profundidade e a liberdade da prosa, e a precisão da poesia. Mas foi só em 
1959 que algum instinto misterioso me conduziu para o meu tema  um 
obscuro caso de homicídio numa região isolada do Kansas , e foi apenas em 

. [...] Muita gente achou 
que fosse loucura minha passar seis anos vagando pelas planícies do Kansas; 

proclamando que era  (CAPOTE, 2006, p. 12). 
 

Ele destaca ainda que 

utilizar da 
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os disfarces, e não fabricá-  

O livro do escritor e jornalista americano Truman Capote, A Sangue Frio (1965) foi 

uma narrativa que provocou forte impacto ao ser lançada. Aliado a isto estava o fato de estar 

agregada à gama de reportagens célebres do jornalismo literário. É, sem dúvida, um dos best-

sellers precursores de um novo gênero, o romance de não ficção, como o autor o denominou. 

uma modalidade dentre as que marcam as fronteiras entre 

(FERNANDES, 2009, p. 06). Acredita-se que essa recriação se deve ao fato de Capote optar 

por não usar gravador ao realizar suas entrevistas, pois dizia ter uma memória excelente e isso 

incomodava a crítica que achava impossível haver exatidão nos acontecimentos narrados 

(FERNANDES, 2009). 

A obra demorou cinco anos para ser finalizada, pois Capote teve que apurar todos os 

fatos que envolviam o violento assassinato da família Clutter, em 1959, em Holcomb, uma 

cidadezinha de duzentos e setenta habitantes no meio-oeste americano, estado do Kansas, 

Estados Unidos. 

A família Clutter  descendente de alemães que alcançaram os Estados Unidos pela 

primeira vez no final do século XIX  comandava uma das várias propriedades rurais de 

Holcomb onde Herbert, o pai, Bonnie, a mãe, e os filhos Nancy e Kenyon ainda moravam; as 

outras filhas do casal já haviam se mudado para outra cidade: 

  

Em um domingo de meados de novembro de 1959, os Clutter não 
compareceram aos serviços religiosos. Duas amigas de Nancy, que sempre 
acompanhavam a família à Igreja Metodista, foram até a Fazenda River 
Valley e, subindo ao quarto da amiga, encontraram-na morta. Quando o 
xerife chegou, às nove e trinta e cinco, percebeu que Nancy havia levado um 
tiro de espingarda na nuca, ainda em seu quarto, um pouco antes de ir para a 
cama. Encontrou também mortos a Sra. Clutter, Herb e Kenyon. Todos 
amarrados. Bonnie em seu quarto, o Sr. Clutter e Kenyon no porão, ambos 
amordaçados com fita adesiva, ambos mortos com tiros de espingarda no 
rosto (CAPOTE, 2003, p. 144). 

 

Os assassinos Perry Smith e Richard Hickock (Dick) foram presos em Las Vegas, 

dirigindo o Chevrolet roubado, no qual fizeram uma longa viagem que incluiu Holcomb, onde 

mataram os Clutter. Passados quase seis anos do crime, foram enforcados na prisão estadual 

do Kansas em 14 de abril de 1965. 

Truman analisou os perfis psicológicos dos assassinos e deu densidade aos fatos que 

já haviam sido narrados pela imprensa, ao misturar elementos da literatura e do jornalismo, 
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através de seu romance e do New Journalism. Assim, ele imergiu nos conflitos psicológicos 

dos assassinos, nas cenas do crime e na convivência com os moradores da pequena cidade de 

Holcomb. É perceptível o fato de ele ter conseguido realizar tudo isto com maestria, se 

mantendo longe do texto. 

Ele recebeu inúmeras críticas em relação a essa inovação, pois as pessoas 

acreditavam que a utilização de elementos ficcionais em um acontecimento jornalístico não 

era coerente, devido ao fato de que os relatos realmente ocorreram.  Para Schwartz (1987), 

(SCHWARTZ, 1987, p. 133). 

Suzuki Jr. afirma que o texto possui uma dramaticidade genuína e de qualidade, 

entretanto, três críticas se destacaram: 

 

A primeira nasce do fato de ele [Capote] ter dito que inaugurou um novo 
gênero, o romance de não ficção. Vários caminhões de tinta e papel de 
jornais, revistas e livros foram utilizados para provar que, longe de ser um 
inventor, ele era o continuador de um gênero com ampla tradução nas letras 
anglo-saxônicas. A segunda polêmica girou em torno de uma questão moral 
[...]. [Keneth Tynan, crítico teatral inglês] (e alguns outros) achavam que 
Capote, ao longo dos anos cobrindo os desdobramentos legais do crime, teve 
tempo, dinheiro e influência suficientes para provar a insanidade mental dos 
dois e, assim, evitar que Richard Hickock e Perry Smith fossem à forca. A 
execução seria uma atração adicional para o relato e Capote estava sendo 
acusado de se beneficiar, literária e financeiramente, da morte dos 
criminosos de Holcomb. [...] Mas a mais barulhenta polêmica se deu em 
torno da fidelidade de A sangue frio aos fatos realmente ocorridos naquela 
noite no Kansas. [...] Vários personagens citados [...] questionaram a falta de 
precisão nas transcrições dos depoimentos e na descrição do envolvimento 
deles nos fatos (SUZUKI, 2003, p. 43). 

 

Esses são apenas três exemplos de reprovações pelas quais obra e autor passaram 

durante a produção e publicação de A sangue frio para o grande público e para a imprensa, 

afinal, o livro foi aclamado e odiado por muitos.  

Na história o autor reveza dois momentos importantes antes da ocorrência do crime, 

de um lado a rotina diária dos Clutter, seus perfis e o comportamento de cada um, e do outro, 

o percurso dos assassinos Perry e Dick e seu plano de assalto. Para Fernandes (2009), são 

cenários distantes geográfico e psicologicamente, porém ligados à ideia de que o destino de 

todos os envolvidos já estava traçado, como no seguinte trecho: "Mais ou menos seiscentos 

quilômetros a leste de onde Arthur Clutter se encontrava naquela ocasião, dois jovens 
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dividiam uma mesa no Eagle Buffet, um restaurante de Kansas City" (CAPOTE, 2003, p. 

122). 

A obra é descritiva e o escritor se utiliza de pormenores para explicar o estilo de 

vida, a rotina e a personalidade das personagens:  

 

parando de tentar. E assim, cercados de um desvelo carinhoso e de total 
fidelidade, os dois começaram a andar por caminhos semi-separados  o dele 
uma caminhada pública, um desfile de conquistas gratificantes, e o dela uma 
trilha percorrida a passos discretos que finalmente tinham ido desembocar 
nos corredores hospitalares (CAPOTE, 2003, p. 51). 

  

Nesse trecho o autor descreve o dia-a-dia do casal Clutter. Enquanto o marido era 

uma figura pública, conhecida e respeitada, a esposa, sempre doente, era uma mulher 

depressiva e isolada do mundo. Devido a isso, o leitor consegue se identificar com as vítimas, 

que eram pessoas comuns, com dramas reais. 

O escritor e jornalista se atentou para os detalhes e utilizou em suas entrevistas uma 

espécie de escuta psicológica, esmiuçando as relações dos Clutter com seu círculo de 

amizades e analisando a origem da personalidade doentia dos assassinos. Essa é uma das 

características mais importantes do New Journalism, a análise dos perfis, pois os autores não 

queriam apenas registrar aspectos físicos e psicológicos das p lançar-se 

de corpo e alma no cenário e na vida daqueles que eram objeto das reportagens, em muitas 

ocasiões fazendo-se passar por eles ou estabelecendo uma convivência muito íntima para 

RETTA, 2008, p. 130). Com isso, era 

possível estabelecer uma relação de confiança mútua necessária para aprofundar os fatos e 

compreender por que certas atitudes foram tomadas tanto por parte dos culpados, como por 

parte das vítimas: 

 

Como exemplo de sua capacidade de envolver outros círculos de 
personagens, pode ser citado John Senior, que em certa ocasião chegou a ser 
expulso bêbado da propriedade dos Clutter e que por sua desavença atraiu 
para si desconfianças com relação ao homicídio. "John Senior dissera a um 

-da-mãe [Sr. Clutter], as 
minhas mãos ficam ansiosas para estrangular o homem" (CAPOTE, 2003, p. 
119). 
 

maneira em seus t

drama, o conflito e então escrevo tudo do ponto de vista de quem estou focalizando, revelando 
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(TALESE, 2004, p. 10). Esse resultado é proporcionado pela proximidade e intimidade 

cultivados pelos jornalistas/escritores com suas fontes e que torna certas confissões ou 

informações reveladoras possíveis. 

Capote possui um modo particular de escrever a história ao fazer uso do discurso 

ideias, os sentimentos, as reflexões) insere-se em meio à fala do narrador de maneira sutil, 

causando certa confusão em relação a 

(SÉRGIO, 2008, p. 10). Por esta razão, em muitos trechos é difícil para o leitor reconhecer se 

quem fala é o autor ou os personagens. Outros elementos também são muito utilizados pelo 

autor durante a escrita de sua obra, como alguns elementos secundários ou o uso de metáforas 

atípicas, as quais demonstram que houve um contato muito íntimo com o instrumento de sua 

Dewey, que teria visto durante um sonho os assassinos em um bar  evidência da paranoia em 

 

 Pode-se notar o contato íntimo supracitado no trecho que relata a ida dos dois 

cúmplices ao Kansas e o sentimento de 

verdade  estavam a caminho  a caminho, e nunca mais iam voltar  sem arrependimentos, 

pelo menos no que lhe dizia respeito, porque não deixava nada pra trás e ninguém que 

pudesse se perguntar onde ele t

fragmento: 

 

Perry, após o assassinato, chega a um hotel na cidade de Olathe. É notável o 
extremo cansaço físico e psicológico resultante da culpa pelo crime. Perry 
dormia, com um rádio portátil cinzento murmurando a seu lado. Além de ter 
tirado as botas, não se tinha dado ao trabalho de mudar de roupa. Tinha 
simplesmente caído de cara na cama, como se o sono fosse uma arma que o 
tivesse atingido pelas costas (CAPOTE, 2003, p. 106). 

 

Por meio do discurso indireto livre se percebe que o autor teve um contato 

psicológico intenso com os assassinos, como no trecho em que ele transcreve o 

comportamento do subconsciente de Perry, rememorações do crime que se transformavam, 

por vezes, em "[...] um clarão azulado explodindo num quarto escuro, dos olhos de vidro de 

um grande urso de brinquedo  e vozes, especialmente algumas palavras, começavam a 
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faça isso, por favor" (CAPOTE, 2003, p. 147), ou quando descreve a dificuldade de Dick em 

compreender uma música: 

 

Dick, é claro, tomava tudo de maneira muito literal, literal demais  era 
incapaz de entender música, poesia  mas ainda assim, no fundo, aquela 
literalidade de Dick, sua maneira pragmática de pensar em qualquer assunto, 
era a razão primeira da atração que Perry sentia por ele, pois fazia Dick dar a 
impressão, em contraste consigo próprio, de ser um sujeito durão, 

 
  

Nesse momento a impressão é de que Perry e não Truman estivesse descrevendo a 

personalidade controversa de Dick, porém é o próprio autor que o faz em forma de escuta 

psicológica e por meio do discurso indireto livre. Por esta e outras razões, é possível afirmar 

que a obra foi tão inovadora em suas escolhas narrativas e estilísticas, pois:  

 

Capote fez uma alquimia, com doses precisas, entre realidade e ficção, texto 
e imagem. Tudo mixado no seu romance-reportagem, empreendendo a 
dialogicidade das possibilidades e das impossibilidades da convivência entre 
subjetividade e objetividade no habitat textual (RAMOS, 2008, p. 35).  

 

Ao ter contato com o livro se sente uma atmosfera intensa proporcionada pela 

polissemia presente nos vários significados que a obra pode oportunizar para o público, o 

hibridismo presente em gêneros diferentes, como é o caso do Jornalismo e da Literatura, a 

escuta psicológica feita por Capote em relação às suas fontes e o discurso como formador de 

um novo gênero: 

 

A Sangue Frio foi codificado por dois processos. O primeiro se caracterizou 
pela investigação jornalística. O segundo, pela representação, como 
organização discursiva, sob a forma de um livro-reportagem. Ambos 
mobilizaram o estilo e a criatividade, como características da rubrica de uma 
autoria (RAMOS, 2008, p. 33). 

 

Além das inovações acima citadas, Capote busca contextualizar historicamente a 

época em que aconteceu o assassinato lembrando que homicídios como os dos Clutter 

ocorreram nos Estados Unidos entre os anos de 1950 e 1960, destacando quais foram as 

Uma delas é a desconfiança gerada entre os moradores 

da pacata Holcomb que jamais imaginariam na exemplar família um potencial alvo para um 

homicídio tão grotesco e aparentemente sem sentido  afinal, quem mataria por cinquenta 
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Holcomb no seguinte trecho da obra:: 

 

Na ocasião, não foram ouvidos por ninguém na Holcomb adormecida  
quatro disparos de espingarda que, no fim das contas, deram cabo de um 
total de seis vidas humanas. Depois deles, porém, os moradores do local, até 
aquele momento tão pouco desconfiados uns dos outros que quase nunca se 
davam ao trabalho de trancar suas portas, passaram a revivê-los vezes sem 
conta em suas fantasias  aqueles disparos sombrios que produziram clarões 
de suspeita à luz dos quais muitos velhos vizinhos começaram a olhar-se de 
um modo estranho e a se comportar como estranhos" (CAPOTE, 2003, p. 
24). 

 

Truman Capote utiliza, como em uma narrativa policial, uma linguagem que passa a 

dimensão da gravidade do ato, como os detalhes do modus operandi dos assassinos, entre 

outras coisas que juntas, no contexto da obra se tornam assustadoras e chocantes, como no 

excerto: "[...] roupas de cama e colchões empapados de sangue, um tapete, um urso de 

pelúcia" (CAPOTE, 2003, p. 109). 

Durante a leitura surgem questionamentos sobre quais seriam os motivos 

reflexão 

proporcionados pelo autor, como quando Andy Erhart, um amigo da família assassinada, está 

diante da fogueira que queimava pertences e destroços das vítimas: "Como podia ser que tanto 

esforço, tanta virtude, fossem de um dia para o outro reduzidos a essa fumaça rala que subia 

em direção ao céu amplo e aniquilador?" ( CAPOTE, 2003, p. 111). 

Entretanto, mesmo tendo tido um envolvimento íntimo com os assassinos, Capote 

conseguia ser contundente ao falar do ato bárbaro cometido por eles, como no trecho: 

de fúria psicopata necessária para cometer esse tipo de crime" (CAPOTE, 2003, p. 115). 

(FERNANDES, 2009, 

p. 12): "[...] ele [investigador Alvin Adams Dewey] tinha uma opinião sobre quantos eram os 

assassinos, um ou dois, mas preferia não revelá-la" (CAPOTE, 2003, p. 113). 

Quanto ao mercado literário e jornalístico é possível afirmar que A Sangue frio 

Foi o Novo 

Jornalismo ou Diversional. Buscou romper com a hegemonia da objetividade, sem vida, e, 

RAMOS, 2008, p. 34). Entretanto, a magnitude da obra está no 

fato de ela revelar quais os traumas e efeitos criados pelo assassinato da família Clutter 
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naquela pequena cidade do Kansas e como a tragédia modificou a vida dos moradores daquele 

lugar, assim como, a vontade coletiva de seus moradores para que isso nunca mais aconteça. 

E foi em meio a polêmicas de forjar testemunhos, envolvimento com os assassinos e 

teria corroborado para a exaltação de sua obra, que Truman Capote escreveu seu romance de 

não-ficção com maestria jornalística e literária, o tornando um best-seller do Jornalismo 

Literário e um modelo para as próximas obras a serem escritas. 

No próximo capítulo a obra a ser analisada no presente estudo será Notícia de um 

Sequestro, de Gabriel García Márquez, na qual o escritor colombiano utiliza em seu enredo 

características do Jornalismo e da Literatura para contar uma história de extrema relevância 

social e que colaborou para tornar público os horrores do narcotráfico e da corrupção na 

Colômbia da década de 1990. 
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3 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: DE JORNALISTA A ROMANCISTA DO 

PRÊMIO NOBEL DE LITERATURA 

 

 

 Nesse capítulo realiza-se uma explanação sobre a vida e obra do jornalista e escritor 

colombiano e Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, para poder compreender como o 

jornalismo e a literatura colaboraram para a formação do escritor. A infância, juventude e as 

suas obras relacionadas ao Jornalismo Literário serão analisadas aqui, para que seja possível 

compreender como ele fez uso da linguagem jornalística literária em seu último livro do 

gênero, Notícia de um Sequestro e quais as contribuições que esse livro deixou para as futuras 

gerações de escritores e leitores. 

 Gabriel García Márquez foi o sétimo filho de Luiza Santiaga Márquez e Gabriel 

Elígio García. Ele nasceu em 06 de março de 1927, no município de Aracataca, Colômbia. 

Gabo, como era conhecido e chamado pelos amigos mais íntimos, tinha mais 10 irmãos. Foi 

criado pelos avós maternos até os oito anos de idade, quando seus pais se mudaram para 

Barranquila.  

 Estudou no Liceu Nacional Zipaquirá, em Barranquilla e era um ávido leitor das Mil 

e Uma Noites, Ulisses, de James Joyce e A Metamorfose, de Franz Kafka, que o conquistou, 

escrito para que fossem verdade, sem outra prova além do poder do seu talento e da 

ARCÍA MÁRQUEZ, 2003, p. 241). Foi, sem dúvida, uma forte 

fonte de inspiração para suas futuras histórias relacionadas ao Realismo Mágico e ao 

jornalismo, por meio do qual buscava denunciar a realidade e a barbárie na América Latina. 

 Aos 20 anos transferiu seu curso de Ciências Políticas e Direito da Universidade 

Nacional de Bogotá para a Universidade de Cartagena, entretanto, desistiu da graduação para 

se tornar jornalista, afinal escrever era sua grande paixão. Ele mencionou esse momento em 

sua autobiografia Viver para contar, publicada em 2003:  

  

 Havia desertado da universidade no ano anterior, com a ilusão temerária de 
viver do jornalismo e da literatura sem necessidade de aprendê-los, animado 

pequeno tive que 

assunto com ninguém, porque sentia, sem conseguir explicar, que 
possivelmente meus argumentos só seriam válidos para mim mesmo 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 2003, p. 11-12). 

 



50
 

Sua carreira como um escritor de ficção começou em 31 de maio de 1955, com seu 

primeiro romance La Hojarasca

Tél

Salgar, chefe de redação do El Espectador, revelou certa vez que García Márquez: 

 

 [...] torcia o pescoço para a literatura e trabalhava mais com o jornalismo, 
porque em suas horas livres dedicava-se a escrever folhas um pouco loucas, 
e ele não podia aceitar que tinha gastado tão estupidamente seu tempo nisso 
ao invés de buscar as notícias do momento. Ele escreveu La Hojarasca um 
pouco clandestinamente, a editou e me mandou com uma dedicatória em que 
ele dizia finalmente que com isso ele torceria o pescoço do cisne, dando a 
entender que era o último que ele fazia e que iria se dedicar por inteiro ao 
jornalismo (GILARD, 1995, p. 66). 

 

Porém, foi com a publicação da obra Cem anos de Solidão que García Márquez 

impulsionou sua carreira e ajudou outros escritores latino-americanos a se tornarem 

conhecidos mundialmente. Isto teria ocasionado também o chamado boom latino-americano, 

responsável por tornar a Literatura do continente conhecida. Devido a isto, anos mais tarde, o 

Realismo Mágico muito utilizado pelo autor, ganhou visibilidade. É um estilo que mistura a 

fantasia com a realidade, características muito fortes nas obras de Gabo. Portanto, se pode 

depreender que certos fatos jornalísticos contados por ele em suas reportagens, em alguns 

momentos, pareciam se aproximar do Realismo Mágico, mencionado anteriormente, no 

entanto, isso se 

tradução nossa). 

A consagração ao seu trabalho como escritor veio em 1982 quando recebeu o Prêmio 

Nobel de Literatura por Cem anos de solidão. O romance vendeu mais de 50 milhões de 

cópias e foi traduzido para 35 idiomas. John Sturrock, crítico literário do New York Times, 

escritores 

contemporâneos da América Latina que deu à sua Literatura maturidade e dignidade nunca 

 

partes: primeiro, escrever boa literatura; segundo, continuar sendo jornalista, mostrando todos 

(MCNERNY, 1989, p. 12). 
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García Márquez, as quais focavam principalmente a cultura da costa caribenha, serviram 

(GARDNER, 1995, p. 05). 

 

 

3.1 O JORNALISTA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

 

Gabriel García Márquez iniciou sua carreira literária como jornalista em 1947 

quando cursava o segundo ano de Direito na Universidade Nacional de Bogotá aos 19 anos, 

no Jornal El Espectador. 

trata de contos, estas prematuras letras do colombiano de Aracataca, marcam as primeiras 

 

Anos mais tarde, se mudou para Cartagena de Índias, a colonial cidade litorânea 

colombiana, onde conseguiu transferência para o segundo ano de Direito na Universidade de 

mudança ele conseguiu um emprego de aprendiz no jornal recém-criado El Universal: 

 

A necessidade de conseguir suprir com temas interessantes as colunas diárias 
obrigava García Márquez a manter-se bem informado não só em relação ao 
universo colombiano, mas especialmente no âmbito dos acontecimentos 
internacionais, prática que, somada à boa dose de curiosidade herdada do 
avô, traduzida no ritual de procurar palavras em vários dicionários e 
enciclopédias, norteou o interesse de García Márquez pela notícia [...]. 
Lançava mão de elementos básicos da matéria-prima do jornalismo: fatos e 

(RODRIGUES, 2005, p. 4).  
 

Esta passagem da vida de García Márquez evidencia as primeiras lições de escrita 

que a prática jornalística proporcionou ao ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1982. A 

imprensa como meio de lapidar as letras foi e continua sendo o caminho percorrido por 

muitos escritores, como: Vargas Llosa, Julio Cortázar, Octavio Paz, Machado de Assis, 

Euclides da Cunha, Carlos Drummond, entre outros. Em relação ao início de sua carreira, 

percebe- Punto y Aparte que publicaria em sua primeira etapa em 
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El Universal de Cartagena demonstraram que García Márquez sempre alcançou a medida 

-45).  

Através do trabalho nesta revista de cunho jornalístico-literário, teve a possibilidade 

de escrever reportagens, seu verdadeiro sonho desde que deixou a faculdade de Direito. 

Permaneceu no El Universal durante um ano e oito meses, e exerceu diversas atividades 

jornalísticas e, em janeiro de 1950, por ter se destacado neste veículo impresso, García 

Márquez foi trabalhar no jornal El Heraldo na cidade portuária de Barranquilla com uma 

coluna de opinião, a qual não levava sua assinatura, pois adotou o pseudônimo de Septimus, 

personagem alucinado do romance de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway: 

 

Outro fator fundamental para o desenvolvimento da escrita, da formação 
político literária e do senso crítico de García Márquez se deveu aos 
chamados Grupo de Cartagena e Grupo de Barranquilla, isto é, eram grupos 
formados por jornalistas, escritores, artistas com os quais Gabo convivia e 
compartilhava a vida pelos cafés, cinemas e galerias de arte das cidades 
colombianas. Assim como o Grupo de Cartagena havia fundado a revista 
Mundial quando García Márquez havia por lá passado, os integrantes do 
Grupo de Barranquilla fundaram a revista Crónica, na qual Gabo foi redator- 
chefe, entre outras tarefas (SILVA, 1990, p. 05). 

 

O título da sua coluna em El Heraldo chamava-  (A Girafa), nome dado 

o meu solitário par de danças nos bailes 

 

naquele momento era o segundo maior jornal do país, alcançando tiragem de 65 mil 

exemplares diários, representou uma atividade de fundamental importância na trajetória 

autor já havia publicado 400 colunas no veículo que naquele momento era o segundo maior 

do país e chegou a alcançar tiragens de 65 mil exemplares diários, o que, sem dúvida, foi 

muito representativo para sua carreira (RODRIGUES, 2005). Isto contribuiu para a evolução 

jornalística de García Márquez: 

 

Nessa nova e intensa rotina de trabalho, outros fatores somaram-se de forma 
positiva ao processo de sua evolução jornalística. O fato de García Márquez 
integrar uma redação em que a maioria de redatores e colaboradores era 
composta por intelectuais e escritores liberais progressistas acabou 
transformando-se em um duplo convívio, dentro e fora da redação, 
experiência similar àquela vivida junto ao grupo de Cartagena, que o 
aproximou de outro grupo, o de Barranquila, ao se identificar perfeitamente 
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com os interesses comuns dos componentes: a amizade, a paixão pela 
cidade, a literatura e o jornalismo (RODRIGUES, 2005, p. 08). 

 

 Ele classificou positivamente sua relação com os companheiros em sua autobiografia: 

ARCÍA MÁRQUEZ, 2003, p. 353).  

O jovem jornalista tão dedicado à leitura da prosa e da poesia, à escrita e reescrita de 

textos impressos amadurecia e, a princípio, trazia à tona o excelente cronista Gabriel García 

Márquez. Dizia que seu trabalho nas notas  

  
[...] se mostrava sensível à cultura popular, ao contrário dos meus contos, 
que mais pareciam charadas kafkianas escritas por alguém que não soubesse 
em que país estava vivendo. É que na verdade o drama da Colômbia me 
chegava como um eco remoto e só me comovia quando se transbordava em 
rios de sangue (GARCÍA MÁRQUEZ, 2003, p. 356). 

 

 O semanário jornalístico e literário Crónica criado por Alfonso Fuenmayor do Grupo 

Barranquila em 1950, era considerado uma publicação híbrida e que possibilitava ao leitor ler 

sobre diversos assuntos. Grande parte do êxito do impresso se deve ao fato de ele ter tido 

como editor-chefe García Márquez, que não deixou de manter suas outras funções como 

jornalista. Em sua autobiografia ele relembra como se sentia antes da publicação da primeira 

Crónica, que estava para sair, não 

(GARCÍA MÁRQUEZ, 2003, p. 357). 

 Anos mais tarde, García Márquez foi contratado pelo jornal El Espectador de Bogotá. 

Começou escrevendo alguns textos e se tornou redator. Lá começou a ganhar o maior salário 

de sua carreira no jornalismo até então (900 pesos, aproximadamente 300 dólares à época) e, 

posteriormente, escreveu críticas anônimas sobre cinema no Dia a Dia, o que gerou muita 

de aparecer a sua crônica inicial não havia tido na imprensa colombiana uma coluna regular 

27, tradução nossa). Assim, García Márquez, através de suas críticas, foi um grande 

incentivador para que houvesse um cinema nacional de qualidade em Bogotá, na Colômbia. 

 Uma de suas reportagens mais importantes para o referido jornal foi El Chocó, uma 

cidade esquecida na Colômbia, a qual alguns políticos tentaram dividir o seu território. Após a 

notícia, muitos começaram a prestar mais atenção naquele lugar no meio da mata colombiana: 
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Era uma vasta região que vivia à margem da comunidade nacional e, além 
disso, era submetida a saques e à soberba das sociedades norte-americanas. 
O tema do desmembramento do departamento  que era ao menos uma 
solução reveladora do pouco caso que havia no território  foi só um 
pretexto para as afirmações de harmonia e patriotismo do regime, para 
enfrentar a realidade chocoana (GILARD, 2006, p. 59, tradução nossa). 

  

Gabo participou nesse período de um Concurso Nacional de Contos em 1954, onde 

como dizia ele (GARCÍA MÁRQUEZ, 2003, p. 445). Entretanto, não escrevia somente esse 

rsos setores, os contos eram apenas publicações 

de uma coluna do jornal no fim de semana, o Dominica:  

 

Seria totalmente errado conceder um significado especial ao fato de que os 
textos publicados por García Márquez no Dominical entre maio e agosto de 
1954 são contos. O único que deve destacar-se é a mudança de estilo que 
existe entre ambos os textos, algo que tem a ver com a evolução literária do 
seu autor com opções do tipo profissional (GILARD, 1995, p. 21, tradução 
nossa). 

  

O escritor e jornalista escreveu sobre temas do cotidiano, mas soube enxergar como 

poucos as dificuldades pelas quais seu país passava. Um exemplo disto são as guerrilhas à 

solta nas ruas da Colômbia e responsáveis pela matança de estudantes, fato ocultado pelos 

militares; a morte de marinheiros, soldados que penhoraram seu bens ao voltar da Guerra da 

Coréia, entre outras matérias de cunho social e de grande importância. 

Seu trabalho de jornalista nos veículos de comunicação pelos quais passou pode ser 

considerado uma continuação dos trabalhos anteriores:  

 

evocadas nela, se prolongava o que García Márquez havia feito no El 
Heraldo de Barranquilla e, anteriormente, no El Universal de Cartagena. 
Apesar das limitações que significavam as normas vigentes no El 
Espectador, não se tratava de uma nova etapa, mais do que uma mera 
continuação. Foi assim ao menos durante as primeiras semanas, assim se 
abriu uma via que era nova, a crítica do cinema. Depois de vários meses se 
abriu outra, mais nova ainda, fundamental na trajetória jornalística e literária, 
que foi a reportagem (GILARD, 2006, p. 12, tradução nossa). 

 

 Nesse período dedicado ao jornalismo, muitas matérias podem ser consideradas 

ja a Medellín em julho de 1954, e ao Chocó, em setembro 

desse ano, e novamente a Medellín em junho de 1955, ou quando ele é absorvido por 
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Entretanto, o comentário pode ser considerado a verdadeira escola para o aperfeiçoamento da 

escrita do autor, que não deixava de enviar suas impressões sobre diversos assuntos nem 

quando estava de férias. 

 Julho de 1954 foi, sem dúvida, o momento em que García Márquez inaugurou seu 

trabalho como repórter de campo. Ele escreveu um total de 70 reportagens, algumas 

sobre as séries de catástrofes de Medellín, o Chocó, os veteranos da Coréia e Bocas de 

C

49, tradução nossa). 

 A prática da reportagem o ajudou a se preparar e a lapidar sua escrita como um 

romancista. Em entrevista à Paris Review, o jornalista e escritor esclareceu de que forma o 

Jornalismo influenciou sua forma de escrever Literatura e vice-

influência é recíproca. A ficção me ajuda com o jornalismo, porque ela dá a ele um valor 

literário. O Jornalismo me ajuda com a minha ficção, porque ele me mantêm em uma estreita 

 

Muitos críticos afirmam que os anos de 1948 a 1955 foram definitivos na forma de 

García Márquez escrever, fortalecendo sua escrita literária, mas também as reportagens 

jornalísticas: 

 

Como muitos outros jornalistas latino-americanos que entraram para a 
profissão entre 1940 e 1970, García Márquez adotava o conceito de 
intérprete dos eventos e defensor de causas sociais. Essa visão, herdada em 
parte do jornalismo europeu, opõe-se à noção de objetividade do modelo 
norte-americano, inicialmente adotada como estratégia comercial e, mais 
tarde, incorporada às normas profissionais e a ideologia de responsabilidade 
profissional (HERSCOVITZ, 2004, p. 184). 

  

Suas obras literárias tão inovadoras são fruto das matérias produzidas de maneira 

momento  espetacular  no desenvolvimento da profissão de jornalista, e era também outro 

passo 

52). Sendo assim, quanto à maneira como escrevia suas matérias é possível dizer que:  

 

[...] no âmbito da reconstrução ele não separa o jornalismo da literatura, ao 
menos nas reportagens em que é primordial o relato, mas é necessário 
advertir que García Márquez vai reconstruir com intransigente rigor os atos 
depois de questioná-los. Ele se esforça para dizer como as coisas se 
passaram desde o primeiro instante até o último. Há uma grande 
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preocupação pela coerência e a continuidade dos atos, para que não falte 
nenhum link narrativo (GILARD, 1995, p. 52-53, tradução nossa). 

 

Para García Márquez quanto mais pormenores o narrador conseguisse dar para suas 

histórias, mais confiantes elas se tornariam. Certa vez ele mencionou que sua técnica 

no céu, as pessoas não vão acreditar em você. Mas se você diz que há quatrocentos e vinte e 

cinco e

p.15). 

As reportagens do escritor mostravam, além do cuidado com a escrita, a preocupação 

política e social. Isto ficou evidente quando o General Rojas Pinilla tomou o poder na 

Colômbia e a liberdade de expressão começou a ser ameaçada, pelo fato de estar filiado ao 

Partido Comunista, García Márquez jamais conseguiria se afastar das denúncias sobre as 

irregularidades que ocorriam no país ou sobre o regime político vigente: 

 

Mais importava, em 1954 e 55, seu trabalho de conscientização no qual 
participava tanto na luta do El Espectador contra a ditadura e na difusão das 
ideias do Partido Comunista na medida em que García Márquez tinha com 
regularidade encontros pessoais com o líder do partido, Gilberto Vieira, que 
vivia escondido a poucas quadras do centro de Bogotá (GILARD, 1995, p. 
58, tradução nossa). 

 

É importante salientar, que nem tudo o que escrevia no referido jornal possuía 

conotações políticas, pois suas reportagens, crônicas, contos e críticas tratavam dos mais 

diversos assuntos. No entanto, é perceptível o seu empenho e preocupação em reproduzir 

assuntos de forte teor social sobre um período sombrio de seu país e da América Latina. 

Característica que prosseguiu após sua extradição para a Europa, bem como em obras na quais 

uniu o Jornalismo à Literatura. 

García Márquez pode ser considerado um escritor polígrafo, pois transitou entre o 

Jornalismo e a Literatura, escrevendo os mais diversos gêneros textuais, como mencionado 

anteriormente. Desse modo, as reportagens investigativas do jornalista e romancista, ao 

combinar o jornalismo com a literatura, tinham o foco principal no contexto humano. Gabo 

e os 

 

É por esta razão, que o escritor conseguia enxergar e retratar tão bem as mazelas 

humanas e sociais de seu país e da América Latina, pois ele fazia questão de contar o 
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inenarrável ou aquilo que muitos preferiam fingir não ver ou escondiam do povo, com foco no 

ser humano e suas angústias. 

 

 

3.2 OBRAS LITERÁRIAS E JORNALÍSTICAS DO AUTOR 

 

 

Nesta seção serão conhecidas algumas obras jornalísticas e literárias de Gabriel García 

Márquez, para compreender de que maneira essas duas vertentes interagem uma com a outra 

tornando a leitura de seus textos tão fascinante ao mesclar traços literários com a realidade. 

Os livros são Relato de um náufrago (1970), Crônica de uma morte anunciada (1981), As 

Aventuras de Miguel Littín, clandestino no Chile (1986) e Notícia de um sequestro (1996) e 

serão apresentados de acordo com a ordem cronológica de suas publicações.  

Primeiramente, é necessário destacar que Gabriel García Márquez sempre mostrou 

fascínio pela relação entre Jornalismo e Literatura, duas linguagens diferentes 

sou fascinado pela relação entre Literatura e Jornalismo. Eu comecei minha carreira como 

jornalista na Colômbia e repórter é algo que eu nunca deixei de ser. O Jornalismo me ajudou a 

04). 

Para o autor ficção e realidade, jornalismo e literatura possuem muitas aproximações, 

as quais são perceptíveis em suas obras do gênero:  

 

O que eu realmente gostaria de fazer é um tipo de jornalismo completamente 
verdadeiro e real, mas que soe fantástico, como em Cem anos de solidão. 
Quanto mais eu vivo e lembro coisas do passado, mais eu acho que a  

tradução nossa). 
 

A partir da publicação de sua primeira obra jornalística e literária Relato de um 

Náufrago (1970), García Márquez deixou evidente sua predileção pela união dessas duas 

Nobel conquistado, cabe perguntar: No caso de Gabriel García Márquez é o escritor que deve 

p. 06). 

Em 1950, García Márquez começou sua carreira no Jornal El Heraldo em Barranquilla 

com apenas 20 anos. Após quatro anos se mudou para Bogotá onde continuou sua carreira no 
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El Espectador. Mais tarde, trabalhou na Europa, Colômbia e América Latina e escreveu 

paralelamente diversas obras literárias. Dessa maneira, ele pôde desenvolver uma escrita 

misturava de forma magistral os dados de toda ordem com palavras de cunho mais poético, 

imprimindo a tais matérias jornalísticas um estilo diferenciado de contar uma história baseada 

ficcionista no jornalista, afinal, ele já carregava as marcas/influências da sua bagagem de 

leitura literária, que apresentavam algumas características comuns nos livros-reportagens que 

ele escreveu, como: Relato de um náufrago, Crônica de uma morte anunciada, As Aventuras 

de Miguel Littín, clandestino no Chile e Notícia de um sequestro. 

 

3.2.1 Jornalismo e Literatura em Relato de um Náufrago  

 

Em seu trabalho jornalístico García Márquez sempre foi muito seletivo na escolha dos 

assuntos para suas reportagens jornalísticas, seletividade essa que ocorreu no jornal El 

Heraldo e anos mais tarde no El Espectador. Muitas histórias contadas por ele foram 

reexaminadas ou contadas de maneira mais aprofundada, marcas do repórter investigativo que 

apareceram em 1955 quando escrevia para o El Espectador.  

Relato de um Náufrago (1970) conta a história de Luis Alejandro Velasco, um 

marinheiro com apenas 20 anos de idade, que estava no navio Arc Caldas quando este 

naufragou nos mares colombianos em 1955. Segundo as primeiras notícias teria sido por 

causa de uma tempestade. Ele sobreviveu por dez dias em cima de uma balsa salva-vidas, sem 

comida ou água para beber. Ao ser resgatado na costa atlântica colombiana foi recebido como 

um herói em seu país. Os outros oito marinheiros morreram no acidente.  

Entretanto, os jornalistas, na época, não se preocuparam em aprofundar as reais causas 

do naufrágio, porém García Márquez o fez depois que o marinheiro procurou a redação do El 

Espectador para fazer a denúncia em troca de dinheiro e foi rechaçado, mas o 

escritor/jornalista resolveu dar um crédito a ele e ouvir sua versão dos fatos. Foram vinte e 

seis encontros que levaram seis horas cada um, segundo Gardner (1995). 

E foi dessa forma que o jornalista/escritor descobriu que o governo colombiano 

escondeu as reais causas do incidente, porque 

de luxo (geladeiras, máquinas de lavar e similares) deslizaram no convés e empurravam os 

escritas por García Márquez, A verdade sobre a minha aventura (1955). Ele mencionou certa 
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A edição em que a história real foi contada precisou ser reeditada em um suplemento 

especial:  

 

[...] que deveria sair em 28 de abril, com uma nota anônima ampla, que 

Espectador imprimirá nesse dia a edição ais numerosa e que jornal algum 

reportagem e o rigor com que García Márquez tratou o assunto são 
confirmados na pesquisa pelas fotografias que acusavam e haviam de ilustrar 
o suplemento especial (GILARD, 2006, p. 61, tradução nossa). 

 

Entretanto, esta publicação sofreu retaliações por parte do ditador Gustavo Rojas 

Pinilla, que insistiu para que o jornal enviasse García Márquez à Europa como correspondente 

e, logo em seguida, Pinilla fechou o departamento, o que causou a demissão do jornalista. O 

jornal El Espectador recebeu uma carta do Chefe de Informações do Exército sobre a 

publicação das matérias jornalísticas a respeito do acidente: 

 

As publicações e comentários do El Espectador sobre o acidente mencionado 
não foram publicadas de maneira exata em relação à verdade dos fatos, 
sendo apenas probabilidades não somente com a técnica naval, em que a 
gestão dos navios e suas equipes se referem, mas eles têm sido prejudiciais 
ao prestígio do Exército Nacional e de seus membros (GILARD, 1995, p. 62, 
tradução nossa). 
 

A carta, que possui mais informações, foi publicada na íntegra pelo jornal juntamente 

com o suplemento sobre o naufrágio no dia 28 de abril. Sem dúvida, uma reação de coragem 

frente à tentativa de censurar os fatos.   

Anos mais tarde, o jornalista/escritor lançou o livro Relato de um Náufrago (1970) 

contando todos os fatos ocorridos e unindo Literatura e Jornalismo. Em 1979, García Márquez 

contou como montou a história e de que maneira as entrevistas com Velasco foram realizadas: 

 

Eu sabia que havia furos na história do ponto de vista literário. Baseado em 
minhas anotações, reconstruí a aventura. Nenhuma única frase em Relato de 
um Náufrago pertence ao marinheiro Velasco, mas toda a informação veio 
dele. Minha tarefa foi conferir um enquadramento literário à história, dando-
lhe estrutura, estilo e a atmosfera necessária para interessar ao leitor (SIMS, 
1992, p. 163, tradução nossa). 
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Portanto, a história é narrada em primeira pessoa e assinada por García Márquez de 

comum acordo entre as partes. Ele esclareceu por que usou este artifício: 

 

A maioria dos jornalistas deixa o gravador fazer o trabalho e pensa que está 
respeitando o desejo do entrevistado ao transcrever palavra por palavra do 
que ele diz. Não se dão conta de que seu método de trabalho é desrespeitoso: 
quando alguém fala, hesita, sai pela tangente, não termina a frase e faz 
comentários tolos. Para mim, o gravador deve ser usado apenas para gravar o 
que o jornalista poderá utilizar mais tarde, material que ele interpreta e 
escolherá para apresentar ao seu modo. Nesse sentido, é possível entrevistar 
alguém da maneira como se escreve uma novela ou poema (SIMS, 1992, p. 
163, tradução nossa). 

  

Certo tempo depois, vieram os resultados da publicação, pois Alejandro Velasco foi 

expulso da marinha por suas declarações, caiu no anonimato e acabou trabalhando em uma 

empresa de ônibus. Já García Márquez iniciou em Paris seu exílio político.  

 

3.2.2 Jornalismo e Literatura em Crônica de uma Morte Anunciada 

  

O livro Crônica de uma Morte Anunciada 

Márquez escreveu sobre o assassinato de um médico amigo seu Cayetano Gentile, que vivia 

irmã, que foi deixada após a noite de núpcias pelo noivo.   

 

Dois irmãos da professorinha tinham perseguido Cayetano quando ele tentou 
se refugiar dentro de casa, mas dona Julieta tinha se precipitado para trancar 
a porta da rua, achando que o filho já estava em seu quarto. Assim, quem 
não conseguiu entrar foi ele, e o assassinaram a facadas contra a porta 
trancada (GARCÍA MÁRQUEZ, 2003, p. 375). 

 

 Ao saber da notícia da morte do amigo de infância, Gabo logo pensou em escrevê-la, 

entretanto, a pedido de sua própria mãe, adiou por certo tempo a publicação em respeito à 

mãe do falecido, pois para García Márquez a importância em escrevê-

crime em si, mas o tema literário de responsabilidade coletiva. Mas nenhum argumento 

(GARCÍA MÁRQUEZ, 2003, p. 375). Entretanto, sua vontade de escrever a narrativa 

permaneceu. Trinta anos depois, após a morte da mãe do rapaz, García Márquez enfim 
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publicou sua segunda obra que mescla Jornalismo e Literatura: Crônica de uma Morte 

Anunciada. 

violou os princípios de veracidade 

e exatidão em Crônica de uma Morte Anunciada 

 de recriar um 

críticas negativas se devem ao fato de que na história de Gabo, Cayetano recebeu o nome 

fictício de Santiago Nasar, acusado por tirar a virgindade da jovem Angela Vicario devolvida 

ao seu pai na noite de núpcias pelo marido Bayardo San Román, que teria descoberto que sua 

esposa não era mais virgem. Os irmãos da jovem Pedro e Paulo mataram Santiago na noite 

seguinte ao casamento na porta de sua casa. Entretanto, em momento algum há a certeza de 

irmãos foram libertados da prisão três anos depois e o marido traído desapareceu. 

Segundo Mcnerney (1989) e Bell-Villada (1990), García Márquez examinou o 

modesto boletim do crime, os comentários do juiz que guiou o caso e as páginas preparadas 

pela defesa. Entretanto, ao conversar com o advogado de defesa, ele não pôde ajudar muito 

em suas lembranças sobre o dia do julgamento (HERSCOVITZ, 2004). Por esta razão, na 

obra literária muitos nomes foram alterados, a cidade de Sucre virou uma pequenina cidade 

Caribenha e o casal se reconciliou 17 anos depois. Pode-

narrador ele entrevistou, in loco, pessoas, investigou a fundo e recontou a consumação do 

crime. Realizou a reportagem que ele queria ter feito e não pode, mas justamente por isso, 

 

A revista colombiana El Dia publicou uma reportagem no mesmo mês do lançamento 

Roca e Camilo Calderón. O texto alegava que o autor aumentou os fatos e os dramatizou, mas 

García Márquez respondeu que estava interessado em comparar a realidade com a literatura:  

 

O trabalho deles (os jornalistas) é excelente do ponto de vista jornalístico; 
mas é surpreendente que o drama contado a eles por testemunhas seja 
completamente diferente da novela... O ponto de partida é o mesmo, mas sua 
evolução é distinta. Me envaidece que o drama de meu livro seja melhor, 

-MIGOYO, 1988, p. 75). 
 

Gonzalez destaca que García Márquez, Vargas Llosa e a escritora mexicana Elena 

Poniatowska (todos jornalistas) utilizam o discurso jornalístico de duas maneiras 
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125). Assim sendo, as narrativas hispano-americanas se diferenciam bastante do New 

Journalism, pois mesclam os dois gêneros com o intuito de realizar uma crítica social, ética e 

questionar a natureza humana. 

Em Crônica, que traz um relato mais elaborado de um incidente verídico, se percebe 

justamente isso, uma preocupação e um questionamento social daquela comunidade que nada 

fez para impedir o crime. Provavelmente, se houvesse maior critério na apuração dos fatos ou 

maior proximidade com a aclamada objetividade jornalística, teria sido difícil para Gabo 

captar e transmitir ao seu leitor as sutilezas da natureza humana:  

 

 O escritor queria, acima de tudo, mostrar o aspecto fatalístico da tragédia 
humana. Talvez fosse impossível recriar a história real do caso trinta anos 
depois. García Márquez preferiu criar uma espécie de memória coletiva para 
contar a tragédia eximindo-se assim de responder a questões cruciais sobre o 
crime (HERSCOVITZ, 2004, p. 189). 

  

Assim, fica evidente a escolha do escritor em contar a história sem julgamentos de 

naquela época. 

Tudo isso levanta a questão de o livro ser ou não Jornalismo e Literatura. Alguns 

críticos de jornalismo literário defendem que: 

 

[...] o livro de García Márquez não se enquadra na categoria de reportagem 

reconstrói um crime em detalhes depois de um exaustivo processo de 
pesquisa. García Márquez modificou os fatos que ocorreram 30 anos antes 
com o intuito de recriar um crime com características de uma tragédia grega 
(HERSCOVITZ, 2004, p. 184-185). 

 

Não é somente a escolha do autor quanto à forma de contar os fatos que é 

diferenciada, mas a linguagem utilizada por ele na obra literária também é peculiar, porque 

ele inicia a narrativa dizendo ao leitor, logo na primeira frase, que Santiago Nasar será morto: 

 

 [...] o que o leva a ler o livro todo é a amarração caleidoscópica e cíclica 
desenvolvida pelo repórter-narrador.  O autor consegue manter a tensão da 
trama e envolver o leitor, que fica angustiado enquanto faz sua própria 
construção imagética das situações narradas em fragmentos que se repetem; 
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ou em releituras que se bifurcam entre os vários pontos de vista, dependendo 
do personagem que aparece no centro da ação [...] (CARVALHO & 
NASCIMENTO, 2014, p. 43). 

 

Encontra-se na narrativa de Crônica, portanto, os quatro recursos jornalísticos e 

literários descritos pelo jornalista/escritor Tom Wolfe (2005), que são: contar a história 

passando de cena a cena, assim como em uma novela; registrar os diálogos completamente; o 

ponto de vista em terceira pessoa, que propicia aos leitores participarem do movimento da 

história segundo a perspectiva de um personagem; e descrever os fatos, cenas, lugares e perfis 

psicológicos de maneira minuciosa, como se os quatro estivessem presentes na cena 

inspirados em Balzác e Dickens. 

Há uma reconstrução dos eventos que antecederam a morte de Santiago Nasar no 

primeiro capítulo, para em seguida, nos demais, descrever as ações dos personagens principais 

no dia do crime. O ponto de vista é do autor em terceira pessoa, que aparece como um dos 

 hábitos, costumes e comportamentos dos 

habitantes da pequena cidade onde ocorre a trama, com suas divisões sociais e hierárquicas, a 

 

 e literatura é meramente dividida pela 

fina linha da verdade. Muitos escritores e repórteres como García Márquez tem reconhecido a 

fatos em Crônica, mas amplia o que havia sido noticiado anteriormente. 

 Crônica de uma Morte Anunciada é, sem dúvida, um romance que virou reportagem e 

uma reportagem que virou romance. Uma obra que vai além das amarras jornalísticas do lead 

e traz referências à própria vida do autor, que conviveu com aquelas pessoas e morou naquele 

lugar. 

 

3.2.3 Jornalismo e Literatura em As Aventuras de Miguel Littín, clandestino no Chile  

 

 Miguel Littín é um realizador chileno que apoiou o falecido Presidente da República 

do Chile, Salvador Allende, logo que ele caiu do governo e, devido a isso, foi exilado durante 

a ditadura do ex-presidente Augusto Pinochet. Após 12 anos de exílio, ele resolveu entrar no 

seu país clandestinamente em 1985. O intuito era filmar um documentário no qual pudesse 

retratar as dificuldades pelas quais os chilenos passavam, devido ao golpe de estado que 

ocorreu em 1973 e que levou à morte de Allende.  
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A incursão levou seis semanas e resultou no Acta General de Chile (Ata Geral do 

Chile), nome dado ao documentário de Littín, com as denúncias contra a ditadura chilena. O 

regime mencionado realizou diversas prisões, torturou cidadãos contrários a Pinochet, 

ocasionando a morte de pessoas consideradas inimigas do Estado. 

 O resultado das suas percepções e experiências no país foram quatro documentários 

para a televisão, com cerca de uma hora cada, um filme e um livro de Gabriel García 

Márquez, As Aventuras de Miguel Littín, clandestino no Chile, no qual o escritor utilizou 

-se ler 

como um romance de espionagem, mas também ele dá ao leitor muita informação cultural. 

Durante seu tempo no Chile, Littín notou os problemas econômicos causados pelo governo 

(UMLAUF, 2010, p. 11). 

 O fato de Littín ter voltado ao Chile, mesmo clandestinamente, foi um ato de coragem, 

pois encontrou muita resistência por parte de algumas pessoas e dificuldade para gravar em 

certos lugares, devido ao fato de que a polícia estava sempre controlando tudo o que 

acontecia, mesmo não sabendo por que aquele homem estava lá:  

 

Além do ato de voltar ao Chile secretamente, fazer uma película, escapar de 
novo e publicar suas aventuras em uma novela, era um ato de resistência, 
uma maneira de mostrar que Pinochet não tinha o controle do seu país. Este 
conto não foi somente um meio de informar ao mundo, mas também um 
insulto ao ditador (UMLAUF, 2010, p. 11). 

 

Por mostrar estas percepções do realizador chileno e a sua bravura ao trazer fatos e 

depoimentos pessoais em um ambiente hostil, García Márquez opta por narrar os 

acontecimentos em primeira pessoa, como no seguinte trecho:  

 

Eu, Miguel Littín, filho de Hernán e Cristina, diretor de cinema e um dos 
cinco mil chilenos absolutamente proibidos de regressar ao Chile, estou de 
novo em meu país depois de doze anos de exílio, todavia exilado dentro de 
mim mesmo: levava uma identidade falsa, um passaporte falso, e também 
uma esposa falsa. Meu rosto e minha aparência estavam tão mudados pela 
roupa e pela maquiagem, que nem minha própria mãe me reconheceria em 
plena luz do dia (GARCÍA MÁRQUEZ, 1986, p. 4). 

 

A partir desse fragmento, é possível perceber que Gabriel García Márquez, apesar de 

ter escrito em primeira pessoa, como uma espécie de monólogo interior de Miguel Littín, 

assume para si a tarefa de falar de modo semelhante ao entrevistado, mas sem deixar de lado 
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Em ambos os cenários, narrador-enunciador e narrador do enunciado se 

mesclam  e, junto com eles, fato e opinião, narrativa e discurso  sem que se saiba onde 

TORREÃO, 2014, p. 

13). 

Por questões de segurança, García Márquez optou por trocar alguns nomes dos 

entrevistados, pois eles poderiam ser perseguidos pelo regime, já que ainda residiam no Chile. 

Dessa maneira, ele deixa de lado a objetividade jornalística para preservar as fontes de Miguel 

Littín.  

Muitos acreditam que não há necessidade de questionar a veracidade dos fatos na obra 

literária sobre a viagem de Miguel Littín, mas ressaltar que na Literatura de García Márquez: 

 

[...] à medida em que põe a crença acima da exatidão, acaba por expor 
ironicamente as contradições e limitações da última: um crítico estrangeiro 
desavisado pode não acreditar em um massacre de agricultores grevistas que 
de fato aconteceu pelo simples motivo deste aparecer em uma obra ficcional, 
obliterando todo o conteúdo social e histórico de um romance; enquanto um 
leitor ordinário pode acreditar em descrições físicas falsas, fosse este o caso, 
dos clandestinos de Miguel Littin, sem que isto seja de modo algum 
relevante para a integridade narrativa ou a teleologia política da reportagem 
(TORREÃO, 2014, p. 13). 
  

 O escritor e jornalista misturou mais uma vez o Jornalismo e a Literatura em uma obra 

sua, ao unir um fato real (a ida de Miguel Littín ao Chile) e as emoções que esse 

acontecim

(UMLAUF, 2010, p. 16). Portanto, mais uma vez, García Márquez proporciona ao leitor a 

possibilidade de conhecer os fatos escondidos por trás da história dita como oficial, 

 

 Estas foram as três primeiras obras que se utilizam do Jornalismo Literário a serem 

escritas pelo autor. No próximo capítulo, será realizada uma análise do quarto e último livro 

do gênero publicado por García Márquez, Notícia de um Sequestro, o qual é o objeto de 

estudo fulcral desta dissertação. 
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4 COMO A LITERATURA SE APROPRIOU DO JORNALISMO NA OBRA NOTÍCIA 

DE UM SEQUESTRO DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

 

 Notícia de um Sequestro (1996), obra literária do escritor colombiano Gabriel García 

Márquez a ser analisada no presente estudo, conta a história de 10 sequestros que ocorreram 

simultaneamente na Colômbia em 1990, quando jornalistas e parentes de políticos influentes 

foram raptados pelo narcotráfico. Esses raptos ocorreram devido ao terror que os 

narcotraficantes tinham da possibilidade de serem extraditados e julgados nos Estados 

Unidos. Lá, eles seriam submetidos a penas bem maiores do que aquelas que poderiam 

receber em sua terra natal, além da dificuldade de receberem a visita das suas famílias na 

cadeia. 

 Neste capítulo apresenta-se, inicialmente, o contexto histórico em que se encontrava a 

Colômbia no momento em que ocorreram os sequestros e nas décadas anteriores, para 

compreender de que maneira a disputa pelo poder, por meio do tráfico de drogas, e o medo da 

extradição para outro país influenciaram a onda de violência que aconteceu naquelas terras e 

que atingiu seu ápice com esses raptos. Em seguida, os sequestros serão relatados um a um, 

para que haja o esclarecimento sobre a maneira como eles se sucederam e as negociações para 

a libertação dos reféns.  

A partir disto, será possível aprofundar a análise sobre a linguagem e o estilo adotados 

pelo autor para contar esta história cheia de pormenores e esclarecer como ele se apropriou da 

Literatura e do Jornalismo para contar um fato histórico na Colômbia com requintes literários, 

como o aprofundamento psicológico das personagens, descrições de tempo e espaço mais 

detalhadas, uso de figuras de linguagem, como metáforas e a função emotiva, flashbacks, 

entre outros.  

 

 

4.1 O CONTEXTO HISTÓRICO COLOMBIANO 

 

 

No pós Segunda Guerra Mundial houve um forte conflito entre o bloco capitalista e 

comunista liderados, respectivamente, por Estados Unidos e a ex-União Soviética. A 

América, portanto, seria dominada pelo bloco capitalista. Surgiram, com isso, diversos grupos 
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políticos comunistas e nacionalistas que ofereceram forte resistência à dominação 

estadunidense. Segundo Hobsbawn (1994, p. 340) pode-se dizer que: 

 

Por toda a América Latina, entusiasmados grupos de jovens lançaram-se em 
lutas de guerrilha uniformemente condenadas de antemão sob a bandeira de 
Fidel, ou Trotski, ou Mao Tsé-tung. Com exceção da América Central e da 
Colômbia, onde havia uma velha base de apoio camponês a tropas armadas 
irregulares, a maioria dessas iniciativas desmoronou quase imediatamente, 
deixando atrás de si os cadáveres dos famosos  o próprio Che Guevara na 
Bolívia; o igualmente bonito e carismático padre rebelde Camilo Torres na 
Colômbia  e dos desconhecidos (HOBSBAWN, 1994, p. 340).  

 

Dessa maneira, a Colômbia se tornou uma espécie de referência quando se fala em 

grupos guerrilheiros bem-sucedidos e duradouros, como é o caso das FARCs (Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia, que surgiram na década de 60. Hobsbawn (1994) 

jovens intelectuais, vindos inicialmente das classes médias estabelecidas de seus países, mais 

tarde reforçadas pela nova geração de filhos e (mais raramente) filhas estudantes da crescente 

pequena-  

Quanto ao tráfico de drogas, um dos temas deste objeto de estudo, é importante 

lembrar que no final da década de 1970, a Colômbia obteve uma maior participação no 

mercado mundial de entorpecentes, pois dentro do próprio país houve um aumento nas 

plantações de maconha e coca, que eram direcionadas, posteriormente, para os Estados 

Unidos e Europa. Em razão disso, a Casa Branca, assim como grandes empresários 

americanos apavorados com o crescimento do tráfico em seu território, principalmente na 

cidade de Miami, começaram a pressionar o governo daquele país para a criação de um 

acordo de extradição obrigatório para os narcotraficantes. Isto significava na prática que os 

traficantes condenados por traficar drogas ou crimes ligados a isso deveriam ser extraditados 

A iniciativa forçava o governo 

colombiano a admitir que não possuía meios para punir e manter sob os rigores da lei 

79). 

Apavorados com essa possibilidade, os traficantes começam então uma sucessão de 

tentativas violentas para anular esse acordo. Assim, os chefes dos grupos que comandavam o 
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[...] passaram a se infiltrar progressivamente em instituições ligadas ao 
Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário. Cada vez mais, também, recursos 
advindos do tráfico de drogas eram incorporados à economia colombiana, a 
ponto de superar em muito o principal produto agrícola do país, o café. O 
lema dos extraditáveis refletia bem o que significava a nova situação 
in

 
 

 Devido a essa desordem civil supracitada, em 1983, o então presidente Belisario 

Betancur precisou decretar estado de sítio no país, solicitando que os militares perseguissem 

os traficantes e assim adotaram a política de extradição nos casos em que essa penalidade era 

possível de ser aplicada: 

 

Esse primeiro embate do governo com os líderes criminosos levou a 
uma negociação na qual os traficantes propuseram abandonar seus 
negócios e repatriar seus capitais, em troca da garantia de que não 
seriam extraditados. A trégua foi recusada por Bogotá. Várias medidas 
restritivas de liberdade, de garantias processuais e de liberdades 
individuais foram tomadas nos anos que se seguiram e a violência 
atingiu níveis recordes, transformando a sociedade colombiana refém 
dessa guerra entre governo e traficantes (FRAGA, 2007, p. 80). 
 

 Além de todo esse caos, atribui-se também ao narcotráfico a crescente corrupção no 

Estado colombiano, o que ocasionou a prisão de deputados e políticos, que mantinham 

contato com dois dos cartéis mais poderosos na época, o de Cali e o de Medellín.  

O medo de uma possível extradição atingiu o seu ápice quando os traficantes, além de 

toda a balbúrdia que já haviam provocado nas ruas e na sociedade colombiana, reagiram de 

maneira arbitrária e usaram o medo e a força. Em 30 de agosto de 1990, juízes, promotores, 

políticos e jornalistas foram sequestrados e/ou assassinados para chamar a atenção do governo 

e da opinião pública nacional, assunto do qual trata o livro a ser analisado no presente estudo, 

Notícia de um Sequestro. 

Entretanto, em pouco menos de um ano antes dos sequestros, em 15 de novembro de 

1989, no ápice de uma guerra civil, o jornalista e escritor colombiano Gabriel García Márquez 

já havia publicado um artigo no Jornal El País 

colombiano de dialogar e realizar acordos de rendição com um dos mais importantes 

narcotraficantes do país, Pablo Escobar, chefe do Cartel de Medellín. Ele relata no texto 

algumas conversas realizadas ainda em 1984, entre governo e narcotraficantes para solucionar 

essa questão. 
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 Sabe-se que as conversas acima mencionadas e as tentativas de acordos se estenderam 

durante um ano e poderiam ter colocado fim à temida política de extradição e à onda de 

violência que começou no ano seguinte. Entretanto, o jornal El Tiempo, no dia 04 de julho do 

mesmo ano, delatou os encontros do procurador-geral da República, Carlos Jiménez Gómez e 

a tentativa do governo em realizar um acordo honroso para as duas partes. Após a denúncia: 

 

[...] o presidente Belisario Betancur se sentiu obrigado a recuar, e até negar 
em público que tivesse algo a ver com o assunto. Mas o pior foi que o 
governo não teve tampouco  nem antes, nem durante, nem depois  
alternativa para o diálogo, nem uma ação judicial a fundo, nem uma 
expedição punitiva, nem uma política definida para o narcotráfico (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 2006, p. 254).  

 

  García Márquez lembra que nesse momento a Colômbia perdeu a oportunidade de 

evitar a guerra civil de 1990, quando a sequência de sequestros relatados acima ocorreu no 

is anos de distância se vê com clareza que ali o país perdeu uma magnífica ocasião 

2006, p. 254). O autor ressalta ainda, que provavelmente havia alguns motivos para que as 

conversações não fossem efetivas por ambas as partes, devido ao fato de que:  

 

[...] a sabotagem do diálogo foi inspirada pelos Estados Unidos, por motivos 
que pouco tinham a ver com o narcotráfico e muito com os delírios 
anticomunistas do presidente Reagan. O homem encarregado dessa missão 
especial foi o embaixador Lewis Tambs, estrela do grupo de Santa Fé e da 
direita militante do reaganismo [...] (GARCÍA MÁRQUEZ, 2006, p. 254). 

 

 Gabo acreditava que os traficantes temiam a extradição, devido a um caráter cultural, 

por não conseguir sobreviver em solo americano sem todas as facilidades e riquezas que suas 

vidas fora da lei lhes proporcionava em sua terra natal e, segundo o autor, também porque eles 

reivindicavam um lugar na sociedade. Desse modo: 

 

A recusa lhes deu espaço e tempo para buscar outras opções de 
sobrevivência, enquanto o tratado de extradição parecia no esquecimento. E 
não economizaram imaginação e recursos para encontrá-las. Já estavam na 
moda desde antes. Gozavam de completa impunidade e até um certo 
prestígio popular, pelas obras assistencialistas nas favelas onde passaram sua 
infância de marginalizados. Se alguém quisesse colocá-los na cadeia era só 
avisar o policial da esquina (GARCÍA MÁRQUEZ, 2006, p. 256). 

 

 Acredita-se que o agravamento da situação no país, se deve ao fato de o governo ter 
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delinquência comum, com reflexos regionais, para se transformar em um problema de Estado, 

que envolveu toda a sociedade colombiana, não se restringindo às áreas urbanas, mas 

uma espécie de vírus social alimentado pela sede de dinheiro e poder, entretanto, muitos 

magistrados preferiram morrer a serem corrompidos por ele. 

  Segundo García Márquez (2006), no ano de 1989 foram extraditados pelo governo em 

torno de vinte colombianos e três estrangeiros que residiam na Colômbia, fato que complicou 

as negociações, além da extradição do traficante Carlos Lehder, capturado e extraditado aos 

tratado assinado pelo governo do presidente Julio César Turbay que admitiu, pela primeira 

vez, a extradiçã

1996, p. 28). Em ra

que não teriam mais lugar seguro na Colômbia, e terminariam sendo foragidos clandestinos 

 

Devido a essa decisão, o terror s

União Patriótica, incluindo seu candidato à presidência, Jaime Pardo Leal, foram vítimas de 

Patriótica era, na verdade, uma representação no congresso das FARC (Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia). 

 A onda de violência mencionada acima atingiu o também presidenciável Luiz Carlos 

Gallán, morto na frente de seus eleitores. Elegeu-se então em 1989, César Gaviria que havia 

chefiado a c

indispensável para o fortalecimento da justiça e anunciou uma nova estratégia contra o 

 

 Entretanto, a questão da droga não era algo tão simples de ser resolvido, pois ela 

atingia todas as esferas colombianas: a justiça, a política, os oficiais do exército, pessoas de 

classes ricas e pobres, entre outros: 

 

É uma hidra sigilosa e incontrolável que não é vista em nenhuma parte, mas 
está em todas, que se infiltra em tudo e cujo contágio vai muito além de 
nossas fronteiras. Talvez o próprio governo ignore até que pontos estas 
receitas de dinheiro suspeito lhe fizeram o favor de aliviar as tensões sociais 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 2006, p. 260). 
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Essa hidra sigilosa e incontrolável, mencionada acima por García Márquez, enriquece 

homens com sede de poder e que se tornaram poderosos e temidos devido à fortuna que 

acumularam com o tráfico de drogas.  

Acredita-se que três dos grandes chefões do narcotráfico possuíam juntos uma fortuna 

de mais de 3 bilhões de dólares cada e realizavam suas extravagâncias comprando bens 

materiais e muita terra, aparentemente com a intenção de dominar o território colombiano. 

Assim, o tráfico se valeu da violência desmedida, do medo, do poder e da corrupção para 

jogar a Colômbia em uma guerra civil sem precedentes, a qual parecia não ter hora exata para 

acabar até o momento dos sequestros. 

 

   

4.2 OS SEQUESTROS NA COLÔMBIA, SEGUNDO A ÓTICA DA LITERATURA DE 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

 

Nesse capítulo há a apresentação de maneira mais aprofundada sobre como ocorreram 

os sequestros dos dez jornalistas e parentes de políticos influentes na Colômbia pelos 

Extraditáveis, grupo liderado por Pablo Escobar, contados na obra Notícia de um Sequestro 

(1996) de Gabriel García Márquez e mencionados no capítulo anterior. 

Para escrever a história o autor contou inicialmente com a ajuda de uma das 

sequestradas, a jornalista Maruja Pachón e de seu marido, Alberto Villamizar, que procuraram 

o escritor em 1993 para que ela contasse suas experiências durante os seis meses em que 

esteve no cativeiro. Em relação a isso vale ressaltar que o Jornalismo Literário parte de 

encontros entre fonte e autor para que se estabeleça uma relação de confiança, fazendo com 

que o personagem consiga relatar suas experiências, muitas vezes, tão dolorosas e sofridas. É 

importante destacar que o modo como o autor conduziu a narrativa comprova isso, pois ele 

conseguiu torná- riqueza da 

(GRANADO & MILAGRES, 2013, p. 02). 

outubro de 1993, Maruja Pachón e seu marido, Alberto Villamizar, me propuseram escrever 

um livro sobre as experiências dela durante seu sequestro de seis meses, e as árduas 

negociações em que ele se empenhou para conseguir libertá-

p. 05). Entretanto, ao escrever algumas páginas do livro, o escritor percebeu que não haveria 
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como contar somente o sequestro de Maruja, por isso, procurou as outras vítimas envolvidas 

na barbárie, para que também colaborassem com suas versões sobre o ocorrido:  

 

Eu já estava com o primeiro rascunho bastante avançado quando percebemos 
que era impossível desvincular aquele sequestro dos outros nove que 
aconteceram ao mesmo tempo no país. Na verdade, não eram dez sequestros 
diferentes  como achamos a princípio -, mas um único sequestro coletivo de 
dez pessoas muito bem escolhidas, executado por uma mesma empresa e 
com uma mesma e única finalidade (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 05). 
 

Por essa razão, eles recomeçaram a reestruturar a narrativa de uma maneira diferente: 

stas tivessem sua identidade bem definida e seu próprio cenário 

ano, durou quase três. Em seu relato inicial García Márquez (1996) narra como foram as 

entrevistas com os sequestrados: 

 

Entrevistei todos os protagonistas que pude, e em todos encontrei a mesma 
disposição generosa de perturbar a paz de sua memória e reabrir para mim as 
feridas que talvez quisessem esquecer. Sua dor, sua paciência e sua raiva me 
deram a coragem para persistir nesta tarefa outonal, a mais difícil e triste da 
minha vida. (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 06). 

 

A narrativa esmiúça um dos momentos mais difíceis pelo qual a Colômbia passava 

nos anos 1990. Pablo Escobar, maior e mais poderoso narcotraficante colombiano, estava com 

medo da extradição e, por isso, iniciou a onda de sequestros acima relatada. Ele nunca 

história se passa nas cidades de Bogotá e Medellín onde os cativeiros estavam localizados. Os 

reféns precisaram ser transferidos várias vezes, evitando assim, suspeitas sobre seus 

posicionamentos.  

Os sequestrados tinham relações políticas diretas, como Diana Turbay, jornalista e 

filha de um ex-presidente colombiano e havia também outros jornalistas influentes no país, o 

que, para os traficantes, causaria impacto e chamaria atenção da população e dos políticos, 

aumentando a pressão da opinião pública para que houvesse a negociação de uma possível 

rendição e a não extradição. Desse modo, eles conseguiriam alcançar seus objetivos: 

 

O primeiro sequestro daquela série sem precedentes - no dia 30 de agosto, 
apenas três semanas depois da posse do presidente César Gaviria  havia 
sido o de Diana Turbay, diretora do telejornal Criptón e da revista Hoy x 
Hoy, de Bogotá, e filha do ex-presidente da república e chefe máximo do 
partido liberal Julio César Turbay. Junto com ela foram sequestrados quatro 
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membros de sua equipe: a editora do noticiário, Azucena Liévano; o redator 
Juan Vitta, os cinegrafistas Richard Beccerra e Orlando Acevedo, e o 
jornalista alemão residente na Colômbia, Hero Buss. No total, seis 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 33). 

 

Diana caiu em uma armadilha dos sequestradores: eles inventaram uma entrevista 

com o comandante supremo do Exército de Libertação Nacional (ELN), o padre Manuel 

Pérez para que ela se deslocasse com sua equipe e assim pudesse ser levada. Tentaram 

convencê-la a não ir, entretanto, ela não quis desistir, pois anos antes havia tentado conversar 

com os grupos armados de autodefesa com o intuito de estabelecer um diálogo de paz e fez a 

reportagem que, no entanto, não se tornou pública.  

O encontro ocorreu um ano depois do previsto e no dia 30 de agosto Diana e sua 

equipe foram até o suposto grupo do ELN. Entretanto, não avisaram ninguém e sua recepção 

aconteceu em Honda por um suposto grupo de guerrilheiros, que sustentaram a farsa muito 

bem. Passaram no meio de cerca de 500 pessoas, a pé ou distribuídos em quatro cavalos e, 

ironicamente, os habitantes locais reconheceram a jornalista Diana Turbay. Seguiram por um 

território que parecia levar a Medellín, no pequeno município de Copacabana (GARCÍA 

MÁRQUEZ, 1996). Passaram-se 19 dias sem que ninguém soubesse nada sobre Diana e sua 

equipe, quando Marina Montoya foi raptada. 

Marina estava fechando seu restaurante Donde las Tías situado em Bogotá, quando 

três homens bateram na porta. Ela reconheceu dois deles, pois haviam almoçado no local por 

vários dias e resolveu reabrir para atendê-los: 

 

 Assim que Marina abriu a porta a imobilizaram com uma chave de braço e a 
tiraram do lugar. Ela conseguiu se agarrar num poste de luz e começou a 
gritar. Um dos assaltantes deu-lhe uma joelhada na coluna vertebral que 
cortou sua respiração. Sem sentidos, foi levada num Mercedes 190 azul, 
dentro do porta-malas preparado para permitir a respiração (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 1996, p. 38). 

  

Após o rapto, Luis Guillermo Pérez Montoya que era um dos sete filhos de Marina se 

lançou em uma tentativa sem orientação e frustrada para libertar a mãe. Nunca contou isso 

para ninguém, apenas para García Márquez quatro anos depois. 

No mesmo dia do rapto de Marina Montoya e apenas quatro horas depois, Francisco 

Santos, o Pacho, como era conhecido o editor-chefe da redação do Jornal El Tiempo, também 

foi levado. Seu chofer Oromansio Ibáñez foi morto à queima roupa pelos sequestradores com 

um tiro no crânio. Foi guiado por um trajeto até um bairro próximo, segundo ele. Deixado em 
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no teto. Os únicos móveis eram uma cama de casal cujos lençóis pareciam demasiado usados, 

 

Cronologicamente, esses sequestros foram os primeiros a ocorrer, no entanto, o autor 

optou por iniciar a narrativa pelo rapto da jornalista Maruja Pachón e de sua assistente pessoal 

e cunhada Beatriz Villamizar de Guerrero, no dia 7 de novembro de 1990. Em seguida, fez a 

relação deste com as demais ocorrências. 

A linguagem escolhida pelo autor logo no primeiro capítulo traz uma atmosfera cheia 

de suspense provocada pela descrição do espaço de uma maneira típica do gênero Jornalismo 

Literário, a qual mistura a exatidão dos fatos com detalhes fundamentais para que o leitor 

fique curioso em conhecer qual foi o desenrolar da história, como no fragmento abaixo: 

 
Antes de entrar no automóvel olhou por cima do ombro para ter certeza de 
que ninguém a espreitava. Eram sete e cinco da noite em Bogotá. Havia 
escurecido uma hora antes, o Parque Nacional estava mal iluminado e as 
árvores sem folhas tinham um perfil fantasmagórico contra o céu turvo e 
triste, mas não havia nada a temer (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 7).  

 

 Após recriar esse ambiente mais sombrio, García Márquez descreve como foi o início 

da perseguição que Beatriz e Maruja sofreram antes de serem raptadas. Porém, elas só 

souberam depois, que dias antes já haviam sido seguidas para que os bandidos pudessem 

conhecer seus trajetos diários:  

 

Mal haviam começado a subir a ladeira íngreme quando o táxi amarelo 
ultrapassou o automóvel de Maruja, deu uma fechada contra a calçada da 
esquerda, e o motorista teve que frear de supetão para não bater. Quase ao 
mesmo tempo, o Mercedes estacionou atrás e deixou o carro de Maruja sem 

 
 

As vítimas acharam que era um assalto e começaram a tirar seus pertences, como anéis 

estava acontecendo e de que o motorista havia sido morto. Elas foram retiradas do veículo e 

levadas em carros separados.  

No início, os sequestradores sustentaram a tese de que eram do M-19 (Movimento 19 

de abril), conhecida como uma organização de guerrilha urbana, que surgiu em 1970. Era 

composta por jovens de classe média que estavam decepcionados com a esquerda tradicional 

-19 já estava na legalidade 
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p. 13).  

A intenção do grupo era sequestrar apenas Maruja, pois Beatriz havia sido levada por 

engano, segundo os sequestradores, porém ao tentarem desfazer o equívoco, ela reagiu e não 

aceitou ser libertada, preferiu ficar junto da cunhada. Assim que eles descobriram quem ela 

era, concordaram com sua permanência, pois poderia ser útil para a operação. 

Ao chegarem ao cativeiro definitivo, as duas reencontraram uma das primeiras vítimas 

daquela barbárie, Marina Montoya, dada como morta pela polícia: 

 

 No canto à esquerda da porta, sentada numa cama estreita com cabeceira de 
ferro, havia uma mulher fantasmagórica com o cabelo branco e opaco, os 
olhos atônitos, a pele grudada nos ossos. Ela não deu sinais de haver notado 
que elas entraram; não olhou, não respirou. Nada: um cadáver não teria 
parecido tão morto. Maruja superou o impacto.  Marina!  murmurou 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 19). 

 

Marina havia sido sequestrada há dois meses e, sem notícias suas, muitos achavam que 

ela estava morta. Era irmã de Germán Montoya, ex-secretário-geral da presidência da 

república, quando Virgilio Barco estava no poder. Meses antes, o filho de Barco também fora 

sequestrado e, em seguida, libertado devido a um acordo secreto não cumprido pelo governo. 

como uma repres

MÁRQUEZ, 1996, p. 19).  

Após saber sobre o sequestro da esposa e da irmã, Alberto Villamizar que possuía um 

bom relacionamento político e pessoal com o então presidente César Gaviria, o procurou e 

- 

- Escute bem, Alberto  respondeu seco.  

(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 25). A partir desse momento, Villamizar não poupou 

esforços para libertar todos os reféns. 

Quarenta e oito horas depois do sequestro de Maruja e Beatriz, o próprio Pablo 

Escobar mandou avisar Hernando Santos e o ex-presidente Turbay, através de um de seus 

advogados, que estava com as d

somente. E, mais tarde, no dia 12 de novembro foi enviada uma carta dos Extraditáveis ao 

diretor do jornal El Colombiano 

detenção da jornalista Maruja Pachón é uma resposta nossa às torturas e sequestros efetuados 
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na cidade de Medellín nos últimos anos por parte do mesmo organismo de segurança do 

Estado muitas 

1996, p. 46). 

No dia 05 de setembro de 1990 foi aprovado um novo projeto de decreto, o Estado de 

Sítio 2047:  

 

 [...] quem se entregasse e confessasse delitos podia obter como benefício 
principal a não extradição; quem além da confissão colaborasse com a 
justiça, teria uma redução na pena de até um terço pela entrega e confissão, e 
de até um sexto pela colaboração com a justiça pela delação. No total: até a 
metade da pena imposta por um ou por todos os delitos em sua expressão 
mais simples e pura: a força e o garrote (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 83). 

 

Muitos o viam como uma forma de o governo lutar contra as diversas delinquências 

decreto, pois o que lhes interessava era a garantia da não-extradição e a proteção de suas 

famílias, o que não constava no documento (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996). 

Enquanto isso, para sobreviver ao medo permanente da morte e ao terror psicológico 

ao qual eram submetidos, cada refém precisou encontrar uma maneira de viver seus dias no 

cativeiro:  

 

 Beatriz, que é valente e geniosa, refugiou-se no consolo de minimizar a 
realidade [...]. Maruja [...] escondeu-se dentro de si mesma como um caracol 
em sua concha, economizou energias, refletiu a fundo, até que se acostumou 
à ideia inevitável de que podia morrer (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 76, 
grifo nosso). 

 

Observa-se no fragmento sublinhado acima, que García Márquez utiliza uma metáfora 

literária, característica presente em vários momentos de Notícias, para descrever as emoções 

internas das personagens sequestradas de maneira mais sensível e aprofundada, o que faz o 

leitor se colocar no lugar do outro.  

Em outro lugar, não tão distante dali, Diana Turbay começou a escrever em seu 

MÁRQUEZ, 1996, p. 67). Carregava consigo a culpa por ter colocado a sua equipe naquela 

situação. 

Os dias e meses se passaram com falsas esperanças de libertação para os reféns. E 

pouco a pouco, o ânimo e a saúde deles ia decaindo. As negociações para a rendição dos 



77
 

narcotraficantes continuavam dia após dia e a dificuldade em obter sucesso às vezes parecia 

distante. Começaram a enviar cartas de despedida às famílias e a tão sonhada liberdade antes 

das festas de final de ano não aconteceu. E o primeiro refém a ser morto a mando dos 

Extraditáveis foi Marina Montoya: 

 

 Marina entregou-se aos guardiões sem uma lágrima. Puseram nela a máscara 
ao contrário, com os buracos dos olhos e da boca na nuca, para que não 
pudesse ver. O Monge pegou-a pelas duas mãos e tirou-a da casa 
caminhando para trás. Marina deixou-se levar com passos seguros. O outro 
guardião fechou a porta por fora (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 140).  

 

Seu cadáver foi encontrado em Bogotá, no dia seguinte, 24 de janeiro em um terreno 

baldio e encaminhado ao Cemitério Sul, onde foi enterrada com outros 200 cadáveres como 

indigente. O decreto 3030 promulgado em 14 de dezembro do ano anterior, não havia ajudado 

a solucionar o problema dos sequestros e nem a salvar a vida de Marina. O mesmo modificava 

e anulava os anteriores e trazia um acúmulo jurídico das penas: 

 

 Ou seja: uma pessoa julgada por vários delitos, num mesmo julgamento ou 
em julgamentos posteriores, não veria somados os anos das diferentes penas, 
mas cumpriria apenas a pena mais longa. Também foi fixada uma série de 
procedimentos e prazos relacionados com a transferência de provas do 
exterior para processos na Colômbia. Mas se mantiveram firmes nos dois 
grandes obstáculos para a rendição: as condições um tanto incertas para a 
não extradição e o prazo fixo para os delitos perdoáveis (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 1996, p. 148).  

 

decreto mais brando e que pudesse ajudar nas negociações. Entretanto, provocou um racha 

nderem. 

Os reféns que pertenciam ao grupo de Diana Turbay, Orlando e Azucena foram 

libertados e no dia 21 de janeiro houve mais uma mudança de cativeiro. Diana e Richard 

foram surpreendidos por uma operação policial nas trilhas de Sabaneta, município de 

Copacabana. Os agentes haviam recebido a denúncia de que havia pessoas armadas naquele 

local e os dois foram retirados de lá com disfarces, vestidos como os camponeses da região 

para não serem reconhecidos. No entanto, foram alvejados com tiros vindos dos helicópteros 

 gritou. Não posso mexer as 

da polícia, que primeiramente, acharam ter capturado Pablo Escobar. A jornalista não resistiu 

e morreu no hospital. Mais tarde, na versão do narcotraficante, o ataque havia ocorrido com o 
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intuito de capturá-lo, mesmo sabendo que os sequestrados estavam lá e poderiam correr 

perigo. Horas depois, a polícia deu a declaração de que: 

 

 [...] Diana havia morrido no desenrolar de uma operação de investigação 
com apoio de helicópteros e pessoal de terra. Sem querer, encontraram o 
comando que levava Diana Turbay e o cinegrafista Richard Becerra. Na 
fuga, um dos sequestradores, atirou em Diana pelas costas e fraturou sua 
espinha dorsal. O cinegrafista saiu ileso (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 
165). 

 

Marina Montoya, no entanto, não sabiam se a ordem realmente havia sido executada. A 

polícia começou as buscas pelo corpo. 

Após essa onda de violência e a perda dos reféns começaram a pensar em como 

solucionar a situação de maneira emergencial. Então um terceiro decreto, o 303, foi 

promulgado pelo presidente no dia 29 de jane

RCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 169). Esta 

declaração indicava que eles aceitavam os novos termos propostos. 

Por esta razão, começou a circular o boato de uma libertação entre os três sequestrados 

restantes, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar e Francisco Santos e a espera os atormentou por 

vários dias. Na data de 07 de fevereiro Beatriz foi libertada. 

As negociações para a libertação dos reféns e a possível rendição de Escobar 

continuaram e depois de diversas tentativas frustradas, pensou-se no padre García Herreros, 

considerado por muitos como um santo, para ser um possível mediador entre governo e 

traficantes.  

No dia 15 de maio, após várias tentativas, aconteceu o encontro do sacerdote com o 

traficante em Medellín. Questionado por ele sobre os sequestros e a libertação de Pacho e 

normais e com boa saúde, e que seriam soltos assim que os termos da entrega fossem 

 sobre os 

termos do acordo, os dois envolvidos registraram de próprio punho tudo que conversaram e 

assim obtiveram a primeira proposta para uma futura rendição. 

libertação de Francis
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Ninguém sabia a hora e nem o local, mas os jornalistas montaram guarda na casa dos reféns 

aguardando a esperada libertação.  

Após 193 dias de cativeiro e às 19h29min, Maruja estava livre, socorrida por alguns 

moradores e esperando que o marido fosse buscá-la em um bairro não muito distante de sua 

Ela pulou em seu pescoço, deram um abraço intenso, longo e mudo. O estrondo 

dos jornalistas, que tinham conseguido romper a resistência do dono e entraram em tropel pela 

casa, tirou-  

Depois de Maruja, Pacho Santos foi solto. O deixaram em uma rua com dois mil pesos 

em dinheiro e um taxista simpático o levou sem cobrar nada. O que restava agora era aguardar 

a rendição de Escobar e Villamizar seria uma das peças-chave para encerrar esse impasse. 

Escobar fez várias exigências para se entregar. Algumas delas foram: o afastamento do 

General Maza Márquez, a cobertura do exército na entrada da prisão, a permissão de visitas 

para Medellín no dia 18 de junho. Naquela mesma data, o governo foi derrotado na 

Assembleia Constituinte e a não extradição de cidadãos colombianos foi aprovada.  

Quando todos os envolvidos na segurança e nas negociações chegaram à casa de Pablo 

Escobar, ele se despediu de seus companheiros e se sentou ao lado de Villamizar na aeronave. 

Ao chegarem à prisão, Escobar e seus comparsas eram esperados pelas autoridades: 

 

 [...] junto com os membros da delegação oficial e o primeiro grupo de 
sequazes de Escobar, que haviam chegado por terra para se entregar com ele. 
Ali estavam também a esposa de Escobar e sua mãe, muito pálida e a ponto 
de chorar. Ele lhe deu um toquezinho carinhoso no ombro e disse: 

 (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 311-312). 
 

A parte sublinhada na citação acima mostra como o autor humaniza ou 

tridimensionaliza inclusive os antagonistas, ao mostrar que, apesar da vida dupla e da 

violência, os traficantes também possuíam famílias que se preocupavam e sofriam por eles.  

Entretanto, descobriu-se mais tarde que a prisão de Escobar e seus homens seria algo 

muito peculiar:  

 

 A partir do dia seguinte, porém, o cárcere muito cárcere de que Villamizar 
havia falado começou a se transformar numa fazenda cinco estrelas com 
todo tipo de luxos, instalações de recreação e facilidades para a farra e o 
delito, construídos com materiais de primeira classe que eram levados pouco 
a pouco no fundo falso adaptado na caçamba de uma caminhonete de 
abastecimento (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 315). 
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Depois de quase um ano cometendo abusos de poder e vivendo como se estivesse 

hospedado em um hotel, dentro daquela que devia ser uma prisão, Escobar saiu facilmente do 

local matando alguns guardas; voltou para as ruas causando pânico, mortes e terror. E no dia 

02 de dezembro de 1993 foi morto pela polícia, após ter sua localização descoberta, por meio 

de uma ligação telefônica para o filho Juan Pablo. 

 

 

4.3 A LINGUAGEM JORNALÍSTICA E LITERÁRIA DE GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ, NA OBRA NOTÍCIA DE UM SEQUESTRO 

 

 

Nesse subcapítulo será analisada, especificamente, a linguagem jornalística e literária 

utilizadas pelo escritor Gabriel García Márquez em Notícia de um Sequestro (1996). O autor 

mescla na obra dois gêneros híbridos entre si com a técnica e a delicadeza de alguém que 

transitava com maestria por essas duas vertentes, que não se opõem, mas se complementam a 

todo instante na narrativa. 

conta como surgiu o convite para contar sobre os 10 sequestros coletivos que estão na obra; o 

conhece o desfecho, momentâneo, para Escobar e seu grupo, por 

meio da negociação de rendição realizada entre ele e o governo colombiano e o futuro do 

casal, Maruja Pachón e Alberto Villamizar, peças fundamentais para conhecer a progressão 

dos acontecimentos durante a onda de raptos no país. 

O escritor procurou reunir um material rico e vasto, através de métodos jornalísticos, 

como: entrevistas gravadas e/ou escritas, cartas, diários, jornais e revistas, decretos e 

documentos oficiais, materiais fundamentais para a construção de uma narrativa capaz de 

contar os bastidores dos sequestros e o dia-a-dia dos envolvidos e das vítimas de um fato que 

mudou seus destinos em todas as esferas, assim como a história colombiana.  

García Márquez inicia a história pela perspectiva de Maruja, minutos antes de ser 

sequestrada junto com sua cunhada Beatriz, no dia 07 de novembro de 1990. Depois, opta por 

analisar a série de sequestros, os quais possuem relação entre si. Assim, o autor tece a 

narrativa de maneira que o leitor não recebe todos os fatos prontos, mas é estimulado a 

compreender o contexto como um todo, montando as peças desse quebra-cabeça que envolve 

governo, traficantes, sequestrados, civis e uma Colômbia assombrada pelo narcoterrorismo.  
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O primeiro capítulo inicia com o relato do rapto de Beatriz e Maruja. Há a descrição 

do tempo e espaço, comuns à Literatura e ao Jornalismo, porém, geralmente abordado por eles 

de maneiras distintas, e que são fundamentais para mostrar a exatidão dos fatos e situar o 

leitor nos ac

automóvel olhou por cima do ombro para ter certeza de que ninguém a espreitava. Eram sete e 

1996, p. 07). 

Percebe-

ráfica, que 

árvores sem folhas tinham um perfil fantasmagórico contra o céu turvo e triste, mas não havia 

 

 Em seguida, o escritor procura esclarecer quem eram as duas mulheres que faziam 

parte da cena e traz elementos importantes: rotina, profissão e cargo que ocupavam, para que 

ao narrar o momento exato do sequestro o receptor compreenda qual o papel que possuíam e 

sua importância nas futuras negociações. Aqui, algumas características essenciais da narrativa 

ações 

entre informações básicas do acontecimento, situação, intensidade (ressonância emocional) e 

MILAGRES, 2013, p, 15). Este fator se destaca no seguinte trecho: 

 
Maruja pertencia a uma família de intelectuais notáveis com várias gerações 
de jornalistas. Ela também era jornalista, premiada várias vezes. Fazia dois 
meses que era diretora da Focine, a companhia estatal de fomento 
cinematográfico. Beatriz, sua cunhada e assistente pessoal, era uma 
fisioterapeuta de longa experiência que havia feito uma pausa para mudar de 
atividade durante algum tempo (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 08). 

 

Neste e em outros fragmentos há a descrição do perfil profissional das sequestradas e 

sua o

Por essa razão, é necessário haver uma descrição mais aprofundada, com adjetivos e 

descrições das personagens para que o leitor consiga incorporá-las ao seu imaginário.  
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O autor se preocupa também, em alguns momentos da história, em trazer o foco 

principal para a ressonância emocional das personagens (GRANADO & MILAGRES, 2013):  

 

Maruja sentou-se atrás do motorista, apesar do cargo que ocupava, porque 
sempre achou que aquele era o lugar mais cômodo. Beatriz subiu pela outra 
porta e assentou-se à direita. Estavam com quase uma hora de atraso em sua 
rotina diária e as duas pareciam cansadas depois de uma tarde soporífera 
com três reuniões executivas. Sobretudo Maruja, que na noite anterior tivera 
uma festa em casa e não conseguiu dormir mais do que três horas. Esticou as 
pernas intumescidas, fechou os olhos com a cabeça apoiada no encosto do 
banco e deu a ordem de rotina: Para casa, por favor (GARCÍA MÁRQUEZ, 
1996, p. 7).  

 

A profundidade desta descrição demonstra a preocupação do escritor em proporcionar 

fartura de detalhes, próprios do Jornalismo Literário, que deve realizar uma profunda 

observação das cenas e envolvidos na história, apresentando uma estrutura textual baseada no 

estilo utilizado pela literatura, desse modo, há a inserção de alguns recursos responsáveis por 

humanizar o texto, construindo os personagens de uma forma tridimensional, com ênfase na 

alteridade, de maneira que o interlocutor possa acreditar nos sentimentos e dramas relatados. 

Pode haver, portanto, identificação e cumplicidade do leitor com os sofrimentos e angústias 

vividos pelos personagens históricos, que foram ficcionalizados na trama de maneira mais 

pessoal e íntima.  

Há na obra, em vários trech

caracteriza-se pela mensagem centrada naquilo de que se fala. O compromisso com a 

Função muito utilizada no Jornalismo, que se preocupa com a exatidão das informações e dos 

dados históricos, perceptível no excerto em que García Márquez descreve a operação policial 

de guerra: dois capitães, nove oficiais, sete suboficiais e noventa e nove agentes, parte por 

 

r o leitor geográfica e historiograficamente: 

 

O sequestro não era uma novidade na história recente da Colômbia. Nenhum 
dos quatro presidentes anteriores havia escapado à prova de um sequestro 
desestabilizador [...]. Em fevereiro de 1976, sob o governo de Afonso López 
Michelsen, o M-19 havia sequestrado o Presidente da Confederação de 
Trabalhadores da Colômbia, José Raquel Mercado. Ele foi julgado e 
condenado à morte por seus captores por traição à classe operária, e 
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executado com dois tiros na nuca diante da negativa do governo em cumprir 
uma série de condições políticas (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 146). 

 

No fragmento acima se nota a objetividade do autor ao descrever informações 

históricas importantes, fundamentais para localizar o público leitor quanto ao contexto 

histórico colombiano que décadas antes dos sequestros, já padecia com a violência de grupos 

extremistas. 

Outra função de linguagem muito presente, afinal se trata de uma obra híbrida, em que 

Jornalismo e Literatura se entrelaçam a todo instante, é 

encontrada em diferentes tipos e gêneros textuais. Nela, a mensagem está centrada no próprio 

pessoais do autor, recurso literário, e por mais que García Márquez consiga se manter, na 

maioria das vezes, longe do texto, é possível perceber suas reflexões sobre o tema abordado, 

interpretado como uma represália infame

(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 19, grifo nosso). 

Nesse trecho, o autor aponta para o leitor a situação da primeira sequestrada, Marina 

Montoya. Explica que ela foi raptada nove meses depois de seu sobrinho, Álvaro Diego, filho 

de Germán Montoya, antigo secretário-geral da presidência da república. Assim, o escritor 

questiona o fato de terem feito o mesmo com sua tia, apenas para demonstrar poder. Percebe-

se, portanto, com destaque para o adjetivo sublinhado, que García Márquez ao utilizar a 

emitindo uma opinião com juízo de valor sobre o ato cometido pelos Extraditáveis. 

Portanto, nota-se aqui o uso da função emotiva, recurso extremamente literário e que 

degradação de 

Marina era compreensível. A chegada das outras duas reféns deve ter sido para ela como uma 

intromissão insuportável num mundo que já havia feito seu, e só seu, depois de quase dois 

-55, grifo nosso). O autor 

faz, neste fragmento, uma análise psicológica da situação em que a sequestrada se encontrava 

e leva o receptor a se colocar no lugar de Marina. García Márquez utiliza adjetivos intensos 

para falar dela, quando menciona que ela havia sofrido uma degradação, dessa maneira, é 

possível imaginar a personagem e seu estado psicológico, o que causa uma reflexão no leitor 

sobre os sentimentos de alguém que sentia a todo instante a ameaça da morte.  
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 Além do que foi apontado anteriormente, constata-se também que a narrativa é escrita 

de forma que o escritor: 

 

[...] fez falar as tramas secundárias, que ajudaram a construir um relato mais 
humano e verdadeiro da situação da Colômbia em meados da década de 90: 
a vida dos jornalistas sequestrados no cativeiro; suas angústias e suas 
relações com a guerrilha; detalhes de suas vidas e de suas famílias antes do 
sequestro; informações de diários feitos e cartas trocadas durante o período 
de cativeiro (RÉCHE, 2012, p. 04). 

 

 Os relatos são humanos e os personagens envolvidos não são apenas descritos com 

seus nomes e sobrenomes, sem aprofundamento como no jornalismo diário, mas possuíam 

uma história de vida e uma família antes de serem levados pelos sequestradores, como a 

seguir:  

 

Na escuridão, Pacho tomou consciência de que aquela era apenas a primeira 
noite de um porvir incerto no qual tudo podia acontecer. Pensou em Maria 
Victoria  conhecida pelos amigos como Mariavê -, sua esposa, bonita, 
inteligente e de grande caráter, com quem tinha então dois filhos, Benjamin, 
de vinte meses, e Gabriel, de sete (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 41, grifo 
nosso). 

 

Nesta ocasião, o interlocutor tem a oportunidade de conhecer o homem, pai e marido 

Pacho Santos e não apenas o jornalista, mas alguém que possui uma vida não muito longe 

dali. Apresenta-se também sua família, em especial sua esposa com adjetivos que a tornam 

(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 41).  

Na descrição de Azucena e Diana também há a presença de adjetivação, assim como 

no excerto anterior, características próprias da literatura e que são responsáveis por ajudar o 

receptor a criar um perfil dos personagens em sua mente:  

 

Azucena, com seus vinte e oito anos, era tranquila e romântica, e não 
conseguia viver sem o marido depois de quatro anos aprendendo a viver com 
ele. Sofria tempestades de ciúmes imaginários e escrevia para o marido 
cartas de amor mesmo sabendo que ele nunca as receberia (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 1996, p. 63).  

 

Neste momento, passa-se a conhecer outro lado de Azucena, relevante para a 

compreensão de que ela era um ser humano que sofria no cativeiro longe do marido. Quanto à 

companheira inteligente, alegre e cheia de vida, e uma 
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sagaz analista política

sua aparência e personalidade ajudará a entender por que os Extraditáveis a escolheram para 

ser raptada, lembrando que, além disso, era também a filha de um ex-presidente colombiano. 

García Márquez expõe os pensamentos que advêm da subjetividade dos indivíduos 

envolvidos, como no instante em que Marúja lembra de um velho ditado espanhol ao acordar 

pela manhã e que serviu de consolo para o martírio 

 pensamentos, ao relatar seus dias no cativeiro a 

Márquez, para que suas lembranças se adequassem ao relato e o tornasse mais verossímil e 

isso, mas provavelmente o relato de Marúja se adequou aquele momento confessional, o qual 

foi preciso reviver todo o seu sofrimento diante de García Márquez para contar sua história. 

 Ele descreve também o que Diana havia escrito em seu diário pessoal sobre os dias no 

-feira 19, dia em que esteve aqui o responsável por esta operação, 

passaram- . Essa 

narração demonstra sua dificuldade em compreender por qual motivo os sequestradores 

demoraram tanto tempo para reivindicar a autoria do seu sequestro e de sua equipe. Imaginou 

que deveria ser para assassiná-

(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 67). 

O escritor optou por tornar conhecido todos os relatos e não somente aqueles 

realizados pelos meios oficiais, mas também: 

 

[...] os anúncios feitos por Pablo Escobar e pelos Extraditáveis; as entrevistas 
coletivas do presidente César Gaviria e seus assessores; as notícias 

para o jornalismo), interessados no consumo e na concorrência com os 
outros meios de comunicação; os analistas políticos internacionais, que 

Colômbia (RÉCHE, 2017, p. 04). 
 

 García Márquez deu voz aos principais envolvidos na barbárie, visto que as narrações 

mencionadas acima proporcionaram mais credibilidade à obra e demonstraram sua 

preocupação em comprovar as informações levantadas e pesquisadas por ele para compor sua 

narrativa jornalística/literária, evidente no trecho:  
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Para preservar o governo de qualquer suspeita de negociação ilegal ou 
indigna, Gaviria e Giraldo decidiram não receber nenhum emissário direto 
dos Extraditáveis durante os processos, nem negociar com eles ou com 
ninguém qualquer caso de lei. Ou seja, não discutir nada de princípios, só 
assuntos operacionais. O diretor nacional de Instrução Criminal - que não 
depende do poder executivo nem é nomeado por ele  seria o encarregado 
oficial de qualquer contato com os Extraditáveis ou seus representantes 
legais. Toda comunicação seria por escrito, e desta forma ficaria registrada 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 83). 

 

Nesse fragmento, o leitor conhece o comportamento do governo, através do Presidente 

César Gaviria, que se esforçou para evitar qualquer questionamento ou críticas a ele quanto às 

negociações com os sequestradores na libertação dos reféns. No excerto a seguir, o escritor 

apresenta os métodos utilizados pelo político para se comunicar e tratar de assuntos sigilosos 

durante os sequestros: 

 

O presidente Gaviria não era dos que abandonam um tema por outro. Em 
seis meses havia imposto a seus colaboradores um sistema de comunicação 
pessoal feito de bilhetes escritos em papeizinhos casuais com frases breves 
que resumiam tudo. Às vezes mandava somente o nome da pessoa a quem 
estava dirigido, entregava a quem estivesse mais perto, e o destinatário sabia 
o que deveria fazer. Este método, além do mais, tinha para seus assessores a 
virtude terrífica de não fazer diferença entre as horas de trabalho e as de 
descanso. Gaviria não as concebia, pois descansava com a mesma disciplina 
com que trabalhava, e continuava mandando papeizinhos enquanto estava 
num coquetel ou assim que emergia da pesca submarina (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 1996, p. 222). 

 

A narração demonstra quais eram os artifícios usados por Gaviria durante os raptos, 

para se resguardar de que qualquer um pudesse ter acesso às suas decisões e comportamento 

ou duvidar de sua índole. 

Outro fator importante na obra é a reprodução de diversos diálogos entre os 

sequestrados reproduzidos na íntegra pelo autor, como se ele fosse um narrador observador 

presente nas cenas: 

 

- E quando o creme acabar  perguntou , o que vamos fazer? 
- Pois, pediremos mais  respondeu Maruja com uma ênfase ácida. E 
ressaltou com mais acidez ainda: - Senão, a gente vê. Certo? 
- Não me responda desse jeito!  gritou Beatriz numa súbita explosão de 
raiva.  Comigo não, porque estou aqui por sua culpa! (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 1996, p. 126). 
 

Esses momentos de conversa ou discussão dão a impressão de que o enunciador estava 

no local da discussão, portando um gravador para armazenar a fala integral das sequestradas, 
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como se elas, ao serem entrevistadas para o livro, não tivessem esquecido os pormenores que 

envolveram seus raptos. Desse modo, García Márquez interpreta as memórias que foram 

expostas por Marúja. O próximo excerto, assim como muitos outros, transmite essa mesma 

sensação:  

 

- Para mim, vestir a camisola basta  disse.  Mas ficar aqui pintada feito uma 
louca, neste estado? Não, Marina, de jeito nenhum!  

Marina sacudiu os ombros. 
- Pois eu vou (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 124). 

 

A discussão entre Marina e Marúja ocorreu na véspera do Ano Novo, quando os 

guardiões fizeram uma espécie de ceia e brindaram a chegada da data. Enquanto a primeira 

queria se vestir melhor e se maquiar, a segunda estava com o humor à flor da pele, pois 

esperava ter sido libertada e comemorar esse dia com a família. Essa foi uma das discussões 

dentre tantas que ambas tiveram. 

Consequentemente, o tempo que passaram presos no cativeiro criou a necessidade de 

expor seu dia-a-dia, angústias, medos e questionamentos em diários, que mais tardeforam 

fundamentais para reproduzir sua rotina e expor as dificuldades às quais foram sujeitados. 

Afinal, teria sido complicado guardar tudo na memória, porque nem todos sobreviveram para 

mostrar também como uma forma de resistência para a sobrevivência dos sequestrados no 

cativeiro: quando eles escrevem diários e cartas para seus familiares, passam a inscrever sua 

vida no papel e a documentá-  

Diana, morta pela polícia em uma operação frustrada para capturar Escobar, deixou 

registradas em seu diário, algumas anotações fundamentais na compreensão sobre a mistura 

de sentimentos que experimentou: 

  

[Ela tomava nota] de tudo: histórias do cativeiro, análises políticas, 
observações humanas, diálogos sem resposta com sua família ou com Deus, 
a Virgem Maria e o Menino Jesus (...) É evidente que Diana não pensava 
num texto para ser publicado, e sim em um memorando político e humano 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 66-67). 

 

Como visto no excerto, ela escrevia de tudo, desabafos, orações, questionamentos 

nós sab  escreveu, - 
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antes de ser assassinada. Portanto, os excertos selecionados pelo autor ajudam na construção e 

vivido e organizá-lo segundo eixos, ou seja, dar-

 tempo passado, que se esvanece atrás 

p. 263). 

Consequentemente, ao reunir pré-textos, como arquivos, cartas escritas no cárcere, 

bilhetes e desabafos, García Márquez precisa interpretá-los e juntar as peças para a 

informações registradas será selecionada para a preservação arquivística. [São] construtores 

muito ativos da memória soc

p. 139).  

Outro ponto que deve receber destaque em Notícia é a linguagem utilizada pelo autor 

quando ele descreve qualquer fato que envolvia especificamente os sequestradores:  

 

Numa das tantas brigas, Damaris marcou a cara do marido com arranhões de 
gata, cujas cicatrizes demoraram a desaparecer. Ele deu-lhe uma porrada que 
a atirou pela janela fora. Não a matou por milagre porque ela conseguiu se 
agarrar na última hora e ficou balançando pendurada na varanda do quintal. 
Foi o final. Damaris fez as malas e foi-se embora com as meninas para 
Medellín (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 234, grifo nosso). 
 

 

Ao narrar esse fato, percebe-se que além da descrição da cena, o autor passa da norma 

culta da linguagem, até então utilizada por ele, para a coloquial, que é mais próxima da 

e 

se referir a uma classe social mais baixa, desse modo, ele cria uma proximidade quando expõe 

os fatos dessa maneira. As brigas dos caseiros de Maruja e Beatriz são os momentos em que 

isso se torna mais evidente:  

 

Os alaridos de ambos, e o pranto das meninas acordadas a qualquer hora, 
alvoroçavam a casa. Os guardiões caçoavam deles com imitações teatrais 
que magnificavam o escândalo. Era inconcebível que no meio daquela 
barafunda não tivesse aparecido alguém, nem que fosse por curiosidade 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 232). 
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evidente que a situação era uma bagunça, uma confusão e, novamente, ele se apropria da 

linguagem oral, deixando de lado por alguns instantes a norma culta para se adequar ao 

público descrito por ele. 

O jornalismo se faz presente na obra sempre que há necessidade de contar as 

diferentes versões de um mesmo fato, ou seja, o escritor procura colocar todos os lados da 

mesma história, pois não há dúvidas de que não se  

cruzamento da narrativa romanesca com a narrativa jornalística. O que significa manter o foco 

 

Percebe-se isso quando García Márquez narra as diferentes versões para a morte de 

tampouco era verdade que o ataque fosse para buscar Pablo Escobar  era para resgatar os 

reféns, cujo paradeiro fora revelado debaixo de tortura por um dos mercenários capturados 

governo de Gaviria. Em seguida, o escritor traz as explicações da polícia, que servem como 

uma defesa sobre a morte de Diana:  

 
Diana havia morrido no desenrolar de uma operação de investigação com 
apoio de helicópteros e pessoal de terra. Sem querer, encontraram o 
comando que levava Diana Turbay e o cinegrafista Richard Becerra. Na 
fuga, um dos sequestradores atirou em Diana pelas costas e fraturou sua 

 
 

 Por último, o leitor conhece a versão de Pablo Escobar, o qual acusa a polícia pela 

morte da moça, que segundo ele, seria libertada pelos Extraditáveis: 

 

  [...] a polícia desencadeara a operação sabendo que os sequestrados estavam 
naquele lugar, a informação tinha sido arrancada na tortura a dois de seus 
mercenários, que identificou com seus nomes reais e números de carteira de 
identidade. Os dois, segundo o comunicado, foram presos e torturados pela 
polícia, e um deles havia guiado em um helicóptero os chefes da operação. 
Escobar disse que Diana foi morta pela polícia quando fugia do combate, já 
libertada pelos captores [...] (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 166). 

 

 Encontram-se aqui, todas as versões do crime, porém, a verdade é que mesmo com o 

depoimento de Richard Becerra, foi difícil saber o que realmente ocorreu. A investigação, na 

época, ficou a cargo do procurador-geral da república. Com imparcialidade e objetividade 

jornalísticas, García Márquez conversou com suas fontes para tornar público os diferentes 
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pontos de vista sobre o assassinato de Diana, algo que o jornalismo diário busca fazer, porém, 

ele o fez de maneira mais aprofundada, característica típica do Jornalismo Literário. 

 Uma característica presente no Jornalismo Literário e identificada nesta obra é o uso 

do flashback, quando o autor ao explicar a situação atual, retorna ao passado e lembra o leitor 

como tudo começou. Um exemplo disso se encontra nesse fragmento, quando o escritor narra 

como Maruja e Villamizar se conheceram: 

 

Haviam se conhecido dezenove anos antes, numa reunião de trabalho quando 

 
a resposta menos pensada. À primeira vista Villamizar parecia um exemplar 
típico do universitário inconformado da época, com o cabelo pelos ombros, a 
barba de anteontem e uma única camisa que só era lavada quando chovia 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 243). 

 

Além de descrições mais triviais como esta, ao fazer uso do flashback, o autor também 

traz informações históricas situando o leitor sobre o contexto histórico em que ocorreram os 

sequestros: 

 

O Corpo de Elite, encarregado da luta frontal contra o narcotráfico, era 
apontado por Pablo Escobar como a encarnação de todos os males. Havia 
sido criado pelo presidente Virgilio Barco em 1989, desesperado pela 
impossibilidade de estabelecer possibilidades exatas e, corpos tão grandes 
como o exército e a polícia. A missão de formá-lo foi encomendada à Polícia 
Nacional, para manter o exército o mais longe possível dos eflúvios 
perniciosos do narcotráfico e do paramilitarismo (GARCÍA MÁRQUEZ, 
1996, p. 198). 

 

Percebe-se na obra, que há uma extensão dos próprios olhos do leitor, ou seja, é como 

se através de García Márquez fosse possível caminhar pelo espaço onde ocorre a narrativa. 

Isso se deve ao fato de que o escritor, em terceira pessoa e onisciente, opta por selecionar 

apenas o que pretende contar. 

MILAGRES, 2013. p. 11). Um exemplo disso se encontra no seguinte excerto: 

  

Levou-o até a extremidade da galeria exterior e ali conversaram por uns dez 
minutos, apoiados no tubo de metal da cerca e de costas para todos. Escobar 
começou pelos agradecimentos formais. Depois, com sua calma pasmosa, 
lamentou os sofrimentos que havia causado a Villamizar e sua família [...]. 
Villamizar não desperdiçou a ocasião de resolver três grandes incógnitas de 
sua vida: por que haviam matado Luis Carlos Galán, por que Escobar havia 
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tentado matar o próprio Villamizar, e por que havia sequestrado Maruja e 
Beatriz? (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 312-313). 

 

Há, portanto, uma mudança de foco de Escobar para Villamizar. Desse modo, o 

interlocutor tem a possibilidade de compreender os múltiplos lados da mesma história e as 

diferentes visões do mesmo fato.  Outro exemplo que comprova isso é o seguinte: 

 

Villamizar pensou que poderia ser uma bomba. [...] mas desfez o laço e 
desembrulhou o pacotinho com a ponta dos dedos, longe da sala onde 
Maruja o esperava. [...] Ela não podia acreditar. Pôs o anel, e percebeu que 
estava recuperando a saúde a toda pressa, pois o dedo cabia perfeitamente. 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, p. 318). 

 

Aqui, observa-se a mudança de foco de Villamizar para Maruja, sua esposa, nos 

momentos finais do livro. 

Portanto, ao analisar a obra de García Márquez se identifica a denúncia social, 

característica central do Jornalismo Literário. Desse modo, o leitor é levado a uma tomada de 

consciência e, naturalmente, à reflexão sobre um fato que afetou não somente os colombianos, 

mas o mundo todo, prejudicado pela expansão do tráfico de drogas da Colômbia para outros 

países latino-americanos, o debate sobre a corrupção desmedida da polícia e do Estado, 

setores esses que deveriam proteger a população. Assim, Notícia de um Sequestro reafirma a 

importância do gênero e do autor, pois ambos tornaram públicas e trouxeram para discussão 

questões de extrema relevância na esfera social e política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92
 

5 CONCLUSÃO 

 

 

 Neste estudo, a pesquisa bibliográfica procurou estabelecer a relação inicial e atual 

entre o Jornalismo e a Literatura, as obras precursoras do gênero Jornalismo Literário, 

Operação Massacre e A sangue frio, de Rodolfo Walsh e Truman Capote, respectivamente; a 

trajetória do jornalista e, posteriormente, ficcionista, Gabriel García Márquez; o contexto 

histórico colombiano na década de 1990; a linha do tempo dos sequestros ocorridos na obra; e 

a análise da narrativa, que incluiu aspectos como o estilo e a linguagem utilizados pelo autor 

para contar um fato empregando características tipicamente literárias e assim aprofundar a 

 

 As obras e os movimentos jornalísticos e literários estudados no capítulo 2, Operação 

Massacre e A Sangue frio, pertencentes à Literatura de Testemunho e ao New Journalism, 

respectivamente, foram leituras fundamentais para compreender a evolução do Jornalismo 

Literário e a importância de seus principais representantes, Rodolfo Walsh e Truman Capote 

para consolidá-lo. Há, entre os textos, diferenças estilísticas evidentes que aparecem no foco 

narrativo, na temática escolhida pelos autores e na focalização dada por eles ao narrar os fatos 

em diferentes contextos históricos. Foram livros fundamentais para tornar a união entre 

Jornalismo e Literatura conhecida e solidificá-la. 

 Quanto à obra Notícia de um Sequestro de Gabriel García Márquez, pode-se afirmar 

por meio desta pesquisa que o escritor conseguiu humanizar um fato histórico, aprofundá-lo e 

eternizá-lo, fazendo uso das características do Jornalismo Literário, carregá-lo de 

subjetividade e abrir os horizontes do leitor para as diversas interpretações de um mesmo 

acontecimento. 

 Há, portanto, uma pluralidade de significados, nos quais a ficção está carregada de 

elementos oriundos da realidade e esta também se apresenta com inúmeras características da 

ficção. Constatou-se, portanto, que ao unir Jornalismo e Literatura, García Márquez conseguiu 

extrair de ambos características importantes para consolidar a obra, por meio do uso de vários 

recursos tipicamente literários: o flashback, a função emotiva, a descrição aprofundada dos 

personagens; e também traços próprios do jornalismo, entre eles a função referencial, a 

preservação das fontes, as diversas versões sobre um mesmo episódio e os dados históricos, 

fatores estes que unidos enriquecem ainda mais a narrativa, pois a hibridização é algo presente 

nos discursos contemporâneos, o que os torna ainda mais atrativos e complexos. 
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 O Jornalismo Literário ocorre por meio de uma pesquisa de campo sólida e 

aprofundada sobre os fatos, algo que os meios de comunicação geralmente fazem de maneira 

superficial e, por essa razão,  o gênero se consolida cada dia mais. Em Notícia comprova-se 

que o autor procurou suprir todas as necessidades que o assunto exigia, ao trazer o panorama 

de uma Colômbia desgastada pelo narcotráfico, os abusos de poder da polícia e a corrupção 

desmedida do Estado, fatores que geraram um sentimento de impotência na população, 

acuada entre bandidos e o sistema corrompido que deveria protegê-la.  

 É por essa e outras razões que, ao ler o livro, o interlocutor tem a certeza de estar 

diante de uma obra que possui um arrebatamento libertário, algo típico dos livros-reportagens 

que se tornaram verdadeiros cânones literários. Dessa maneira, o leitor mais atento consegue 

adquirir uma visão ampla e menos superficial da história, na qual é impossível não ser 

convidado a interpretar o contexto em que os episódios ocorreram.   

 Portanto, em Notícia de um Sequestro, o jornalista e ficcionista, Jornalismo e 

Literatura estão fortemente entrelaçados, pois eles se complementam, enriquecendo a 

narrativa, deixando-a, entre outros fatores, ainda mais atraente para o público leitor. Afinal, 

no Jornalismo Literário não basta noticiar um fato fielmente, mas é necessário humanizá-lo, 

pois o foco está nas personagens e os assuntos tratam geralmente sobre violência e resistência. 

Desse modo, a leitura é mais fluida e pode promover uma mudança de comportamento e 

opinião no interlocutor, desmistificando a história divulgada pelos órgãos do governo.     
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