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silenciosa em louvor a Gutemberg, o Pai do Imprensa. Pode servir de exorcismo. Ou então 
deixe escrita uma frase, no muro de seus protestos imaginários: “Acorda, Gutemberg! Eles 

enlouqueceram!” (É uma homenagem indireta ao estudante que, ao ver os tanques soviéticos 
invadirem a Tchecoslováquia para esmagar a Primavera de Praga, em 1968, pichou num 

muro: “Acorda, Lênin: eles enlouqueceram!”). O espírito ingênuo daquele estudante bem que 
poderia inspirar os guerrilheiros do jornalismo. Acorda, Gutemberg: eles enlouqueceram. Não 

deixai que os dinossauros pisem na inocência dos que acreditam que o Jornalismo pode ser 
interessante, vivo, criativo e original. O importante é tentar.” 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto de pesquisa o livro “A Vida que Ninguém Vê” e seu objetivo é 

refletir sobre como a realidade social pode pautar o jornalismo e fazer, de reportagens, 

instrumentos de mudança. “A Vida que Ninguém Vê” foi uma coluna publicada em 1999, no 

jornal Zero hora, e que, em 2006, deu origem ao livro de mesmo nome. O estudo apoiou-se 

em conceitos sobre jornalismo e realidade social, gêneros jornalísticos, reportagem e exclusão 

social. Como percurso metodológico, foi realizado análise de conteúdo, em que foram 

mapeadas tematicamente todas as reportagens do livro e analisadas cinco destas reportagens 

de acordo com as categorias construídas na relação entre teoria e objeto. Do ponto de vista 

teórico, este trabalho se baseou em autores como José Marques de Melo (2003), Muniz Sodré 

(1986), Maria Helena Ferrari (1986), Dulcília Buitoni (1990) e Cremilda Medina (2003). 

Como resultados, a pesquisa indica que, independente da readequação profissional e das 

transformações tecnológicas, o jornalismo ainda se serve da arte de contar boas histórias, 

sendo capaz de promover mudanças em todos os níveis sociais. 

 

Palavras-chave: Jornalismo. Realidade social. Reportagem. Exclusão social. 
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ABSTRACT 

 

This paper has as research subject the book “A Vida que Ninguém Vê” and aims to reflect 

about how social reality may guide journalism and make reports become instruments of 

change. “A Vida que Ninguém Vê” was a column published in 1999 in the newspaper Zero 

Hora that, in 2006, generated the book with the same name. The study was based on concepts 

on journalism and social reality, journalistic genres, report, and social exclusion. The 

methodological pathway consisted of a content analysis, in which all reports from the book 

were thematically mapped, and five of these reports were analyzed according to the categories 

built in the relationship between theory and subject. From the theoretical point of view, this 

paper was based on authors such as José Marques de Melo (2003), Muniz Sodré (1986), 

Maria Helena Ferrari (1986), Dulcília Buitoni (1990), and Cremilda Medina (2003). Research 

results indicate that, regardless of professional readjustment and technological 

transformations, journalism still makes use of the art of telling goods stories, being able to 

promote changes at all social levels. 

 

Keywords: Journalism. Social reality. Report. Social exclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO  ......................................................................................................................... 9 

 
1 ESTADO DA ARTE  ............................................................................................................... 11 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  ................................................................................................. 17 

2.1 BREVE DISCUSSÕES SOBRE JORNALISMO  ................................................................. 17 
2.2.1 A Profissão  ........................................................................................................................ 17 
2.3.2 A Reportagem como Alternativa de Aprofundamento  ................................................. 19 

 
3 JORNALISMO E REALIDADE SOCIAL  .......................................................................... 29 
3.1 A EXCLUSÃO SOCIAL NO JORNALISMO: onde se reportam os invisíveis  ................... 30 
 
4 PERCURSO METODOLÓGICO  ........................................................................................ 33 

4.1 SOBRE ANÁLISE DE CONTEÚDO  ................................................................................... 33 
4.2 SOBRE A AUTORA ELIANE BRUM  ................................................................................ 34 
4.3 SOBRE O OBJETO ANALISADO – A VIDA QUE NINGUÉM VÊ  ................................... 36 
4.3.1 Mapeamento dos Temas Abordados no Livro e Características Gerais – 1º 
momento da análise  ................................................................................................................... 36 
4.3.2 As Reportagens em A Vida que Ninguém Vê – 2º momento da análise ........................ 40 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................................................... 50 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .................................................................................... 52 
 
APÊNDICE A – Reportagens do livro A vida que ninguém vê, analisadas nesta pesquisa  55 
APÊNDICE B – Quadro com as datas de publicação das reportagens  ................................ 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9

INTRODUÇÃO 

 

Sendo o campo jornalístico o lugar central no espaço público das sociedades 

contemporâneas, esse faz refletir porque notícias e reportagens podem contribuir para uma 

análise do seu papel nas democracias.  

  A condição de repórter é o primeiro passo que permite uma aproximação direta com 

as fontes, bem como o entorno – o ambiente onde estão inseridas. O resultado deste encontro 

se traduz em histórias de diferentes personagens que são contadas todos os dias. A 

responsabilidade de perceber, absorver e reproduzir o que lhes foi dito é um desafio ético e 

essencial para prática jornalística. 

 

Se o telefone e a internet são invenções geniais, não há tecnologia capaz de tornar 
obsoleto o encontro entre um repórter e seu personagem. Esse olhar que olha para 
ver, que se recusa a ser enganado pela banalidade e que desconfia do óbvio é o 
primeiro instrumento do trabalho do repórter [...] Olhar é um exercício cotidiano de 
resistência (BRUM, 2006, p.190). 

 

Deste modo, esta pesquisa torna-se pertinente ao perceber que a partir desta prática 

jornalística pessoas e lugares ganham visibilidade, mobilizam objetivos e compreendem 

melhor o poder e dever do jornalismo. 

 A pesquisa traz como objeto de análise, as reportagens produzidas por Eliane Brum na 

coluna A Vida que Ninguém Vê, publicada em 1999, no jornal Zero hora. A compilação de 23 

reportagens deu origem ao livro de mesmo nome e configurou uma narrativa não 

convencional, sem perder a legitimidade jornalística. Os temas trazem pessoas comuns e 

histórias reais. Além de abordar temas universais como pobreza, preconceito e exclusão, as 

reportagens do livro representam a realidade de quem tem nome e endereço. 

  A partir deste contexto, o que se busca analisar com esse trabalho é como a realidade 

social pode pautar o jornalismo e fazer de reportagens, ferramentas de mudanças. Os 

conceitos acerca de reportagem, gêneros jornalísticos, exclusão social e apontamentos sobre a 

profissão de jornalismo irão constituir as bases teóricas e metodológicas da pesquisa, a qual é 

dividida em cinco capítulos. 

 Optou-se apresentar, já no primeiro capítulo, o Estado da Arte, isto é, uma 

contextualização do que outros autores já produziram sobre o livro A Vida que Ninguém Vê ou 

sobre a autora Eliane Brum. Feito isso, identificou-se as principais abordagens estudadas 

pelos autores e definiu-se, então, quais seriam os ângulos e os diferenciais desta pesquisa. 
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 Após, no segundo capítulo, serão trazidos alguns questionamentos sobre a profissão de 

jornalismo, um breve histórico de quando começou a ser institucionalizada e os gêneros 

existentes, dando ênfase para o gênero reportagem. No terceiro capítulo, será discorrido sobre 

jornalismo e realidade social, passando pela exclusão social, um dos principais temas que 

aparecem nas reportagens do livro A Vida que Ninguém Vê. No quarto capítulo, será 

explicado o percurso metodológico que se utiliza de uma análise de conteúdo para análise do 

objeto de estudo. A análise será dividida em dois momentos. Um que apresentará um 

mapeamento geral das 23 reportagens e o outro, onde será feita uma análise específica para 

cinco reportagens selecionadas do livro. A pesquisa será finalizada no quinto capítulo com as 

considerações finais. 

A escolha da reportagem como objeto de análise para esta pesquisa acompanha a 

trajetória acadêmica desde o início. O flanar de João do Rio, pioneiro dos jornalistas in loco, 

de onde emergia grandes histórias da simplicidade humana e da possibilidade de saber que as 

ruas também possuíam vida, despertaram a curiosidade ainda nos primeiros semestres de 

faculdade. Foi ele também que deixou o grande ensinamento de que lugar de repórter é na rua. 

O amadurecimento e as bibliografias posteriores fizeram perceber que há, sim, 

diferentes modos de pensar e fazer jornalismo sem fugir de elementos inerentes à profissão. A 

reportagem é um deles. 
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1 ESTADO DA ARTE 

 

O objetivo deste capítulo é resgatar análises de outros autores, a fim de identificar e 

comentar os diferentes ângulos elencados para estudar as reportagens de Eliane Brum, 

inteirando-se, assim, das leituras que precederam a pesquisa.  

   Mapeando os estudos referentes à Eliane Brum e ao livro A Vida que Ninguém Vê no 

campo da comunicação, foram encontrados sete artigos, distribuídos em uma monografia de 

graduação, uma tese se mestrado, quatro artigos avulsos, uma entrevista de revista acadêmica. 

Os materiais foram acessados nos principais sites de pesquisas jornalísticas como a 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós), o 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), além de outros espaços de 

publicação jornalística. 

Os trabalhos escolhidos apresentam diferentes análises e ângulos conceituais. Nas 

pesquisas, foram apresentadas questões éticas, gêneros jornalísticos, a relação entre repórter e 

fonte e a objetividade e a subjetividade no jornalismo. Os trabalhos foram escolhidos a partir 

da menção à jornalista Eliane Brum ou ao livro A Vida que Ninguém Vê. Na maioria deles, a 

reportagem é referenciada, assim como suas peculiaridades: profundidade, diversas 

possibilidades de construção do texto, gêneros jornalísticos, sobretudo o jornalismo literário e 

conceitos acerca da desconstrução dos critérios de noticiabilidade. 

A alteridade no jornalismo foi uma das principais marcas abordadas por Fonseca e 

Simões (2011), ao analisar as reportagens do livro A Vida que Ninguém Vê. O conceito foi 

elucidado partindo-se da relação entre jornalista e entrevistado, onde o diálogo é o elemento 

fundamental para e elaboração da reportagem e para uma compreensão mais profunda do 

texto. As autoras estabeleceram uma comparação entre objetividade e subjetividade no 

jornalismo, elegendo a segunda como a marca que possibilita maior proximidade do real 

vivido, além humanizar os textos e aproximá-los à literatura.  

 

Para nós, isso [o jornalismo objetivo] significa dizer que não há uma relação de 
alteridade, ou seja, de diálogo, imersão e abertura ao outro. E a escrita está limitada 
às fórmulas de construção da notícia, que não deixam espaço para expressar - de 
maneira profunda, simbólica e humanizada - a relação conformada entre os sujeitos 
(FONSECA; SIMÕES, 2011, p.14). 

 

Conforme a citação acima, o jornalismo objetivo distancia repórter e fonte, além de 

“engessar” possibilidades. Ao contrário deste padrão, Eliane Brum produz, de acordo com as 

autoras, um jornalismo chamado subjetivo, baseado no diálogo e na aproximação: 
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Para tanto, Eliane Brum vai às ruas em busca dos invisíveis, os sujeitos comuns e do 
cotidiano ordinário. E vai disposta a imergir no universo de seus personagens, aberta 
ao que estar por vir durante o momento de interação. [...] Tem-se então a busca por 
uma relação de alteridade, que só acontece porque há troca e aceitação da diferença 
(FONSECA; SIMÕES, 2011, p. 15). 

 

Ao discorrer sobre as características do texto jornalístico produzido por Eliane, como 

narração em primeira pessoa, uso de simbolismos e o uso de demais técnicas literárias, 

Fonseca e Simões (2011) adotaram quatro categorias de análise: o eu jornalístico; o outro, 

entrevistado/personagem; o contexto social que eu-outro estão inseridos e o estilo da escrita 

da repórter. 

Em seu artigo, Martins (2009) analisa as discussões de gênero e a inserção do 

jornalismo narrativo na atualidade. Para isso, traça um percurso histórico onde constata que há 

anos, jornalistas se aventuram em experimentações típicas da literatura, citando os 

consagrados João do Rio, Lima Barreto, João Antônio, além dos americanos percussores do 

Novo Jornalismo da década de 50, Tom Wolfe, Truman Capote, Norman Mailer e Gay 

Talese. 

Ao mencionar Eliane Brum, Martins (2009) salienta que A Vida que Ninguém Vê não 

se adequa às tradicionais características que definem uma notícia como relevante, uma vez 

que a neutralidade é descartada e a repórter assume participação como personagem do 

acontecimento. O sucesso das reportagens que deram origem ao livro é atribuído às novas 

possibilidades temáticas e discursivas que utilizam recursos literários para abordar a 

universalidade dos temas. 

A autora ainda sugere que as possíveis causas da crise do jornalismo impresso sejam 

suas demasiadas padronizações textuais, defendendo que há uma carência por reportagens 

jornalístico-literárias desde o fim das publicações da Realidade1 em 1976. O resgate deste 

estilo jornalístico só veio a ocorrer na década de 90 com produções de jornalistas como Zuenir 

Ventura, Caco Barcellos e seus livros-reportagens. Eliane Brum surge trazendo de volta essas 

características e conquistando leitores: 

Em certo sentido, isso [a boa aceitação do público pelos livros de “vida real”] põe 
em xeque a ideia consagrada da preferência da ficção junto às necessidades 
simbólicas do leitor, uma vez que aparentemente seu interesse migrou para obras 
dedicadas à documentação da realidade vivida [...]. O arremate inequívoco desse 
fenômeno aparenta ser o que viabiliza o estreitamento dos laços entre literatura e 
jornalismo. (BULHÕES apud MARTINS, 2009, p. 7). 

                                                 
1A Realidade foi uma revista lançada em 1966 pela Editora Abril sendo produzida durante 10 anos consecutivos. 
Inspirada no conceito norte-americano do new journalism foi um marco na imprensa brasileira que passava por 
um período de profundas manifestações artístico-culturais. 
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A peculiaridade do trabalho de Eliane Brum pode ser compreendida nas palavras da 

própria jornalista em entrevista à Revista Em Questão2, na qual afirmou ser mais “olhadeira” 

e “escutadeira”, que “faladeira”, “perguntadeira”. Pois, de acordo com Eliane, o trabalho do 

jornalista é escutar, observar e entender o mundo do outro. A jornalista também salienta que a 

entrevista é uma relação de confiança e, por isso, nenhuma matéria é mais importante que 

uma pessoa.  

Na mesma entrevista, Eliane explica que a escolha das pautas e o local onde encontra 

seus entrevistados surgem, em geral, observando as vidas à sua volta, não havendo uma regra 

pré-estabelecida. Ela sinaliza, ainda, para a importância de se inteirar sobre o tema, procurar 

conhecer ao máximo os contextos inseridos em cada história. A autora, que é mestre na arte 

de escutar, confessa que cada escuta, cada história consolida relações que têm um poder 

transformador em sua vida. 

 

Acho que ninguém entra na vida dos outros impunemente. Para mim, o jornalismo 
vale a pena por várias razões, mas também porque eu sou transformada por aquilo 
que faço. Eu nunca vou para um lugar e volto igual. Nunca vou para uma vida e 
volto igual. Eu sou transformada por aquilo que eu conheço, que acontece, que eu 
faço. Eu me recrio a cada reportagem. E disso fazem parte as relações (BRUM, 
2011, p.312). 
 

De acordo com Eliane, suas entrevistas são gravadas e anotadas, usando as palavras 

exatas. “Anoto as palavras exatas, porque eu não acredito muito em sinônimos. Acho que o 

sinônimo não é igual, ele é semelhante” (BRUM, 2011, p. 311). Além das palavras, a 

informação também está contida em cheiros, gestos e silêncios que integram os registros e se 

derramam em cada linha das reportagens de Eliane Brum. 

Ao reforçar que, para além de questões éticas, a boa relação repórter-fonte confere 

diferencial ao trabalho final de uma apuração, é conveniente sublinhar a colocação de Assis 

(2012, p.7), a qual diz que “sem dúvida, lidar com a pessoa humana – e, mais, saber como 

abordá-la, identificar o que e de que maneira extrair dela, colocar-se em seu lugar – é um dos 

principais desafios a serem enfrentados por quem exerce o jornalismo”. O autor concentra seu 

estudo sobre os formatos jornalísticos e o papel dos personagens na história de interesse 

humano, elevando estas histórias a grandes reportagens que se justificam pelas marcas 

autorais impregnadas no texto. Como exemplo toma Eliane Brum por, justamente, revelar 

aspectos interessantes da vida de pessoas consideradas anônimas. 

                                                 
2 Entrevista disponível em: <http://seer.ufrgs.br/EmQuestao/article/view/15047>. Acesso em: 24 jun. 2011. 



 
 

14

Assis (2012) considera as histórias de interesse humano como soma de fatores 

interrelacionados, mas cujo centro é, sem dúvida, o personagem. 

Conforme já constado neste capítulo, a proximidade entre jornalismo e literatura tem 

permeado os estudos sobre reportagem. Hoffmann e Raddats (2010, p. 7) encontraram em 

Eliane Brum uma prova de que a união entre os dois campos de conhecimento é totalmente 

possível, uma vez que a repórter “não distorce a realidade, e sim, utiliza de elementos que 

enriquecem a produção textual e focaliza onde as retinas convencionais costumam deixar em 

segundo plano”. As autoras reconhecem as especificidades entre as duas áreas, traçando 

similaridades e diferenças, mas apontando que o então chamado “jornalismo literário pode 

ser um jornalismo de transformação social” (HOFFMANN; RADDATS, 2010, p. 11). Em 

meio a uma profissão inundada de vaidade se diferenciam profissionais como Eliane Brum 

que ao sair para ver o mundo “enxergou o outro”. A habilidade profissional da jornalista, 

marcada por sua intimidade desde cedo com as letras, segundo enaltecem as autoras,  é um 

exercício que contribui para repensar conceitos estruturados e esclarecer os conceitos do 

jornalismo literário. 

Por outro lado, alguns autores têm dado particular relevo aos contextos de 

impertinência e confusão na denominação jornalismo literário, bem como ao jornalismo 

narrativo e ao novo jornalismo (new journalism). Em seu artigo, Necchi (2007, p. 102) diz 

que tal expressão “não se trata de jornalismo de literatura, ou seja, que se ocupa da literatura” 

e questiona se o que existe, de fato, não é um entusiasmo em torno do gênero visto o 

descontentamento com o atual jornalismo impresso. 

Considerando as percepções do idealizador da revista piauí3, João Moreira Salles, 

considera-se a denominação jornalismo literário imperfeita, optando por utilizar jornalismo 

narrativo. O autor vai ainda mais longe: 

 

A palavra literário poderia sugerir, equivocadamente, que seria mal escrito o que 
estivesse fora desse escopo. Além disso, literário é um termo que comumente remete 
à ideia de ficção, mesmo que a associação seja fruto de uma noção restritiva. 
Portanto, pode-se conduzir o questionamento feito anteriormente – existe jornalismo 
literário? – por um caminho que vá além da discussão acerca do fenômeno 
propriamente dito (SALLES apud NECCHI, 2007, p. 108).   

 

Ainda com relação à nomenclatura, o autor explana sua posição acerca do novo 

jornalismo ou new journalism:  

                                                 
3 O nome da revista é grafado originalmente em letras minúsculas. A piauí  é uma revista que existe desde agosto 
de 2006, quando foi lançada durante a Festa Literária Internacional de Parati (Flip) pelos dois líderes do projeto, 
o documentarista João Moreira Salles e o editor Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras. 
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Na verdade, novo jornalismo é um momento específico, uma fase do jornalismo 
literário verificada nos anos 1960 e ancorada, principalmente, no surgimento de 
obras de autores como Truman Capote, Norman Mailer, Gay Talese e Tom Wolfe. 
Aquela década era propensa ao questionamento e à ruptura. O mundo ainda vivia 
uma espécie de “ressaca” da Segunda Guerra Mundial, que de 1939 a 1945 
destroçou diversos países e matou milhões de pessoas. Naquele cenário, a contracul-
tura tomava força. Questionava-se muito: as instituições, a organização e a lógica 
das sociedades, a maneira como se governava, o jeito de pensar. Os hippies, 
coloridos e entorpecidos, pregavam paz, amor livre e sexo – também – livre. [...] 
Isso tudo ecoou no jornalismo. Podia-se fazer mais, então acabou retomada a ideia 
de que a arte de contar boas histórias é fundamental para o jornalismo (NECCHI, 
2007, p. 104). 

 

Contrariando a pertinência do new journalism, o autor toma como referência um ícone 

do “jornalismo literário” norte-americano, Lillian Ross, autora da série de reportagens 

publicada em 1952 que conta a história das filmagens e os bastidores de A Glória de um 

Covarde (1951), do diretor John Huston. Ross faz critica veemente ao new journalism 

enquanto mais um gênero jornalístico: 

 

Não existe nada disso. Há boa escrita e má escrita no jornalismo. Todo o barulho em 
torno do New Journalism foi promocional, e os esforços que nasceram ao redor dele 
são artificiais. Podem ajudar nas vendas, mas não a escrever. Não havia nada de 
novo nele além da irresponsabilidade de grande parte do material (ROSS apud 
NECCHI, 2007, p. 105). 

 

Ainda polemizando a nomenclatura jornalismo literário o autor menciona a ideia 

expressa pela própria Eliane Brum: 

 

Receio que a classificação de jornalismo literário possa levar a distorções. Por um 
lado, acho curiosa a necessidade de atribuir ao texto jornalístico qualidades 
“literárias”, como se, ao deparar com um bom texto jornalístico, fosse preciso 
promovê-lo a algo mais elevado (BRUM apud NECCHI, 2007, p. 107). 

 

De acordo com Necchi (2007, p. 108), o que se adequa ao jornalismo literário “é a da 

adoção de um estilo literário, e não ficcional, na escrita”, partindo sempre da realidade pois, 

segundo ele, “a ficção pode funcionar como mote da literatura, mas não do jornalismo”. O 

autor ainda alerta: “O chamado jornalismo literário, no entanto, precisa se ater ao que de fato 

ocorreu porque se trata de jornalismo, e não de ficção. É preciso cuidar também dos riscos: 

pieguice, exagero, descolamento do real e sobreposição da opinião ao relato dos fatos” 

(NECCHI, 2007, p. 108). 

 



 
 

16

No artigo Jornalismo Narrativo: possibilidade para a sobrevivência do jornalismo 

impresso diário, as reportagens do livros A vida que ninguém vê são apontadas, segundo 

Martins (2009, p. 13), como uma “hipótese de que, de fato, os leitores esperam mais do que o 

jornalismo convencional pode proporcionar”. O artigo apresenta discussões em torno do 

declínio do número de exemplares de jornais impressos diários atribuindo o fato às facilidades 

da Internet, às notícias digitais e ao excesso de padronização textual somado, ainda, à redução 

do poder aquisitivo dos leitores. Martins (2009, p. 14) salienta que o jornalismo literário “ou 

qualquer outra definição que se dê para o jornalismo que traga elementos narrativos em sua 

composição” vem conquistando o mercado e as preferências do público, além de levar 

“faculdades e universidades a colocarem o tema em destaque entre sua grade de disciplinas 

dos cursos de graduação e de pós-graduação de jornalismo”.  

Considerando tudo o que foi exposto até aqui, observa-se que os trabalhos realizados 

têm privilegiado três tipos de perspectivas analíticas: a identificação de uma narrativa 

particular e das marcas textuais de Eliane Brum, as discussões em torno de gênero jornalístico 

e a relação entre jornalista/repórter e entrevistado/fonte. Tais escolhas de análise contribuem 

para compreender melhor o objeto de estudo: as reportagens do livro A Vida que Ninguém Vê. 

No entanto,  as pesquisas parecem se repetir e pouco tem sido estudado sobre a força 

do jornalismo que, através de histórias de vida, acabam por denunciar os problemas sociais 

incorporados e invisíveis ao nosso cotidiano, bem como de que modo essa realidade social é 

retratada. Nas pesquisas apresentadas, apenas muito pontualmente se exploram os níveis de 

problematização que este projeto pretende discutir. Ao colocar uma lupa e dar visibilidade às 

vidas que se minimizam, Eliane Brum, através do gênero reportagem, traz à tona os 

problemas de uma sociedade preconceituosa, desigual e impune. Os tantos Adails, Antonios e 

Camilas, visibilizados pela jornalista e que serão apresentados mais adiante, são, pois, as 

personificações que integram as estatísticas da pobreza, do analfabetismo, do trabalho infantil 

e tantas outras formas de exclusão, geralmente bem próximas, mas reduzidas a alarmantes 

números de pesquisas sócio-econômicas de norte a sul do país. 

Deste modo, permite-se dizer que esta é uma importante área de investigação, não só 

pela relativa incursão dos temas que tangem a sociologia, mas também pelo fato de a sua 

compreensão ser um alerta à valorização do potencial e da essência quase esquecida do 

jornalismo enquanto ferramenta para cidadania e a justiça social nos contextos atuais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 BREVES DISCUSSÕES SOBRE JORNALISMO 

 

2.1.1 A profissão  

 

 O jornalismo pode ser compreendido como uma prática social voltada a “contar 

histórias” arraigadas aos acontecimentos cotidianos. Cremilda Medida (2003a) traz a 

definição como a arte de tecer o presente.  Felipe Pena (2005) completa com a ideia na qual 

jornalismo está intimamente ligado à necessidade humana de conhecer. Ambas as definições 

apontam para as interpretações de realidades que são captadas pelo jornalista na sua prática 

profissional. 

Mais do que isso, é designada à profissão a inerente responsabilidade de reconstituir, 

perpetuar, preservar fatos e memórias bem como contribuir para a construção de uma análise 

crítica diante dos fatos. Traquina (2004) reitera ao salientar que é insustentável negar o papel 

ativo que os jornalistas exercem na construção da realidade social. 

Contudo, em meio às demandas profissionais da sociedade contemporânea, ditadas 

pelas tecnologias que prezam o imediatismo das notícias, não são pautadas algumas realidades 

invisíveis. Mais do que isso, alguns temas tornam-se obsoletos e caem no esquecimento.  

Segundo Buitoni (1990), poucas atualidades de outrora resistem na memória das 

pessoas. Fica mais a sensação de repetição dos mesmos fatos, rebeliões, incêndios, casamento 

real, desastres, secas, enchentes, inflação, roubo e assuntos relacionados. Desta forma, “o 

acontecido se transforma em bem catalogável e acumulável. O jornalismo, ajudado e 

contaminado pelos recursos computacionais, apressa-se em classificar todos os acontecidos, 

reduzindo-os às formas conhecidas e reconhecíveis” (BUITONI, 1990, p. 176). 

O velho mito da objetividade também engessa repórteres desavisados e a diversidade 

de assuntos direciona para a cobertura superficial quando é necessário registrar tudo o que 

acontece o tempo inteiro. As plataformas digitais antecipam as notícias e, em muitos casos, 

poupam os repórteres da apuração minuciosa, o que resulta em um grande volume de 

informações, muitas vezes desencontradas.  

Em entrevista4 à revista Época, o escritor Umberto Eco relatou que o “excesso de 

informação provoca amnésia” (GIRON, 2011). A máxima de Eco sugere ainda que “a internet 

                                                 
4 Entrevista disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2011/12/umberto-eco-o-excesso-de-
informacao-provoca-amnesia.html>. Acesso em: 24 jun. 2013. 
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tende a ser perigosa para o ignorante e útil para o sábio porque ela não filtra o conhecimento e 

congestiona a memória do usuário” (GIRON, 2011).  

De modo semelhante, Buitoni (1990, p. 182) salienta: 

 

O jornalismo atingiu o estágio de memória quantitativa dos atos humanos, 
assumindo completamente seus aspectos cumulativos. [...] A acumulação e a 
reprodução mecânica (ou eletrônica?) das notícias dos acontecidos não permitem a 
memória qualitativa. Descartável ao extremo, a notícia é de pequena memória. Para 
a saúde da consciência humana, o tecido social e afetivo das narrativas jornalísticas 
precisa ser retomado (BUITONI, 1990, p. 182). 

 

Medina (2003b), atenta para importância da experiência sensível do contato com o 

mundo vivo, que sacode a rotina técnica e desperta uma curiosidade mais atilada para ir à 

bibliografia. Segundo a autora, própria academia tem na mão a chance extrapolar as paredes 

da sala de aula e conectar-se ao mundo no processo de formação de jornalistas ao questionar 

os acontecimentos e incutir valores éticos além da factualidade e das técnicas.  

Concordando com Medina (2003b), Buitoni (1990, p. 175) completa ao dizer que: 

 

As narrativas fundamentais para o ser humano estão sendo estilhaçadas pelo 
jornalismo contemporâneo, que multiplica a exaustão ou simulacros do registrar, do 
contar, do comentar, banalizando-os e retirando suas ancoragens temporais e 
espaciais. Tempo e espaço deixam de ter um sentido, um peso e se tornam apenas 
critérios de classificação de notícias (BUITONI, 1990, p. 175). 
 

Em contraste com este cenário e na contramão dos temas oficiais, abre-se um espaço 

dentro do jornalismo que possibilita, entre outros aspectos, ampliar notícias, remexer no 

passado e dar visibilidade a outros fragmentos de realidade. Podem ser desde os temas que 

subjazem a temporalidade até mesmo de personagens do dia a dia que todos veem, mas 

fingem não ver, por achar talvez, que esta é uma condição natural e pertencente à sociedade 

em que se vive.  

Nesse sentido, evidencia-se que “se a notícia é o relato de um fato de interesse 

jornalístico, a reportagem é a narrativa que aborda as origens, implicações e desdobramentos 

do fato, bem como apresenta os personagens envolvidos nele, humanizando-os” (PESSA 

2011, p. 1). 

Assim sendo, salienta-se que a esse aprofundamento noticioso pode-se atribuir à 

definição de reportagem. 
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2.1.2 A Reportagem como Alternativa de Aprofundamento 

 

Antes de introduzir conceitos acerca das características da reportagem, vale resgatar 

alguns aspectos para compreender em que “lugar” esse gênero se encontra.  

Não é de hoje que se debate a dificuldade de existir uma precisão conceitual para a 

profissão de jornalismo e suas categorias. “A justificativa não está apenas na circunstância de 

que são fenômenos sociais e, portanto, dinâmicos, mas na essência mesma do jornalismo que 

se nutre do efêmero, do provisório, do circunstancial” (MELO, 2003, p. 13). 

Sabe-se, porém, que no Brasil a origem se vale primeiramente do modelo português, 

com influências francesas e britânicas, a qual se estabeleceu para atender interesses sócio-

políticos, voltados à alta burguesia e sem periodicidade, com textos meramente descritivos. Só 

mais tarde é que o jornalismo vai assumir uma postura mais crítica o que se pode relacionar 

com o decreto de 05 de julho de 1788 na França, que estabelece a “liberdade de imprensa”. 

Conforme descreve Pessa (2011), a reportagem, como a conhecemos hoje, eclodiu nos 

Estados Unidos, no período de profissionalização da imprensa, com o desenrolar da Primeira 

Guerra Mundial (1914- 1918). Descobriu-se que a imprensa estava muito presa aos fatos, ao 

relato das ocorrências, mas era incapaz de costurar uma ligação entre eles, de modo a revelar 

ao leitor o sentido e o rumo dos acontecimentos.  

O formato passou a ser difundido não só nos jornais como também em revistas nas 

décadas que se sucederam. A revista norte-americana Time, criada em 1923, é uma das 

pioneiras em reportagens. No Brasil, a revista Veja se apropria do gênero desde sua fundação, 

em 1968. 

Ao longo da história, as reportagens abrigaram traços do contexto político e social de 

determinado local, servindo, inclusive, como registro histórico. Toma-se como um exemplo a 

década de 60. Lembrada como a década da rebeldia, marcada por manifestações e inversão de 

valores, efervescia nos Estados Unidos, uma cultura de reação influenciada pelo movimento 

hippie que na mesma época dividia cenário com a guerra do Vietnã e a explosão do rock in’ 

roll. 

A referenciada contracultura, amparada nos ideais de liberdade e de uma visão 

humanista voltada para o autoconhecimento do homem, já contaminava todas as esferas 

sociais. Com o jornalismo não foi diferente. A necessidade do aprofundamento maior em 

torno da realidade adequou recursos criando laços estreitos com a literatura. Nomes como 

Tom Wolfe, Gay Talese, Norman Mailer e Truman Capote iniciaram um novo fazer 

jornalístico, o qual ficou conhecido como New Journalism. 
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Grandes reportagens foram produzidas embaladas por uma corrente que reinventava 

padrões e mudanças no modo de apurar, redigir e editar. As transformações da sociedade se 

derramaram nos jornais e foram quebradas a frieza, o distanciamento e a objetividade do 

jornalismo tradicional. 

A estética textual também passou a ser uma preocupação dos jornalistas da época. Para 

isso, buscavam reconstruir histórias, descrevê-las registrando diálogos completos. Tanto 

personagem quanto entorno passaram a ganhar relevância. Detalhes do ambiente, bem como 

hábitos, gestos e outras características simbólicas ilustravam aquelas reportagens. 

O New Journalism passou então a ser pesquisado, incorporado e difundido como uma 

nova definição de jornalismo. Em março de 2002, Gay Telese (2002), ícone desta corrente 

falou ao Jornal do Brasil: 

 

New Journralism (ou narrative writing que seja) que dizer apenas escrever bem. É 
um texto literário que não é inventado, não é ficção, mas que é narrado como um 
conto, como uma sequência de filme. É como um enredo dramático digno de ser 
levado aos palcos e não apenas um amontoado de fatos, fácil de ser digerido5 
(TELESE, 2002). 
 

Cabe registrar que, em 1966, surge um jornalista que avança nas produções do New 

Journalism, ele é Hunter S. Thompson, precursor da expressão do chamado Jornalismo 

Gonzo, que trazia um estilo de narrativa jornalística em que o narrador passa a fazer parte da 

ação. O modelo também é relacionado à cinematografia ou qualquer outra produção de mídia 

em que o narrador abandona a objetividade. 

De acordo com Melo (2003, p. 41), “o maior desafio do jornalismo como campo do 

conhecimento é, sem dúvida, a configuração da sua identidade enquanto objeto científico”. O 

então rompimento de padrões estilísticos que se limitavam a veicular notícias pré-definidas 

passou por mudanças até se aproximar da atual prática jornalística. Tal fato pôs em debate 

uma outra conceituação que dividiu (se é que é possível dividir)  historicamente o jornalismo 

em duas categorias básicas: Jornalismo Informativo e Jornalismo Opinativo.  

Chaparro (1994, p. 13) esclarece: 

 

Não há, pois, como definir uma fronteira entre opinião e informação. Pela simples 
razão de que não existe essa fronteira. Existe, sim, uma relação interativa, dialética, 
estratégica, criativa, permanente, entre informação e opinião. E nessa relação se 
constrói o jornalismo, tanto nos esquemas da narração (para relatar os fatos) quanto 

                                                 
5 Entrevista disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/news/showNews/asp2703200296.htm>. 
Acesso em: 24 jun. 2013. 
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nos esquemas da argumentação (para comentar os fatos (CHAPARRO, 1994, p. 
13). 
 

Contudo, há de se entender que a existência de categorias não implicou na perda das 

intencionalidades do jornalismo, conforme indica Melo (2003, p. 25):        

 

Admitir a convivência de categorias que correspondem à modalidade de relato dos 
fatos e das ideias no espaço jornalístico não significa absolutamente desconhecer que 
o jornalismo continua a ser um processo social dotado de profundas implicações 
políticas, em que a expressão ideológica assume caráter determinante. Cada 
processo jornalístico tem sua dimensão ideológica própria, independente do artifício 
narrativo utilizado (MELO, 2003, p.25). 
 

Ainda sob a ótica das categorias jornalísticas, pode-se dizer que “o jornalismo tem 

quatro razões fundamentais: informar, interpretar, orientar, entreter” (BOND apud MELO, 

2003, p. 28). Esse pensamento permite conceituar quatro categorias: jornalismo informativo 

(que propõe assegurar a informação ao povo), opinativo (que procura influenciar), 

interpretativo (atua fazendo a explanação das notícias) e de entretenimento (aborda aspectos 

pitorescos da vida cotidiana e as “histórias de interesse humano”). 

Melo (2003), ao analisar estas modalidades e baseado do esquema de 

Lasswell/Whright, conceitua algumas funções jornalísticas que atendem às necessidades 

sociais. São elas: observação, aconselhamento, educação e diversão. Tais funções originam, 

no seu ponto vista, as respectivas categorias: Jornalismo Informativo, o qual assume papel de 

observar a realidade, “vigiar”, registrar fatos, acontecimentos e informar a sociedade; 

Jornalismo Opinativo, que reage diante as notícias, difunde opiniões, atua como conselheiro e 

formador de opinião; Jornalismo Interpretativo que, para além de informar e orientar, agrega 

conhecimento, propõe informações que permitem esclarecimento daquilo que não está 

explícito ao público. Desta forma, os fatos são esclarecidos, explicados e detalhados e o 

Jornalismo Diversional que pode ser produzido para preencher momentos de ócio de pessoas 

ou comunidade, oferecer informações variadas e entreter – no sentido de prender o interesse 

do público, divertindo-o. 

Como já foi mencionado, com o passar do tempo e dos acontecimentos que marcaram 

épocas, o tradicional Jornalismo Informativo foi agregando outras práticas de produção. 

Assim, a natureza dos textos pôde estar relacionada ao Jornalismo Opinativo e, mais tarde, 

por definições como Jornalismo Interpretativo e Diversional.  
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Conforme John Hohenberg, o surgimento do Jornalismo Interpretativo se deu à queda 

do número de leitores dos jornais nos Estados Unidos que pouco compreendiam o conteúdo 

das notícias na década de 30.  

 

Antes do conflito 1930/1945, surgiu a tendência de se explicarem as notícias, para se 
dizer o que havia atrás dos acontecimentos e mostrar porque eles ocorriam. Porém, 
somente a partir da Segunda Guerra Mundial é que foi aceito de maneira geral, o 
jornalismo de interpretação de notícia (HOHENBERG apud ERBOLATO, 1991 p. 
31). 
 

O mesmo período, no qual a reportagem teve seu florescer, coincidia com uma 

revolução nas comunicações, onde as ciências e os novos conhecimentos se desenvolviam 

aceleradamente. Bond (apud ERBOLATO, 1990, p. 33), afirmara que “a necessidade de 

interpretar e explicar as notícias é manifesta. A vida se tornou tão complicada e variada nas 

múltiplas atividades, que mesmo os especialistas se desorientavam em seus conhecimentos”. 

Retomando a última categoria elencada por Melo (2003), vale ressaltar que o autor 

dedica a atenção para frequentes equívocos, diferenciando o Jornalismo Diversional da função 

meramente lúdica e de entretenimento.  Na categoria, o “distrair” é, no autêntico sentido da 

palavra, trazer o leitor a outros campos, tirar o homem de sua preocupação cotidiana, 

profissional ou familiar e apresentar novos horizontes. 

Por fim, Melo (2003) classifica o Jornalismo Diversional como uma categoria a qual 

engloba aqueles textos fincados no real, com uma aparência romancesca aos fatos e 

personagens captados pelo repórter. É o caso das histórias de interesse humano, as histórias 

coloridas e dos depoimentos. Ele também inclui o Jornalismo em Quadrinhos, o qual se 

ampara em uma “mensagem diversional”, também chamada de lazer.  

De modo semelhante, Erbolato (1990, p. 44) enfatiza:  

 

No Jornalismo Diversional, o repórter procura viver o ambiente e os problemas dos 
envolvidos na história, mas não pode se limitar às entrevistas superficiais e sim 
descobrir sentimentos, anotar diálogos, inventariar detalhes, observar tudo e fazer-se 
presente em certos momentos reveladores (ERBOLATO,1990, p.44). 

 

O mesmo autor ainda aponta o Jornalismo Diversional como sinônimo de Novo 

Jornalismo, citando, inclusive, nomes emblemáticos deste movimento como Gay Talase e 

Truman Capote. 

Ora pertencente ao Jornalismo Interpretativo, ora ao Jornalismo Diversional, conforme 

a denominação de cada autor, a reportagem sempre carrega marcas temáticas e estilísticas. Em 

geral, há o predomínio da linguagem referencial, podendo se valer de metáforas, contendo 
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carga autoral e reflexiva e permite ampliar o fato principal, aprofundando-o. Na mídia 

impressa, são frequentes recursos como box, gráficos, dados estatísticos e fotografias, além da 

desconstrução do lead tradicional. 

Enquanto a notícia esgota a simples cobertura e o anúncio da informação, a 

reportagem vasculha a origem dos fatos, os desdobramentos, os relatos e minúcias. Muitos 

desses aspectos são possibilitados pela figura do repórter, o qual, segundo Kotscho (2003), 

pratica a arte de informar para transformar. 

Ainda nas palavras de Kotscho (2003, p. 71): “[...] a grande reportagem rompe todos 

os organogramas, todas as regras sagradas da burocracia e, por isso mesmo, é o mais 

fascinante reduto do jornalismo, aquele em que sobrevive o espírito de aventura, de 

romantismo, de entrega, de amor pelo ofício”.  

Medina (2003b) lembra que uma entrevista que aproxima repórter e fonte irá refletir 

inevitavelmente na produção de uma reportagem de qualidade.  

Quanto ao caráter narrativo presente em reportagens, observa-se que essa 

característica muito contribui para evidenciar as trocas comunicacionais. Contudo, a 

“tradicional” narração vem sendo substituída, cada vez mais, pela informação de imprensa. 

Buitoni (1990) traz um importante questionamento, o qual pode ser aplicado, principalmente, 

nos dias de hoje: por que decaiu a arte de contar histórias? Segundo a autora, a resposta seja 

porque talvez tenha se “decaído a arte de trocar experiências”. Aqui, cabe elucidar a 

comparação: 

 

Sempre houve dois tipos de narrador: o que vem fora e narra suas viagens; e o que 
ficou e conhece sua terra, seus conterrâneos, cujo passado habita. Se transformarmos 
essa diferenciação para o fazer jornalístico, o jornalista seria aquele que vem de fora 
e conta o que viu de suas andanças. Raramente ele reviveria fatos de sua experiência 
pessoal. Sua posição é a de um espectador privilegiado: seu trabalho é ver, ouvir, 
relatar fatos que geralmente não participou (BOSI apud BUITONI, 1990, p. 181). 
 

Ainda na proposição de Medina (2003), alguns profissionais sustentam o aprendizado 

e o aperfeiçoamento da visão de mundo, de mentalidade complexa, sensível e solidária com 

que atuam na sociedade. Por esta ótica, os jornalistas que desdobram narrativas por meio de 

reportagens também podem ser considerados “profissionais-autores”. 

A concepção sobre a produção e categorização de reportagem sob a ótica de Eliane 

Brum, autora das reportagens que subsidiam o objeto de estudo desta pesquisa, contempla 

uma ideia semelhante: 
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Fazer reportagem só me interessa se puder me entregar profundamente a um tema, a 
uma pessoa, a uma realidade. Neste momento de entrega, eu me esvazio de tudo o 
que sou (ou pelo menos tento me esvaziar o máximo possível) para alcançar o 
mundo do outro. [...] Não acho que este é um “tipo de jornalismo”. Acho que isso é 
reportagem. Fazer reportagem exige imersão e entrega (BRUM, 2011) .6 
 

Buitoni (1990) também ressalta a importância da narratividade ao propor que a paixão 

referencial domina o fazer jornalístico, já que narrativa é característica humana e, neste 

sentido, o leitor necessita ser envolvido por uma história narrada.  

A respeito de narrativas, Sodré e Ferrari (1986) resgatam as semelhanças entre a 

narrativa literária no conto e a narrativa jornalística presentes na reportagem, indicando que 

reportagem é o conto jornalístico pode ser entendida como um modo especial de propiciar a 

personalização da informação ou aquilo que também se indica como “interesse humano”. 

 

Quando o jornal diário noticia um fato qualquer, como um atropelamento, já traz aí 
um germe, uma narrativa. O desdobramento das clássicas perguntas (quem, o quê, 
como, quando, onde, por quê) constituirá em pleno direito uma narrativa, não mais 
regida pelo imaginário, como na literatura de ficção, mas pela realidade factual do 
dia a dia, pelos pontos rítmicos do cotidiano que, discursivamente, tornam-se 
reportagem (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 11). 

 

Os autores ainda definem reportagem como ‘um gênero jornalístico privilegiado”, o 

qual narra as peripécias da atualidades, sendo que deste gênero se desprendem-se as principais 

características: predominância da forma narrativa, humanização do relato, texto de natureza 

impressionista e objetividade dos fatos narrados. 

Estas características podem servir para distinguir as reportagens das notícias. Além da 

extensão e abrangência, a reportagem carrega peculiaridades relativas aos modos de 

enunciação, enquanto a notícia se resume em assinalar os acontecimentos, tornar público um 

fato através de uma informação. Logo, noticiar é o ato de anunciar um determinado fato. A 

veiculação depende do interesse do público, do tempo que o fato acontece, dando atualidade à 

notícia. Já a reportagem, não prioriza o imediatismo. Por outro lado, oferece detalhamento e 

contextualização do que já foi anunciado. Mais do que um texto descritivo e documental, 

propõe-se uma aproximação com o leitor, o qual pode acompanhar o desenrolar dos 

acontecimentos, quase como testemunha.  

Neste sentido, um dos processos indispensáveis para a produção de reportagens deve 

ser o criterioso processo de apuração. Isso implica em ir até o local dos acontecimentos, 

buscar documentos, entrevistar fontes, realizar pesquisas, checar e cruzar informações e, 

                                                 
6 Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_eu_so_sei_existir_na_palavra>. 
Acesso em: 24 jun. 2013. 
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sobretudo, buscar a máxima aproximação para com verdade dos fatos. Pery Cotta (2005, p. 

94) utiliza o termo: “[...] apuração, o tornar pura a informação”. O conhecimento prévio e o 

modo de explorar cada reportagem também deve ser trabalhado eticamente. Pereira Junior 

(2006, p. 79) define que “toda reportagem tenta dar resposta a uma curiosidade ou lançar uma 

hipótese sobre a realidade. Pauta não é tema. Não busca confirmar o que já se sabe. É uma 

dúvida sobre algum aspecto da realidade a ser respondido pelos fatos”.  

A presença do repórter in loco e uma apuração realizada com sucesso é um diferencial 

que refletirá na narrativa ao se reproduzir fatos, reconstituir cenas, pessoas e lugares. Pereira 

Junior (2006, p. 73) acrescenta, ainda, que “a apuração de informações, a investigação, é a 

pedra de toque da imprensa, seu álibi a condição que faz um relato impresso ser jornalismo, 

não literatura. É a espinha dorsal do trabalho jornalístico”.  

Diferentes formas de compor a reportagem refletem na intencionalidade do texto.  Os 

parágrafos iniciais ou as “aberturas”, como preferem nominar Sodré e Ferrari (1986) são uma 

das alternativas para chamar a atenção e envolver o leitor. É frequente o uso de frases curtas, 

incisivas e palavras concretas. Para fugir do convencional, alguns tipos de aberturas podem 

ser escolhidos, mexendo com os sentidos do leitor a fim de realçar a visão, realçar a audição, 

realçar a imaginação, realçar a pessoa, jogar com as formas e jogar com as palavras. Contudo, 

independente do recurso utilizado, os autores defendem que a reportagem precisa da verdade 

factual para existir como gênero jornalístico. “É preciso não perder de vista a diferença de 

projeto entre literatura e jornalismo: na primeira predomina o imaginário; no segundo deve-se 

impor a realidade (histórica, atual) dos fatos narrados” (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 123). 

Sodré e Ferrari (1986) se apropriam de Tchekho, contista e jornalista russo que 

mencionava características importantes, utilizadas por autores da literatura, mas que aplicam-

se também ao jornalismo: força, clareza, condensação e novidade. Tais características são 

evidentes em reportagens, as quais propiciam a personalização da informação o que também 

se indica como “interesse humano”, como nos livros-reportagem, que ampliam a cobertura 

dos fatos, assuntos ou personalidades revestindo-os e intensidade. 

A força pode ser atribuída a um texto que arrebata o leitor e o faz ir até o fim da 

narrativa. Os pressupostos para tal resultado estão ligados à seleção de elementos (omissão ou 

expansão de elementos) que, combinados em sequência, produzem um determinado efeito. 

Quanto à clareza, se diz respeito à objetividade narrativa, com vistas à compreensão imediata. 

O excesso de detalhes, muitas vezes, obscurece a história. No conto, objetividade e economia 

são necessárias em função do tamanho e da unidade de efeito; na reportagem, são essenciais 

para não deixar escapar a força do texto e não perder o leitor no meio da história. A 
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característica da condensação refere-se não apenas ao acúmulo de elementos, mas à 

concentração e síntese com que se manipulam os recursos narrativos e descritivos. Condensar 

ou compactar significa, aqui, criar aproximação de elementos num segmento narrativo, 

através da supressão de aspectos intermediários supérfluos. A tensão está ligada à dosagem 

com que os elementos são dispostos em sequência, fazendo com que sirva de clímax, isto é, 

vá em direção ao ponto de interesse máximo dentro da história. É um retardamento proposital 

da narrativa, que cria o “suspense” necessário à manutenção a curiosidade do leitor. Já a 

novidade é uma característica ligada ao acontecimento inédito (uma história surpreendente), 

mas que também diz respeito à observação diferente de qualquer assunto, ao ângulo 

insuspeitado na percepção do fato, pessoa ou tema. Não significando um rompimento com as 

estruturas formais, mas uma abordagem original e uma imprevisibilidade do texto tanto na 

forma quanto no conteúdo. 

Uma vez compreendidas algumas peculiaridades apontadas pelos autores Sodré e 

Ferrari (1986), as reportagens ainda podem ser diferenciadas uma das outras podendo-se 

classificar: reportagem de fato, reportagem de ação e reportagem documental. Os mesmos 

autores atribuem à reportagem de fato aquela que trata do relato objetivo de acontecimentos, 

que obedece à forma da pirâmide invertida. Como na notícia, os fatos são narrados por ordem 

de importância. Na reportagem de ação, o relato começa sempre pelo fato mais atraente. O 

importante é o desenrolar dos acontecimentos de maneira enunciante, próxima do leitor, que 

fica envolvido com a visualização das cenas, como num filme. E, na reportagem documental, 

os elementos se apresentam de forma objetiva, acompanhados de citações que contemplam e 

esclarecem o assunto tratado. Podem, às vezes, apresentar um caráter denunciante. Em geral, 

apoia-se em dados que conferem fundamentação, com cunho pedagógico. 

Já Coimbra (1993) sugere esta classificação a partir de quatro outras perspectivas: 

reportagem dissertativa, reportagem narrativa, reportagem narrativo-dissertativa e 

dissertativo-narrativa e reportagem descritiva, bloco e fragmento.  

É possível perceber, até aqui, o quanto as classificações e subclassificações podem ser 

diversas dependendo do autor ou do contexto analisado. Uma outra nomenclatura ainda não 

mencionada também costuma se confundir com a reportagem: a crônica.   

Conforme Sodré e Ferrari (1986), a reportagem baseia-se em um fato real, não 

inventado e do testemunho deste fato, necessitando que o narrador esteja presente, enquanto a 

crônica se apega a dados reais, não necessariamente, testemunhados. 
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Talvez possamos estabelecer assim a distinção entre reportagem e crônica: a 
primeira mostra os fatos e faz com que o olho do leitor penetre, através do repórter, 
em espaços desconhecidos; a segunda não pretende que o leitor apenas veja os fatos: 
quer fazer enxergar o que está por trás deles (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 94). 

 

Para Sá (1987), reportagens escritas por “jornalistas de fôlego”, exploram a função 

poética da linguagem, bem como silêncio em que se escondem as verdadeiras significações 

daquilo que foi verbalizado. Já na crônica, existe a liberdade do contista que pode transmitir a 

aparência de superficialidade para desenvolver o seu tema, o que também acontece como se 

fosse por acaso. 

Embora legitimada como um gênero jornalístico, é inegável admitir que a crônica 

transite na interface jornalismo/literatura. A crônica pode, pois, aproximar, dialogar e 

provocar leitor nas entrelinhas e subjetividades mais complexas. 

 

Com seu toque de lirismo reflexivo, o cronista capta o instante brevíssimo que 
também faz parte da condição humana e lhe confere (ou lhe devolve) a dignidade de 
núcleo estruturante de outros núcleos, transformando a simples situação no diálogo 
sobre a complexisa de a complexidade das nossas dores e alegrias. Somente nesse 
sentido crítico é que nos interessa o lado circunstancial da vida. E da literatura 
também (SÁ, 1987, p. 11). 
 

No jornalismo brasileiro, a crônica já é um gênero plenamente definido. Conforme 

aponta Melo (2003), a configuração contemporânea da crônica permitiu a alguns estudiosos a 

definirem como gênero tipicamente brasileiro, não encontrando equivalente de outros países, 

sendo comum usar a palavra como especificidade incontestável no jornalismo. Fala-se, por 

exemplo, em crônica policial, crônica social e outras semelhantes. No sentido histórico, pode-

se dizer que a crônica é o embrião da reportagem e o “relato poético do real” (MELO, 2003, 

p. 162). Em outras palavras: 

 

A crônica também possui contornos brasileiríssimos, afigurando-se como espaço 
privilegiado do relato poético, mas que adquire um sentido politicamente definido, 
tornando-se um recurso para a intervenção social incessante dos jornalistas que se 
alentam no território do real e se expressam através da poesia (MELO, 2003, p. 
180). 
 

Retomando as características inerentes à reportagem, destaca-se aqui o que Sodré e 

Ferrari (1986) definem como interesse humano, onde se privilegia na narrativa a humanização 

do relato e se configuram perfis ou reportagens – perfis.  

 

Há muitas maneiras de escrever uma história, mas nenhuma pode prescindir de 
personagens. Também são inúmeras as formas de apresenta-los, caracterizá-los ou 
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fazer com que atuem. De qualquer modo, existe sempre um momento na narrativa 
em que a ação se interrompe para dar lugar à descrição (interior ou exterior) de um 
personagem. É quando o narrador faz o que, em jornalismo, convencionou-se 
chamar de perfil (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 125). 

 

A autora do livro A Vida que Ninguém Vê, objeto de análise desta pesquisa, se vale da 

frequente utilização de perfis, de personagens. Estes são apresentados a partir da história de 

pessoas (no caso do livro, pessoas comuns), onde se retratam os modos de vida, costumes, 

sentimentos e realidades. Nos capítulos que seguem, esses personagens serão desdobrados em 

análises e as reportagens catalogadas conforme seus temas e características. 

É possível perceber, com base do que foi exposto até aqui, que a reportagem está 

associada a um processo diretamente ligado às transformações sociais e vulnerável a 

reinvenções. Outros termos e nomenclaturas poderão surgir bem como a necessidade de novas 

análises sobre este gênero. O que se pode constatar é que as reportagens sempre abrigaram 

uma pluralidade de temas, os quais devido ao aprofundamento noticioso contribuíram em 

contextos sociais, políticos, econômicos e culturais. 

Além disso, a categoria que resguarda o que há de mais essencial no jornalismo – o 

compromisso com a verdade por trás de cada fato, também é a que mais oferece diferentes 

possibilidades de interpretação e da realidade e por que não dizer, de representação do social. 
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3 JORNALISMO E REALIDADE SOCIAL 

 

Nesta trajetória que iniciou por alguns apontamentos e conceitos sobre jornalismo e 

passou pela reportagem, ainda não foram analisadas algumas características peculiares das 

reportagens de Eliane Brum. A jornalista que não dispensa em suas reportagens o olhar sobre 

o cotidiano e a ênfase para os temas universais, possui uma relação direta com a realidade 

social de cada personagem. Por esse motivo, é necessário subsidiar-se de como o jornalismo 

pode representar e retratar realidades. 

Para Pereira Junior (2006, p. 70), a realidade que busca a verdade dos fatos é uma 

legitimação de sentidos: 

 

No jornalismo, construir sentidos é reduzir incertezas. Porque a realidade não pode 
ser contada aos outros por inteiro, noticiar é selecionar fatos para organizar um 
sentido. Cabe ao jornalista, sedimentar uma realidade sólida para o público sem 
enganá-lo com falsa promessa de uma realidade “real”, pronta, acabada (PEREIRA 
JUNIOR, 2006, p. 70). 
 

  Segundo Buitoni (1990, p.182) são várias as maneiras de se contar a realidade: 

 

É preciso procurar em outros domínios, como a história, a sociologia, a 
antropologia, a memória, fundamentos para uma teoria documentária do jornalismo. 
As intercecções com o social e o pessoal, o modo de escutar as falas de quem pode 
dizer, e de ler nas coisas que não podem contar: são muitas as maneiras de perceber 
a realidade. São muitos os jeitos de rastrear as partículas do olhar presentes no olhar, 
na fala, no gesto, no ambiente (BUITONI, 1990, p.182). 
 

Berger e Luckmann (1995) elucidam que a sociedade é um produto humano e o 

homem é um produto social. De acordo com os autores, interpretações da realidade, 

organizam o elo entre o indivíduo e o mundo e, por consequência, implicam nas condutas e 

comportamentos no meio social. 

Buitoni (1990) acrescenta que o pensar sobre o discurso jornalístico e seu papel na 

representação da realidade, no tecer ou no esgaçar o tempo e do espaço social, precisa ter seu 

lugar de ensino no jornalismo, cada vez mais contaminado pelo processo industrial de 

produzir notícia.  

Conforme visto no capítulo anterior, nenhum outro gênero permite aprofundar os fatos 

e seus desdobramentos, ou seja, permite esse “tecer e esgaçar o tempo e o espaço social” 

quanto à reportagem. 
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O repórter está onde o leitor, ouvinte ou espectador não pode estar. Tem uma 

delegação ou representação tácita que o autoriza a ser os ouvidos e os olhos remoto do 

público, selecionar e lhe transmitir o que possa ser interessante (LAGE, 2001, p. 23). 

A proposição de Buitoni (1990) pode ser evidenciada nas histórias de vida retratadas 

no livro A Vida que Ninguém Vê, o qual será analisado no próximo capítulo. No mesmo livro, 

a realidade social aparece na maioria das histórias, marcada pela incidência da invisibilidade e 

da exclusão social que estão submetidos àqueles personagens da vida real, para os quais a 

repórter direcionou o olhar. 

 

3.1 EXCLUSÃO SOCIAL ABORDADA NO JORNALISMO: onde se reportam os invisíveis 

 

Mais uma vez, é oportuno abordar o debate acerca da função social do jornalismo. Isso 

porque muito se disseminou a concepção de que o exercício da profissão era (e não é mais?) 

sinônimo de justiça social. É sabido, porém, que o jornalismo não pode ser visto como a única 

ferramenta capaz de se responsabilizar pela divulgação e transformação das lacunas sociais 

em ações imediatas. E mais, o jornalismo pode ser falível, insuficiente diante da 

complexidade dos fenômenos de natureza humana e das práticas empreendidas por diferentes 

profissionais e suas respectivas condutas éticas. Além disso, não se pretende aqui promover a 

exaltação ou comparação da atividade jornalística às demais profissões. 

No que tange à exclusão social, entende-se que a mesma pode acontecer de várias 

formas, as quais podem estar relacionadas entre si ou serem geradoras de outros problemas. 

Podem estar ligadas à desigualdade social, miséria, injustiça, precariedade do acesso à saúde e 

educação, exploração econômica, marginalização social, entre outros.  

A exclusão social pode ser encarada, primeiramente, como um processo sócio-

histórico no qual grupos sociais ou pessoas acabam sofrendo profundo impacto em suas 

relações e sua individualidade. Os protagonistas são em maioria, desempregados, idosos, 

deficientes, mulheres, moradores de rua, crianças, jovens, negros, loucos, gays, índios, entre 

outros. Deste modo: 

 

A ideia de exclusão social assinala um estado de carência ou privação material, de 
segregação, de discriminação, de vulnerabilidade em alguma esfera. À exclusão 
associa-se um processo de desvinculação social/espacial. O excluído não escolhe a 
sua condição; ela se dá numa evolução temporal como resultado das mudanças na 
sociedade como, por exemplo, as crises econômicas (CASTEL apud FEIJÓ; ASSIS, 
2004, p. 158). 
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Também é do sociólogo francês Castel (2000) a concepção que afirma que a exclusão 

social, como ponto máximo atingível no decurso da marginalização, é um processo no qual o 

indivíduo vai progressivamente se afastando da sociedade através de rupturas consecutivas 

com a mesma. 

Bruto da Costa (2010) retoma Castel ao mencionar a exclusão social como fase 

extrema do processo de “marginalização”. Um percurso “descendente”, ao longo do qual se 

verificam sucessivas rupturas na relação do indivíduo com a sociedade. O autor vai além, 

propondo que as exclusões sociais deveriam ser definidas conforme as causas que 

apresentavam e os efeitos que exigiam. 

Deste modo, categorizou a exclusão da seguinte maneira: exclusão social de ordem 

patológica, que diz respeito à exclusão devida a fatores de natureza psicológica e mental, 

como é o caso de doentes psiquiátricos; a exclusão social de ordem econômica caracterizada 

pelas más condições de vida, pelos baixos níveis de instrução e qualificação profissional e 

pelo emprego precário instável, sem contrato, mas remunerados que acontece, em geral, com 

os sem-abrigo; a exclusão social por comportamentos autodestrutivos, a qual está relacionada 

com os grupos de indivíduos que por uma ou outra razão se colocaram numa situação 

prejudicial para eles. Exemplo: a toxicodependência, o alcoolismo e a prostituição; a exclusão 

social de ordem social que se dá ao nível dos laços sociais. São os casos de descriminação aos 

idosos e pessoas com deficiências motoras e/ou psicológicas e a exclusão social de ordem 

cultural em que fenômenos como o racismo, a xenofobia podem originar a exclusão social de 

minorias. O mesmo autor ainda assinala que as categorias podem ser interpenetrantes, com a 

presença de grupos de pessoas em várias categorias de exclusão. 

Pode-se, ainda, complementar as discussões sobre exclusão social, esclarecendo que as 

mesmas tiveram sua origem na Europa da década de 60, quando a pobreza passou a ocupar os 

países ricos:  

 

A discussão sobre exclusão social apareceu, na Europa, na esteira do crescimento 
dos sem-teto e da pobreza urbana, da falta de perspectiva decorrente de desemprego 
de longo prazo, da falta de acesso a empregos e rendas por parte de minorias étnicas 
e imigrantes, da natureza crescentemente precária dos empregos disponíveis e da 
dificuldade que os jovens passaram a ter de ingressar no mercado de trabalho 
(DUPAS, 1998, p. 2 ) 

 

Já a exclusão social no Brasil, pode ser atribuída às consequências da estrutura 

escravagista entre os séculos XVI e XIX, que contribuiu para a concentração de fortunas à 

aristocracia rural e aos exploradores europeus. Mais adiante, na década de 70, esteve 
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diretamente relacionada ao crescimento econômico no período ditatorial brasileiro e à 

industrialização, motivando uma intensificação do padrão social excludente. 

Visitados alguns aspectos gerais7 sobre exclusão social, menciona-se o fato de que 

apesar dos novos e diferentes direcionamentos da atividade jornalística, alguns profissionais, 

como é o caso de Eliane Brum, ainda debruçam-se em reportar pautas que dão visibilidade a 

minorias sociais. 

A propósito, é válido resgatar brevemente o trabalho de outros repórteres que se 

dedicaram a um ofício semelhante. O primeiro a ser referido é João do Rio em Os Livres 

Acampamentos da Miséria8, apontada como a primeira reportagem conhecida sobre o morro 

carioca como zona de exclusão social. Na narrativa, o autor apresentava uma determinada 

realidade, além de problematizar questões essenciais da sociedade. Desde o final do século 

19, João do Rio deixou também marca no que hoje se conhece como reportagem de campo. 

Em outros textos, deixou traços da realidade daquela época, que servem inclusive de registro 

histórico até os dias de hoje.  

Outro grande ícone brasileiro é Euclides da Cunha na obra Os Sertões. Para além da 

consagração de um clássico literário, é também atribuído ao livro o status de grande 

reportagem, reportagem em profundidade e um marco na história do jornalismo brasileiro. A 

obra apresenta a Guerra de Canudos (1896-1897), ocorrida no interior da Bahia. O autor 

descreve a realidade dos nordestinos – sertanejos miseráveis – consumidos pelo massacre por 

parte das forças do governo, o qual não poupou pobres mulheres, idosos e crianças. Na 

descrição de Euclides, a relação entre o homem e a natureza, bem como a seca, o calor, a 

caatinga, os espinhos e toda a geografia do sertão são utilizadas como metáfora da alma 

daqueles habitantes esquecidos/excluídos pelo resto do país. 

Em termos de produções atuais, exemplifica-se, por fim, a temática da exclusão social 

presente nas reportagens do livro A Vida que Ninguém Vê. Uma vez que o livro é o objeto de 

estudo desta pesquisa, faz-se necessário iniciar, aqui, o capítulo das análises, e o detalhamento 

de como a mesma será realizada. 

 

 

 

                                                 
7 Não é objetivo desta pesquisa aprofundar discussões conceituais acerca da exclusão social. O assunto é trazido 
como contribuição para ampliar a possibilidade de análise do objeto. 
8 Disponível em: http://www.jangadabrasil.com.br/revista/novembro84/al84011b.asp 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta pesquisa, de cunho qualitativo, o percurso metodológico adota uma Análise de 

Conteúdo, cujo intuito, em um primeiro momento, é o de empreender, quantitativamente um 

mapeamento dos temas que compõem as reportagens do livro A Vida que Ninguém Vê, as 

quais serão classificadas e demonstradas através de gráficos e breves explanações. 

Em um segundo momento, outra questão a ser explorada, refere-se às características 

que fundamentam uma reportagem, a partir das quais se buscará o entendimento de como a 

realidade, incluindo aqui o tema da exclusão social, pode ser retratada ao passo de denunciar, 

aproximar e conferir alguma identificação com os personagens e histórias de vida que 

aparecem no livro. A partir desta análise, irá se relacionar o modo pelo o qual o jornalismo se 

vale destes aspectos para constituir uma reportagem, chamada aqui, de reportagem de cunho 

social. 

Para isso, elegeram-se quatro categorias elaboradas a partir das leituras e proposições 

dos autores abordados no referencial teórico. São elas: humanização do relato; rigor na 

apuração; tema social e força. 

Reitera-se que as categorias foram pensadas baseando-se nos autores citados até aqui, 

mas não são todas, necessariamente, de autoria deles. Isto é, proposições de diferentes autores 

puderam ser compiladas em uma só categoria, conforme os critérios da autora desta pesquisa. 

No segundo momento da análise, é dedicado um estudo qualitativo, o qual possibilita-

se  por configurar-se um “processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de 

métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico 

e/ou segundo sua estruturação” (OLIVEIRA, 2007, p. 37). 

Antes de iniciarem-se as análises, é necessário compreender alguns aspectos acerca da 

Análise de Conteúdo que contemplam o tema abordado. 

 

4.1 SOBRE ANÁLISE DE CONTEÚDO  

 

Com o objetivo de mapear, selecionar e analisar reportagens a partir de categorias 

percebeu-se que uma Análise de Conteúdo é a técnica que mais se enquadra com esse estudo. 

 De acordo com Bardin (2004, p. 112), “classificar elementos em categorias impõe a 

investigação do que cada um deles tem em comum com os outros. O que vai permitir o seu 

agrupamento é a parte comum existente entre eles”. O mesmo autor ainda elucida a 

categorização como “espécies de gavetas ou rubricas significativas que permitem a 
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classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem” (BARDIN, 2004, p. 

32). 

Outro aspecto fundamental no desenvolvimento da Análise de Conteúdo é a utilização 

da inferência. Conforme Bardin (apud DUARTE; BARROS, 2005, p. 299): 

 

No campo da comunicação, este procedimento é utilizado para desvendar as 
condições de produção das mensagens analisadas, isto é, as variáveis psicológicas 
do indivíduo emissor, variáveis sociológicas e culturais, variáveis relativas à 
situação da comunicação ou do contexto de produção da mensagem.  
 

Em outras palavras, a inferência é possibilitada após a pela sintetização e seleção dos 

conteúdos da pesquisa, quando o autor pode, então, relacionar dados e contextos a fim de 

interpretar “resultados”. 

A Análise de Conteúdo também é apontada como “uma técnica de pesquisa para 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” 

(KIENTZ; BARDIN; KRIPPENDORFF apud DUARTE; BARROS, 2005, p. 282).  

Por ser também considerada uma “técnica híbrida por fazer a ponte entre o formalismo 

estatístico e a análise qualitativa de materiais” (BAUER apud DUARTE; BARROS, 2005, p. 

285). 

Tal hibridismo permite que outras técnicas de investigação também possam integrar 

uma Análise de Conteúdo, de acordo com o interesse do pesquisador que a conduz. 

Herscovitz (2008, p. 125), acrescenta que “a característica híbrida da análise de conteúdo - 

pode ser vista como um método que reúne elementos quantitativos e qualitativos – coloca-a 

num gueto metodológico de onde ela sai reforçada e não enfraquecida”. 

É válido salientar que a escolha por dividir o objeto desta pesquisa em dois momentos 

de análise corrobora com as diversas possibilidades e com o hibridismo da Análise de 

Conteúdo, utilizando assim, tanto de materiais quantitativos quanto qualitativos. 

 

4.2 SOBRE A AUTORA ELIANE BRUM 

 

Eliane Brum é formada em Jornalismo pela PUC/RS em 1988. O contato com o 

jornalismo iniciou em 1988 como repórter do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, onde ficou 

até 1999. Já trabalhou como jornalista, escritora e documentarista. Ganhou quase 50 prêmios 

nacionais e internacionais de reportagem, como Esso, Vladimir Herzog, Ayrton Senna, 

Sociedade Interamericana de Imprensa e Rey de España. Em 2008, recebeu o Troféu Especial 



 
 

35

de Imprensa ONU. Em 2011, o Instituto Corda e a publicação Jornalistas & Cia apontaram 

Eliane Brum como “a repórter mais premiada do Brasil em todos os tempos”. Como 

documentarista, assina o filme Uma História Severina (2005), no qual é co-diretora, co-

roteirista e ganhou mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Em 2010, lançou Gretchen 

Filme Estrada, no qual é co-diretora e co-roteirista. Publicou três livros de reportagem: 

Coluna Prestes: o avesso da lenda (1994), pelo qual recebeu o prêmio Açorianos de autora-

revelação; A Vida Que Ninguém Vê (2006), pelo qual ganhou o Prêmio Jabuti 2007 de melhor 

livro de reportagem; e o livro O Olho da Rua: uma repórter em busca da literatura da vida 

real (2008). Em junho de 2011, lançou seu primeiro romance, Uma Duas. Em outubro de 

2011, lançou na Itália a obra Dignidade, um livro internacional comemorativo aos 40 anos da 

organização Médicos Sem Fronteiras. Entre seus inúmeros trabalhos, escreveu também sobre 

o Mal de Chagas na Bolívia, um dos países com maior prevalência da doença no mundo. A 

reportagem tem o título: Os Vampiros da Realidade só Matam Pobres. 

Desde 2000, Eliane Brum é repórter especial da Revista Época, em São Paulo, onde 

mantém uma coluna semanal na versão online. Em junho de 2013 lançou seu mais novo livro, 

A Menina Quebrada, o qual reúne colunas publicadas no site da Revista Época. 

Eliane tem a habilidade de derramar, em suas reportagens cores, cheiros e expressões 

que materializam personagens e histórias, trazendo à tona mazelas sociais e diferentes 

misérias da alma humana. Em seus textos, observa-se uma capacidade ímpar de denunciar, 

questionar, mobilizar e, sobretudo, tornar visível à sociedade as plurais realidades de um 

cenário pouco conhecido, o qual tradicionalmente não é retratado pelas telas de tevê ou 

manchetes diárias. 

No pósfácio de A vida que Ninguém Vê, Ricardo Kostcho (2006, p. 177), jornalista e 

especialista no gênero Reportagem afirma que “ao ler o que Eliane escreve hoje, ninguém 

mais poderá dizer que já não se produzem repórteres como antigamente”. Marcelo Rech 

(2006, p. 14), no prefácio do mesmo livro, escreve que “o talento de Eliane, de fato, merece 

uma investigação científica”. Em artigo9 publicado no Observatório da Imprensa, Caco 

Barcellos (2008) diz que “ela renasce e se recria a cada reportagem” e também a define como 

“escritora de uma obra imune ao tempo”. 

 

 

                                                 
9 Artigo disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/%20lugar_de_reporter_e_na_rua__14182>. Acesso em 
28 jun. 2013 
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4.3 SOBRE O OBJETO ANALISADO – A VIDA QUE NINGUÉM VÊ  

 

Produzido por Eliane Brum, o livro foi idealizado a partir das reportagens da coluna: A 

Vida que Ninguém Vê, publicadas em 1999, no jornal Zero Hora, de Porto Alegre. A escolha e 

compilação de 23 reportagens acabou originando o livro de mesmo nome. 

Segundo o depoimento de Marcelo Rech (2006, p.14), idealizador da então coluna o 

encontro entre a autora e as histórias de vida “foram como encontro do cálice com o vinho”. 

Rech (2006, p. 14) ainda descreve: 

 

Fenômeno de percepção jornalística, Eliane iluminou um mundo recluso, 
obscurecido pela emergência da notícia ou pela máxima de que, em jornalismo, a 
história só existe quando é o homem que morde o cachorro. A série provou o 
contrário. Ao extrair reportagens antológicas de onde outros só enxergariam a 
mesmice, Eliane deu a zés e marias do sul do Brasil a envergadura de personagens 
de literatura tolstoiana e reverteu um dos mais arraigados dogmas da imprensa.  
 

Em outras palavras, o livro apresenta, de fato, a descrição detalhada de como vivem, 

onde vivem e com quem vive cada um dos personagens ali retratados. A ambientação, 

contextualização e particularização das histórias desdobram-se em aspectos sociais, 

econômicos e culturais que representam e transmitem aquelas realidades muito além do que 

transmitiria uma notícia factual. A realidade lá expressa é legitimada pelo rigoroso processo 

de apuração, aproximação e ao trato minucioso empreendido em cada reportagem.  

 

4.3.1 Mapeamento dos Temas Abordados no Livro e Características Gerais – 1º 

momento da análise 

 

Os temas presentes nas reportagens do livro analisado convergem, em sua maioria, 

para o grande tema da Exclusão Social.  Constatou-se que das 23 reportagens do livro A vida 

que ninguém vê, 18 estão relacionadas a condições de exclusão, sendo que apenas cinco não 

se relacionam com o tema. 

Outro dado analisado é que destas 18 reportagens, três apresentam o que se pode 

chamar de iniciativa inclusiva. Isto é, mesmo que os personagens estejam inseridos no 

contexto da exclusão social, são oportunizadas iniciativas que interferem positivamente nas 

histórias de vida ali retratadas. 
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Figura 1 – Gráfico da classificação das reportagens do livro A Vida que Ninguém Vê 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para melhor compreensão das 18 reportagens marcadas pelo tema da exclusão social, 

utilizou-se outro gráfico a partir do esquema de categorização de Alfredo Bruto da Costa, já 

explicado neste trabalho e que se divide em: exclusão social de ordem econômica, exclusão 

social de ordem social, exclusão social de ordem cultural, exclusão social de ordem patológica 

e exclusão social por comportamentos autodestrutivos.  

Constatou-se que, em muitos casos, a mesma reportagem se inseriu em mais de uma 

categoria de exclusão. Por isso, foram criados agrupamentos como duas mais categorias de 

exclusão, os quais se apresentam na forma: reportagens que abordam exclusão social e 

econômica, reportagens que abordam exclusão social, econômica e cultural; reportagens que 

abordem exclusão social, econômica e patológica e as que não abordam o tema exclusão 

social, pertencendo à categoria outras. 
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Figura 2 – Gráfico das reportagens por categorias de exclusão 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Muito se falou em personagens e temas abordados nas histórias de vida contadas no 

livro. No quadro abaixo, está o mapeamento de cada uma dessas histórias, quem são seus 

protagonistas, o que fazem, onde vivem e quais os temas relacionados que configuram a 

condição de exclusão social.  

 

Quadro 1 – Mapeamento das reportagens do livro A Vida que Ninguém Vê 

MAPEAMENTO DAS REPORTAGENS DO LIVRO A VIDA QUE  
NINGUÉM VÊ, DE ELIANE BRUM 

Reportagem 
Personagem / 

Características 
gerais 

Ocupação Idade Ambiente Temas 

A história de um 
olhar  

Israel Pires 
(enjeitado, 

“abilolado”) 
Andarilho 29 

Escola / 
Novo 

Hamburgo 

Analfabetismo/su
posta loucura -

inclusão/ amizade 

Adail quer voar 
Adail José da Silva 

(negro) 
Carregador 
de malas 

62 
Aeroporto 
Salgado 

Filho/ PoA 

Conformismo/ 
baixa instrução  

Enterro de pobre 
Antonio Antunes 

(submisso) 
Abatedor de 

árvores 
37 

Cemitério 
da Santa 

Casa/ PoA 

Pobreza – Falta 
de 

transporte,saúde, 
alimentação.  

Um certo Geppe 
Coppini 

Josephino Coppini 
(“louco”,) 

Mendigo, 
um popular 

90 
Ruas de 

Anta 
Gorda 

Suposta loucura 

O Colecionador 
de almas 
sobradas 

Oscar Kulemkamp 
Ex-garçom/ 
colecionador 

85 
Rua Bagé, 
nº 81/ PoA 

Solidão/ 
compulsão 

O cativeiro macaco Alemão, tigre Animais de 15 Zoológico Metáfora da 
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Beto, elefantes: Pink, 
Nely e Mohan Ursa 
Peposa e o filho 
Rayban,  

zoológico (macaco) de 
Sapucaia 

do Sul 

liberdade/ animal 
x homem 

O Sapo 
Alverindo 

(analfabeto, não pode 
caminhar) 

Pedinte 65 
Rua da 

Praia/ PoA 

Empregabilidade 
informal / 

Deficiência física 

O conde decaído 
Estátua do Conde de 

Porto Alegre (Manoel 
Marques de Souza) 

Não possui 
Desde 
1885 

Praça 
Conde de 

Porto 
Alegre 

A fugacidade da 
fama 

O menino do alto 
Leandro Siqueira dos 

Santos 
Não possui “Jovem” 

Morro da 
polícia – 

PoA 

Pobreza -
Descaso/Falta de 
saúde e transporte 

O chorador 
Salatiel Vargas, o 

“Tierri” 
Um popular 

Não 
infor- 
mada 

Quaraí Suposta loucura 

 
O encantador de 

cavalos 

 
Menino (apaixonado 

por cavalos, fugiu dos 
lares e do manicômio 

para crianças) 

 
Menino de 

rua 

 
10 

 
Centro de 

PoA 

 
Pobreza/ 

abandono infantil 

Frida 
Nilza Lydia 
Hartmann 

(esquizofrênica) 

Moradora de 
rua 

68 
Câmara de 
Vereadores 

de PoA 
Suposta loucura 

 
 

Eva contra as 
almas deformadas 

 
 

Eva Rodrigues 
(negra, deficiente 

física, pobre) 

 
 

Doméstica 

 
 

Adulta 

 
Porto 

Alegre 

 
 

Preconceito/ 
superação 

O gaúcho do 
cavalo de pau 

Vanderlei Ferreira 
(analfabeto “louco”) 

“Andarilho”, 
popular 

23 
Expointer/ 

Esteio 
Suposta loucura 

      O exílio 
 

Celina Costa e Vani 
Pontes 

 
 

Não consta/ 
Vani: prof. 
de história 

 
73 e 65 

 
Geriatria 

 
Solidão/ 

Abandono de 
idosos 

A voz 
Clodair José Pinheiro 

Maidana, “Clodair 
Cauby” (cego0 

Vendedor de 
rua  

42 
Centro de 

PoA 
 

Empregabilidade 
informal/ 

deficiência física 
 

Sinal Fechado 
para Camila 

Camila Velasquez 
Xavier (pobre, passou 

pela antiga Febem) 
Pedinte 10 

Sinaleiras/ 
ruas de 

PoA 

Pobreza -
abandono 
infantil/  

Dona Maria tem 
olhos brilhantes 

Maria Alícia Freitas 
Doméstica e 

babá 
55 

Escola/ 
Viamão 

Alfabetização/ 
oportunidade 

O doce velhinho 
dos comerciais 

David Dubin (judeu 
polonês, sobrevivente 

do Holocausto) 
Ator 

Aprox.  
80 

Porto 
Alegre 

Superação 

O homem que 
come vidro 

Jorge Luiz Santos de 
Oliveira 

Artista de 
rua 

35 
Mercado 
Público – 

PoA 

Empregabilidade 
informal 

O álbum 
Pessoas das 
fotografias 

Não consta 
Não 

consta 

Cidade 
Baixa – 

PoA 
Memória coletiva 

O dia seguinte Antonio Antunes 
Abatedor de 

árvores 
37 

Butiá/ 
Cemitério / 

PoA 

Pobreza – Falta 
de transporte, 

saúde, comida/ 
morte/ 

desesperança 
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O dia em que 
Adail voou 

Adail José da Silva 
Carregador 
de malas 

62 

Canoas/ 
Avião/ 

Aeroportos
/Aparecida 
do Norte/ 

SP 

Oportunidade/ 
visibilidade/ 

liberdade 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.2 As Reportagens em A Vida que Ninguém Vê – 2º momento da análise 

 

Considerou-se cada reportagem, bem como cada personagem, muito especiais por sua 

singularidade e riqueza jornalística. Contudo, devido ao grande número de reportagens, foram 

escolhidas cinco para possibilitar uma análise individualizada e mais detalhada a partir de 

características do gênero reportagem.  

Vale registrar que algumas destas características são comuns na maioria das 

reportagens, como a autoralidade de Eliane Brum, que se estabelece na escrita em primeira 

pessoa. Com raríssimas exceções, a jornalista utiliza o depoimento das fontes como mera 

reprodução, isto é, entre aspas ou mesmo seguido do travessão.  

As reportagens analisadas serão:  

a) Adail quer Voar;  

b) O Dia que Adail Voou;  

c) Enterro de Pobre;  

d) Depois da filha, Antonio Sepultou a Mulher;  

e) Sinal Fechado para Camila. 

 

a) Adail quer voar 

A reportagem Adail quer voar apresenta como personagem Adail José da Silva, um 

homem negro cujo apelido é “negão”, com 62 anos de idade e que trabalha como carregador 

de malas no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.  O curioso é que, mesmo tão perto dos 

aviões, Adail nunca voou. A exploração da personalidade do personagem se constrói a partir 

do âmbito profissional, isto é, do trabalhador Adail que mesmo próximo de um universo (dos 

que podem voar de avião), não se sente pertencente a ele. A temática social que incide em 

um tipo de exclusão, se verifica, neste caso, no âmbito econômico, assinalado pelos baixos 

níveis de instrução e qualificação profissional. É notável a condição de inferioridade que o 

próprio personagem se coloca, chamando a todos de “doutor”. Da figura do empregado Adail, 

também emerge o que se entende por humanização do relato ao detalhar os anseios, 
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sentimentos e a relação personagem-mundo estabelecida ao longo da reportagem. Inclusive, 

fica evidente o conformismo do personagem em relação à impossibilidade de um sonho, 

conforme descrito pela jornalista. 

 

Adail tornou-se o “negão” das bagagens. Descobriu assim a relatividade das 
distâncias. Porque ele, tão perto, esteve sempre tão longe. A menos de uma centena 
de passos das asas do avião, jamais conseguiu alcançá-las. Restou a Adail amar os 
perfis alados de seu destino à distância. Ele, que desde o primeiro dia jamais 
encontrou explicação para o voo de tal estardalhaço. Tanto ferro, tanta gente, tanta 
mala. Como é possível, virgem nossa? Enchendo a barriga dos pássaros de aço, 
Adail viu o mundo passar por ele num vaivém assustador. E desejou ser a bagagem 
que empanturra o avião (BRUM, 2006, p. 28). 
 

A importância dada aos detalhes tais como o ônibus que o trouxe da serra gaúcha a 

Porto Alegre e a mala vermelha de couro que carregava reconstroem a vivência da cena como 

se o leitor estive acompanhando essa chegada. Somam-se a isso, a descrição psicológica de 

alguém apavorado ao deparar-se com um novo universo e a menção às pessoas que passaram 

pela vida do empregado em sua rotina de trabalho como os presidentes brasileiros Jango e 

FHC, o jogador Pelé, além de celebridades como Roberto Carlos e Tônia Carrero. Embora o 

requinte de uma escrita autoral carregada de metáforas e trocadilhos, a qual convida o leitor à 

reflexão, os fatos narrados por Eliane Brum denotam o rigor na apuração e provam que se 

trata de uma reportagem jornalística e não uma ficção. A narrativa se desenrola deixando 

claro o compromisso com a realidade dos fatos, sem a invenção de lugares ou pessoas. Fica 

claro quem é Adail, casado com Maria Cedir, pai de três filhos. O homem que chegou ao 

aeroporto em outubro de 1963 e de lá nunca mais saiu para trabalhar em outro lugar.   

Aspectos referentes às impressões do homem em relação à atriz Tônia Carrero, a qual 

ele disse ser “a mulher mais bela do Brasil” denotam a confissão feita à repórter em uma 

entrevista que nada tem de superficial. No fim desta reportagem, em especial, uma entrevista 

pingue-pongue10 é acrescentada, o que comprova a habilidade e sensibilidade de quem a 

conduz. Entre as respostas proferidas por Adail, mais uma vez, é demonstrada sua humildade 

e desesperança ao afirmar, por exemplo, que “pobre não voa” e que seu sonho é simplesmente 

voar até Aparecida do Norte (SP) para pagar uma promessa. Na entrevista, Adail também 

revela nunca ter comido camarão, mas no dia que voasse iria “pedir um camarãozinho” e que 

pelo menos neste dia, ele é quem seria chamado de doutor.  

                                                 
10 Pingue-pongue é um tipo de entrevista jornalística que consiste em perguntas breves, e a casa pergunta, uma 
resposta. Chama-se pingue-pongue para associar com o jogo, em que a bola vai e vem, sem parar. 
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Quanto à força, percebe-se a relevância que o texto vai tomando diante de pessoas e 

histórias que parecem banais. É possível identificar os desdobramentos da reportagem que 

atentam para a questão da sobreposição de classes e privilégios, demonstradas nos texto pela 

dicotomia “negão-doutor” e de uma sociedade que permanece passiva ao status quo11. 

Também enxerga-se, em Adail, um trabalhador das grandes cidades, cheio de sonhos, mas 

sem oportunidades. Diminuto e invisível.  

 

Adail viu o mundo e o mundo nem sempre viu Adail. Mudou o mundo e mudou 
Adail. Mas nem o mundo nem Adail mudaram suficiente para encolher a distância 
entre o carregador e o avião. Porque, aos 62 anos, Adail segue sendo o que doutor 
grita lá da porta do desembarque: “Ô negão”. E o mundo segue sendo doutor 
(BRUM, 2006, p. 29). 

 

b) O Dia que Adail Voou 
Antes de entrar na análise, vale reiterar que conforme o mapeamento de A Vida que 

Ninguém Vê, 18 das 23 reportagens tratavam de temas referentes às diferentes formas de 

exclusão social, sendo apenas três com ênfase para iniciativas inclusivas, o que é diferente de 

inclusão, de fato. Foi por esse motivo, que O dia que Adail voou foi uma das escolhidas. 34 

dias após publicar a história do trabalhador do aeroporto nas páginas do jornal Zero Hora, 

Adail voltou a ser “notícia” (isto é, reportagem!). 

Tudo aconteceu porque a empresa TAM teve conhecimento da história de Adail e 

resolveu dar asas ao seu sonho. A repórter se prestou, então, a contar os preparativos, o 

decorrer e a volta desta viagem. 

A reportagem se inicia resgatando um pouco da vida do homem que passou 36 anos 

carregando malas em um aeroporto, mas nunca voou. Seu sonho era ir até Aparecida do Norte 

(SP) para pagar uma promessa e levar um par de carpim à santa que 15 anos atrás o curou de 

um problema na perna. 

O rigor na apuração é percebido do início ao fim da reportagem, sobretudo, quando 

aparecem informações objetivas como datas, horários exatos e até mesmo a quilometragem 

entre cidades. “Às 5h05, finalmente, Adail entrou no aeroporto (BRUM, 2006, p. 172); 

Finalmente, depois de 15 anos, Adail encarou Nossa Senhora Aparecida e acertou as contas” 

(p. 174). “Para Aparecida do Norte, a 170 km da capital paulista, foi de táxi especial.” (p. 

173). A preocupação em registrar cada lugar, o nome dos aeroportos, o modelo do avião que 

transportou Adail e o nome dos funcionários da TAM é outra indicação da criteriosa 

                                                 
11 Status quo é uma expressão utilizada para se referir ao estado atual das coisas, seja em que momento for. 
Significa a condição ou posição dos fatos, situações ou coisas. 
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checagem de detalhes. “Embarcou no avião ciceroneado pelo representante da TAM em Porto 

Alegre, Marco Antonio da Silva” (p. 172). 

Embora o personagem seja o mesmo, assim como o eixo central da reportagem seja, 

novamente, o sonho de Adail, a realidade narrada ganha novos aspectos. Se antes a 

humanização dos relatos retratava um trabalhador humilde e conformado, agora, é descrita à 

imagem de um homem ansioso, prestes àquela que será a maior aventura de sua vida, que 

pôde ter momentos de felicidade extrema e sua auto-estima renovada.  

É notável a transcrição fiel de palavras de um vocabulário bem peculiar, o qual traduz 

muito da personalidade e da realidade cultural de Adail, bem como são expressos os 

sentimentos de alegria e deslumbre do homem, que viajou na companhia da esposa Maria 

Cedir. Eis alguns exemplos que aparecem diversas vezes na reportagem: “[...] pra mim isso 

aqui é a Europa” (BRUM, 2006, p. 173); “tamo [sic] em outro mundo” (p. 173); “conheci dois 

aeroportos. Tudo num só dia. E tudo no meio dos burguês” (p. 174); “não é que o negão saiu 

lá do meio do mato e avoou? (p.175); cheguei ao topo da parada da glória.(p. 175). 

Em alguns momentos, Cedir também ganha voz e compartilha dos mesmos 

sentimentos do marido. “Viajamos hoje o que não viajamos a vida inteira. Como é boa a vida 

de rico, né, Adail?” 

Constata-se é que o tema social, elencado com uma das categorias de análise, não 

remete a uma condição de exclusão social, o que acaba por ser uma exceção do livro A Vida 

que Ninguém Vê. A reportagem é pautada a partir de uma iniciativa inclusiva, uma 

oportunidade que significou a realização de um sonho. Não cabe discutir, neste caso, as 

intenções da empresa que se dispôs a “realizar esse sonho”. O fato é que só pode ser 

concretizado, mediante a publicação da reportagem. 

O que se pode observar quanto à força da reportagem é que, mesmo não sendo um 

sinônimo de solução a ponto de tirar Adail do universo em que vive e incluí-lo em outro 

melhor, indica que o jornalismo pode cumprir sua função social ao incentivar iniciativas e 

promover transformações, independente da dimensão que elas possam tomar. Prova disso é 

saber, por exemplo, que “quando desembarcou em Porto Alegre, às 20h05, Adail até parecia o 

mesmo homem. Mas não era. Nunca mais seria. O vôo tinha acabado, o “dia de doutor” 

também. Mas as asas, essas ninguém tiraria dele” (p. 175). 

Um dos diferenciais das reportagens Adail quer Voar e O Dia que Adail Voou é 

retratar a realidade do personagem de uma forma leve e bem humorada. Neste caso 

específico, pode-se atribuir o estilo das reportagens como pertencente ao Jornalismo 

Diversional, gênero defendido por alguns autores e explicado no capítulo anterior. Só para 
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relembrar, são, em suma, aqueles textos fincados no real, com uma aparência romancesca aos 

fatos e personagens. O repórter procura viver o ambiente e os problemas dos envolvidos na 

história. 

Para a análise das duas próximas reportagens, também se levou em consideração o fato 

de um mesmo personagem voltar a ocupar as páginas dos jornais. Desta vez, porém, os 

motivos foram outros. 

 

c) Enterro de Pobre 
Em Enterro de pobre, como o próprio título já sugere, é contada a trajetória pela qual 

o abatedor de árvores Antonio Antunes, de 37 anos, passou a até enterrar seu filho antes 

mesmo de conhecê-lo. Isso, porque, o bebê de 960 gramas morreu ainda no ventre da mãe e 

foi posto no caixão sem que o pai pudesse olhá-lo. A reportagem é dividida em dois tempos 

de narração. A primeira, quando Antonio vai ao hospital e logo após vai ao cemitério para 

enterrar o filho. A segunda, quando a repórter justifica que “para entender o fim, é preciso 

compreender o início” (BRUM, 2006, p. 37). Daí em diante, descreve o percurso do homem 

desde o momento a esposa sentiu “a quentura do sangue escorrendo pelas pernas” (p. 37) até o 

dia seguinte ao enterro. Neste intervalo, a mulher foi despachada para casa com a explicação 

de que não era nada, passou mal e teve de voltar ao hospital da pequena cidade onde 

moravam. Por fim, foi transferida ao CTI de Porto Alegre onde chegou tarde demais. A mãe 

se salvou, mas o bebê já estava morto. 

A frase emblemática pronunciada por Antonio na saída do cemitério confere a 

humanização do relato que vai se derramar ao longo de toda a reportagem: “Esse é o 

caminho do pobre” (BRUM, 2006, p. 36). 

A partir da voz do personagem, a repórter contextualiza a dor e a realidade do homem. 

 

Não há nada mais triste do que enterro de pobre porque não há nada pior do que 
morrer de favor. Não há nada mais brutal do que não ter de seu nem o espaço da 
morte. Depois de uma vida sem lugar, não ter lugar para morrer. Depois de uma vida 
sem posse, não possuir nem os sete palmos de chão da morte. A tragédia suprema do 
pobre é que nem com a morte escapa da vida (BRUM, 2006, p. 37). 

 

A tristeza e a condição submissa de Antonio também são descritas pela autora como 

“um homem esculpido pelo barro de uma humildade mais antiga do que ele. Um homem que 

tem vergonha até de falar e, quando fala, teme falar alto demais (BRUM, 2006, p. 36).  

O fechamento da reportagem humaniza e evidencia, mais uma vez, a relação entre 

Antonio, a morte e seu irônico caminho de pobre. 
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É necessário compreender que a maior diferença entre a morte do pobre e a morte do 
rico não é a solidão de um e a multidão do outro, a ausência de flores de um e o 
fausto do outro, a madeira ordinária do caixão de um, e o cedro do outro. Não é nem 
pela ligeireza de um e a lerdeza do outro. A diferença maior é que o enterro de pobre 
é triste menos pela morte e mais pela vida (BRUM, 2006, p. 39). 
 

O tema social analisado em Enterro de Pobre contempla as mais diversas formas de 

exclusão: pobreza, isolamento social, a dificuldade de acesso à saúde, educação e transporte. 

O homem que tem como “emprego” descascar eucaliptos, não teve dinheiro nem para pagar o 

funeral do próprio filho, uma vez que lhe restou “um caixão doado, em uma cova emprestada 

no campo de lomba do único cemitério que acolhe pobres no estado” (BRUM, 2006, p. 38). 

Não bastasse o filho enterrado, o qual “dificilmente morreria se o pai não fosse pobre” (p. 38), 

os que permaneciam vivos, uma menina de seis anos e um menino de cinco, nunca puderam 

caminhar. A isso sublinha-se à desumana falta de comer, de não poder comprar uma 

passagem de ônibus e de não ter acesso a um digno sistema de saúde. 

 

A segunda-feira mal havia nascido quando Antonio foi cuidar do enterro de um, 
despistando a morte que já rondava o outro. Passou a segunda-feira entre o hospital 
e o cartório, mais de uma viagem de ida e mais de uma viagem de volta, porque no 
hospital esqueceram do carimbo e a assinatura do médico para o atestado de óbito. E 
tudo isso quilômetros a pé, porque dinheiro para passagem não tinha. E tudo isso de 
estômago vazio, porque dinheiro para o almoço não tinha [...] E entre a segunda e a 
terça-feira, apenas uma refeição de arroz com repolho (BRUM, 2006, p. 38). 

 

A quantidade de informações, a descrição incansável de cada lugar, das idas e vindas 

de Antonio, apontam para o rigor da apuração oriunda de um trabalho sensível, criterioso e 

ético. Os detalhes estão sempre presentes como a cova 2026, que recebera o pequeno caixão 

branco. A repórter parece estar ao lado do homem percorrendo as ruas e os hospitais. O 

compromisso com a verdade é desdobrado em causas e consequências.  

A força se estabelece ao se compor uma reportagem despida de preconceitos da qual 

emerge o personagem então anônimo que passa ser reconhecido como gente, mesmo que seja 

gente esquecida, que sobra de fome e tristeza o que já não tem de esperança.  Afinal, “nada se 

encerrou para Antonio porque ele já sabe que em breve estará de volta” (BRUM, 2006, p. 39). 

E, como se uma sina inevitável perseguisse o tal “caminho de pobre”, a repórter 

acrescenta: “Porque a cova de pobre tem menos de sete palmos, que é para facilitar o despejo 

do corpo quando vencer os três anos do prazo. Então é preciso dar lugar a outro pequeno filho 

de pobre por mais três anos. E assim sucessivamente há 500 anos” (BRUM, 2006, p. 39). 
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A repórter universaliza o problema de Antonio e chama para questões urgentes, as 

quais se repetem a longa data e apontam para uma sociedade retrógrada e sem perspectivas. 

 

 

d) Depois da Filha, Antonio Sepultou a Mulher 
 

A frase que serviu como fio condutor da reportagem Enterro de Pobre, voltou a 

aparecer no jornal Zero Hora cinco dias depois.  “Esse é o caminho do pobre” (BRUM, 2006, 

p. 165). A frase retomada pela repórter confirmava a mensagem do título da própria 

reportagem, pois depois da filha, Antonio sepultou a esposa, chamada Lizete. Tudo em menos 

de uma semana. 

 O denuncismo e a o tom de culpabilidade através dos quais a repórter informa as 

causas da morte da mulher, escancaram vulnerabilidade social de que é vítima a família de 

Antonio. O trecho adiante deixa explícito: “[...] mas o que matou Lizete e sua filha foi 

provavelmente uma criminosa conhecida: a saúde pública. Muito além do AVC, Lizete foi 

assassinada aos 26 anos – e sua filha antes mesmo de nascer – pela pobreza” (BRUM, 2006, 

p. 165).  

Aqui convergem os dois grandes temas sociais abordados de maneira crua e realista: a 

pobreza e o descaso por parte dos serviços públicos; a força como marca arrebatadora de uma 

matéria jornalística completa, que cumpre com sua função social em todas as instâncias e o 

rigor na apuração que é digno de uma grande reportagem investigativa. 

A descrição do percurso da mulher, a qual no dia seguinte foi transferida à UTI do 

Hospital Conceição e dois dias depois para Hospital Cristo Redentor coloca em xeque as 

falhas no atendimento do primeiro hospital. A repórter descobre que o problema de Lizete – o 

deslocamento prematuro da placenta – é um problema grave na gestação, mas que: “[...] bebês 

prematuros também fazem parte da rotina das maternidades. No Fêmina se consegue salvar 

bebês com mais de 600 gramas. O filho de Antonio e Lizete pesava 960 gramas” (BRUM, 

2006, p. 168). 

No caso desta reportagem, é possível notar que, ainda que o eixo seja contar uma 

história de vida, as informações não se concentram apenas naquele personagem e seus 

dramas, mas invadem a competência de órgãos públicos a fim de cobrar respostas que são 

direito de qualquer cidadão. Não há, pois, filtros em publicar o nome dos responsáveis pela 

morte de Lizete, como bem sugere a repórter. São citados: Cláudio Ribeiro, diretor do 

Hospital Fêmina, Claudio Neto Sampaio, o administrador e José Antônio Sarávia, o chefe do 
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plantão do hospital. Também foi mencionada a conselheira tutelar da cidade de Butiá, Maria 

Helena Villodre Rodrigues. A precisão dos minutos, horas e dias mais uma vez são 

registrados magistralmente pela repórter. 

Entre uma reportagem e outra (Enterro de Pobre e Depois da Filha, Antonio Sepultou 

a Mulher), pode-se verificar que houve o acompanhamento, o interesse da repórter em checar 

e trazer novas informações. O bebê enterrado era na verdade, uma menina, fato desconhecido 

na primeira reportagem. E o percurso de Lizete na procura por atendimento foi acompanhado 

e, após, revelado denunciando as contradições encontradas nos prontuários do Hospital 

Fêmina, primeiro estabelecimento de saúde onde ela foi atendida e na fala dos próprios 

médicos:  

 
Era a quinta gestação de Elizete. A conselheira [tutelar] conta que não sabia sobre a 
gravidez. Antonio afirma que a mulher estava no oitavo mês. No encaminhamento 
da paciente, recebido pelo Fêmina, o médico de Butiá informava que Lizete tinha 
três meses de gestação. O diretor do Fêmina acredita, pelo peso do bebê, que Lizete 
estaria no sexto mês (BRUM, 2006, p. 166). 

 

Ao final da reportagem é acrescentado um epílogo. Lá, é descrita a resistência de 

Antonio em não parar no meio do “seu caminho de pobre” e seguir a vida pelos filhos que 

ainda lhe restam. Neste trecho, a humanização do relato se evidencia: “[...] na próxima 

segunda-feira, Antonio voltará a descascar eucaliptos para viver. Antes de perder a 

consciência, Lizete agarrou a sua mão e fez com que prometesse que manteria os filhos 

unidos” (BRUM, 2006, p. 169). 

 

e) Sinal Fechado para Camila 
A reportagem traz a conhecimento público Camila Velasquez Xavier, uma menina de 

dez anos que desde os seis ganhava a vida nas sinaleiras de Porto Alegre. Enviada aos sinais 

pela própria família, a fim de ajudar no sustento da casa que dividia com o pai, a mãe e mais 

quatro irmãos, acabou sendo recolhida pela Febem12 por três vezes. Na última vez que Camila 

fugiu do local, nunca mais retornou. Em um domingo de calor intenso, acompanhada de mais 

cinco amigas, encontrou nas águas do rio Guaíba, uma maneira de atenuar o calor. Camila não 

sabia nadar e morreu no local. 

O abandono infantil e a pobreza aparecem como temas centrais. A desestruturação 

familiar também pode ser percebida, ao se evidenciar, por exemplo, que Camila tinha “pai e 

                                                 
12 Febem (Fundação do Bem –Estar do Menor), a qual foi extinta em 2002 passando a se chamar Fase - 
Fundação de Atendimento Sócio-Educativo. 
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mãe desempregados, o pai, um homem triste de olhos, injetados, que descia o braço sobre a 

mãe sempre que bebia além da conta (BRUM, 2006, p. 127).  

Em outro momento, a fuga da menina é descrita com ênfase no descaso e abandono 

infantil. “Por todo final de semana, Camila e suas cúmplices vagaram pelas pontes da cidade 

sem que ninguém as buscasse. Crianças sob a tutela do Estado vagando ao léu sem que 

ninguém chorasse a sua falta” (BRUM, 2006, p. 127). 

A humanização do relato é percebida através da metáfora de uma infância roubada 

porém,  cheia de fantasias e que usava da criatividade para suportar a vida. 

 

Aos seis os anos Camila foi enviada aos sinais para ganhar a vida da família. Logo 
descobriu que a concorrência era enorme. Que as janelas dos carros eram a versão 
moderna das muralhas medievais. Camila começou a embelezar sua tragédia. 
Inventou versinhos que venciam fossos e arriavam pontes levadiças, arrancando um 
sorriso perplexo dos motoristas (BRUM, 2006, p. 127). 
 

Ao relatar que a menina foi vítima de afogamento, a repórter humaniza a personagem 

ao chamar a atenção para quem era essa criança e sua dura trajetória até o momento da morte: 

“Camila não sabia nadar. Debatendo-se como fez toda vida, Camila, a senhora dos 

cruzamentos, submergiu” (BRUM, 2006, p. 128). 

A reportagem bem construída e aprofundada denota, mais uma vez, o rigor na 

apuração. Apesar de particularizar e ampliar o caso de Camila, a repórter não deixou de 

registrar que “no Bairro onde ela nasceu, o Bom Jesus, 17 como ela morreram antes de 

registrar um ano” (BRUM, 2006, p. 126) e que “lá o controle da população é feito ao natural. 

Só em janeiro tombaram quatro” (p. 126). Deste modo, as datas, os horários e os locais pelos 

quais a menina passou, escancaram a realidade de tantas outras crianças que são submetidas a 

viver ruas da capital gaúcha.  

O compromisso em bem informar descreve também procedimentos do Departamento 

Médico Legal e o espanto aos parentes de Camila logo que chegaram Cemitério Jardim Santa 

Paz e perceberem que “a Febem pagou o enterro, pagou até uma capela funerária com ar-

condicionado. Que lugar mais lindo, repetiam os familiares assombrados com o espaço tão 

grande e tão verde da morte” (BRUM, 2006, p. 128). 

O que mais chama a atenção em Sinal Fechado para Camila é, sem dúvida, o apelo 

feito aos leitores a fim de dividir a culpabilidade da morte da menina e denunciando a 

covardia de uma sociedade que não quer enxergar as mazelas que lhe saltam os olhos: 
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Não se iluda. Você não vai escapar. Há um exército de Camilas pela cidade. Haverá 
sempre uma delas tentando arrombar o vidro do carro com a urgência de sua fome. 
Camila morreu. Você e eu, também somos cúmplices de sua morte. Nós todos a 
assassinamos. A questão é saber quantas Camilas precisarão morrer antes de 
baixarmos o vidro de nossa inconsciência (BRUM, 2006, p. 128). 

 

Deste modo, observa-se que a força da reportagem impacta não só pelo tema. A 

repórter que diz sempre preferir os “desacontecimentos, não-fatos, antinotícias” (BRUM, 

2006, p. 188) faz impactar também pela sua ousadia denunciativa: 

 

Quase com certeza você já ouviu esse hino em algum cruzamento de Porto Alegre. 
Debaixo do sinal vermelho, o som entrando pelo vidro fechado, ameaçador como 
um Alien. Você rezando para que o sinal mude de cor, fique verde, não de 
esperança, mas verde de fuga. Sinal livre para escapar do rosto da menina grudado 
na janela. Sujando seu patrimônio.  Obrigando-o a tomar conhecimento da miséria 
dela. Você que paga seus impostos em dia, colabora com a campanha do agasalho, 
que até é um cara bacana. Subitamente transformado em réu no tribunal do sinal 
fechado por um rosto ranhento de criança (BRUM, 2006, p. 126). 
 
 

O resultado desse trabalho de Eliane Brum resulta na capacidade de partir tais 

desacontecimentos, não-fatos, antinotícias, transformá-los em grandes reportagens que 

agucem os sentidos do leitor, desconstruindo padrões pré-estabelecidos e cumprindo com a 

função social do jornalismo retratar a realidade, por mais feia  e injusta  que ela possa ser. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A publicação dos conteúdos jornalísticos da atualidade tem apresentado, cada vez 

mais, uma pluralidade temática e um volume de notícias que, não raro, levam à exaustão. O 

desdobramento e o aprofundamento noticioso que outrora retratavam a realidade, assumindo 

responsabilidade com os fatos sociais, perderam espaço para o imediatismo da informação em 

tempo real.  

Frente a esse contexto, e considerando os objetivos desta pesquisa, surgiu assim o 

interesse de analisar o diferencial das reportagens de Eliane Brum no livro A Vida que 

Ninguém Vê. A partir disso, buscou-se compreender de que forma a realidade social pode 

pautar o jornalismo e fazer de reportagens, ferramentas de mudança.  

Para que essa análise fosse possibilitada, empreendeu-se como metodologia uma 

análise de conteúdo, onde primeiramente puderam ser mapeados os temas e as características 

gerais das reportagens do livro A Vida que Ninguém Vê e, após, foram definidas a 

categorização para a interpretação de cinco reportagens específicas. A partir daí, começou-se 

a explicitar o quanto o gênero reportagem se diferencia em termos de apuração, 

contextualização e, sobretudo, os efeitos que pode surtir. 

Um dos principais aspectos observados durante o período de análises desta pesquisa 

foi que o papel do jornalista transcende o fato de simplesmente registrar. A isso, deve-se 

reconhecer que para retratar a realidade da maneira mais fiel possível e chegar à verdadeira 

humanização do jornalismo é preciso estar na rua, vendo o que se passa no cotidiano das 

pessoas.  

Foi verificado, também, que um conjunto de elementos representados nesta pesquisa 

pelas categorias: tema social – no que diz respeito à realidade, problemas e o próprio 

ambiente das histórias; humanização do relato – com ênfase à construção de perfis; rigor na 

apuração – relacionado à perspicácia e ética da profissão; e força – no que se refere ao 

conteúdo, impacto e relevância da reportagem, revelam as múltiplas possibilidades do 

jornalismo assumir a função social de promover mudanças em diferentes âmbitos. Sejam 

pequenas mudanças que repercutem em ações imediatas (cita-se aqui o exemplo de Adail, 

personagem de duas reportagens analisadas), bem como mudanças mais complexas no sentido 

de romper preconceitos e dar condições para que indivíduos excluídos ganhem visibilidade e 

possam, quem sabe, gozar de seus direitos. 

  A isso, soma-se a capacidade de fiscalizar e denunciar irregularidades que rompam, 

inclusive, com questões “intocáveis” da sociedade como a negligente atuação dos médicos 
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(divulgando nome e sobrenome!), seus diagnósticos falhos e o descaso com a saúde pública. 

Temas esses, de duas reportagens analisadas: Enterro de Pobre e Depois da Filha, Antônio 

Enterrou a Mulher. 

Posto isso, acredita-se que a pesquisa atingiu seus objetivos, podendo, através dos 

exemplos do livro A Vida que Ninguém Vê, elucidar as possibilidades de aprofundamento do 

gênero reportagem, sua relação direta com a realidade social e a capacidade de mudanças 

promovidas através da prática jornalística. 

É válido registrar a dificuldade encontrada durante a pesquisa ao acesso de acervos 

bibliográficos na área de jornalismo e exclusão social, bem como dos temas decorrentes da 

exclusão, como analfabetismo, pobreza, entre outros. Tais temas são pouco trabalhados na 

área de comunicação, aliás, praticamente esquecidos. Seja enquanto subsídio teórico para a 

elaboração de estudos, quanto no mercado de trabalho, servindo como pauta jornalística. 

Espera-se que o trabalho possa contribuir para área da comunicação, em especial, para 

o jornalismo, incentivando jovens, profissionais do mercado e professores universitários a 

trabalharem com questões urgentes da sociedade, as quais deveriam ser levadas a 

conhecimento do público com maior frequência e transparência.  É preciso resgatar a essência 

da profissão e aliar às novas tecnologias do jornalismo moderno. A exemplo de Eliane Brum 

sempre é possível contar boas histórias e, ao mesmo tempo, se fazer um jornalismo sério, 

reflexivo e mobilizador. 
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APÊNDICE A – Reportagens do livro A vida que ninguém vê, analisadas nesta pesquisa 
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APÊNDICE B – Quadro com as datas de publicação das reportagens 

 

A Vida que Ninguém Vê (2006) 

Texto 
Data da publicação no Zero 
Hora 

1. História de um olhar 18/09/1999 
2. Adail quer voar 12/06/1999 
3. Enterro de pobre 26/06/1999 
4. Um certo Geppe Coppin 27/02/1999 
5. O colecionador das almas sobradas 29/05/1999 
6. O cativeiro 11/09/1999 
7. O sapo 20/03/1999 
8. O conde decaído 17/04/1999 
9. O menino do alto 17/07/1999 
10. O chorador 06/11/1999 
11. O encantador de cavalos 27/03/1999 
12. Frida... 02/10/1999 
13. Eva contra as almas deformadas 14/08/1999 
14. O gaúcho do cavalo de pau 04/09/1999 
15. O exílio 25/09/1999 
16. A voz 27/09/1999 
17. Sinal fechado para Camila 23/01/1999 
18. Dona Maria tem olhos brilhantes 22/05/1999 
19. O doce velhinho dos comerciais 10/07/1999 
20. O homem que come vidro 06/02/1999 
21. O álbum 20/11/1999 
22. Depois da filha, Antonio sepultou a mulher 01/07/1999 
23. O dia em que Adail voou 16/07/1999 

 

 


