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RESUMO 
 

O presente projeto dá base a grande reportagem “O ano que Nova York parou”,              
composta por jornalismo literário, aborda os impactos da COVID-19 na cidade de Nova             

York, trazendo um olhar humano a pandemia, com personagens que retratam este            

momento com suas experiências e histórias. A reportagem mostra como a pandemia            
afetou a vida de cada um dos entrevistados, com os impactos em suas carreiras, vidas               

pessoais e planos para o futuro, mostrando como foi a trajetória da pandemia na vida               
de cada um e como isso, consequentemente, afetou Nova York também. A reportagem             

conta com uma plataforma transmidiática interativa, composta por ilustrações e vídeos,           

proporcionando uma experiência mais didática e proveitosa ao leitor.  
 

Palavras-chave: Jornalismo. Grande Reportagem. COVID-19. Nova York. Pandemia. 
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ABSTRACT 
 

This project is the basis for the article “The year that New York stopped”, composed of                
literary journalism, addresses the impacts of COVID-19 in New York City, bringing a             

human perspective to the pandemic, with characters portraying this moment with their            

experiences and stories. The article shows how the pandemic affected the lives of each              
of the interviewees, with the impacts on their careers, personal lives and plans for the               

future, giving them the chance to tell their trajectory during this pandemic and how it               
affected each of their lives and, consequently, the city as well. The article comes with an                

interactive transmedia platform, with illustrations and videos, providing a more didactic           

and pleasurable experience to the reader. 
 

Keywords: Journalism. Article. COVID-19. New York. Pandemic.  
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1. INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa dá base a uma grande reportagem sobre o impacto da COVID-19             

em Nova York, baseada nas experiências dos moradores da cidade. Mostra como o             
vírus impactou a vida de cada uma das fontes entrevistadas, assim como a cidade de               

Nova York. Portanto, a pergunta-problema que guia o trabalho é: “Como uma grande             

reportagem, influenciada pelo jornalismo literário, sobre o impacto da COVID-19 em           
Nova York, pode trazer um ponto de vista humanizado a respeito dos efeitos da              

pandemia na cidade?”. 
A reportagem é composta a partir do jornalismo literário e busca trazer uma              

visão humana para a pandemia. Aborda cada uma das fontes de forma sensível e              

respeitosa, trazendo assim um olhar empático à pandemia da COVID-19. Está           
veiculada em uma plataforma digital, privilegiando o texto, e conta com os seguintes             

elementos transmidiáticos: entrevistas, em vídeos, com as fontes, e um link com um             
perfil do Instagram dedico à reportagem.  

O primeiro caso relacionado ao novo Coronavírus em Nova York foi confirmado            

em março de 2020. Um mês depois, a cidade já era considerada a área mais afetada                
no país (WEST, 2020). Em abril o número de casos confirmados já havia passado              

países como China, onde o primeiro caso foi detectado, e Irã (BBC, 2020). O              
distanciamento social teve início em 20 de março de 2020, com o fechamento de todos               

os estabelecimentos considerados não essenciais, uma tentativa de prevenir o contágio           

do vírus (FEUER; HIGGINS-DUNN, 2020). Em entrevista para o New York Times            

(2020), o médico especialista da Universidade de Georgia, Dr. Gerardo Chowell,           

afirmou que “Cada redução no número de contato por dia com parentes, amigos,             
colegas de trabalho e nas escolas terá um impacto significativo na capacidade do vírus              

se proliferar”. Essa foi a estratégia usada e que salvou milhares de pessoas durante a               

pandemia da Gripe Espanhola em 1918.  
Para desenvolver este tema foi feita uma grande reportagem, uma espécie de            

homenagem a Nova York durante a COVID-19, com personagens que compõem           
facetas da realidade da pandemia na cidade. A reportagem traz as experiências dos             

personagens de forma sensível, influenciada em especial pela linguagem da crônica,           

abordando o impacto da COVID-19 em Nova York não como uma estatística, mas             
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como algo que mudou completamente a vida de cada um dos moradores da grande              
metrópole.  

A reportagem traz referências da cidade antes e durante a pandemia, fazendo            
um paralelo que mostra o quanto o vírus afetou Nova York. Utilizamos diversos             

personagens que compõem a cidade e relatamos suas experiências diante do           

distanciamento social e das mudanças causadas pela COVID-19. Por fim, a           
reportagem conta com uma plataforma digital inspirada na linguagem transmidiática do           

site TAB da UOL, incluindo ilustrações, vídeos e uma conta interativa na plataforma             
digital Instagram, para tornar o projeto uma experiência mais visual e prazerosa ao             

leitor. 

O objetivo principal do trabalho é avaliar como a pandemia transformou e afetou             
uma das mais agitadas metrópoles do mundo. Para isso foi necessário identificar como             

foi a experiência do distanciamento social para aqueles que estavam acostumados com            
a frenética cidade e analisar a relação dos moradores com a pandemia, entender como              

foi esse turbulento período e como isso afetou suas vidas. 

A fim de cumprir os objetivos mencionados, o trabalho conta com personagens            
que retratam a pluralidade de Nova York, mostrando como a pandemia “unificou” todos             

em prol de um bem maior. Por meio de entrevistas realizadas por videoconferências,             
verificamos a realidade e dificuldade da vida em Nova York durante a pandemia, as              

expectativas para o futuro pós COVID-19 e, assim, buscamos entender como o vírus             

realmente refletiu na grande metrópole e conseguiu fazer o inimaginável, parar a            
cidade que nunca para.  

Nova York foi a primeira cidade nos Estados Unidos a ser afetada pelo vírus da               
COVID-19, o vírus altamente contagioso que surgiu na China e causou um pânico             

global ao se espalhar pelo mundo, já matou milhares de pessoas em Nova York, sendo               

a cidade mais afetada pelo vírus nos EUA. O tema traz o efeito da COVID-19 na                
grande metrópole, é de extrema relevância nos dias de hoje em que a pandemia ainda               

faz parte dos nossos cotidianos e mudou o rumo da vida de todos em uma escala                
global.  
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Foram desenvolvidos tópicos sobre a cidade de Nova York, a pandemia da            
COVID-19, grande reportagem, jornalismo literário e narrativas transmídia, a fim de           

definir respectivamente o tema, a linguagem e o formato da peça jornalística.  
Com a COVID-19 ainda circulando pelo mundo, para realizar a parte de            

apuração e prática desta grande reportagem, entrevistas foram feitas via          

videoconferências com moradores da cidade de Nova York, procurando entender o           
impacto do vírus na cidade e na rotina de cada um. A execução desta grande               

reportagem foi baseada nos conceitos de jornalismo literário e grande reportagem           
apresentados por Edvaldo Pereira Lima em seu livro Páginas Ampliadas: o           

Livro-Reportagem como Extensão do Jornalismo e da Literatura (2009), as obras           

Cultura da Convergência (2006) de Henry Jenkins, Getting Started with Transmedia           

Storytelling (2012) de Robert Pratten e O Olho Da Rua (2008) de Eliane Brum também               

foram de extrema importância.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Nova York 

Com seus 8,3 milhões de habitantes, Nova York apresenta uma diversidade e            
pluralidade em todos os aspectos possíveis – de cultura à música, de moda à             

gastronomia.  

Pedro Andrade (2019), jornalista brasileiro que reside em Nova York há duas            
décadas, apresentador do programa semanal Manhattan Connection, define Nova York          

como uma cidade “superlativa, sinônimo de grande metrópole, que o resto do mundo             
observa com olhar atento e reverente.” 

A metrópole foi a primeira cidade a ser afetada pelo novo Coronavírus nos             

Estados Unidos. Com o crescimento alarmante de casos e cada vez menos leitos             
hospitalares disponíveis, foi implantado o isolamento social e o fechamento de serviços            

considerados não essenciais, fazendo com que a frenética cidade se fechasse           
completamente. O governador Andrew Cuomo afirmou que por ser uma megalópole           

com alta densidade populacional, alto fluxo de turistas e utilização constante de            

transportes públicos, Nova York é inevitavelmente um local propício à propagação de            
doenças infecciosas, como a COVID-19, assim as decisões em prol do fechamento da             

cidade foram uma tentativa de prevenção do contágio do vírus. 
Para os epidemiologistas, a densidade populacional da cidade influenciou na          

rápida disseminação do vírus, mas não se deve considerar este como fator primordial             

da proliferação da doença. Um estatístico do Centro Oncológico MD Anderson, Dr.            
Donald Berry, afirmou para o New York Times (2020) que a avaliação de casos na               

cidade não deve ser feita de forma individual, mas sim levando em conta o conjunto               
completo. 
 

Suponhamos que um executivo de Wall Street infectado tenha         
contagiado outras pessoas por meio de um aperto de mãos. Aquele foi o             
início de um foco que foi ganhando força conforme cada pessoa           
infectada trasmitia o vírus para outras. Agora, suponhamos que ao          
mesmo tempo, um ator da Broadway contraiu o vírus, iniciando ali outro            
foco. E um idoso de uma casa de repouso também tenha iniciado um             
terceiro foco. Uma hora o número de casos explode. Não se pode            
analisar caso a caso. (BERRY, 2020)  
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O estatístico complementa que em Nova York tudo acontece ao mesmo tempo,            
o que torna o cenário péssimo para o contágio da doença, “suponhamos que 100              

nova-iorquinos contaminados viajem para outras cidades. Eles iniciarão novos focos          
nas cidades em que desembarcarem. Outras regiões sairão ilesas pois não receberam            

visitantes infectados.” (BERRY, 2020). 

 
2.2 COVID-19 
Em dezembro de 2019 um número alarmante de casos de pneumonia causada            

por um coronavírus1 recém-identificado surgiu na cidade de Wuhan na China.           

Nomeado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como COVID-19, se tornou           

rapidamente uma epidemia de infecção aguda do trato respiratório. Seu alto contágio            
fez com que o vírus se espalhasse por diversos países e já está presente em todos os                 

continentes, o que fez com que a OMS declarasse, no dia 11 de março de 2020, um                 
estado de pandemia.  

A doença altamente transmissível apresenta diversos sintomas como febre, mal          

estar, falta de ar, coriza e tosse, entretanto o sinal clínico inicial da COVID-19, que               
permitiu a detecção dos primeiros casos foi a pneumonia. Existem também pessoas            

completamente assintomáticas contaminadas, o que torna a proliferação da doença          
algo ainda mais perigoso. Os fatores de risco para evolução de um quadro clínico grave               

que podem levar à morte por infecção da COVID-19, de acordo com o Ministério da               

Saúde (2020), incluem idade avançada acima de 60 anos, pessoas de qualquer idade             
que tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença        

neurológica ou renal, obesidade, asma e puérperas, entre outras.  
A maior forma de contágio da doença é o contato com uma pessoa infectada, o               

vírus é transmitido principalmente através de tosse e espirros, e as prevenções são             

lavar as mãos com frequência, evitar tocar o rosto e praticar o distanciamento social.  

1 Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais,                
incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem             
infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019,             
houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China                
e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. (MINISTÉRIO DA               
SAÚDE, 2020) 
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A implantação do distanciamento social em diversos países é uma tentativa de            
prevenir e conter a pandemia. Alguns países altamente afetados, como a Itália, foram             

mantidos em estado de lockdown, que é uma forma mais rígida do distanciamento             
social, este passa a ser obrigatório.  

Com a chegada da COVID-19 em Nova York, o governador Andrew Cuomo            

optou pelo fechamento de todos os serviços não essenciais na cidade, promovendo o             
distanciamento social. A cidade esteve sob estado de quarentena, que com os            

crescentes números de infectados e mortos, segue sendo prorrogada. De acordo com            
o New York City Health (2020), site do governo de Nova York, todos os novairoquinos               

devem permanecer em suas casas o máximo possível, quebrar a quarentena exceto            

quando precisarem de cuidados médicos ou necessidades básicas, como mantimentos. 
 

Existe uma ampla transmissão da COVID-19 na cidade de Nova York.           
Todos na cidade de Nova York devem agir como se tivessem sido            
expostos a COVID-19. Isso significa que você deve monitorar sua saúde           
de perto e ficar em casa. Procure apenas suprimentos e serviços           
essenciais, como mantimentos ou cuidados médicos em caso de         
urgência. (NEW YORK CITY HEALTH, 2020) 

 

Com a alta proliferação de casos, a cidade está completamente fechada para o             
turismo, todos os negócios considerados não essenciais fechados, leitos hospitalares          

lotados, transportes públicos com suas circulações limitadas e ruas completamente          
vazias. Pela densidade populacional, Nova York é um epicentro da doença, logo o             

distanciamento social e a quarentena devem ser prorrogados até junho de 2020.  

 
2.3 Grande Reportagem 
De acordo com o livro Páginas Ampliadas: o Livro-Reportagem como Extensão           

do Jornalismo e da Literatura, escrito por Edvaldo Pereira Lima (2009), o gênero da              

grande reportagem surge com a tentativa de atender a necessidade de ampliar os fatos              

e assim, proporcionar ao receptor uma compreensão em maior alcance, “é a ampliação             
do relato simples, raso, para uma dimensão contextual.” Para Lima (2009), essa maior             

amplitude é alcançada quando o jornalista faz uso da grande reportagem:  
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Aquela que possibilita um mergulho de fôlego nos fatos e em seu            
contexto, oferecendo, a seu autor ou a seus autores, uma dose           
ponderável de liberdade para escapar aos grilhões normalmente        
impostos pela fórmula convencional do tratamento da notícia, com lead e           
as pirâmides já mencionadas. (LIMA, 2009, p.18)  

 
A grande reportagem passa a ganhar espaço no jornalismo nos anos 1920,            

especialmente nos Estados Unidos. Lima (2009) afirma que, no final da década de             

1910 a imprensa norte-americana enfrenta um dilema. Com os impactos da Primeira            
Guerra Mundial, percebe-se que a imprensa estava focada apenas em fatos, em relatar             

ocorrências, mas não estava preocupada em costurar uma ligação entre estes e o             
sentido e rumo dos acontecimentos aos leitores.  

 
É a partir dessa deficiência que o público passa a esperar um tratamento             
informativo de maior qualidade. E exatamente vindo favorecer o         
atendimento a esta necessidade é que surge a revista Times, voltada           
para o relato dos bastidores, para a busca de conexões entre os            
acontecimentos, de modo a oferecer uma compreensão aprofundada da         
realidade contemporânea. (LIMA, 2009, p.19) 

 

A reportagem, como gênero jornalístico, é o estilo em que o jornalista            

desenvolve e articula sua mensagem, e em certo grau de aprofundamento e apuração             
do relato, com o intuito de um entendimento mais amplo, ganha o nome de grande               

reportagem. Cristiane Naiara Araújo de Souza e Luiza Elayne Azevedo Luíndia (2011),            
em O desafio da grande reportagem: a teoria, a técnica e a prática como elementos               

constituintes do trabalho monográfico em Jornalismo, apontam que a necessidade da           

existência da grande reportagem “está evidenciada pela possibilidade de exceder os           
limites tipificados nas empresas jornalísticas. Para tanto, cabe ao jornalista um           

aprofundamento conceitual, contextual e ético das questões concernentes à feitura da           
grande reportagem.” (LUÍNDIA; SOUZA, 2011, p. 7 e 8) 

Para a execução de uma grande reportagem é necessária a aquisição do            

material jornalístico por meio de instrumentos de coleta e entrevistas, buscando tornar            
o texto o mais fluido e lógico possível para o leitor. O principal ponto na elaboração é a                  

informação, seguindo com apurações profundas, procurando reportar a realidade, por          
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ser um texto jornalístico, mas permitindo que o jornalista utilize uma linguagem textual             
e estilística de sua preferência.  

 
2.4 Jornalismo Literário 
Em Jornalismo Literário Para Iniciantes, Edvaldo Pereira Lima (2014), afirma que           

o jornalismo literário ocupa um lugar especial na cultura contemporânea. Tom Wolfe            
(2004), define o New Journalism como a junção da notícia, o factual, com a literatura,               

propondo assim, uma forma jornalística mais expressiva e prazerosa. 
Embora não seja a forma de jornalismo mais popular, o jornalismo literário é             

capaz de ir além da simples troca de informações com o leitor, ele transcende o nível                

meramente informativo. Lima (2014) justifica sua importância ao afirmar que o           
jornalismo literário “capta o entusiasmo dos profissionais que prezam o bom texto, atrai             

o interesse de leitores que buscam as matérias jornalísticas mais do que a informação              
ligeira do dia a dia dos acontecimentos” (LIMA, 2014, p. 11)  

Felipe Pena (2007), reforça a ideia de que a função do jornalismo literário é              

ampliar o jornalismo convencional com algo além da informação. O objetivo central de             
um texto jornalístico literário é atrair o leitor com uma narrativa prazerosa e mais              

completa. Enquanto o jornalismo convencional é simplificado e conciso, o jornalismo           
literário foge disso. Seu texto traz vívidas experiência ao leitor, é intenso, sem evitar             

emoções e sem focar em se manter impessoal. 
 
Significa potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os limites         
dos acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da       
realidade, exercer plenamente a cidadania, romper as correntes        
burocráticas do lide, evitar os definidores primários e, principalmente,         
garantir perenidade e profundidade aos relatos. No dia seguinte, o texto           
deve servir para algo mais do que simplesmente embrulhar o peixe na            
feira. (PENA, 2007, p. 49) 

 

Essa união do jornalismo com elementos literários como cenas, personagens e           
vívidas descrições, transmite ao leitor uma nova perspectiva para a tradicional definição            

de jornalismo. O jornalismo literário dá ao leitor possibilidade de fazer parte daquilo que              
está sendo narrado. 

 



19 

A cena procura colocar o leitor dentro do acontecimento. Busca fazer           
com que o leitor viva um pouco, pelo menos, o que o repórter             
presenciou. Reproduz o clima de como as coisas aconteceram, tem um           
dinamismo próprio. O que acontece tem movimento, as pessoas são          
retratadas com vivacidade. O jornalismo literário prefere esse modo de          
narrar porque seu compromisso implícito com o leitor é dar-lhe não           
apenas a informação sobre alguma coisa. É fazer com que o leitor passe             
pela experiência sensorial, simbólica, de entrar naquele mundo        
específico que a matéria retrata. (LIMA, 2014, p.15) 

 
Lima (2014), explica que, além de proporcionar uma experiência sensorial e           

simbólica, a função do jornalismo literário é contar histórias “de um modo elegante,             
articulado esteticamente” (LIMA, 2014, p. 17). Entretanto, não deixa de ser jornalismo,            

logo, encara o desafio de estar sempre atrelado a realidade. 

O bom jornalista literário, de acordo com Lima (2014), é aquele que vê, que de               
fato enxerga, além do mundo objetivo, “estamos muito condicionados a olhar para o             

mundo apenas pelo lado mais superficial, óbvio. E sempre com muita pressa. Por isso,              
olhamos, mas não vemos direito” (LIMA, 2014, p. 20). O jornalismo literário traz ao              

leitor o oculto, o subjetivo, aquilo que os olhos nem sempre alcançam e é por isso que                 

encanta, por traduzir algo que poucos enxergam mas muitos querem ver. 
O objetivo é escrever com qualidade, de forma que encante o leitor, mas o              

propósito é além disso. O jornalismo literário, mesmo tendo elementos da literatura            
como qualidade lírica e poética, não deixa, em nenhum momento de ser jornalismo.             

Logo, a abordagem cativante e encantadora deve existir, mas sem perder o propósito             

de relatar algo real ao leitor, de fazê-lo aprender algo sobre o mundo, a realidade, as                
pessoas à sua volta. 

A possibilidade da criação de um próprio estilo literário é o que faz com que essa                
forma de jornalismo seja autêntica e revigorante, trazendo sempre a sensação de            

inovação, uma arte que está, constantemente, sendo redescoberta. 
 
As técnicas à disposição do jornalismo literário são aproveitadas de um           
modo todo peculiar. Não constituem regras a serem seguidas         
rigidamente. Ao contrário, cada jornalista combina essas técnicas        
conforme seu estilo, sua tendência mais mareante, seu domínio melhor          
desse ou daquele recurso. Mais do que alguém que relata um           
acontecimento, apenas, o jornalista literário é também um escritor. Um          
autor com voz e estilo próprios. Sua maneira particular de contar uma            
história é bem-vinda. (LIMA, 2014, p.23) 
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Para Lima (2014), no jornalismo literário, o repórter “é um escritor, portanto autor. Antes              
de tudo, porém, é um ser humano” (LIMA, 2014, p. 23). Sendo assim, tem sentimentos,               

emoções e reações e é fundamental que isso transcenda em seu texto. Sua função não               
é retratar sua realidade como algo absoluto, mas sim compartilhar com quem está             

lendo aquilo que sente, vê, experimenta e entende.  

 
2.5 Narrativas Transmidiáticas  
Em Cultura da Convergência, Henry Jenkins (2009) trabalha a junção de três            

conceitos diferentes: convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e          

inteligência coletiva. Ele define “convergência” como uma forma de fluxo de conteúdo            

que se dá através “múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos            
mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de           

comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de            
entretenimento que desejam.” (JENKINS, 2006, p. 30). Além disso, assim pensa o            

autor: 

 
A circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas de mídia,            
sistemas administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais –         
depende fortemente da participação ativa dos consumidores. Meu        
argumento aqui será contra a ideia de que a convergência deve ser            
compreendida principalmente como um processo tecnológico que une        
múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez disso, a          
convergência representa uma transformação cultural, à medida que        
consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer         
conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. Este livro é sobre o             
trabalho – e as brincadeiras – que os espectadores realizam no novo            
sistema de mídia. (JENKINS, 2006, p.30) 
 
 

Deste modo, a convergência passa a ser uma ferramenta para contar histórias            

em múltiplas plataformas de mídia, com o intuito de entreter e estimular o leitor. Em               

2003, Jenkins define narrativas transmidiáticas em um artigo para o MIT Technology            

Review, Transmedia Storytelling, em que ele detalha que essas narrativas estão           

interligadas por pertencerem a uma única história, cada fragmento desta narrativa           
transmídia deve ser percebido pela audiência como uma peça essencial e           

cuidadosamente pensada que faz parte de um todo.  
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Na forma ideal da narrativa transmídia, cada mídia faz o que faz de             
melhor, uma história pode ser introduzida em um filme, expandir-se pela           
televisão, livros e quadrinhos, e seu mundo pode ser explorado e           
vivência através de games. Cada entrada da franquia precisa ser          
independente o suficiente para permitir o consumo autônomo. Ou seja,          
você não precisa ter visto o filme para curtir o game e vice-versa.             
(JENKINS, 2003)  

 
O uso de diversas plataformas é o que permite uma interatividade mais prazerosa ao              

consumidores, isso faz com que o produto passe a ser parte de um todo. Em Getting                

Started With Transmedia Storytelling, Robert Pratten (2012) afirma que as narrativas           

transmídia procuram “contar uma história através de múltiplas plataformas, permitindo          

a interação do público, de modo que cada plataforma aumente o interesse, a             
participação e engajamento do público” (PRATTEN, 2012, p. 4). Para fazer isso com             

sucesso, Pratten (2012) explica que a incorporação da história em cada mídia precisa             
ser satisfatória por si só, o desfrutar da mídia como um todo deve ser o objetivo                

principal (PRATTEN, 2012, p. 4).  
 

    3. DESENVOLVIMENTO DA PEÇA 
Segui o modelo de grande reportagem apontado por Lima (2009) para escrever            

sobre os impactos da COVID-19 em Nova York. Foram utilizados os conceitos de             

jornalismo literário propostos por Lima (2014) e Pena (2007) para a elaboração desta             

grande reportagem, buscando trazer uma abordagem sensível a este tema. Com isso,            
tratar a experiência das fontes entrevistadas de forma humana, mostrando de fato            

como a pandemia impactou a vida de cada um. Procurei fazer um paralelo de              
perspectivas, mostrando a cidade antes e depois de ser afetada pelo vírus, assim             

proporcionando ao leitor a experiência de não só conhecer um pouco da cidade             

pré-COVID-19, mas também de entender a proporção do impacto do vírus na cidade.  
 

3.1 Definição de estilo e linguagem 
A pandemia da COVID-19 atingiu uma escala global, forçando todos nós a            

mudarmos nossas rotinas, vermos a vida com outros olhos e a reavaliarmos nossas             

prioridades. Com a saúde mundial em risco, e um nível de contágio altíssimo, ficar em               
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casa foi a única solução encontrada para prevenir a proliferação da doença, até então              
sem cura. 

Pensando em como abordar um tema tão delicado, de uma forma que tratasse             
as pessoas que viveram esse momento de quarentena, de incertezas e de muito medo,              

com cuidado e respeito, decidi usar uma linguagem mais subjetiva e humanizada,            

saindo um pouco do jornalismo tradicional, buscando entender de fato como a            
pandemia refletiu na vida de cada entrevistado. Procurei trazer essa realidade, que eu             

também fiz parte, com a sensibilidade que eu acredito que o assunto exige.  
Minha grande referência para a realização desta grande reportagem e para           

abordar cuidadosamente um tema tão sério quanto esse, que parou países e tirou a              

vida de milhares de pessoas, foi Eliane Brum. Brum é jornalista e autora de oito livros,                
dentre eles A Vida que Ninguém Vê (2006), vencedor do prêmio Jabuti de 2007 de               

melhor livro-reportagem, que foi usado como principal referência para o          
desenvolvimento da linguagem dessa grande reportagem.  

Seu estilo literário é de extrema sensibilidade, trazendo sempre um olhar           

humano sobre aquilo que relata. Em A Vida que Ninguém Vê (2006), ela conta histórias               
de pessoas comuns, que não tiveram espaço no jornalismo convencional e não foram             

noticiadas. Por meio de crônicas, ela busca no anônimo o extraordinário do cotidiano,             
mostrando que absolutamente tudo tem seu valor e deve ser retratado. E foi justamente              

isso que busquei trazer com minha grande reportagem. Muito mais que um simples             

relato sobre a COVID-19 em Nova York, mas sim, uma reportagem que busca entender              
o impacto do vírus na vida dos entrevistados de forma empática.  

Para as minhas entrevistas, contei com o jornalismo literário para conseguir           
traduzir realmente o que foi viver durante uma pandemia, e por minha grande             

reportagem ser veiculada em uma plataforma interativa digital, fiz uso do Transmídia            

Storytelling. Esse conceito, de acordo com Jenkins (2003), permite contar uma história            
através de diversos meios de comunicação, estabelecendo uma interação com o           

público. Pratten (2012) acredita que utilizando várias plataformas, a narrativa passa a            
ser uma experiência maior e mais gratificante ao público, somente com o Transmídia             

Storytelling consegue-se colocar o público dentro daquilo que foi feito. Assim, junto com             

a grande reportagem, que é a “atração principal” do meu projeto, vídeos adicionais,             
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mostrando parte das entrevistas, e com uma filmagem externa, feita pelo cinegrafista            
Landon Kane Gibson, servem para dar um rosto aos nomes citados no texto, permitem              

que o leitor possa realmente sentir aquilo que foi dito, e ver a cidade vazia durante a                 
pandemia. Estes vídeos estão veiculados a um site interativo e decidi usar a plataforma              

digital do Instagram para propor uma interatividade ainda maior para o leitor. Além dos              

elementos audiovisuais, ilustrações são usadas para trazer uma abordagem mais          
dinâmica e estética ao produto. O site TAB da UOL foi usado como inspiração para               

propor um formato diferente a minha grande reportagem. 
  

3.2 Fontes 
Devido à pandemia, as entrevistas foram conduzidas via videoconferência e          

contaram com a participação de moradores da cidade para trazer a realidade da             

pandemia e da quarentena em Nova York e suas experiências.  
Foram entrevistadas diversas pessoas, com diferentes pontos de vista e          

vivências para abordar inúmeros aspectos da pandemia. Nikki Atkins, ex-bailarina,          

atual fundadora e diretora artística da academia de dança American Dance Machine for             

the 21st Century, trouxe uma perspectiva interessante sobre a Broadway que           

permanecerá fechada até pelo menos janeiro de 2021. Nikki estava produzindo seu            
primeiro espetáculo quando a pandemia começou e teve que adiar seus planos.  

Sabendo que um dos principais fatores na economia da cidade é o turismo, já              

que Nova York recebe turistas de todos os lugares do mundo, durante todos os meses               
do ano, entrevistei o guia turístico Stan O’Connor, especialista em Nova York que             

trabalha com turismo há mais de 20 anos. Nova York no momento está fechada para               
visitantes internacionais e não há expectativa de reabertura.  

Além disso, entrevistei outras pessoas que também viveram a pandemia na            

cidade, tentando entender como a COVID-19 teve, igualmente, um grande impacto em            
suas vidas. Leanne MacPherson, estudante de comunicação da New York University,           

estava morando em Praga quando a COVID-19 explodiu na Europa e precisou cancelar             
seu intercâmbio às pressas e voltar para a cidade. Nate Bahn, que morou em Nova               

York por anos, conta como foi o processo de voltar para sua cidade natal, por acreditar                
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que o cenário exigia estar próximo a sua família. Janelle Christine, nova-iorquina nata,             
relata suas experiências com a pandemia e o isolamento social também.  

Durante as entrevistas, procurei entender os impactos do COVID-19 na vida de            
cada um, do momento que ouviram falar no vírus pela primeira vez, até os planos para                

o futuro. 

  
3.3 Formação de equipe 
A produção do conteúdo da grande reportagem, execução das entrevistas, e           

apuração foi de minha responsabilidade e de minha autoria.  

Contei com a ajuda de um diagramador para a editoração da grande reportagem             

e formatação do site, um ilustrador para trazer uma aparência artística para o meu              
produto e um editor de vídeos para a criação dos produtos transmidiáticos. Foram             

gastos aproximadamente 10 mil reais, incluindo a editoração, diagramação, criação do           
site e as ilustrações.  
 

3.4 Estrutura da Grande Reportagem  
Para a organização da minha grande reportagem, comecei narrando uma cena           

de grande impacto com o intuito de definir a pandemia em Nova York, trançando o tom                
da reportagem. Segui com informações sobre a chegada da COVID-19, explicando o            

que é, como afetou a cidade e, consequentemente, a vida dos entrevistados. As             
entrevistas foram incorporadas no texto, fazendo uso dos conceitos de jornalismo           

literário de Lima (2014) e Transmídia Storytelling de Pratten (2012), e todas estão             

inseridas nos diversos tópicos abordados, relatando como foi esse período para cada            
um dos entrevistados, contando suas histórias e os impactos que o vírus causou em              

suas vidas.  
Foram abordados os impactos pessoais, econômicos, culturais, de saúde e          

políticos, tendo como base tanto pesquisas quanto às informações dadas pelas fontes.            

Por ser um tema ainda muito delicado, decidi terminar a reportagem de forma positiva,              
contando as expectativas das fontes para o futuro livre da COVD-19.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Quando iniciei o trabalho de pesquisa em maio de 2020, Nova York já era              

considerada o epicentro da COVID-19. O vírus não era mais desconhecido e seu             
impacto na cidade e no mundo era palpável. A decisão de abordar este tema veio pela                

necessidade que senti de trazer este evento de uma forma mais humana e empática,              

sabendo que os impactos que o vírus teve em Nova York, foram muito maiores do que                
apenas as ruas vazias. A grande reportagem teria, para mim, o papel essencial de              

contar a história daqueles que viveram a pandemia, com experiências reais e            
identificáveis.  

O objetivo central do trabalho se deu na realização de uma grande reportagem              

sobre os impactos da COVID-19 em Nova York, contando com jornalismo literário e             
narrativas transmidiáticas para trazer um olhar humano para a pandemia e avaliar            

como a COVID-19 transformou e afetou uma das mais agitadas metrópoles do mundo.             
A grande reportagem conta a trajetória da COVID-19 na cidade, do momento em que o               

primeiro caso foi identificado, até o dia 20 de julho, quando a cidade conseguiu chegar               

na fase 4 e final do plano de reabertura. As histórias contadas são referentes a               
pessoas reais, que viveram a pandemia na cidade e relataram suas experiências diante             

aos desafios propostos pela COVID-19. Livros como “Jornalismo Literário Para          

Iniciantes”, de Edvaldo Pereira Lima e “Cultura da Convergência” de Henry Jenkins            

foram utilizados para a realização do objetivo.  

Diante da pergunta problema “como uma grande reportagem, influenciada pelo          
jornalismo literário, sobre os impactos da COVID-19 em Nova York, pode trazer um             

ponto de vista humanizado a respeito dos efeitos da pandemia na cidade?”, proposta             
no início do trabalho, é possível notar que ela foi respondida. Com todo o              

embasamento teórico de jornalismo literário, a grande reportagem visa abordar a           

pandemia de forma humana, contando histórias reais daqueles que viveram a           
pandemia em Nova York. 

Para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia utilizada foi embasada na           
leitura de livros de autores como Edvaldo Pereira Lima, Eliane Brum, Henry Jenkins e              

Robert Pratten, a fim de aprimorar meus conhecimentos sobre jornalismo literário,           

narrativas transmídia e Transmídia Storytelling para desenvolver a Grande         
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Reportagem. Os autores escolhidos durante o projeto foram muito importantes e           
necessários para o desenvolvimento do trabalho. 

Devido à pandemia da COVID-19, decidi usar o tema ao meu favor, o que foi um                
grande desafio por ser algo ainda muito delicado e difícil de abordar. Infelizmente,             

fiquei impossibilitada de viajar para Nova York e realizar as entrevistas           

presencialmente, e assim conseguir trabalhar com os aspectos literários propostos por           
Lima da forma que eu gostaria. Como jornalista, tentei contornar as dificuldades            

impostas pela pandemia e decidi trabalhar com o tema em todos os aspectos da peça.               
Tudo no trabalho remete à vida durante a pandemia, com os vídeos das entrevistas,              

gravados via videoconferência, ilustrações retratando este cenário de ruas vazias e           

pessoas presas dentro de casa, a grande reportagem que conta diversas experiências            
de forma detalhada e sensível e o Instagram, que promove uma experiência visual e              

uma interatividade com o leitor.  

O trabalho me trouxe um extremo crescimento pessoal. Foi uma grande           

responsabilidade abordar este tema de uma forma que eu considero humana, com            

muita empatia e cautela. Por ter sido parte deste momento também, e assim             
conseguir entender a situação, senti a necessidade de contar histórias que fossem            

identificáveis e que trouxessem a ideia de que estamos todos juntos durante este             
momento. Desde o início do curso de jornalismo eu sempre tive a vontade de              

trabalhar o real da vida, com o encanto da literatura, e encontrei nessa grande              

reportagem a combinação perfeita para o desenvolvimento de um trabalho que           
unisse essas minhas duas paixões.  

À sociedade e ao jornalismo, o trabalho salienta a importância não só do             
jornalismo, alvo de tantos ataques políticos nos últimos anos, como de uma            

abordagem humanizada do mesmo, a fim de tratar temas tão importantes e            

impactantes quanto a COVID-19 foi em nosso 2020. A vida e eventos como este              
vão além de estatísticas e números. São histórias, pessoas, tudo que há de melhor              

e pior. E essas histórias dependem do jornalismo para serem ouvidas.  
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ANEXOS 
ANEXO I – Cessão de direitos autorais (Mensagem) 
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APÊNDICE 
APÊNDICE I – Autorização de uso de imagem e voz 

 
APÊNDICE II – Autorização de uso de imagem e voz (Email) 
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APÊNDICE III – Autorização de uso de imagem e voz  
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APÊNDICE IV – Autorização de uso de imagem e voz (Email) 
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APÊNDICE V – Autorização de uso de imagem e voz  
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APÊNDICE VI – Autorização de uso de imagem e voz (Email) 
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APÊNDICE VII – Autorização de uso de imagem e voz  
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APÊNDICE VIII – Autorização de uso de imagem e voz (Email) 
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APÊNDICE IX – Autorização de uso de imagem e voz (Vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrxnxDohuZ4&feature=youtu.be 
 

APÊNDICE X – Autorização de uso de imagem e voz (Email) 

 

 

 
APÊNDICE XI – Autorização de uso de imagem e voz (Email)  

APÊNDICE XII – Autorização de uso de imagem e voz (Email) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrxnxDohuZ4&feature=youtu.be

