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RESUMO 

Este é o memorial descritivo do produto A cidade além do Congresso – Um 

guia para conhecer Brasília como brasiliense, realizado com intuito de 

promover o turismo em Brasília, por meio de opções alternativas à visão da 

cidade tão somente como sede do poder político brasileiro, aproximando o 

turista do cotidiano do morador comum da capital. O objetivo é experimentar a 

possibilidade de hibridização dos gêneros reportagem e guia turístico, por meio 

da produção de material que atenda às necessidades práticas do turista, mas 

que seja estruturado em pequenas reportagens, que respeitem critérios da 

produção jornalística.  

 

Palavras-chave: guia turístico – Brasília – reportagem – gêneros textuais – 

hibridização  
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1. Apresentação 

Este projeto pretende compreender a hibridização dos gêneros guia 

turístico e reportagem, aproveitando a oportunidade para produzir um guia 

turístico sobre a cidade de Brasília, que atenda às necessidades práticas do 

turista, mas que também seja dividido em pequenas reportagens, que 

respeitem a produção jornalística. 

O tema central do projeto é o turismo na capital do país, Brasília. Uma 

cidade que tem sua imagem ligada principalmente ao turismo cívico, que se 

limita basicamente ao Eixo Monumental. O objetivo é explorar outras 

potencialidades da cidade, aproximando a atividade turística do cotidiano do 

morador da cidade. Para isso, foram usadas como parâmetro as escalas de 

Lucio Costa, que demonstram outras áreas e funções diferentes da cidade. 

Como um projeto experimental do curso de Comunicação Social, 

habilitação em Jornalismo, os tópicos de pesquisa a ser trabalhados dentro 

desse tema são os gêneros textuais guia turístico e reportagem. 

Primeiramente, por meio da conceituação dos gêneros, e depois explorando as 

possibilidades de relacioná-los.  

O objeto de pesquisa é a hibridização do gênero guia turístico com o 

gênero reportagem e serviu de referência para a confecção do produto: um 

guia turístico sobre a cidade de Brasília, dividido em pequenas reportagens que 

respeitem os critérios da produção jornalística.  

  



 

7 
 

2. Objetivos 

 

2.1 Geral 

Estudar a possibilidade de hibridização dos gêneros guia turístico e 

reportagem. Experimentar como os gêneros podem se relacionar e observar 

exemplos de hibridização desses gêneros, tanto no campo jornalístico quanto 

no turístico. 

 

2.2 Específico  

Produzir um livro sobre turismo em Brasília que trabalhe a hibridização dos 

gêneros guia turístico e reportagem, atendendo às necessidades práticas do 

turista e respeitando os critérios de produção jornalística. 
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3. Justificativa 

Brasília foi construída para ser a capital do Brasil e inaugurada em 1960. É 

uma cidade com planejamento urbanístico e arquitetura modernistas, o que a 

diferencia de outras cidades pelo mundo. Ainda assim, a capital não é uma 

referência em turismo dentro do Brasil, sendo pouco requisitada nos roteiros 

dos viajantes. A imagem da cidade está muito ligada a sua atividade política e 

a atividade turística se limita aos palácios do poder e centros de decisões do 

Brasil.  

Pouco se conhece das alternativas de lazer e cultura que fazem parte do 

cotidiano de quem mora aqui. A forma urbana de Brasília molda as relações 

pessoais, produzindo ao longo dos anos costumes típicos da cidade e do 

morador, mas que também ainda não são de conhecimento dos brasileiros. 

Como brasiliense, eu tenho vontade de mostrar para as pessoas o outro 

lado de Brasília. A cidade que está além do Congresso, que faz parte do 

cotidiano dos moradores e não necessariamente está inserida no contexto 

político nacional, embora esse também aja no nosso dia a dia. 

Como estudante de jornalismo, eu gostaria de ir além de um guia turístico. 

Minha intenção é explorar histórias da cidade e contá-las no formato de 

pequenas reportagens escritas, exercitando as capacidades de produção 

jornalística estudadas durante o curso. Além do desafio de chefiar as decisões 

editoriais e gráficas do produto. 

Por fim, a pesquisa proporciona a produção de um material que valorize a 

atividade turística em Brasília, além de ser um desafio no exercício jornalístico 

da edição e da reportagem.  
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4. Brasília: Potencial turístico 

 

Brasília é um caso único na história da humanidade. Nunca antes uma 

cidade surgiu de onde nada havia e foi construída tão rapidamente. No 

século XX, nenhuma cidade foi proposta com o tamanho de Brasília; e 

cidades predecessoras planejadas com dimensões similares não chegaram 

a se realizar. Essa é uma descrição inicial do livro Brasília – Antologia 

crítica, de Alberto Xavier e Julio Katinsky (2012). O livro é uma grande 

coletânea de publicações nacionais e internacionais que marcam a 

ressonância da construção da capital do Brasil ao redor do mundo. 

Diferentemente de publicações sobre a empolgação inicial com a 

construção, o livro traz avaliações do antes, durante e depois, com textos 

que datam até 2010, ano do cinquentenário da cidade. Dessa perspectiva, a 

coletânea traz uma grande gama de opiniões sobre as várias fases 

enfrentadas por Brasília, desde a construção, ao seu desenvolvimento 

natural, passando pela perda de alguns critérios urbanísticos iniciais. As 

avaliações, aliás, não se prendem apenas aos conceitos arquitetônicos, 

mas se expandem sobre as relações humanas, os erros e acertos dessa 

empreitada inédita. 

São mais de 60 artigos escritos ao longo de mais de meio século por 

arquitetos, críticos, ensaístas e jornalistas de todo o mundo. Apenas esse 

trabalho já é capaz de comprovar o impacto e a importância dessa cidade, 

que é o único patrimônio cultural da humanidade que foi construído no 

século XX¹. Brasília também é a maior área tombada pela Unesco, sendo a 

única cidade completa considerada patrimônio mundial². 

Ainda assim, a cidade está longe de ser um destino turístico em 

destaque dentro ou fora do país. A imagem da cidade permanece ligada às 

decisões políticas e pouco atraente como destino de férias. Nas pesquisas
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entre as cidades brasileiras que mais recebem turistas, Brasília costuma figurar 

entre as cinco primeiras. Uma posição importante,mas que está vinculada a 

sua função política, como São Paulo está ligada à função econômica.  

Em pesquisas feitas com dados de agências de turismo, concentrando a 

preferência por cidades para viagens de lazer, Brasília sequer figura entre os 

10 destinos mais procurados, sendo a preferência por cidades do litoral 

nordestino, além do Rio de Janeiro, Gramado e Foz do Iguaçu (Dados da CVC, 

2011). 

Durante a Copa do Mundo de 2014, entretanto, Brasília surpreendeu ao ser 

a segunda cidade com perspectiva de receber mais turistas brasileiros e 

estrangeiros, logo atrás do cartão postal nacional, o Rio de Janeiro. Apenas 

durante o mês do Mundial, Brasília recebeu 490 mil visitantes. A repercussão 

na mídia foi rápida, os turistas que passaram pela capital elogiaram a limpeza, 

a facilidade de locomoção e a organização da cidade. O jornal americano The 

New York Times anunciou que, de tão organizada, Brasília sequer parece fazer 

parte do Brasil. 

O potencial turístico de Brasília está mais do que comprovado, embora 

ainda não seja muito explorado. A imagem da cidade, entretanto, continua 

limitada ao seu poderio político e à arquitetura da escala monumental da 

cidade. Pouco se conhece sobre a vida típica do brasiliense, que muitas vezes 

não trabalha na Praça dos Três Poderes e pouco frequenta o Eixo 

Monumental.  

Um movimento de autodescoberta tomou conta da cidade e dos 

brasilienses nos últimos anos. Está estampado nas revistas locais e é bradado 

aos ventos por meio de iniciativas regionais de ocupação dos espaços públicos 

e busca da identidade brasiliense. A efervescência dessa cultura brasiliense já 

não cabe no Planalto Central. Os brasilienses sentem a necessidade de 

exportar sua identidade para o Brasil e para o mundo. 

Em trabalho de conclusão de curso pela Faculdade de Comunicação da 

Universidade de Brasília (UnB), Cíntia Nani Araújo Cruz (2014) cita quatro 

trabalhos acadêmicos desenvolvidos na faculdade relacionados à cultura 
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brasiliense. Para mapeamento realizado no próprio trabalho, ela selecionou 

“seis atores sociais que promovem projetos de incentivo cultural na cidade” 

entre 64 possíveis atores sociais identificados, como personalidades, 

organizações, projetos, bandas, coletivos, empresas, sites e livros (Araújo 

Cruz, p. 13). É importante ressaltar que todos os atores sociais citados estão 

operando atualmente pela promoção da cultura brasiliense. Os exemplos 

escolhidos para análise no trabalho acadêmico de Araújo Cruz são os eventos 

Picnik e Ossobuco, os projetos Mapa Gentil, Ocupe o Lago e Projeto Pilotis e o 

site Blog Quadrado. 

É nesse contexto que nasce a necessidade de guias turísticos de Brasília 

que expliquem a cidade sob o olhar daqueles que moram aqui e conhecem as 

particularidades que se construíram ao longo do último meio século, 

características que ainda não foram registradas nos livros, que não se 

enxergam nas palavras do observador forasteiro. Brasília quer explicar Brasília.  
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5. Referencial teórico 

 

As definições teóricas fundamentais para esse trabalho são a conceituação 

do gênero reportagem e a conceituação do gênero guia turístico. Para só mais 

à frente tratar da hibridização dos dois gêneros. 

 

5.1 Reportagem 

Essa pesquisa leva em consideração o apontamento de José Marques de 

Melo (1994), que defende que a classificação de gêneros jornalísticos se 

restringe a universos culturais delimitados. Segundo Marques de Melo, ainda 

que as instituições jornalísticas atuem em dimensão transnacional, 

permanecem as especificidades nacionais e regionais.  

Por se tratar de um projeto experimental em âmbito nacional, com o objetivo 

de produção de reportagens para o público brasileiro, essa pesquisa vai se 

limitar às discussões e definições de pesquisadores nacionais. Portanto, para 

conceituar o gênero reportagem, a principal referência será Luiz Beltrão, “o 

único pesquisador nacional a se preocupar sistematicamente com a 

classificação dos gêneros no jornalismo” (MELO, 1994), além de Luiz Amaral, 

autor que se destaca pela preocupação com as noções técnicas do jornalismo, 

explicando como os diferentes textos são elaborados.  

Para Luiz Beltrão, “a reportagem é o relato de uma ocorrência de interesse 

coletivo, testemunhada ou colhida na fonte por um jornalista e oferecida ao 

público, em forma especial e através de veículos jornalísticos” (1969, p.195). O 

autor preocupa-se ainda em diferenciar o conceito de notícia do conceito de 

reportagem: 

Na sua essência, a reportagem é uma notícia; o que 
distingue os dois gêneros é a dinâmica da fonte de 
informação. Enquanto a notícia vem ao jornalista, o 
jornalista vai à procura da reportagem para testemunhá-la 
ou colhê-la na fonte. Outrossim, a notícia diz respeito a um 
fato ocorrido ou que tem possibilidade de ocorrer; a 
reportagem restringe-se àquilo que está acontecendo ou 
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que já sucedeu. Anunciar a próxima tentativa de uma nave 
espacial tripulada descer na lua – é notícia; relatar os 
preparativos feitos e os planos já traçados para essa 
viagem sideral – é reportagem. (BELTRÃO, 1969, p. 195) 

 

Essa distinção é essencial na orientação de confecção do produto 

experimental, uma vez que os fatos relatados não são notícias, casos factuais, 

que vêm ao jornalista. Na função de repórter, a autora busca o desenrolar das 

histórias. 

Luiz Amaral define que “a reportagem é a representação de um fato ou 

acontecimento enriquecida pela capacidade intelectual, observação atenta, 

sensibilidade, criatividade e narração fluente do autor” (1997). É perceptível 

que a preocupação desse autor se deve mais às técnicas de apuração e escrita 

do repórter. Essa orientação também é seguida na elaboração do produto final, 

visto que o texto dá preferência ao tom de reportagem criativa, e não ao 

segmento mais pontual e direto do guia turístico. 

Por fim, após levar em consideração os apontamentos de diversos autores 

nacionais, com especial atenção a Luiz Beltrão, a classificação de gêneros 

jornalísticos proposta por Marques de Melo (1994) enquadra a reportagem 

como um gênero informativo e é definida como “o relato ampliado de um 

acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações que 

são percebidas pela instituição jornalística” (MELO, 1994, p. 65). 

Saindo do campo das definições e abrindo espaço para algumas pequenas 

discussões, Beltrão também defende que a reportagem é um gênero 

jornalístico dentro da categoria de jornalismo informativo, ou seja, que tem a 

função de informar. Mas o autor traz ainda o conceito de “reportagem em 

profundidade”; essa já inserida na categoria de jornalismo interpretativo, cuja 

função principal é a de explicar. Entretanto, Marques de Melo (1994) defende 

que a segmentação em dois gêneros não se sustenta, uma vez que se 

assemelham mais a duas espécies do mesmo gênero reportagem; sendo uma 

a “pequena reportagem” e outra a “grande reportagem”, naturalmente mais 

profunda.  
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Beltrão (1969) defende ainda um gênero autônomo chamado de “história de 

interesse humano”, também discutido por Marques de Melo (1994). Para o 

segundo, não há distinção da categoria de reportagem, mas de seu caráter 

como “matéria fria” (definida como “matéria de atualidade permanente”). Nesse 

caso, o relato jornalístico continua a ser fundamentalmente o mesmo, trata-se 

de um fato que foi notícia e o jornalista lança mão da dimensão mais humana 

para suscitar o interesse do leitor.  

 

5.2 Guia Turístico 

Antes de se enveredar pela definição do gênero textual guia turístico, é 

importante descrever o que é turismo. Castro argumenta que “turismo é o 

deslocamento de pessoas, por tempo limitado, do lar para determinado local” 

(2002, p. 111). Ele relembra que a Organização Mundial do Turismo especifica 

que o deslocamento seja para lugar não coincidente com o da residência 

habitual, por um período de 24 horas ou mais, sem objetivo de exercer 

atividade remunerada.  

 O autor defende que o início da atividade turística remonta ao século 

XVIII, quando a aristocracia europeia começou a empreender viagens para 

ocupar o tempo disponível de lazer. Ele pontua que o século XIX foi decisivo 

para a atividade turística devido ao progresso nas tecnologias de transporte. 

Castro defende que, obviamente, muitas viagens aconteceram antes desse 

período e cita o mercador veneziano Marco Polo, porém “não se poderia falar 

de turismo de massa, porque este é fenômeno moderno” (2002, p.112). 

 Castro verifica ainda que o turismo poder ser considerado lazer ou 

trabalho: 

Como lazer, refere-se, por exemplo, às viagens que 
empreendemos com objetivo diverso dos que 
envolvem diretamente as atividades profissionais. 
Como trabalho, compreende os investimentos e as 
atividades profissionais que visam atender às 
necessidades de turistas relativas a transporte, 
alimentação, hospedagem, entretenimento e 
atividades, entre outras, religiosas ou culturais, de 
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saúde ou de ampliação de conhecimentos. 
(CASTRO, 2002, p. 112) 

  

Dessa observação, é possível pensar nos profissionais de turismo, 

mediadores de viagem, conhecidos como guias. Na definição de Thais 

Pacievitch, “o guia de turismo é o profissional encarregado de acompanhar, 

orientar e transmitir informações a grupos que visitam as belezas naturais do 

território nacional em excursões (municipais, estaduais ou interestaduais) e em 

viagens internacionais” (2014). Dessa maneira, cabe ao guia orientar as 

atividades práticas dos turistas, organizar a programação e desenvolver 

itinerários de visitas. 

 Pacievitch defende ainda que “o guia é o anfitrião do turista” (2014) é de 

sua responsabilidade que os visitantes não só conheçam novos lugares, mas 

também entendam e valorizem a cultura, modo de viver e costumes da cidade 

ou país.  

Dessa forma, é possível compreender que a função do livro guia turístico 

é a mesma da pessoa e profissional guia de viagem. O New Oxford American 

Dictionary define “guidebook” como “a book of information about a place, 

designed for the use of visitors or tourists”, o que, em tradução livre, pode ser 

dito como “um livro de informação sobre um lugar, projetado para o uso de 

visitantes ou turistas”.  

Trevisani e Corrêa (2013) analisaram quatro exemplares do gênero no 

artigo intitulado Guia turístico: plano geral, tipos de discurso e tipos de 

sequência, em que identificaram que a característica principal do gênero é 

“fornecer informações sobre determinada localidade turística” trazendo 

detalhes sobre o que visitar, onde comer, onde se hospedar, dentre outras.  

Esse tipo de produção textual não deve ser confundido com o relato de 

viagem, que é uma narração de um episódio, geralmente do ponto de vista do 

viajante. De acordo com os autores, o guia turístico é um manual. Mas 

Trevisani e Corrêa (2013) acreditam que os guias não são meramente 

informativos, pois ao divulgar as informações também se têm o intuito de 
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convencer pessoas de que aquele lugar é realmente agradável e possui 

atrativos de interesse turístico. Dessa perspectiva, as autoras concluem: 

“Sendo assim, nesta pesquisa, consideramos o guia turístico como um gênero 

semelhante ao anúncio publicitário” (2013, p.11). O que nos leva à definição de 

Sant’Anna (apud AGUIAR, 2009, p.44): 

(...) a função da publicidade é comunicar algo com 
o propósito de vender serviços ou produtos, criar uma 
disposição, estimular um desejo de posse ou para 
divulgar e tornar conhecido algo novo e interessar a 
massa ou um de seus setores. 

 

Esse é um desafio na elaboração do produto que se pretende híbrido 

entre o guia turístico e a reportagem, tendo em vista que a condição do fato 

noticioso se opõe ao do anúncio publicitário. Dessa forma, o produto deve 

encontrar um meio termo entre a promoção e a notícia. 

  

5.3 Hibridização 

 A discussão quanto à hibridização dos gêneros guia turístico e 

reportagem não será feita por meio de literatura científica, mas através da 

análise de exemplares no capítulo 6, sobre metodologia. 
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6. Metodologia 

 

6.1 da pesquisa 

 A primeira fase foi de pesquisa bibliográfica sobre os conceitos do 

gênero reportagem e guia turístico. A delimitação da função de cada um dos 

gêneros permitiu a produção do livro que procura atender a expectativas 

jornalísticas e turísticas. A discussão detalhada está no capítulo 5, Referencial 

Teórico. 

 A segunda etapa foi a pesquisa documental, com análise de reportagens 

e guias turísticos a fim de encontrar características específicas e recorrentes 

que devem estar presentes no gênero híbrido. A análise considerou três 

categorias: guia turístico; reportagem (com tema de viagem); e híbridos. 

Seguem as análises. 

 

Guia turístico 

Nessa categoria, foram analisadas três obras: Milão – 25 pontos turísticos, 

Ciranda Cultural, São Paulo, 2008; Lonely Planet – Nova York, Editora Globo, 

Rio de Janeiro, 2013; e Buenos Aires – Seu guia passo a passo, Publifolha, 

São Paulo, 2008. As obras foram selecionadas com base na classificação “guia 

turístico”, discutida no capítulo 5. Dessa maneira, a preferência foi por obras 

tradicionais de guia de turismo, com o objetivo de sinalizar os principais pontos 

turísticos de cada cidade, sem espaço para obras narrativas, relatos de viagem 

ou outras propostas diferenciadas. A escolha das cidades foi determinada pelo 

fato de que fossem lugares que a autora deste trabalho acadêmico nunca 

houvesse visitado antes.  

Os guias seguem os moldes tradicionais, com texto objetivo e direto apontando 

sugestões de visitação. É comum que o nome do autor não seja destacado nas 

edições, embora os livros sejam assinados no interior (com exceção do 

Publifolha). Aparentemente, nessa categoria o nome da editora ou coleção se 
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sobrepõe ao nome do autor. Não são perceptíveis também impressões ou 

narrativas pessoais. 

O elemento mais recorrente são mapas da cidade, de setores específicos e do 

transporte público. Também é recorrente a presença de ícones, símbolos que 

identificam categorias ou pontos de interesse público como restaurante, loja, 

entretenimento, estação de metrô etc. Os ícones são utilizados na abertura de 

novas seções ou no decorrer do texto, ajudando o leitor a identificar de maneira 

mais prática algo que seja de seu interesse. 

Os guias são divididos por categoria de atração, por regiões ou ambos. Por 

exemplo, Buenos Aires – Seu guia passo a passo é construído em mapas 

dobráveis em que são sugeridas atrações por região. Já Milão – 25 pontos 

turísticos é dividido por área, mas dentro de cada uma delas existem 

subcategorias: principais atrações, compras, restaurantes e diversos. 

Todos os guias analisados possuem um capítulo de apresentação, em que são 

informados dados históricos, geográficos, climáticos e culturais da cidade. 

Também é comum a presença de uma seção “Como usar esse guia”, que 

explica como a obra é dividida e traz legendas dos ícones utilizados no 

decorrer do livro. Alguns quadros tornam a informação prática mais visível, 

como preço, endereço e horário de funcionamento.  

 

Reportagem 

 Nessa categoria foram analisadas três reportagens veiculadas em 

portais de notícias não especializados em turismo, mas cujo tema da matéria 

estivesse vinculado a viagens ou pontos de interesse turístico. As reportagens 

analisadas foram: Culinária regional faz de feiras do DF roteiro turístico 

alternativo, Naiara Leão, G1, 2011; Aluguel afasta passado de Barcelona, 

Raphael Minder, Folha de S.Paulo, 2014; e Conheça histórias de turistas que 

conseguiram realizar viagem dos sonhos, Rita Trevisan e Simone Cunha, Uol, 

2014. A seleção foi definida com base na classificação de reportagem discutida 

no capítulo 5. Dessa maneira, foram analisadas obras que não tivessem o 
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intuito simples de promover um espaço, mas com critério de noticiabilidade. 

Foram escolhidas uma reportagem sobre o Distrito Federal, uma internacional 

e outra que trata-se da experiência do viajante. 

A primeira grande diferença entre as reportagens e o guia é a 

sinalização do autor, que vem logo no início do texto e é de fácil identificação. 

No jornalismo, a autoria da reportagem é uma característica importante e fica 

ausente apenas em casos de exceção, geralmente quando o conteúdo não é 

reportagem, mas notícia proveniente de agência. 

Os textos possuem títulos, às vezes subtítulos, enquanto no guia eles 

possuem apenas retranca com alguma categoria (compras, restaurantes etc) 

ou com o nome do estabelecimento. Na reportagem, o título e o subtítulo 

chamam atenção para o aspecto mais importante do texto e adiantam algumas 

informações. 

O texto das reportagens analisadas é menos objetivo do que o texto dos 

guias turísticos. Ainda que a objetividade seja um preceito jornalístico, a 

reportagem abre espaço para a narrativa e vai além da descrição. As 

reportagens do G1 e da Folha são mais diretas. Na reportagem do Uol sobre 

pessoas que conseguiram realizar a viagem dos sonhos, as repórteres trazem 

percepções pessoais e contam muito mais sobre a história das pessoas do que 

sobre os lugares que visitaram, afinal essa é a notícia. O leitor que busca 

informação mais clara sobre o destino precisa percorrer todo o texto. Dados 

como valores, localização e outras especificidades são diluídos entre os 

parágrafos, tecendo uma narrativa. 

As reportagens trazem notícias e não apenas uma sugestão de visitação 

de um lugar interessante. Ainda que o texto seja mais aprofundado e traga o 

desenrolar de acontecimentos, existe um caso factual por trás da reportagem 

que valida a notícia. Em todos os casos, o critério de noticiabilidade vai além do 

interesse de se viajar para aquele lugar. A reportagem do G1 traz uma opção 

alternativa ao turismo arquitetônico em Brasília; o Uol mostra histórias de 

superação de pessoas que conquistaram um sonho; e a Folha, talvez com o 
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factual mais apurado, demonstra o fechamento de lojas históricas devido ao 

aumento do aluguel em Barcelona. 

Nas reportagens, ao contrário do guia turístico, o texto tem mais de uma 

voz. Além do repórter, outras pessoas são entrevistadas e participam da 

construção do que é apresentado. Dessa forma, o repórter divide sua opinião 

advinda da apuração com os demais entrevistados. No guia turístico, o texto é 

tão impessoal que o autor se faz ausente. 

Híbridos 

Nessa categoria foram analisadas produções que, conscientemente ou 

não, misturaram os dois gêneros estudados de forma que fica difícil dar uma 

definição específica para cada uma delas. São exemplos do que já é feito no 

intuito de unir informação turística prática na produção jornalística e vice-versa. 

Como o projeto propunha a produção de um livro impresso, deu-se preferência 

para dois livros, que fossem vendidos na seção de turismo das livrarias, mas 

que misturassem no conteúdo e apresentação gráfica os conceitos de guia 

turístico e reportagem estabelecidos no capítulo 5, bem como elementos 

identificados na análise dos tópicos anteriores. Foi analisada ainda uma 

reportagem publicada em portal de notícia, mas que apresentasse 

características de guia de turismo discutidas anteriormente. Como os casos 

são muito individuais, serão analisados separadamente. 

No México, cruzeiros e espetáculos sobre mitos locais entretêm 

visitantes, Tatiana Penido, Uol, 2014. O texto é veiculado como reportagem, 

dentro do portal de notícias Uol. O título chama atenção para o fato noticioso, 

mas o texto é basicamente a descrição de uma atração turística. Não há dados 

sobre números de visitantes, montantes movimentados com a atividade, ou 

outras informações de critério mais jornalístico. O texto, entretanto, é narrativo: 

conta a experiência da repórter que experimentou o passeio. Embora ela não 

use a primeira pessoa, há seguimento cronológico. Não há entrevistas 

evidentes, que se façam percebidas por meio de falas de outras pessoas no 

texto. A informação prática de acesso não está ao alcance do leito, que precisa 

percorrer todo o texto. 
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Laowai – Histórias de uma repórter brasileira na China, Sônia Bridi, 

Editora Nossa Cultura, 2008. O livro é um relato sobre o período entre 2005 e 

2006 em que a autora e o marido Paulo Zero residiram na China para 

desenvolver a primeira base da TV Globo no Oriente. Sônia monta um quebra-

cabeça da sociedade e dos costumes chineses enquanto relata experiências 

práticas de adaptação da família e dos desafios da reportagem. É claramente 

um relato de viagem e podemos dizer que traz características informativas de 

caráter jornalístico, com personagens, fatos curiosos, conjuntura social, 

interesse coletivo, entre outros critérios de noticiabilidade. Por outro lado, a 

narrativa é muito pessoal, se afastando da produção jornalística objetiva, até 

porque esse não era o intuito da autora. Como guia, não traz dicas pontuais e 

dificulta o uso prático e rápido do material. Mas desperta o interesse turístico 

do leitor.  

O melhor guia de Nova York, Pedro Andrade, Editora Rocco, 2013. Esse 

é de fato um guia. Pedro apresenta de maneira direta diversas opções de 

gastronomia, moda, cultura e entretenimento na cidade. O diferencial é fugir do 

óbvio. Diferente de guias de editoras tradicionais do ramo, nessa produção há 

muita valorização de opções alternativas às já consagradas, mas sem se 

perder em modismos que podem desaparecer e frustrar o leitor. O texto é 

injuntivo, pautado na explicação e no método para a concretização de uma 

ação, e procura convencer o leitor a visitar aquele lugar, mas não é impessoal 

e nem objetivo como o do guia tradicional. As construções de frases são mais 

longas, e transmitem impressões pessoais, trazendo uma descrição mais 

característica da reportagem. Esse é o modelo mais próximo do guia dentre os 

citados nessa categoria de análise. 

 

6.1 do produto  

 A metodologia de construção do produto partiu da observação da 

metodologia de pesquisa teórica, bibliográfica e documental. A análise de 

materiais que permitissem entender as características de cada gênero e como 
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eles são trabalhados em conjunto serviu de base para a elaboração do projeto 

editorial e os passos seguintes. 

 A metodologia do produto se deu da seguinte forma: pesquisa prévia 

sobre Brasília, elaboração de projeto editorial, elaboração de projeto gráfico, 

catalogação de atrações turísticas em Brasília, recorte de atrações turísticas, 

definição de pautas, produção de reportagem, edição de texto e imagem, 

diagramação e revisão final. Das etapas citadas, serão elucidadas as mais 

importantes a seguir. 

 

6.2.1 Elaboração de projeto editorial 

Essa fase conta com a apreciação das características dos gêneros guia 

turístico e reportagem avaliadas durante o processo de pesquisa documental. 

As características foram mantidas ou descartadas seguindo o critério de que o 

produto fosse de uso turístico, atendendo às necessidades práticas do usuário, 

que busca uma informação mais rápida, mas que fosse construído através de 

um trabalho de produção jornalística, com apuração, entrevistas e redação de 

texto em formato de reportagem.  

Desse modo, as características selecionadas para orientação do projeto 

editorial advindas da reportagem são: título e subtítulo, texto com aspas de 

personagens, aprofundamento jornalístico, descrição e narração. Enquanto as 

características herdadas do guia turístico são: texto curto (no máximo 4.500 

caracteres por artigo), informações práticas destacadas, mapa, ícones como 

sinalização de categorias de interesse e instrução de uso.  

Por fim, é possível dizer que o material é produzido de maneira 

jornalística, escrito em formato de reportagem, mas respeitando a objetividade 

e a praticidade demandadas pelo turista. O produto final ficou determinado 

como um guia turístico construído em formato de coletânea de reportagens.
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Divisão de capítulos 

Os estudos sobre a idealização de Brasília unidos ao intuito de elaborar 

um material de certa forma didático, que leve o turista não apenas a visitar 

lugares, mas a compreender as singularidades da capital, foram o ponto crucial 

na orientação da divisão de capítulos.  

Para que o leitor compreenda que Brasília é composta de outras zonas 

que estão além do Eixo Monumental, comumente visitado, ficou definido que a 

divisão de capítulos obedeceria às quatro escalas de Lucio Costa: monumental, 

residencial, gregária e bucólica³. Dessa forma, em contato com o livro, o leitor 

verifica que existem outros espaços a ser explorados. Também seguindo essa 

premissa, decidiu-se que o capítulo dedicado ao Eixo Monumental seria o 

último.   

Assim, os capítulos do livro seguem o mesmo padrão. Um texto de 

abertura que explica o que é aquela região (escala), qual a função prevista por 

Lucio Costa e como é ocupada hoje, acompanhada de informações práticas de 

localização. Em seguida, três reportagens pontuam atrações turísticas 

diversas. As atrações são simplificadas nos ícones relativos a cinco categorias: 

para ver, cultura, diversão, gastronomia e compras. 

 

6.2.2 Elaboração de projeto gráfico 

O projeto gráfico foi contratado e ficou a cargo de Luísa Pinheiro Ulhôa, 

graduada em Produção Editorial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

mestranda na Escola de Artes Visuais de Nova York.  

Apesar de a produção gráfica ser livre, algumas orientações foram 

transmitidas no sentido de aprimorar a experiência de hibridização dos gêneros 

reportagem e guia turístico. 
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Primeiro, foi requisitado que o projeto se inspirasse nas escolas de 

design e arquitetura modernas que influenciaram a estética de Brasília, com 

preponderância de formas geométricas e cores neutras que lembrassem o 

branco e o concreto à vista da cidade.  

Também foi requisitada a elaboração de uma identidade iconográfica 

que definisse categorias de atrações turísticas e a presença de quadros 

informativos que realçassem as informações práticas. Aproximando-se mais da 

estética jornalística, foi requisitada uma composição do texto em colunas, além 

da elaboração de acessórios populares no jornalismo, como olho e hiperlink. 

As fotografias também foram contratadas e são de autoria de Johnatan 

Reis, graduando da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. 

As orientações para a fotografia requisitavam presença de pessoas, mostrando 

a interação do morador com o espaço urbano, além de retratos de 

personagens, humanizando o guia turístico com uma característica da 

fotorreportagem, que não é apenas ilustrativa, mas que descreve por si.  

 

 

6.2.3 Recorte de atrações turísticas 

Após a catalogação de atrações turísticas na cidade, o recorte foi feito 

respeitando os seguintes critérios:  

– Escalas de Lucio Costa: as atrações precisam fazer parte do Plano Piloto e 

das escalas definidas no projeto urbano; dessa forma, setores que foram 

idealizados no mesmo período mas não correspondem às escalas, tiveram de 

ficar de fora, como por exemplo a Universidade de Brasília e o Setor de 

Embaixadas. 

– Divisão balanceada entre capítulos: máximo de três reportagens sobre 

atrações da mesma região e equilíbrio entre categorias (compras, cultura etc.). 
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– Aproximação do cotidiano do morador: preferência por atrações que fazem 

parte do dia a dia do brasiliense, tornando a experiência turística mais 

autêntica. 

– Diferencial: atrações que trazem uma singularidade ou nova perspectiva 

sobre a cidade. 

6.2.4 Definição de pautas 

 As pautas foram determinadas com base na escolha de atrações 

turísticas. Após a definição das atrações que deveriam constar no livro, houve 

apuração jornalística no intuito de encontrar relevância noticiosa para produzir 

texto em formato reportagem. Dessa maneira, a produção jornalística é 

invertida. A pauta não surge do fato noticioso, mas do intuito de buscar na 

atração definida conteúdo relevante que justifique a cobertura jornalística. 

Lista de pautas: 

- O único cine drive-in do país 

- O Conic como centro cultural 

- Museus em órgãos públicos 

- A vida na superquadra 

- Opções gastronômicas nas superquadras 

- Opções de compras nas superquadras 

- Ensaio fotográfico sobre o céu 

- O que fazer na beira do Lago Paranoá 

- Opções de lazer no Parque da Cidade e na Água Mineral 

- Artesanato e personagens da Feira da Torre de TV 

- Opções de lazer na Esplanada 

- Ensaio fotográfico sobre a Esplanada 
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6.2.5 Produção de reportagem, edição de texto e imagem, 

diagramação e revisão final 

 As atividades são características da rotina de produção jornalística. Após 

a apuração, a produção da reportagem conta com a visita ao local da notícia, 

entrevistas, fotos etc. Por fim, a redação e edição do texto, escolha das 

imagens, diagramação e revisão final também relembram o trabalho em 

redação de jornal. 

 A ideia original era de produção individual de cada artigo. Dessa forma, 

cada reportagem passaria pelo processo de apuração, entrevistas, redação, 

edição e diagramação separadamente. Com o tempo, foi verificado que, apesar 

de essa ser uma forma de produção ideal, ela era muito longa, chegando a 

durar duas semanas e arriscava a finalização do produto final. Por essa razão, 

a produção e as visitas passaram a ser organizadas por endereços. Em um 

mesmo dia, eram visitadas duas ou três localidades próximas, mesmo que os 

assuntos pertencessem a artigos ou capítulos muito diferentes. Todos os 

lugares indicados no guia foram visitados pessoalmente pelo menos uma vez. 

 A limitação de 4.500 caracteres para cada reportagem, a busca de um 

texto mais direto que auxilie o turista a encontrar informações práticas, e um 

projeto final enxuto (124 páginas) esconde um pouco da exaustiva produção 

por trás de cada artigo. Muitas fontes ficaram de fora do texto, sem participação 

com aspas, o que transmite, muitas vezes a impressão de poucas entrevistas 

ou pouca profundidade.  

Como dito anteriormente, as localidades foram escolhidas primeiro, com 

base no simbolismo daquele lugar para o imaginário brasiliense, e a pauta veio 

depois. Por isso, em muitas situações, para encontrar personagens e até 

mesmo histórias, foram necessárias duas ou três visitas de apuração, antes de 

dar início às reportagens e entrevistas.  

É o caso do artigo sobre o Conic. Foi necessária uma imersão no 

convívio entre as tribos e a relação entre a comunidade que trabalha ali, visitas 

durante eventos e muito diálogo com os frequentadores, para conseguir 

identificar os personagens que são mais simbólicos para aquele espaço. Muitos 
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dos personagens entrevistados não frequentavam o Conic nas mesmas datas, 

o que dificultou a produção das reportagens, levando quase três semanas de 

produção. 

No caso dos artigos sobre gastronomia e compras, a primeira dificuldade 

estava na escolha dos estabelecimentos. O objetivo era mostrar endereços 

simbólicos para a cidade, com o devido cuidado com a promoção e 

propaganda, e assumindo a responsabilidade de deixar muitas outras atrações 

de fora. As orientações do projeto editorial ajudaram a pensar endereços que 

fizessem parte da história da cidade, além de usar da setorização no caso das 

compras. 

Ainda assim, esses são exemplos de artigos em que são citados pelo 

menos cinco endereços e que exigiram visita presencial a cada um deles, às 

vezes mais de uma visita. O volume de informação coletada brigava com o 

tamanho final do texto, que precisava ser curto. E o tamanho do texto brigava 

com o gênero reportagem, que exigia um pouco mais de profundidade.  

Como não era possível tratar com profundidade de todos os 

estabelecimentos, no momento da escrita da reportagem, ficou decidido que 

um endereço (aquele que tivesse as melhores histórias e entrevistas a ser 

exploradas) seria o carro-chefe da reportagem, com inserção de personagens e 

aspas, ao passo que os demais endereços entrariam apenas como indicação e 

alguns parágrafos mais descritivos. Como o problema só foi verificado depois 

da produção das entrevistas, muito material de entrevista não foi publicado. 

Reportagens que precisaram de personagens menos específicos e que 

apenas frequentassem os espaços cotidianamente foram mais simples de ser 

elaboradas, como é o caso do artigo sobre lazer na Esplanada ou opções de 

diversão na beira do Lago Paranoá. Já reportagens em que os personagens 

eram maiores do que a própria localidade, exigiram mais tempo de apuração. É 

o caso da reportagem sobre a Feira da Torre. Para encontrar personagens e 

histórias sobre a feira, foram feitas algumas visitas para descobrir quem eram 

os feirantes de longa data. Nem sempre as pessoas estavam dispostas a 

conversar enquanto trabalhavam. 
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O contato mais valioso foi o de uma senhora que não frequentava mais a 

feira e cuja banca estava sob responsabilidade de filha. Entretanto, a senhora 

foi feirante por muitos anos e indicou o contato de outros feirantes que ainda 

operavam e que tinham histórias interessantes. 

Houve ainda o caso de reportagem não realizada. Uma das pautas 

pretendidas para o capítulo sobre a Escala Monumental era sobre funcionários 

da limpeza dos palácios e da Catedral. As administrações dificultaram muito o 

contato com esses funcionários, não foi possível falar diretamente com nenhum 

dos funcionários que limpam o lago do Itamaraty em barquinhos, nem com os 

responsáveis pela limpeza dos vitrais da Catedral. Dessa forma, a pauta teve 

de ser substituída por um ensaio fotográfico da Esplanada. 
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7. Cronograma  

 O cronograma de pesquisa assinala que as atividades se iniciem ainda 

em maio de 2014 e prevê que projeto experimental seja apresentado para a 

banca avaliadora em dezembro do mesmo ano, com formatura prevista para o 

2º semestre de 2014. As atividades se dividem entre a pesquisa bibliográfica e 

a produção do produto experimental, que é o guia turístico em reportagens 

sobre a cidade de Brasília. Confira a tabela a seguir: 

 

  

 MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Pesquisa bibliográfica         

Pesquisa documental         

Projeto editorial         

Projeto gráfico         

Catalogação turística         

Escolha de pautas         

Produção das reportagens         

Edição de texto e imagem         

Diagramação         

Revisão do livro         

Revisão do trabalho teórico         

Apresentação à banca         
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8. Orçamento 

Compra de material bibliográfico e documental: R$ 400,00 

Fotógrafo e editor de imagem: R$ 500,00 

Diretor gráfico e diagramador: R$ 500,00 

Impressão: R$ 1.152,00 (6 cópias) 

Telefone: R$ 100,00 

Deslocamento: R$ 150,00 

 

TOTAL: R$ 2.802,00 
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9. Considerações finais 

 Para fins didáticos, as considerações finais serão apresentadas divididas 

entre considerações sobre o produto e, em seguida, sobre a pesquisa. 

Produto 

O presente projeto de conclusão de curso é de natureza experimental e 

assim foi sua produção. A pesquisa documental, dedicada à análise de obras 

dos gêneros guia turístico e reportagem, bem como de híbridos, identificou que, 

embora existam iniciativas que conjugam os dois gêneros, não foram 

encontrados exemplos do que se propôs nesse projeto.  

 Nessa perspectiva, a proposta de um livro que seja usado como guia 

turístico, mas produzido no formato de pequenas reportagens é aparentemente 

nova, embora a pesquisa bibliográfica enxuta não possa confirmar essa 

afirmação.  

A experimentação se deu em todas as etapas do livro. A elaboração do 

projeto editorial propunha a hibridização de características que muitas vezes se 

opunham, como é o caso do texto curto e objetivo, mas ao mesmo tempo 

criativo e humanizado pelas falas dos entrevistados. Uma produção injuntiva, 

por vezes propagandística, mas que respeitasse os limites da ética jornalística. 

Ícones e quadros de resumo acompanhados de elementos gráficos da 

reportagem, como o olho e o hiperlink.  

Na hora do recorte da apuração, o ângulo das reportagens foi sempre 

determinado por um aspecto positivo e convidativo, inspirado no guia. Porém, 

os artigos buscam respeitar os limites éticos da reportagem, se afastando da 

propaganda direta ou promoção de espaço sem justificativa histórica, simbólica 

ou critério de noticiabilidade válido. 

A produção de cada artigo do livro foi orientada pela rotina de produção 

jornalística, com apuração, visitas, entrevistas, redação e edição. Além da 

escolha das fotos e diagramação. E contou, da mesma forma, com problemas 

do cotidiano jornalístico, como dificuldade de encontrar personagens, 

adaptação de pautas para histórias que eram descobertas durante a apuração 
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ou disponibilidade dos entrevistados. Isso verifica a diferença para uma 

produção publicitária, roteirizada e puramente promocional, de forma que o 

trabalho sustenta uma atividade jornalística. 

Pesquisa 

Como discutido nas referências bibliográficas, o guia turístico é mais do 

que um texto de manual e se aproxima de material publicitário, que pretende 

convencer o leitor a visitar aquela localidade. São valores que se chocam com 

o jornalismo e mostraram o forte paradoxo da produção de um material híbrido, 

que combina guia turístico com reportagem, especialmente no momento da 

redação. 

Por essa razão, a elaboração do produto final teve como base um 

cuidado atento, para não permitir que as características promocionais do guia 

turístico ultrapassassem os limites éticos do jornalismo. Para delimitar mais 

claramente essa divisão, este projeto teve como objetivo a promoção cultural e 

turística, mas não puramente comercial.  

A pesquisa teórica, centrada na hibridização dos gêneros textuais guia 

turístico e reportagem, foi capaz de identificar características recorrentes em 

cada meio e que, pelo hábito da leitura, passamos desapercebidos. Apesar da 

tensão entre as finalidades da atividade jornalística e promocional do guia, 

durante o processo de pesquisa e produção foi possível verificar também 

similaridades entre os gêneros, como o intuito base de informar, a promoção de 

conteúdo de interesse coletivo e um equilíbrio entre a objetividade textual e a 

profundidade da informação. 

Esses aspectos demonstram que, com o devido cuidado, os gêneros 

podem se relacionar bem e tentativas de relacionar as duas produções já 

acontecem, como por exemplo nas inúmeras editorias especializadas em 

turismo presentes nos grandes portais de notícia, instituições dedicadas ao 

turismo que passam a produzir publicações de cunho jornalístico, similaridade 

entre a produção de jornais e portais de turismo, além da variedade de livros de 

viagens escritos por jornalistas.  



 

33 
 

O estudo das possibilidades de hibridização do guia turístico e da 

reportagem atende a uma tendência já verificada no mercado editorial do 

turismo e que pode ser melhor explorada, sendo o gênero proposto ao longo 

desta pesquisa a sugestão de uma nova roupagem.  
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