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*
LIVRO-REPORTAGEM, ALTERNATIVA AO EFÊMERO

A

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
EDUL

D

esde 2008, a Editora Universitária Leopoldianum – Edul – investe na produção digital de livros e periódicos acadêmicos.
As publicações digitais em formato PDF permitem fácil acesso em tablets, smartphones e notebooks. Seu catálogo
disponível para download gratuito na página da Leopoldianum, contém 15 ebooks e os periódicos Leopoldianum –
Revista de Estudos e Comunicação, na área multidisciplinar e Pesquiseduca, do programa de Pós-Graduação em Educação.
Uma das mais recentes publicações, a obra A Universidade como espaço de formação de sujeitos, visa disponibilizar e
estimular a leitura virtual, possibilitando assim a disseminação do conteúdo exposto pela organizadora Ivanise Monfredini.
www.unisantos.br/portal/editora/e-books/

A

NOVOS OLHARES DA LEITURA

Universidade
Católica
de Santos é a primeira
instituição de ensino
superior da Baixada Santista
que mantém uma Editora
Universitária. Criada em 1974,
a Editora Leopoldianum – Edul
- tem papel fundamental pois
atesta a maturidade científica da
instituição ao garantir a difusão
do conhecimento gerado na
Universidade e possibilitar um
polo de disseminação de outros
estudos científicos por meio da
coedição. Com isto, desempenha
um
papel
importante
na
formação contínua do sujeito,
disponibilizando a produção
acadêmica da UniSantos e de
outras editoras universitárias
parceiras aos interessados.
www.unisantos.br/portal/editora/editora-universitaria-leopoldianum/

Divulgação Unisantos

• Quais são os 100 livros fundamentais,
essenciais, imperdíveis da literatura
brasileira? Que romance, poesia,
crônica ou conto você não pode
deixar de ler na vida? Dom Casmurro,
Brás Cubas, Macunaíma, Sargento
de Milícias e Grande Sertão Veredas
são alguns títulos que compõem
o ranking das grandes obras que
você encontrará no site http://
educarparacrescer.abril.com.br/
leitura/100-livros-essenciais-398904.
shtml

• O ator baiano Antônio Pitanga
terá sua vida retratada em Pitanga,
um documentário dirigido por
sua filha, a também atriz (carioca)
Camila Pitanga, em duo com o
cineasta paulista Beto Brant (de Os
Matadores, O Invasor e Cão sem
Dono, entre outros). Identificado por
romper barreiras, Pitanga é pioneiro
no empoderamento negro na
cinematografia brasileira. Confira no
site https://www.cartacapital.com.br/
revista/946/antonio-pitanga-golpe-econtragolpe

• O escritor Nicholas Sparks é um
dos poucos que conseguem alcançar
um patamar de reconhecimento
mundial em relação à sua produção.
O livro Dois a Dois é sua nova aposta
de sucesso literário. Com 20 anos de
carreira, o norte-americano já vendeu
mais de 100 milhões de cópias dos
19 livros que lançou. Acesse http://
cultura.estadao.com.br/noticias/
literatura,nicholas-sparks-fala-sobredois-a-dois-novo-livro-que-chegaao-brasil,70001731412
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*Nessa coluna você encontra notícias sobre
lançamentos de games, cinema, HQs e arte
em geral, relacionadas ao universo da leitura.

*Prof. Me. Marcelo L. M. Di Renzo

*Lídia Maria de Melo

discursos direto e indireto livre, dentre outros aspectos.
pesar de ter nome derivado da palavra “littera”, que
No jornalismo, o compromisso maior é com a apuração da
em latim significa ‘letra’, a literatura surgiu antes do
verdade. Não se admitem acréscimos fictícios, com a finalidade
advento da escrita. Seu nascimento remonta à trajetória
de tornar o texto mais atraente ou sensacional. O cuidado com
inicial da oralidade, em um tempo impossível de determinar.
a estética é apreciado, com a condição de que a linguagem
O jornalismo, nos moldes como o conhecemos hoje,
não se torne hermética, nem prejudique a informação.
tem raízes no século XIX, embora haja indícios de sua
Editar
um
jornal
impresso
é
escrever
existência na época de Júlio César, quando o imperador
coletivamente
um
livro
por
dia,
com
a
romano criou a Acta Diurna, no ano 59 antes de Cristo.
certeza de que, na data seguinte, como diz
Ambos, além de exercerem papéis importantes na
a
anedota,
os
fatos
estarão
envelhecidos
e
história da humanidade, trazem em suas gêneses
o papel forrar á gaiola de passarinho ou casinha de cachorro.
uma mesma característica: a prática da narrativa,
A afirmativa não constitui verdade absoluta. Se arquivado, o
manifestação que acompanha o ser humano desde os
jornal vira fonte de pesquisa. Os fatos nele relatados adquirem
primórdios. As pinturas rupestres não nos deixam mentir.
valor documental, o que eleva sua carga de responsabilidade.
Vaidoso, o jornalismo gaba-se de ter criado a fórmula da
Porém, a dinâmica, pressionada pelo curto tempo
síntese,
representada
pelas
perguntas
que se concentram no lead do texto da “No jornalismo, e o pouco espaço, não permite o aprofundamento
dos assuntos, mesmo em reportagens mais longas.
notícia. Finge ignorar que as questões O
quê? Quem? Quando? Como? Onde? E por o compromisso É nesse contexto que o livro-reportagem,
estruturado em recursos literários, se impõe como
quê? Sempre direcionaram os elementos
maior é com
uma maneira de vencer o efêmero e perpetuar a
fundamentais de toda e qualquer história.
a
apuração
da
informação mais aprofundada e esteticamente
Real ou inventada, a narrativa literária
cuidada. Se falta espaço em um jornal, o livro
estrutura-se em cinco elementos, que
verdade.”
pode sanar esse ponto nevrálgico. Se uma
orientam as respostas a essas perguntas:
edição de jornal não se repete, o livro pode ser reeditado.
enredo,
personagens,
tempo,
espaço,
narrador.
Dessa perspectiva, é correto afirmar que o livroSimultaneamente à narração, o jornalismo e a literatura
reportagem, filho da estreita relação da literatura com o
valem-se da descrição para detalhar, de modo figurativo,
jornalismo, tem caráter perene. Quanto à sua origem, é
pessoas, paisagens, objetos, animais, sentimentos.
preciso retroceder, ao menos, ao século XIX. Mas isso
As semelhanças não param aí. A literatura sempre
é assunto para outro artigo. Neste, o espaço acabou.
bebeu na fonte da realidade. O jornalismo também.
A diferença é que dela se exige obrigatoriamente
*Professora e jornalista, Lídia Maria de Melo é mestre
o flerte com a ficção, no sentido de imaginação e
em Ciências da Comunicação. Leciona nos cursos
invenção.
Em termos estéticos, de um texto literário,
de Jornalismo e Relações Públicas da UniSantos,
espera-se a presença da criatividade, de figuras de linguagem,
nas disciplinas Gêneros Jornalísticos, Laboratório
da conotação e implícitos, além da predominância das
de Jornalismo Impresso (Revista) e Comunicação
Institucional.
funções emotiva, poética e metalinguística, e do uso dos
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A obra God of War, dos escritores Robert E.
Vardeman e Matthew Stover, adaptada para
games, é um dos grandes sucessos de venda e
leitura mundial. O enredo conta a história de Kratos,
um guerreiro grego que trabalha para os deuses
do Olimpo. Com a promessa de ser transformado
em um guerreiro perfeito por Ares, o Deus da
Guerra, Kratos é enganado e acidentalmente mata
a sua família, seguindo amaldiçoado pela cinza da
morte de seus entes queridos, o que o transforma
em um sanguinário guerreiro atrás de vingança.

A

moderna,
os
hieróglifos
coloridos que expressam as
nossas emoções de uma
só forma, planetariamente.

Estes novos textos fazem um
caminho de volta: deixam de
lado o simbólico idioma letrado
em favor da iconicidade

Temos, diante disso, que rever
a crítica à falta de leitura como
característica desta presente
sociedade. Lê-se muito. Os
escritos de hoje, velozes e
furiosos, constroem processos
de leitura para troca, absorção
e compreensão do cotidiano
e do conhecimento distintos
dos modelos consagrados.
Não eliminam a fruição

s pessoas escrevem
mais do que falam hoje
em dia. A conversa, o
relato pessoal, o desabafo, a
critica, a piada, o fragmento
da cena cotidiana... o batepapo cedeu bom espaço às
muitas formas de narrativas
transportadas
em
alta
velocidade pela tecnologia
digital em sites, blogs, redes etc.

prazerosa; acrescentam, isso
sim, dinâmicas inventivas e
diferenciadoras. Um reflexo
da busca pela individualidade
no
tempo
presente.
Se há textos e modelos
de leitura novos,podemos
identificar um patamar literário
que se oferece no mercado
editorial e não se limita à
digitalização de conteúdos.
Essa é a palavra-chave, ou
ao menos uma delas, para
o entendimento do que se
passa. O texto literário e

http://geral.leya.com.br/pt/literatura-fantastica/god-of-war/

a experiência pessoal se
convertem em conteúdos e
estes se amalgamam com
tantos quantos conteúdos
sejam possíveis, oferecendo
ao consumidor voraz de
individualidades,
uma
gama ampla de recursos
e
possibilidades
para
realizar sua leitura única.
Uma
tradução
possível,
uma ponte, para facilitar a
compreensão:
conteúdo
ativo + leitura ativa =
literatura ativa. Literativa.

* Coordenador da Editora Universitária Leopoldianum

O universo de The Walking Dead continua
se expandindo, em diversas mídias. Além da
nova série de TV, o desenvolvimento de novas
comunidades nos quadrinhos e dos novos games,
mais um livro está a caminho. Após a quadrilogia
dos livros que contaram a história do Governador
e o quinto livro, Declínio, Robert Kirkman se une
mais uma vez com o escritor Jay Bonansinga para
o sexto livro que se chamará “The Walking Dead:
Invasion”.
www.thewalkingdead.com.br/the-walking-dead-invasion/

Recentemente, a obra A Bela
e a Fera, um dos clássicos da
literatura mundial, foi refilmada
com grande adesão do público
nas salas de cinema. No entanto,
não é a primeira vez que novas
versões
são
apresentadas
nos roteiros baseados no livro
da autora Gabrielle-Suzanne
Barbot, lançado em 1740.
http://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/03/diferentes-versoes-do-conto-de-fadas-bela-e-fera.html
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