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RESUMO 

A humanização do relato jornalístico é o guia desta pesquisa, que busca responder “como os relatos                
humanizados nas reportagens de Eliane Brum constroem a narrativa sobre Belo Monte?”. A             
metodologia aplicada às reportagens produzidas pela jornalista, para o jornal El País, sobre a              
Hidrelétrica de Belo Monte apoiada-se na análise de conteúdo, com Hercovitz (2007) e Fonseca Júnior               
(2009). A pesquisa busca investigar a abordagem dos textos sobre Belo Monte no jornal El País,                
examinar os elementos da narrativa que o tornam de interesse humano, compreender como os relatos               
das personagens contribuem na construção da narrativa e relacionar a prática flânerie da jornalista à               
concepção de reportagens humanizadas. O trabalho tem como aporte teórico as obras de, ente outros               
autores, Lima (2004), Motta (2005), Ijuim (2012) e Valentini e Ijuim (2017), que correspondem aos               
estudos de jornalismo literário, narrativa, humanização e flâneur, respectivamente. Por meio das            
análises, conclui-se que dar nome, voz e apresentar as complexidades das personagens,            
protagonizando-as, proporcionam uma leitura mais aprofundada e sensível a respeito da construção da             
narrativa sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte. 
  

PALAVRAS-CHAVE: 

Jornalismo literário; Narrativa; Humanização; Flâneur; Reportagem; Belo Monte. 

 

ABSTRACT 

A humanização do relato jornalístico é o guia desta pesquisa, que busca responder “como os relatos                
humanizados nas reportagens de Eliane Brum constroem a narrativa sobre Belo Monte?”. A             
metodologia aplicada às reportagens produzidas pela jornalista, para o jornal El País, sobre a              
Hidrelétrica de Belo Monte apoiada-se na análise de conteúdo, com Hercovitz (2007) e Fonseca Júnior               
(2009). A pesquisa busca investigar a abordagem dos textos sobre Belo Monte no jornal El País,                
examinar os elementos da narrativa que o tornam de interesse humano, compreender como os relatos               
das personagens contribuem na construção da narrativa e relacionar a prática flânerie da jornalista à               
concepção de reportagens humanizadas. O trabalho tem como aporte teórico as obras de, ente outros               
autores, Lima (2004), Motta (2005), Ijuim (2012) e Valentini e Ijuim (2017), que correspondem aos               
estudos de jornalismo literário, narrativa, humanização e flâneur, respectivamente. Por meio das            
análises, conclui-se que dar nome, voz e apresentar as complexidades das personagens,            
protagonizando-as, proporcionam uma leitura mais aprofundada e sensível a respeito da construção da             
narrativa sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte. 
 

KEY WORDS 
 
Literary journalism; Narrative; Humanization; Flâneur; Report; Belo Monte. 
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INTRODUÇÃO 

A rotina jornalística impõe um padrão de produção, com a busca pelo furo de              

reportagem e cobertura quase em tempo real dos acontecimentos como alguns de seus pilares.              

O ritmo acelerado das redações limita a abordagem dos fatos em retratos superficiais. O              

repórter procura pela fala de especialistas e fontes oficiais para validar as informações             

contidas em sua matéria. Tal postura não permite uma apresentação mais complexa da             

realidade, além de não dar espaço para a narrativa de histórias do cotidiano e suas               

personagens. O deadline também prende o jornalista, que passa a utilizar apenas de meios              

eletrônicos para produção. Fixado na redação, o profissional deixa de ir às ruas, observar os               

espaços e as pessoas. Deixa de ouvir suas vivências, opiniões, experiências. 

Em contrapartida a este modelo, o jornalismo literário propicia uma abordagem mais            

aprofundada sobre fatos e pessoas. Ao invés de simples fontes, há a apresentação de              

personagens, pessoas comuns que carregam uma bagagem cultural, histórica, social. A           

temática ganha um nome, uma história, um rosto. O leitor se aproxima de diferentes sujeitos e                

realidades. Tal resultado só é obtido quando o repórter também imerge nas histórias de vidas               

daqueles que retrata e conhece de perto o contexto em que estão inseridas. Este tipo de                

construção expõe diferentes perspectivas e contribui para uma leitura mais ampla e complexa             

de assuntos que não ganham o mesmo espaço em produções diárias. 

Por diferentes fatores, como interesses econômicos e políticos, veículos de          

comunicação tiram de suas agendas questões que não são consideradas relevantes. Dessa            

forma, falas são abafadas e pessoas são silenciadas. É neste cenário que se encontra a usina                

hidrelétrica de Belo Monte. A construção fixada no rio Xingu, na região Norte do país, gera                

polêmica em função dos impactos ambientais, sociais e culturais causados. Desde 2011,            

quando as obras se iniciaram, grupos indígenas, quilombolas e a população ribeirinha sofrem             

com os danos causados por um projeto realizado sem um estudo aprofundado. Mesmo com a               

liberação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), a usina já foi notificada mais de               

20 vezes pelo Ministério Público Federal por desrespeito às regras de licenciamento e quebras              

de lei. Ainda assim, Belo Monte segue em construção. 

A partir de 2011, Eliane Brum, jornalista, escritora e documentarista, acompanha a            

vida dos atingidos pelas obras, na região amazônica. Desde 2013, quando passou a fazer parte               

do time de colunistas do jornal El País, a jornalista utiliza o espaço para abordar como as                 

famílias tentam sobreviver após serem expulsas das ilhas a beira do Xingu, e de que forma se                 
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mantêm grupos ainda fixados próximos ao leito do rio. A postura da repórter nesta temática               

reforça a característica que marcou sua carreira. A abordagem humanizada nas reportagens de             

Eliane Brum a destacam pela sensibilidade no tratamento das temáticas e por dar voz a               

personagens calados pela mídia tradicional. 

Com isso, o presente trabalho consiste na análise de reportagens produzidas pela            

jornalista para o jornal El País sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte. A pesquisa busca                

compreender como os relatos humanizados nas reportagens nas produções constroem a           

narrativa sobre Belo Monte. Assim, visa-se examinar os elementos da narrativa que a tornam              

de interesse humano, compreender como os relatos das personagens contribuem na construção            

da narrativa e relacionar a prática de flânerie da jornalista à concepção de reportagens. Para               

isso, serão analisadas sete reportagens veiculadas no jornal entre os dias 16 de fevereiro de               

2015 e 15 de maio de 2018, por meio das categorias descrição de personagem, descrição de                

espaço, espaço de fala, resgate de memórias, recursos estilísticos, participação da repórter e             

conexão. 

A pesquisa é motivada pelo entendimento de que o olhar para outro e a abordagem de                

assuntos de interesse humano são de suma importância na prática do jornalismo como             

atividade carregada de responsabilidade social. Há também a necessidade de trazer de volta o              

papel do jornalista como figura que ouve e dá voz aos sujeitos, já que este se perdeu diante da                   

pressão do deadline e pelas demandas dos veículos jornalísticos. A acadêmica também            

sempre admirou as produções que valorizam o humano e suas histórias. E acredita que o bom                

jornalismo não está apenas pautado em dados e falas de especialistas, mas também na fala de                

pessoas comuns, com seus valores, medos, qualidades, trajetórias e ensinamentos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  JORNALISMO LITERÁRIO 

2.1.1 A base do jornalismo 

A união entre os campos jornalismo e literatura permite retratar a realidade e histórias              

do cotidiano, convergindo informação e criatividade. Porém, o Jornalismo Literário não se            

restringe a esse conceito mínimo, trata-se de um estilo mais complexo e amplo, que marca               

diferentes momentos da história da imprensa. Conforme Pena (2011), essa natureza narrativa            

foge do padrão de produção jornalístico tradicional, ligado ao lead, com informações            

objetivas e centradas no fato. 

O Jornalismo Literário vai além do acontecimento, de uma simples fala do            

entrevistado. Aborda a complexidade das personagens, a profundidade de cada episódio e não             

se limita a prévias definições. 

Desde os relatos orais, passando pela actas romanas, crônicas medievais, relatos de            

viagens, folhas volantes até o período atual, as descrições sobre acontecimentos sofreram            

mudanças. E a influência da literatura nessas descrições pode ser observada ao longo do              

desenvolvimento do jornalismo. Porém, inicialmente, é necessário conhecer o que se entende            

por comunicação e jornalismo e como que o campo literário ingressou na forma de produção               

dessa área. 

Há diferentes visões entre autores sobre o advento do jornalismo. Alguns consideram            

as primeiras interações humanas como a gênese da comunicação e, consequentemente, do            

jornalismo. Segundo Sousa (2008), por exemplo, a essência do exercício jornalístico está na             

representação de fatos, ideias e registro de memórias. O que pode ser encontrado até em               

sociedades mais primitivas, por meio dos desenhos rupestres, por exemplo. 

Já outros autores destacam o “nascimento” do jornalismo no século XVIII, quando os             

jornais já possuem no seu modo de produção características mais modernas, como a produção              

em grande escala e a periodicidade. 

Para Lima (2004), o jornalismo está inserido como um segmento de orientação e             

explicação dentro de uma área muito maior, a da comunicação. 

  

Mas o que diferencia de fato o jornalismo de outras atividades é o desempenho da               
tarefa informativa e orientativa. O alimento dessa função é a ocorrência social, sobre             
a qual se debruça o jornalismo para, a partir daí manter a sua audiência a par dos                 
acontecimentos, possibilitando-lhe orientar-se diante da avalanche de ocorrências        
relevantes na sociedade (LIMA, 2004, p.11). 
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Dessa forma, de acordo com o autor, o jornalismo consegue aproximar diferentes            

pessoas, seja no aspecto geográfico ou social, por meio da abordagem de temáticas variadas.              

Assim, por alcançar um público heterogêneo e disperso, a produção jornalística requer uma             

linguagem própria, para que se faça entender aos diversos leitores que acessam as mensagens. 

O estilo de produção convencional, atualmente, segue o modelo que despontou na            

segunda metade século XIX - com as agências de notícias -, e que veicula seu material em                 

grande escala. A narrativa de compreensão simples se solidifica, então, como fórmula básica. 

Contudo, essa categoria informativa nem sempre seguiu a essa estrutura. Partindo da            

classificação de Marcondes Filho (2002), que divide em cinco fases cronológicas os modelos             

de produção jornalísticos, a literatura se faz presente nos períodos iniciais - entre o final do                

século XVIII e início do século XX. 

  

2.1.2 Linguagem literária no jornalismo 

 Segundo Lima (2004), jornalismo e literatura se confundem até os primeiros anos do             

século XX. As redações eram formadas, em sua maioria, por escritores. Dessa forma, os              

jornais são utilizados também como espaço de divulgação desses autores. Contudo,           

genuinamente, já pode-se observar nas produções desses redatores a carga literária na forma             

de retratar o real. 

Esses jornalistas sentem uma necessidade de desenvolver uma literatura do real. Eles            

veem na prática jornalística uma maneira de reciclar o modo de produção literária, em que 

  

O relato de acontecimentos, o acompanhamento do cotidiano, a elucidação do que            
ocorre com uma sociedade em transformação, que se urbaniza, se moderniza, enfim,            
os efeitos dessa mudança sobre os indivíduos, sobre os grupos sociais, são as tarefas              
a que se propõem muitos dos escritores do realismo social (LIMA, 2004, p. 182) 

  

 Os escritores dessa linha de produção desenvolviam uma descrição do real, de fatos do              

dia a dia, de forma detalhada, aprofundada. Era a união de uma linguagem narrativa literária,               

com a fidelidade demandada pelo jornalismo. Conforme Lima (2004), na imprensa           

norte-americana, que ainda estava em processo de evolução entre as décadas de 40 e 70 do                

século XIX, a forma de literatura desenvolvida no realismo social era a maneira mais              

abrangente e aprofundada de transmissão do real. 
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 De acordo com Wolfe (2005), após 1870, a linguagem que se utilizava de personagens              

desenvolvidos a partir do realismo do cotidiano começa a se enfraquecer na Europa, pois para               

a comunidade literária o romance estava se limitando ao cotidiano. Na década de 1920, o               

estilo se definhou de vez. Já na América do Norte, os anos de 1930 marcam o auge dessa                  

forma narrativa, a qual fornece sua contribuição para o relato em profundidade produzido no              

jornalismo. 

 Além do desenvolvimento dessa nova proposta de produção movida pelos escritores, o            

jornal também serviu de espaço para divulgação de obras puramente literárias. O folhetim e os               

suplementos literários tornam os produtos literários periódicos dentro dos jornais, dando           

oportunidade para que as obras se fizessem conhecidas por um público vasto. 

O folhetim se popularizarou entre as décadas de 1830 a 1840 e mudou seu modo de                

apresentação com o passar dos anos. Adquiriu uma estrutura semelhante ao que hoje             

conhecemos por telenovelas. Seu papel foi de democratizar a literatura e alcançar o grande              

público.  

Porém, ainda no século XIX, com a influência de novas tecnologias, a literatura já              

começa a se distanciar das atividades jornalísticas. 

  

O telégrafo renovou o conceito de actualidade[...] intensificou, por seu turno, a            
adoção de uma linguagem telegráfica. Por isso, os jornalistas começaram a adotar            
critérios profissionais de elaboração da notícia, em vez de cultivar um estilo pessoal,             
emotivo ou literário (SOUSA, 2008, p.111) 

  

Dessa forma, o lead se torna uma técnica usual, já que parte da objetividade das               

respostas às perguntas: O quê? Quem? Quando? Como? Onde? Por quê? A pirâmide invertida              

passa a substituir as narrativas desenvolvidas com uma linguagem mais literária. “Como            

mensagem articulada no bojo do processo de comunicação jornalística, a notícia segue as             

fórmulas de construção que redundam na simplificação do relato” (LIMA, 2004, p.17) 

Com uma narrativa superficial, a cobertura dos fatos se mostra incompleta. Com            

objetivo de sair da fórmula convencional e visando suprir a demanda por uma cobertura mais               

ampla no relato de fatos e uma compreensão de maior alcance, o jornalismo desenvolveu uma               

nova modalidade jornalística, a reportagem. 

 A nova categoria tem seu desenvolvimento atrelado a um novo veículo e modelo de              

produção. Criada nos anos 1920, a revista semanal Time, surge com o jornalismo             

interpretativo, para atender a necessidade dos leitores norte-americanos 
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De acordo com Lima (2004), a partir da década de 1910, a imprensa já atuando no                

modelo das agências de notícias, está muito ligada aos fatos, à pauta quente. O volume de                

informações aumenta, a cobertura de notícias por meio do telégrafo também já está             

consolidada. Entretanto, o público se vê imerso a fatos desconexos, sem uma ligação entre os               

acontecimentos narrados. Essa situação se dá, principalmente, durante a cobertura da Primeira            

Guerra Mundial.  

Com o intuito de compreender as ocorrências, conectar acontecimentos, suas origens e            

consequências, a Revista Time abre caminho a produções de leitura da realidade aprofundada             

e, dessa forma, preenche as lacunas deixadas pelas inúmeras notícias, que pouco dizem. A              

reportagem se torna a forma jornalística que mais se apropria do fazer literário. Isso porque               

ultrapassa a notícia, dá um sentido mais amplo aos fatos, reconstituindo o tempo e espaço. O                

jornalista tem a possibilidade de articular as informações, dando a ela um grau de              

aprofundamento. 

  

2.1.3 Jornalismo literário e reportagem no Brasil  

Dois profissionais se destacam nesse novo caminho que começa a ser traçado, como              

nova forma de relato do factual. Um deles é Euclides da Cunha, que em 1902 lança Os                 

Sertões, obra inspirada na Guerra de Canudos, em que 

  

Vale-se de um acontecimento ainda no século anterior, mas trabalha com tal afinco e              
com tal qualidade que não se pode deixar de reconhecer, em seu texto, o prenúncio               
do potencial futuro reservado à reportagem pura em forma de livro (LIMA, 2004, p.              
212) 

  

A obra surge a partir da cobertura realizada por Euclides para o jornal O Estado de                

São Paulo sobre Canudos - quando atua como correspondente em 1887. Na abordagem da              

guerra, ainda pelo jornal, a informação é trazida de forma ampliada e aprofundada, na qual               

além da descrição da guerra em si, também desenvolve um trabalho de contextualização do              

conflito. 

 Outros periódicos também enviaram correspondentes ao conflito - Jornal do Brasil,            

Gazeta de Notícias, A Notícia, República, Jornal do Comércio e O País. Contudo, as              

produções realizadas por Euclides chamavam a atenção pela inovação na abordagem, pela            

descrição complexa da realidade em que estava inserido e a qual era cenário da guerra no                

sertão. 
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de pioneiro - ao menos em termos brasileiros - dessa febre indomável do verdadeiro              
descobridor de realidades no corpo-a-corpo com o semelhante, com o ambiente, com            
o cenário social, com a contemporaneidade histórica pela qual atravessa o indivíduo            
durante seu tempo de vida. Euclides da Cunha é o antecessor, o protótipo da figura               
que vai ser decisiva no futuro para o amadurecimento do jornalismo de profundidade             
como reportagem (p 216) 
  

Outro nome de destaque é de João do Rio - pseudônimo de João Paulo Alberto Coelho                

Barreto - que, por meio de suas reportagens, trouxe o espaço urbano de forma complexa. O                

autor atuava no cenário jornalístico do Rio de Janeiro, entre 1900 e 1920, período também da                

transformação que ocorria na cidade. 

João do Rio começa a publicar uma série de reportagens no jornal A Gazeta de               

Notícias. O seu pioneirismo está na observação da realidade, coleta de informações, e não,              

necessariamente, no estilo de escrita. Euclides da Cunha e João do Rio construíram a base do                

que viria a ser no futuro o jornalismo interpretativo - com a contextualização, busca de               

antecedentes e humanização. 

Após as produções de João do Rio, o Brasil só retoma um destaque na reportagem               

depois da Segunda Guerra, mas alcança seu ápice de renovação entre o período 1966-68. Os               

anos pré-guerra foram marcados pela inércia, após as obras jornalísticas de profundidade            

produzidas anos antes e após um período marcado por romances literários de destaque. 

Outro fator que pode ser encarado como inibidor da evolução da reportagem é o              

período de censura que a imprensa sofreu durante o Estado Novo (1937 - 1945). Após sua                

queda, o jornalismo passou por uma guinada técnica e industrial, que modernizou também o              

fazer reportagem.  

Um exemplo é a revista O Cruzeiro criada em 1928, com auge nos anos 50 e parte dos                  

60. Nesse período, o país passa por uma efervescência cultural, que estimula uma             

experimentação e renovação, contida depois de 64 - mais especificamente quatro anos depois,             

com a promulgação do AI 5. 

  

Pois é exatamente em plena era ‘redentora’ que o jornalismo impresso brasileiro            
atravessa sua mais significativa experiência estilística [...] as condições políticas          
externas passam a coibir acentuadamente o projeto que marcou época, criou escola e             
desperta o saudosismo nostálgico dos jornalistas que o viveram (LIMA, 2004, p.            
222-223) 
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 O projeto em questão é a revista Realidade, da Editora Abril, primeira revista na área               

de informação geral. Com publicações mensais, tem sua versão piloto lançada em novembro             

de 1965. Passa a bater recordes de tiragens antes mesmo da 12ª edição. 

 A revista ganhou espaço pela proposta editorial que atende a demandas da sociedade             

em mudança, diferente de outros títulos - O Cruzeiro e Manchete - que perderam público a                

partir da segunda metade da década por, entre outros motivos, não se adequarem ao novo               

cenário brasileiro em construção. Além da cena nacional, o mundo também vivia mudanças e              

a audiência tinha sede de compreendê-la. 

 A última metade dos anos 60 foi relevante para a reportagem brasileira. Em 1966, com               

o Jornal da Tarde, surge a proposta de realizar a cobertura em forma de reportagem sobre a                 

cidade de São Paulo. O projeto firmou duas tendências em suas produções. A primeira diz               

respeito à linguagem, desenvolvida por meio de um texto literário e criativo. A segunda se               

baseia na profundidade no tratamento dos fatos, em que busca a interpretação. Algumas             

publicações no Jornal da Tarde foram tão extensas que foram veiculadas no formato seriado.              

Dessa forma, o conteúdo foi publicado ao longo dos dias. 

 O jornal Folha de São Paulo também investiu em um projeto semelhante, entre os anos               

1967 e 1970. O núcleo especial de reportagem estava ligado aos suplementos dominicais. O              

objetivo era apresentar as diferentes regiões do país. As publicações ocorriam em série, com              

quatro ou cinco cadernos por região. 

  

2.1.4 New Journalism 

Na segunda metade do século passado, um manifesto marca um novo estilo, o Novo              

Jornalismo. Escrito em 1973, nos Estados Unidos, por Tom Wolfe - que se tornaria um dos                

principais autores do gênero - a declaração estabelece o New Journalism como um resgate da               

narrativa literária na imprensa. 

Após sofrer o impacto com a invenção do telégrafo - a qual gerou transformações na               

estrutura da notícia e a tornou mais objetiva, fria e concreta - o Jornalismo Literário perde seu                 

espaço e protagonismo para uma linguagem que aprisiona seus redatores e engessa a maneira              

de produzir. O novo fôlego para a linguagem literária trazido pelo New Journalism permite              

uma profundidade no tratamento das histórias, um registro detalhado e complexo das            

personagens abordadas. 
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O detalhamento do ambiente, as expressões faciais, os costumes e todas as outras             
descrições só farão sentido se o repórter souber lidar com o símbolos. Se puder              
atribuir significado a eles e, mais importante ainda, se tiver a sensibilidade para             
projetar a ressignificação feita pelo leitor (PENA, 2011, p. 55) 
  

  

Em paralelo à nova forma de produção jornalística, no modelo de agência de notícias,              

os redatores do Novo Jornalismo também encontraram uma lacuna deixada pelos romancistas            

a partir dos anos 60. Com o início marcado na década de 70 do século XIX, na Europa, só se                    

fixou na literatura americana após a Segunda Guerra Mundial. O Romance não era apenas um               

estilo literário, mas se tornou um fenômeno nos anos 30 e se perpetuou por três décadas. Os                 

romancistas passaram a ocupar os jornais como um espaço para adquirir experiências até             

alcançar o triunfo final, que era escrever seu Romance. 

  

Não existia algo como um jornalista literário trabalhando em revistas ou jornais            
populares. Se um jornalista aspirava a status literário, o melhor era ter o bom senso e                
a coragem de abandonar a imprensa popular e tentar entrar para a grande liga              
(WOLFE, 2005, p.18) 
  

Retornando às redações jornalísticas, conforme Lima (2005), a nova linha de produção            

de reportagens pode ser creditada a dois fatores: a divisão dentro das redações (entre              

jornalistas que cobriam o dia a dia, com matérias quentes, e aqueles que se dedicavam as                

features, matérias frias). As notícias quentes ganhavam destaque e geravam competição entre            

veículos jornalísticos - pelo furo de reportagem. As frias ganharam o rótulo de matérias de               

interesse humano, o que tinha conotação de menos atraente. Contudo, a liberdade dentro desse              

tipo de produção possibilitava a experimentação da linguagem literária. 

Ao final dos anos 50 e início dos 60, os jornalistas de reportagens especiais passaram a                

experimentar a produção de seus trabalhos no estilo de romance. Assim, o Novo Jornalismo              

passa a ganhar força. “A reportagem estilosa era algo com que ninguém sabia lidar, uma vez                

que ninguém costumava pensar que a reportagem tinha uma dimensão estética” (WOLFE,            

2005, p.22).  

Segundo Lima (2005), esse estilo de escrita pode ser compreendido como uma            

alternativa jornalística para tornar suas produções mais mobilizadoras, o que se atinge por             

meio de uma qualidade narrativa encontrada na literatura. As técnicas jornalísticas são            

aperfeiçoadas e a expressão do real se potencializa. “A objetividade da captação linear, lógica,              
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somava-se a subjetividade impregnada de impressões do repórter, imerso dos pés à cabeça no              

real” (LIMA, 2004, p. 195). 

Já final da década de 60, o novo estilo já se mostra solidificado e faz uso de recursos                  

técnicos próprios para narrar a realidade, já que “os romancistas mais sérios, ambiciosos e              

supostamente talentosos haviam abandonado o terreno mais rico do romance: especificamente           

a sociedade[...]” (WOLFE, 2005, p.50) 

Ainda de acordo com o autor, nesse período, a sociedade norte-americana se mostrava             

rica em termos de efervescência cultural. E o espaço deixado pelos romancistas permitiu que              

os jornalistas descobrissem novos recursos para a construção narrativa, ligados ao romance de             

realismo social. 

A construção cena a cena - permitia que a história fosse narrada de maneira detalhada,               

recorrendo o mínimo possível à narrativa histórica. O registro de diálogos completos            

possibilitava o envolvimento do leitor e definição da personagem. O ponto de vista em              

terceira pessoa, o qual apresenta cada cena ao leitor por meio de um personagem particular,               

possibilita experimentar a realidade emocional de cada um; E o registro de gestos, hábitos,              

maneiras, costumes, estilos como maneira de mostrar ao leitor a vida real das pessoas              

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

Na Europa, a literatura hispano-americana ganha destaque com o nouveau roman           

(corrente literária francesa). O modelo proporciona a capacidade de emoção, de reprodução            

imaginária da realidade. “O new journalism é quente, a literatura hispano-americana do            

período, idem. Ambos procuram evocar o leitor para um reordenamento tanto intelectual            

quanto emocional. O nouveau roman [...] só trabalha uma via de acesso, portanto é mais               

parcial, mais incompleto” (LIMA, 2004, p. 199). No Brasil, em 1966, dois veículos se              

destacaram pela proposta inovadora: a Revista Realidade e Jornal da Tarde. 

Por parte da comunidade literária, houve resistência em aceitar a forma de se produzir              

do Novo Jornalismo, pois acreditavam que o material cru de suas produções já estava pronto -                

já que partiam de histórias reais (WOLFE, 2005). 
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Na década de 70, os movimentos e transformações sociais já foram assimilados nos              

EUA. A imprensa já se apropria do experimentalismo do New Journalism em uma nova fase               

do jornalismo literário, mas deixando de lado o que foi considerado um exagero no estilo.               

Manteve-se a construção de cenas, a variação de ângulos, aproveitamento de diálogos e uso              

de detalhes dos ambientes. 

  

2.1.5 Estrutura do Jornalismo Literário e a estrela de sete pontas 

 A amplitude do Jornalismo Literário permite uma descrição de fatos em sua            

complexidade, sem perder o compromisso com os fatos. Assim, os leitores se aproximam e se               

identificam com as histórias de vida do outro. A narrativa permite “ultrapassar os limites dos               

acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, exercer plenamente a          

cidadania, romper as correntes burocráticas do lead, evitar os definidores primários e,            

principalmente, garantir perenidade e profundidade aos relatos” (PENA, 2011, p.13) 

Inclusive, os itens citados acima formam a chamada estrela de sete pontas. Esse             

conjunto facilita a compreensão sobre a estrutura de textos do Jornalismo Literário. A             

primeira característica a ser destacada é a potencialização dos recursos jornalísticos. O            

Jornalismo Literário vai ao encontro das técnicas utilizadas na forma de produção da atividade              

tradicional, mas além disso, potencializa esses princípios e constrói novas estratégias de            

narrativa. 

Romper características básicas é a segunda ponta da estrela. Esse rompimento diz            

respeito a pontos bem conhecidos e que marcam o exercício jornalístico. Nas produções             

desenvolvidas no Jornalismo Literário não há preocupações com o deadline, nem com a             

atualidade do fato, por exemplo. O cerne da obra está para além disso. 

 Dessa forma, pode-se passar para o terceiro ponto, a amplitude. Abranger a realidade             

do fato para além do acontecimento, permite uma contextualização daquela ação, suas            

motivações, personagens, tornando a narrativa mais completa e complexa. Isso resulta na            

aproximação das pessoas retratadas com os leitores, já que exibe questões humanas - que são               

complexas e profundas. 

 A quarta característica está ligada à sociedade, ao exercício de cidadania. As            

temáticas, assim como as diferentes formas de abordagem, geram impacto e influenciam na             

formação do sujeito enquanto cidadão. 
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 Sair da cientificidade do jornalismo diário, ligado ao lead, torna o texto mais humano,              

desvencilhando-se da objetividade e da concretude. A criatividade na forma de apresentar os             

acontecimentos forma a quinta ponta da estrela. 

 Ouvir o cidadão comum, e não apenas fontes que “validem” os dados coletados             

valoriza o humano. É aberto espaço para pessoas que genuinamente tem propriedade em sua              

fala, já que seus discursos partem de suas experiências. As histórias e opiniões, as quais               

abordam temáticas e pontos de vistas diferentes, provém apenas daqueles que vivem            

determinada realidade e está fora da bolha de profissionais específicos. 

 Por fim, as narrativas jornalísticas literárias se tornam profundas, e essa característica            

fecha a estrela de sete pontas. O tratamento para além do superficial, constrói um enredo               

multifacetado, que traz a voz do outro, sua vivência, seus anseios, certezas, a complexidade              

do ser humano, sua relação com o próximo e as diferentes histórias dentro da realidade em                

que está inserido. 

 Lima (2004) também apresenta algumas características e técnicas do jornalismo          

literário, que podem ser exibidas em seis tópicos. Inicia-se pela exposição de uma ação              

secundária, que permite uma contextualização em relação a ação principal que é retratada. 

 O relato detalhado no presente permite dinamizar o acontecimento, já que as ações são              

descritas conforme a ordem de seus desdobramentos. O ponto de vista segue como terceira              

técnica, em que será determinado por qual perspectiva o leitor acompanhará o fato. Utilização              

de metáfora para apresentação de uma situação complexa compreende o quarto recurso. Por             

fim, uso de citações moderadamente, identificação e verificação de fontes e documentações            

fecham o leque de características. 

O jornalismo literário cumpre, então, um papel de transformador social, já que valoriza             

as diferentes vozes, aborda assuntos com profundidade, sem perder a preocupação com a             

veracidade dos acontecimentos (HOFFMANN; RADDAZ, 2010) 

As produções de interesse humano são marcadas pela narrativa literária - conforme o             

estilo em que as histórias e suas personagens são descritos -, mas mantém o compromisso               

com a verdade dos fatos. 

  

2.2 NARRATIVA 

Por meio dela, é possível compreender o mundo e como cada sujeito está inserido              

nele. Permite relacionar fatos em ordem e perspectiva, de maneira organizada. O termo             
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narrativa pode ser empregado em diferentes sentidos. Como apontam Reis e Lopes (2002), a              

narrativa pode ser entendida enquanto enunciado, como o próprio ato de relatar ou como uma               

temática representada pode esses enunciados. 

Para Motta (2005), a narrativa “traduz o conhecimento objetivo e subjetivo do mundo             

(o conhecimento sobre a natureza física, as relações humanas, as identidades, as crenças,             

valores e mitos, etc.) em relatos” (p.2). Segundo o autor, a forma como se narra está carregada                 

pela qualidade de explanar uma sucessão de camadas de transformação. O ato de narrar vem               

antes mesmo no ser humano desenvolver suas linguagens, sendo “uma manifestação que            

acompanha o homem desde a sua origem” (GANCHO, 2003, p.6) 

A narrativa articula história e discurso, uma vez que a história compreende a realidade              

rememorada no texto narrativo e o discurso como a forma que o narrador apresenta essa               

realidade para o leitor (TODOROV, 1966 apud REIS;LOPES, 2002). Para isso, o relator se              

utiliza de categorias e práticas da narrativa, como 

  
a personagem e suas modulações de relevo, composição e caracterização; o espaço e             
os seus diversos modos de existência; a ação e as suas variedades compositivas.             
Essas categorias da história submetem-se a procedimentos de representação         
elaborados no plano do discurso: o tempo compreende virtualidades de tratamento           
em termos de ordenação, de velocidade narrativa, etc.; a perspectiva narrativa           
condiciona a imagem que da história se faculta, com inevitáveis projecções           
subjectivas e incidências semio-estilísticas. E no âmbito da narração operam-se          
igualmente opções decisivas, quer quanto à sua colocação temporal, quer quanto ao            
nível narrativo contemplado, quer ainda quanto ao tipo de narrador adooptado           
(REIS;LOPES, 2002, p. 272-273) 

  

Gancho (2003) destaca que a composição da narrativa se dá pela resposta às perguntas              

o que aconteceu? Quem viveu os fatos? Como? Onde? Por quê? Dessa forma, estrutura-se nos               

elementos enredo, personagens, tempo, espaço, narrador. Entretanto, antes de adentrar          

detalhadamente na organização da narrativa, é interessante observar as perguntas apresentadas           

pela autora. Dentro da comunicação, essas questões são a base do texto jornalístico             

tradicional, compondo o lead. A partir disso, é possível compreender as produções             

jornalísticas como narrativas e estudá-las por meio da narratologia? 

A resposta para essa pergunta é afirmativa, mas nem sempre foi assim. Conforme             

Araújo (2012), durante anos, o estudo da narrativa esteve ligado somente à literatura, e as               

investigações se davam em três modos literários, em especial, o romance, gênero considerado             

narrativa em sua forma plena. Contudo, a partir da segunda metade do século XX, nomes               
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como Roland Barthes, Claude Bremond, Gérard Genette e Algirdas Julius Greimas foram            

responsáveis por debates e mudanças nos estudos da narrativa, 

  
contribuindo para a transformação da narratologia, numa área de estudos          
interdisciplinar, transdisciplinar e, por vezes, contradisciplinar. Com isso, a narrativa          
deixa de estar associada apenas à linguagem verbal escrita, para ser encarada como             
um fenómeno universal, amplamente vasto, susceptível de apresentar-se sob         
diferentes suportes e em tempos diversos (ARAÚJO, 2012, p.4) 
  

Dessa forma, os estudos narrativos se mostram importantes para a compreensão das            

narrativas jornalísticas, pois “embora todas as narrativas tenham efeitos sobre o público, as             

jornalísticas possuem uma responsabilidade com o real, que deve ser respeitada, sob pena de              

poderem causar graves alterações no espaço público”(ARAÚJO, 2012, p.6-7) . As           

construções apresentam visões reconstruídas dos fatos e auxiliam na leitura da sociedade. 

  

2.2.1 Narrativa Jornalística 

O jornalismo se desenvolve como um contador de histórias. Representa a vida de             

pessoas, com seus dramas, conquistas, derrotas e vitórias. “É sobre esse pano de fundo da               

cultura e do tempo humanos[...] que o jornalista trabalha, e no qual ele se encontra com seus                 

leitores ou ouvintes. Nesses termos, podemos falar de uma poética e de uma narrativa              

jornalística, assim como falamos em uma poética e uma narrativa literária” (MOTTA, 2005,             

p.36) 

Ainda de acordo com Motta (2005), profissionais da comunicação perceberam que os            

sujeitos vivem narrativamente suas trajetórias de vida. Com isso, exploram o discurso            

narrativo em suas produções a fim de causar efeitos de sentido. Porém, é importante não               

confundir a instigação com invenção. “Os enunciados jornalísticos não possuem          

ficcionalidade[...] Mas narram sucessões de estados de transformação, ainda que de forma            

fragmentada e dispersa” (MOTTA, 2005, p.29) 

A realidade recriada por meio da narrativa jornalística adquire, então, uma estrutura            

com clímax e desfecho, apresentando histórias de pessoas reais por meio de personagens e,              

assim, as produções se expressam como uma narrativa inédita e completa. A própria             

nomenclatura de gêneros jornalísticos já evidencia essa representação, pois ”a própria           

etimologia da palavra – reportare, quer dizer: transportar – indica um movimento de             

transporte de uma determinada realidade para o público” (ARAÚJO, 2012, p.5) 
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Esta apresentação tem como principal estratégia provocar o efeito de real. Por meio de              

recursos de linguagem, o jornalista fixa o relato no presente, em que a partir da observação                

do atual, se narra o passado e se antecipa o futuro. “Oferece ao leitor um lugar empírico desde                  

onde se pode observar o mundo, compreender o passado e especular sobre o futuro. Oferece               

ao homem moderno, na sua dispersão e evasividade, uma forma de compreender seu mundo e               

sua existência” (MOTTA, 2005, p.9) 

A narrativa jornalística, então, constrói-se entre os efeitos de real e efeitos de sentido,              

como a dor, a compaixão e surpresa, por exemplo. Se dá pela busca em vincular fatos e criar                  

catarse. Utiliza-se de recursos e figuras de linguagem, que intencionalmente, ou não, geram             

emoções. “Eles promovem a identificação do leitor com o narrado, humanizam os fatos brutos              

e promovem a sua compreensão como dramas e tragédias humanas” (MOTTA, 2005, p.11) 

As narrativas jornalísticas são definidas por Araújo (2012) como produtos culturais,           

visto que a abordagem do real com a produção de sentido se dá pela ressonância da realidade                 

observada e na qual construída. O conjunto de produções consumidas, isoladamente, pelo            

leitor passa a construir uma narrativa e encadeamento. Isso permite, então, uma leitura da              

sociedade em que está inserido, em que os produtos jornalísticos 

  
narram não apenas os fatos historicamente localizados, mas constroem a realidade           
social re-significando-a mediante elementos presentes no universo cultural. Narram         
os dramas e tragédias da vida humana, os conflitos, as lutas, as utopias, os sonhos, os                
medos, os desejos, as frustrações, os sentimentos de personagens [...] (MOTTA;           
COSTA;LIMA, 2004, p.34) 

  

E, segundo Motta (2005), ainda que se aspire por uma construção isenta e imparcial, a               

narrativa jornalística sempre irá destacar o recorte da realidade que transgrida algum preceito             

ético ou moral. Como o próprio autor aponta, o jornalismo é uma linguagem argumentativa,              

com uma retórica, pois há sempre uma intenção ao se narrar, que nenhuma narrativa é               

ingênua. Entretanto, as rotinas nos veículos de comunicação e a pressão pela entrega de              

material afetam nesse na construção. 

No modo de produção do jornalismo tradicional, o jornalista fica condicionado a            

discrição, sem se colocar como um narrador, mas como mediador. “É um narrador que nega               

até o limite a narração. Finge que não narra, apaga a sua presença. Faz os fatos surgirem no                  

horizonte como se estivessem falando por si próprios” (MOTTA, 2005, p. 8-9). Para suprimir              

sua presença, a construção passa de narrativa para descrição, com o intuito de tornar os relatos                
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objetivos, claros e concisos, atendendo as demandas do padrão de produção. Ainda que             

“confere à descrição um importante papel na construção da legibilidade e da coerência do              

texto narrativo”(REIS; LOPES, 2002, p.94), essa ação afasta e descaracteriza a atuação do             

narrador diante da história. 

Esse distanciamento vai contra o próprio propósito da profissão, pois como frisa             

Araújo (2012), “uma aproximação entre linguagem narrativa e discurso jornalístico só poderá            

gerar bons resultados, uma vez que, – podemos admitir –, o trabalho dos jornalistas gira em                

torno da produção de narrativas, tendo a realidade factual como grande referente” (p.5) 

Para Motta (2005), é essa relação entre construção jornalística, com subsídios de            

elementos narrativos que “[...] confere uma singularidade à narrativa jornalística em relação            

às narrativas da história ou da literatura. O jornalista narra continuamente a história do              

presente imediato, urna história fugidia, inacabada, aberta, mas, uma história”(MOTTA, 2005,           

p.43-44). O autor ainda destaca que é a partir das narrativas que construímos memórias,              

“identidades, a nossa biografia, a nossa história, o nosso passado, presente e futuro”             

(MOTTA, 2005, p.3). 

  

2.2.2 Estrutura narrativa 

Para além da construção de história, a narrativa também se constitui enquanto            

estrutura. Basicamente, cinco elementos sustentam o desenvolvimento da narrativa. Enredo,          

personagens, tempo, espaço e narrador. Inicialmente, conforme Gancho (2003), o enredo irá            

contemplar o conjunto dos fatos de uma história, a qual irá se organizar pelo conflito,               

entendido como “qualquer componente da história (personagens, fatos, ambiente, ideias,          

emoções) que se opõe a outro, criando uma tensão que organiza os fatos da história e prende a                  

atenção do leitor” (GANCHO, 2003, p. 11). É esse embate que irá acomodar a exposição,               

complicação, clímax e desfecho. 

Na exposição o leitor é situado sobre a história. Neste momento há a apresentação dos               

personagens, tempo e espaço onde se os fatos irão se desenvolver. É na exposição que a                

caracterização dos personagens “faz delas unidades discretas identificáveis no universo          

diegético em que se movimentam e relacionáveis entre si e com os outros componentes              

diegéticos”(REIS; LOPES, 2002, p.51). Essa designação pode ser aplicada em diferentes           

esferas, como psicológica, física e social. 
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Por complicação, denota-se o período de desenvolvimento do conflito. O clímax           

corresponde ao momento de maior tensão, sendo o ponto máximo do conflito. E por fim, no                

desfecho, há a solução das tensões, configurando-se em finais felizes, surpreendentes,           

trágicos, cômicos (Gancho, 2003). 

Para Reis e Lopes (2002), há uma categoria fundamental na construção da narrativa, a              

personagem. Para os autores, “a personagem evidencia a sua relevância em relatos de diversa              

inserção sociocultural e de variados suportes expressivos” (REIS; LOPES, 2002, p.314). É a             

personagem responsável pelo desenvolvimento do enredo. Quanto à sua caracterização,          

Gancho (2003) as classifica como planos e redondos. 

As personagens planos são menos complexos, já que sua caracterização se dá por             

poucos atributos. As duas categorias mais conhecidas de personagens planos são o tipo e a               

caricatura. A primeira é uma figura de fácil reconhecimento, pois possui características típicas             

e invariáveis. A segunda apresenta características fixas e estereotipadas. Em contrapartida, os            

personagens redondos são mais complexos e apresentam características mais variadas, como           

físicas, sociais, ideológicas, políticas e morais. 

Conforme Reis e Lopes (2002), a caracterização das personagens atua com forte            

influência na construção dos relatos, seja no que diz respeito a história em si, como também                

no discurso. A composição dessas figuras também está atrelada ao olhar do narrador, em que  

  
a caracterização (sobretudo a directa) constituirá um domínio de inevitável          
manifestação, pela via da subjectividade, das posições ideológico-afectivas do         
narrador em relação à personagem visada; e uma tal posição será decisiva para a              
definição dos fundamentais eixos semânticos que regem a construção da narrativa”           
(REIS; LOPES, 2002, p. 54) 

  

No que confere ao tempo, Gancho (2003) define categoria como a determinação da             

época em que a história se desenvolve, bem como ao período de duração da narrativa. A                

autora classifica em tempo cronológico aquele que “transcorre na ordem natural dos fatos no              

enredo, isto é do começo para o final”(p.21) e em psicológico o tempo que ”transcorre numa                

ordem determinada pelo desejo ou pela imaginação do narrador ou dos personagens, isto é,              

altera a ordem natural dos acontecimentos” (p.21). 

Reis e Lopes (2002) apresentam outras denominações na apresentação do tempo em            

uma narrativa. Conforme os autores, é possível distinguir o tempo em duas dimensões, o da               
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história e o do discurso. O primeiro se apresenta, basicamente, da mesma forma como a               

definição feita por Gancho (2003) para tempo cronológico. Já o tempo do discurso 
pode ser entendido como consequência da representação narrativa do tempo da           
história[...]resulta da articulação das duas dimensões que é possível conhecer no           
tempo: o tempo da história é múltiplo e a sua vivência desdobra-se pela diversidade              
de personagens que povoam o universo diegético; por sua vez, o tempo do discurso é               
linear e sujeita o tempo da história à dinâmica de sucessividade metonímica própria             
da narrativa (REIS;LOPES, 2002, p.408-409) 

  

Em relação ao espaço, compreende-se o lugar onde se passa a ação em uma narrativa,               

e “tem como funções principais situar as ações dos personagens e estabelecer com eles uma               

interação, quer influenciando suas atitudes, pensamentos ou emoções, quer sofrendo eventuais           

transformações provocadas pelos personagens” (GANCHO, 2003, p.23). O espaço ganhará          

sentido de cenário, no qual os personagens irão se movimentar. 

Reis e Lopes (2002) destacam o espaço para além dos componentes físicos, mas,             

também, em um sentido maior, abarcando a esfera social e até psicológica. Gancho (2003)              

denomina esse espaço como ambiente,“para designar um “lugar” psicológico, social,          

econômico, etc” (p.23). O conceito define que a personagem está inserido em um determinado              

tempo e espaço, e outras determinantes que o cerca. 

Quanto ao narrador, esse pode atuar em terceira ou primeira pessoa. Conforme Gancho             

(2003), o narrador em terceira pessoa não participa dos fatos que narra. Dentro deste grupo               

encontram-se o narrador intruso, que julga o comportamento dos personagens e o narrador             

parcial, o qual se identifica com com uma das pessoas inseridas na história, proporcionando a               

ela mais espaço. 

No que se refere ao narrador em primeira pessoa entende-se como aquele que participa              

diretamente do enredo que narra. Neste grupo, assim como o anterior, é possível dividí-lo em               

dois subgrupos. Aquele que narra apenas os fatos dos quais participou, mas não é o               

protagonista e o narrador que atua como personagem principal, denominados de narrador            

testemunha e narrador protagonista, respectivamente (GANHO, 2003).  

Araújo (2012) aponta para a rigidez do jornalismo tradicional quanto à posição do             

narrador. Para o autor, o 
mito da objetividade faz com que o trabalho jornalístico dê proeminência aos factos             
e caminhe, continuamente, para um apagamento da figura do profissional. O           
jornalista é, muitas vezes, visto como um mero mediador, que conta, sem,            
necessariamente, narrar. Isso significa que a crença na existência de um           
narrador-jornalista é essencial para olharmos a práxis jornalística, como resultado do           
olhar de um indivíduo sobre determinado acontecimento (ARAÚJO, 2012, p.11) 

28 



  

Segundo Reis e Lopes (2002), não há como desvencilhar a figura do narrador com a               

história, pois “ele se denuncia pelas simples existência do relato, resultado material do acto              

narrativo; trata-se, mais do que isso, de apreender, nos planos ideológico e afectivo, essa              

presença como algo que, de certo modo, pode aparecer como excessivo e inusitado”             

(p.207-208). 

Com isso, mesmo que se busque tornar o jornalista mais imparcial possível, toda             

construção feita pelo profissional estará carregado de sentido e partirá da sua bagagem             

adquirida . “Desse modo, a aplicação do conceito de narrador, enquanto sujeito do enunciado,              

– isto é, gestor textual das ações, tempos, espaços e personagens –, ao jornalismo, pode               

livrar-nos do perigo da estória única e alertar-nos, ao mesmo tempo, para a existência de               

várias verdades em uma mesma realidade” (ARAÚJO, 2012, p.11) 

De acordo com Gancho (2003), outra forma de registro de linguagem em uma             

narrativa para além da narração, ou fala do narrador, está o espaço de registro de expressão                

dos personagens, os chamados discursos. A autora aponta três possibilidades de apresentação            

dessas manifestações, discurso direto, indireto e livre. Ao primeiro cabe a menção da fala              

integral da personagem, em que o narrador não faça nenhum tipo de interferência. O discurso               

indireto se dá pela fala da personagem por meio do narrador, na qual há a intermediação entre                 

pessoa retratada e leitor. Por último, o discurso livre permeia entre o direto e indireto, pois                

apresenta expressões utilizadas pela personagem com a mediação do narrador.  

 

2.3 JORNALISMO HUMANIZADO 

 Ao partir da ideia que o ato de se comunicar de maneira complexa é uma característica                

que nos difere dos demais seres e essencialmente social, é possível afirmar que o jornalismo é                

humanizado. “o jornalismo, como um ato de comunicação, surgiu exatamente por esta            

capacidade dos humanos de criar sistemas que lhes permitam compartilhar informações,           

pensamentos e ideias. Portanto, sim, o fazer jornalístico é uma ação humana“ (IJUIM, 2012,              

p.3). 

 Contudo, o que se busca trabalhar neste capítulo é a relação entre jornalista e              

entrevistado, a valorização da fala dos sujeitos e o tratamento dado às produções jornalísticas              

a respeito da complexidade dos fenômenos sociais e daqueles que participam da ação. O              

estudo deste vínculo parte do entendimento que “ouvir e escrever os relatos das personagens              
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constitui-se numa arma contra a estagnação elaborativa da concepção vertical de mediador”            

(SILVA, 2010, p.1). 

Conforme Braghini e Lüersen (2014), humanização em reportagens jornalísticas         

ultrapassa a concepção das pessoas enquanto fontes, mas as reconhece enquanto personagens            

das histórias. Ao apresentar um acontecimento por meio de narrativas daqueles que se fizeram              

presentes no fato, é permitida uma visão mais detalhada, que auxilia na interpretação do              

acontecimento e também aproxima o leitor de determinada realidade. “Passando ao leitor não             

apenas o relato do entrevistado e as informações que ele possui, mas sobretudo quem ele é,                

onde ele está, por que ele está ou esteve lá” (BRAGHINI; LÜERSEN, 2014, p. 10-11). 

 O jornalismo atua como meio construtor de narrativas da vida real. O compromisso do              

repórter não se basta na compreensão e difusão simplista de fatos, dados, pesquisas, mas na               

apresentação de histórias humanas. “Vale lembrar que o jornalista não se relaciona apenas             

com um objeto de conhecimento, mas também com outros seres humanos envolvidos no             

processo comunicativo. Portanto, para entender os fenômenos sociais é necessário          

compreender as ações dos sujeitos”(ALVES; SEBRIAN,2008, p.8) 

 Segundo Alves e Sebrian (2008), a atuação do jornalista é perpassada pela observação,             

percepção e reflexão da sociedade e não apenas se restringe a funções técnicas. Com isso,               

entende-se que o fazer jornalístico deveria ter como base o humano, com valorização de seus               

sujeitos - pessoas comuns. Em outras palavras, o jornalismo humanizado deveria ser uma             

redundância. 

A humanização dos relatos não se prende a características tradicionais do jornalismo,            

como a objetividade. É a apresentação dos personagens, com suas aflições, medos, desejos, e              

não como “coisas”. Para Ijuim (2016) o jornalismo humanizado começa antes mesmo da             

pauta, mas na própria consciência do repórter. Para compreender o jornalismo humanizado de             

forma mais aprofundada, é preciso, anteriormente, resgatar os estudos do que se entende por              

humanização. 

  

2.3.1  Uma breve trajetória sobre a humanização 

Jorge Kanehide Ijuim é um dos principais autores do jornalismo humanizado. Ijuim            

apresenta em Humanização e desumanização no jornalismo: algumas saídas (2012) um           

panorama do que se assimila por humanização. 
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O escritor aponta que entre os séculos XV e XVI o Humanismo Clássico apresenta              

uma nova forma de visão sobre o ser humano, uma ruptura ao teocentrismo medieval e busca                

por autonomia pelo uso da razão. Esse olhar que surge sobre os sujeitos, parte de uma                

perspectiva antropocêntrica, ou seja, o indivíduo como centro das reflexões. A Revolução            

Científica e a evolução do pensamento iluminista também contribuíram para essa           

transformação no modo de pensar e agir da sociedade. ”O ‘esclarecimento’ estabeleceu as             

bases para o desenvolvimento da era Moderna – a humanização da sociedade pela             

socialização do saber” (IJUIM, 2012, p. 5) 

No século XIX, o humanismo marxista surge com o objetivo de libertar as pessoas de               

toda e qualquer forma de alienação e opressão, a qual tornou os sujeitos egoístas e distantes                

do coletivo. Posteriormente, no período de XX, Jean-Paul Sartre defende o Existencialismo            

como forma de humanização. “Considera o homem como um projeto em permanente devir,             

responsável pela soma de seus atos; que vive subjetivamente, mas que supera a si próprio, na                

perseguição incessante de fins transcendentes” (IJUIM, 2012, p.6).  

O autor ainda destaca que, já ao final do século, o pensador Mario Luis Rodriguez               

Cobos reconhece que as reflexões a respeito de humanização surgem como tentativas para             

superar a dor e o sofrimento e são importantes para a constituição de novos olhares sobre a                 

humanização. Cabos, segundo Ijuim, visualiza como atitudes humanizadas aquelas que          

considerem e respeitem diferentes posições humanistas.“O Humanismo Universalista [...] ao          

se dispor a pensar o futuro, denota-se a determinação de relevar o mal-estar e as angústias                

passados e olhar de forma otimista e pacífica para um novo tempo” (IJUIM, 2012, p.7) 

  

2.3.2 Modernização da imprensa e a “coisificação” 

A imprensa moderna dá seus primeiros passos no século XVII, já com as             

características conhecidas atualmente: atualidade, periodicidade, difusão. Os veículos de         

comunicação dessa época eram geridos, em sua maioria, pela burguesia, que se utilizava dos              

meios para explanar suas ideias.  
Tais esforços impulsionaram movimentos como a Revolução Francesa, que         
desencadeou mudanças profundas no quadro político por toda a Europa, como           
colaboraram para alterações fundamentais no sistema econômico, marcadas        
essencialmente pela a Revolução Industrial (IJUIM, 2012,p. 3 - 4) 
 

 Ainda de acordo com o autor, no século XIX, o desenvolvimento tecnológico, junto             

com crescimento econômico e aumento da população alfabetizada foram a base para a             
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consolidação da institucionalização dos veículos de imprensa. Os periódicos passam a           

cumprir um papel importante na tomada de decisões da população, que se baseia nas              

informações veiculadas fundadas na imparcialidade e exatidão. Contudo, a imprensa começa           

a atuar, principalmente, como empresa capitalista, movidas por interesses comerciais 

 De acordo com Ijuim (2016), os veículos sofreram também a influência do            

pensamento positivista, na perspectiva científica, o que levou a uma objetificação e            

padronização dos modelos jornalísticos, em um volume maior de informações e de maneira             

rápida. “Há muitos outros aspectos desses modelos da modernidade que conduzem a uma             

padronização cega e, por que não, da desumanização do jornalismo” (IJUIM, 2016, p.4) 

Silva (2010) também credita a esse movimento, que gira em torno da objetividade,             

comprovação concreta, a implantação de uma visão dura dos fenômenos sociais pelo            

jornalismo. 
O rigor racionalizante – e racionalizador – da ciência define certos códigos            
sócio-culturais que, inconscientemente, determinam posturas, maneiras de pensar e         
agir, de como fazer e como pensar. Quando adota esse pensamento de racionalidade             
da ciência, a imprensa acredita na concordância perfeita entre o racional e a             
realidade(SILVA, 2010, p.7) 

  

A visão dentro das redações se limita a ver os sujeitos e suas ações apenas como                

objetos, coisas e esse pensamento ainda se estende até os dias atuais. Vale retomar que o                

movimento humanista, a partir no século XV, e, posteriormente, os preceitos iluministas,            

trouxeram com força a proposta de um olhar ao humano, que influenciou o fazer jornalístico. 

  

[...] o jornalismo é desenvolvido graças à exclusiva capacidade humana de criar            
sistemas de comunicação. Como foi sistematizado, sobretudo a partir da          
modernidade, este incorpora os influxos humanizadores do pensamento moderno, o          
que lhe proporciona a oportunidade de operar no processo de humanização da            
sociedade (IJUIM, 2012, p. 4 - 5) 

  

Entretanto, o outro caminho percorrido na modernidade, científico e objetivo para           

compreender o ser humano, se sobressaíra na construção de narrativas desses periódicos. O             

jornalismo encontra-se, muitas vezes, engessado e o profissional apresenta dificuldades no           

tratamento dos personagens, na descrição e reconstituição de suas características, defeitos e            

qualidades, conflitos e consensos, ou seja, há uma dificuldade de apresentá-lo como humano. 

  

O exagero de boa parte da imprensa em informar superficialmente empobrece o            
jornalismo, reduz seu valor social, minimiza seu papel de auxiliar na construção de             
saberes [...] As narrativas impregnadas de vida, de imagens, de histórias e,            
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consequentemente, de informações implícitas e explícitas deixaram de ser         
produzidas, talvez pela cobrança pela agilidade, imposta pelo padrão da imprensa           
(MONTIPÓ; FARAH, 2009, p.7) 
  

De acordo com Silva (2010), essa padronização das produções tornou as notícias frias             

e semelhantes umas das outras, na qual não há uma identificação ou proximidade com o leitor.                

“Mal notamos quem produziu aquele fato e o seu contexto social, porque o texto, na maioria                

das vezes, está munido de informações de especialistas, que, geralmente não vivenciaram tal             

situação, que a conhecem apenas por meio de conceitos e não pela experiência” (SILVA,              

2010, p.1) 

A busca por falas de autoridades e a validação das informações descritas pelo             

jornalista passam a guiar a rotina de produção. As atuais tecnologias também influenciam             

nesse processo, pois abrem uma lacuna entre as pessoas, na qual a busca do repórter se basta                 

em um digitar de teclados. Além disso, a redução das equipes de trabalho, pressão e               

sobrecarga de contribuem para um olhar cada vez mais desumano. “A “desumanização” do             

ambiente de trabalho vinha sendo uma de minhas preocupações há algum tempo[...] A             

crueldade do modo de produção capitalista não tem deixado muitas brechas para que             

possamos ter esperanças num jornalismo melhor”(IJUIM, 2016, p.7) 

É possível, por meio de uma simples pesquisa, observar casos de manifestações            

extremistas, que julgam, marginalizam e isolam camadas e grupos, onde 

  

De um lado, o europeu, branco, detentor da ciência, da cultura e do poder econômico;               
do outro, o colonizado, o explorado, o negro, o índio, o pobre, o selvagem, o               
marginal. De certa forma, o pensamento moderno levou à imprensa o mesmo            
pensamento abissal – que separa, discrimina, exclui e marginaliza. (IJUIM, 2012, p.            
15) 

  

 Esse desprezo em relação ao outro, em especial quando se trata de grupos já              

marginalizados pela sociedade se mostra gritante. A imposição social de padrões e modelos             

também se somam nesse processo, em que “a naturalização dessas ideias interfere na postura              

adotada por setores da Imprensa brasileira, assim como suas práticas – como uma produção              

cultural educada sob essa hegemonia – colaboram para tal naturalização” (IJUIM, 2017, p.6) 

Todavia, há exemplos de profissionais e veículos que visam a valorização da fala do              

cidadão comum, que 

  
propõe-se a fomentar a recuperação do prazer e do desejo de descobrir as pessoas, o               
contexto social em que vivem, no qual a narrativa teria uma marca autoral,             
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inovadora. Trata-se de humanizar as técnicas profissionais em prol da vitalidade do            
cotidiano, uma vez que a gramática jornalística atual não dá conta das demandas             
coletivas  (ALVES, F. A.; SEBRIAN, 2008, p. 7 - 8) 

 

 2.3.3  Por que humanizar? 

 Conforme Rozendo e Mega (2014), as reportagens de interesse humano são as            

ferramentas para evidenciar e trazer ao debate público questões de desigualdade social e             

econômica. Dessa forma, busca por uma “visão de mundo humanista, considerada como um             

novo paradigma da existência humana e que permitiria a sociedade alcançar outra forma de              

civilização” (ROZENDO e MEGA (2014) 

As produções retratam personagens marginalizados, silenciados pela sociedade e pela          

imprensa massiva, dando voz e protagonizando-os. As reportagens de cunho humanitário           

permitem que os sujeitos se coloquem no lugar do outro, aproximam personagens e leitores.              

“Seja a de um astro de Hollywood, que ganha milhões por filme, seja a do mendigo, que                 

carrega a casa nas costas, seja a de qualquer um de nós. Nossas semelhanças são               

avassaladoras” (BRUM, 2013, p.48) 

 Segundo Alves e Sebrian (2008), o fazer jornalístico exige uma observação e reflexão             

da sociedade, é ir além da factualidade para compreender os fenômenos sociais e seus              

sujeitos. 
O jornalismo humanizado, portanto, não se propõe apenas a produzir textos           
diferenciados, com linguagem que usufrui dos recursos da literatura, que valoriza           
personagens. Mais que isso, busca a essência das ações humanas – é um olhar, uma               
perspectiva, um ponto de partida diferenciado (ALVES, F. A.; SEBRIAN, 2008, p.2) 
  

Alicerçado no pensamento moderno, o jornalismo “adotou não só os modos de            

produção capitalista, mas – e justamente por isso – incorporou o pensamento predominante             

desse mundo moderno” (IJUIM, 2012, p.12). Esse pensamento discrimina, exclui, impõe           

verdades absolutas e pré-julgamentos. 

Dessa forma, a humanização dos relatos busca dar voz àqueles que são silenciados e              

estereotipados, invisíveis aos olhos de muitos. Por meio de uma narrativa sensível, o jornalista              

se envolve com outros humanos, se coloca no lugar deles durante o processo de apuração dos                

fatos. Assim, o real papel do jornalismo se apresenta, enquanto “prática social imbuída de              

responsabilidades e funções” (MARTINS; SARDINHA, 2013, p.14). 

 Barros (2001) afirma que a humanização da produção vai além da narrativa. A autora              

defende que o repórter seja humano em tempo integral e não utilizar da sensibilidade somente               
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com o intuito de impressionar. Montipó e Farah (2009) também ressaltam a importância do              

jornalista se fazer presente na rua, conhecer diferentes pessoas, pois todas têm algo a dizer.               

“Também nas esquinas, nos barracos e onde não se possa ver, mas ainda assim              

existe”(MONTIPÓ; FARAH, 2009, p.5) 

 Aproximar as pessoas inseridas em diferentes realidades e mostrar suas diferenças e            

semelhanças, que todas têm nome, têm histórias, medos, credos, dúvidas, qualidades, são            

humanas. “Uma reportagem – ancorada na sensibilidade, na força e na fragilidade humana –              

pode trazer ao conhecimento da comunidade algo que a mobilize, que a inquiete. (MONTIPÓ;              

FARAH, 2009, p.10) 

Ijuim (2017) aponta três principais motivos para a humanização dos relatos           

jornalísticos. A partir de uma análise de veículos nacionais, o autor destacou pontos que              

apresentam a necessidade da mudança com que se trata os sujeitos. Inicialmente, frisa a              

caricatura do ser humano a partir da ignorância dos fenômenos sociais, suas complexidades e              

abrangência, faz com que as produções jornalísticas caiam em estereótipos. Essas ações            

banalizam as vidas dessas pessoas, de forma que elas não são mais mostradas como seres               

humanos, mas como caricaturas desses fenômenos “[...]Esta racionalidade tem levado a           

imprensa a constituir critérios de noticiabilidade que privilegiem o imediato em detrimento da             

reflexão sobre a complexidade das questões sociais. “ (IJUIM, 2017, p.3). 

A complexidade dos fenômenos é assinalada como segunda causa para humanização.           

As histórias, personalidade e valores dos sujeitos se reduzem a partir da supervalorização da              

ciência, da tecnologia. O fazer jornalístico se mostra simplista, reducionista. “Esta noção nos             

leva a considerar que o jornalista deve observar a realidade como um tecido de              

acontecimentos, de forma comprometida e solidária aos valores universais, identificada com a            

sociedade que este profissional (teoricamente) tem que servir“ (IJUIM, 2017, p.4) 

 O autor finaliza a lista com o reconhecimento e comunicação com o outro, visto que               

determinados grupos são invisibilizados pela imprensa brasileira, e quando apresentados são           

mostrados como “estranhos”. Quando a mídia reproduz esses pensamentos, reforçam          

estigmas, preconceitos e desqualifica o humano. 

 Há, portanto, a carência por um jornalismo que valorize os outros, dê lugar para suas               

falas, seus anseios, suas trajetórias de vida. E, com isso, proporcionar aos sujeitos a              

identificação com realidades e identidades diferentes das suas, o conhecimento e           

reconhecimento de outras personagens e cenários. A complexidade social inserida nas           
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narrativas jornalísticas permite uma leitura mais humana e próxima, pois retrata as            

semelhanças e disparidades presentes no cotidiano da sociedade. 

2.4 FLÂNEUR 

Sair às ruas, ouvir e dar valor à vivência de pessoas anônimas, apresentar um retrato               

da vida cotidiana, comum. Assim pode-se descrever a figura do flâneur e a ação de               

perambular, flanar por locais, vielas, histórias. “Conforme demonstra a história do jornalismo,            

os profissionais que se destacaram ao longo do tempo foram aqueles que souberam buscar no               

cotidiano pautas desconhecidas pelo público, algo novo” (VALENTINI; IJUIM, 2017, p.2) 

A prática dessa comunicação, que informa e narra de maneira subjetiva -, que mistura              

jornalismo e literatura, ofereceu um caráter sério e profundo as descrições de locais e pessoas               

isoladas socialmente. Essa passagem na abordagem de temáticas e sujeitos pode ser            

associadas a quatro princípios fundamentais, como destaca Sevcenko (2003). 

  

a condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade tradicional;            
a negação de todo e qualquer elemento de cultura popular que pudesse macular a              
imagem civilizada da sociedade dominante; uma política rigorosa de expulsão dos           
grupos populares da área central da cidade, que será praticamente isolada para o             
desfrute exclusivo das camadas aburguesadas; e um cosmopolitismo agressivo,         
profundamente identificado com a vida parisiense (p.30) 
  

 O flâneur, então, realiza a leitura das cidades e dos sujeitos que ali vivem e transitam.                

Ele reflete sobre esses sinais e, assim, constrói seus textos. “Não se trata de um dom natural                 

ou de uma habilidade herdada, mas de algo que compreende uma pedagogia. O flâneur mostra               

a reflexividade característica do especialista cultural, artista, escritor, jornalista, cientista          

social ou detetive” (FEATHERSTONE, 2000, 192). 

De acordo com Torres e Procópio (2014), quando o jornalista assume o papel de              

flâneur na sua leitura e interpretação da sociedade, há algumas características que marcam seu              

comportamento. Desde a ausência de pautas à busca por personagens comuns e simples, os              

espaços urbanos ganham uma escrita diferenciada do habitual, mas lírica e aprofundada. 

Para compreender o conceito e o trabalho do flâneur, é importante conhecer o             

contexto histórico e social em que esse estilo surgiu. Conforme Torres e Procópio (2014),              

durante o período de passagem dos séculos XIX e XX, o Brasil viveu uma fase de                

modernização da vida urbana, nos aspectos social e cultural, principalmente. Tal processo            

também influenciou o modo como se comportava a imprensa, que “em sintonia com o              
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momento, a modernização significava a urgência de se desenvolver” (TORRES; PROCÓPIO,           

2014, p.3) 

  

2.4.1 Da “higienização da sociedade” à valorização da fala das ruas 

O trabalho realizado nas redações jornalísticas passa a sofrer influências europeias no            

que diz respeito a métodos de atuação, aplicando um valor noticioso e informativo. Em              

paralelo a essa modernização que atingia a todas as esferas da sociedade, a figura do flâneur                

surge com um olhar às camadas marginalizadas e populares, as quais sofriam com as              

transformações sociais geradas a partir de uma “política de higienização social”. 

Ao serem afastadas dos centros urbanos, como forma de manter a imagem da cidade              

“limpa”, esses sujeitos excluídos passaram a ganhar espaço e voz por meio do trabalho do               

flâneur, que“ guiado pela curiosidade passou a percorrer a cidade descrevendo não apenas             

pessoas, mas cenas e lugares da cidade, que crescia de forma vertiginosa“ (VALENTINI;             

IJUIM, 2017, p. 3) 

Conforme Torres e Procópio (2014), essa intérprete passa a observar os           

acontecimentos da cidade moderna, interessado em personagens esquecidos. Porém, a figura           

do flâneur não surgiu no Brasil, mas nasceu e se tornou popular em Paris, no início do século                  

XIX. 

Segundo Valentini e Ijuim (2017), inicialmente, o fisiologista desponta como um ser            

que retrata a vida parisiense, a partir da ansiedade pela busca de informações. “Era através               

deste trabalho que cada personagem de Paris era conhecido, sua identidade registrada, quase             

como uma fotografia. Assim, os visitantes tinham nesses registros uma guia sobre a cidade              

que acabavam de conhecer“ (VALENTINI; IJUIM, 2017, p.3) 

Contudo, com o surgimento e crescimento no uso de outros equipamentos de registros,             

como a câmera fotográfica, o trabalho do fisiologista se tornou descartável. Neste contexto, o              

flâneur surge como seu sucessor. Nas suas observações e olhar diferenciado sobre o cotidiano              

e a sociedade não havia interesse econômico. 

Voltando ao contexto brasileiro, a passagem do século XIX para XX marcou a             

modernização dos espaços urbanos, especialmente o carioca, em diferentes aspectos (Torres e            

Procópio, 2014). Isso porque a cidade do Rio de Janeiro era a capital do país e o prefeito                  

Pereira Passos, a partir do início dos anos de 1900, deu início à reforma municipal, sob forte                 

influência dos costumes europeus. No período, a “intensa movimentação política da sociedade            
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brasileira, durante o século XIX, esteve intimamente atrelada à sua representação na            

imprensa, a ponto de se constituir uma das principais características da produção dos jornais              

da época” (TORRES; PROCÓPIO, 2014, p.4) 

Entretanto, a lógica de modernização econômica e técnica atua também na mudança de             

posicionamento do jornalismo, que busca pela cobertura de fatos e deixa um pouco de lado a                

opinião. 
Assim, modernizar a imprensa brasileira – sendo esta modernização difundida de           
acordo com as influências europeias – significava imbuir na produção de jornais o             
valor noticioso e informativo, em consonância ainda com os ideais de racionalismo e             
cientificismo da época (TORRES; PROCÓPIO, 2014, p.4) 

  

A figura de João do Rio, literato e jornalista, passa a atuar no contexto de               

“higienização das ruas” e modernização da imprensa. Neste cenário havia perseguição das            

camadas mais pobres e, em paralelo, nas redações, ocorriam mudanças nos modelos de             

produção. Por meio de sua postura enquanto repórter e flâneur, “isto é, através da procura               

pelos marginalizados, pelos incógnitos e, sobretudo, pela “rua”, o espaço urbano em ascensão             

– quem vai realizar a obra mais relevante à época no sentido de denúncia social e reportagem                 

literária” (TORRES; PROCÓPIO, 2014, p.2), João do Rio se manifesta na narrativa dos fatos              

por meio do jornalismo e da literatura. 

Com o caráter sério do jornalismo e a profundidade, por intermédio da subjetividade e              

da linguagem lírica, o autor desperta os leitores. Esse ser que ficava quase invisível em meio                

aos demais tinha algumas de suas anotações publicadas em artigos, folhetins, jornais e             

revistas. E o público começou a responder positivamente às publicações. “Possivelmente, foi            

motivado por esse interesse público – e pela própria curiosidade – [...], começou a percorrer o                

Rio de Janeiro e registrar o cotidiano dos cariocas, no início do século XX, tal qual fazia o                  

flâneur na França do século XIX” (VALENTINI; IJUIM, 2017, p.4) 

Segundo Bulhões (2007), esse repórter que saia sem pauta trouxe o encanto do             

desconhecido. “Aberto ao acaso, lançado à indeterminação da vida, sua reportagem é a             

demonstração de curiosidade e fascínio diante da indeterminação” (BULHÕES, 2007, p.111) 

  

2.4.2 A figura flâneur brasileira e sua influência 

Em um período no qual a urbanização e o pensamento racional geravam o             

individualismo e determinava padrões de status social, grupos sofriam com a apologia da             

perfeição e do luxo. “os pobres, os negros, os pequenos trabalhadores, não podendo estar              
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inclusos na vida de exaltação do luxo e do novo, eram alijados dessa sociedade, inaugurando               

o que seriam, posteriormente, os primeiros cortiços e favelas do país” (TORRES;            

PROCÓPIO, 2014, p.5 - 6) 

Segundo Bulhões (2007), João do Rio esteve atento durante todo esse período de             

transformações dos hábitos e costumes do Rio de Janeiro. “Em João do Rio, há o sentido de                 

urgência, ou seja, o cronista- repórter demonstra a consciência do caráter de            

circunstancialidade de seus textos, revelando a necessidade de registrar as transformações de            

seu tempo” (BULHÕES, 2007, p.106) 

O jornalista que se comportava como flâneur direcionava seu olhar a           

momentaneidades, registrando acontecimentos e também fazendo parte deles. A sua postura           

enquanto narrador, mas também personagem profissional, permite com que se viva a            

reportagem “esse jornalista que vai ao palco dos acontecimentos é, na verdade, uma entidade              

da narrativa. Desse modo, é necessário enfatizar e valorizar em João do Rio a identificação de                

uma questão situada precisamente no comportamento do narrador” (BULHÕES, 2007, p.108) 

João do Rio publicou seus textos nos periódicos Gazeta de Notícias e O País. Lançou               

em 1908 o livro A alma encantadora das ruas e três anos mais tarde, Vida vertiginosa - com                  

uma reunião de textos lançados em jornais do Rio de Janeiro entre 1905 e 1911. Em suas                 

obras sempre enaltecendo as ruas “consegue, através da observação do que se passa, fazer              

uma leitura ao mesmo tempo presente e desprendida de si mesmo; profundamente sensível             

como um conto ou um romance, mas (e por isso mesmo) absurdamente real” (TORRES;              

PROCÓPIO, 2014, p.7) 

Bulhões (2007) afirma que assim, João do Rio foi decisivo na transformação da             

crônica em reportagem e tornando indispensável a presença do repórter nos acontecimentos.            

Apenas dessa maneira, é possível a construção jornalística. “Não seria muito dizer que, nas              

reportagens de João do Rio, o tema fundamental é o próprio ato de reportar” (BULHÕES,               

2007, p.111) 

Nos anos seguintes a João do Rio, tornou-se que cada vez mais comum a apuração dos                

fatos nos locais dos acontecimentos. “Depois de João do Rio, diversas gerações de jornalistas              

passaram a buscar nas ruas sua matéria-prima” (VALENTINI; IJUIM, 2017, p.4) 

Os repórteres passaram a registrar e publicar essas narrativas aprofundadas. As revistas            

Realidade e O Cruzeiro se destacaram por suas reportagens, de apurações detalhadas e             

abordagem de histórias originais. “O protagonismo social dos meios de comunicação nessa            
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época, principalmente durante a Ditadura Militar, tornou-se histórico. Não apenas          

profissionais específicos, mas as publicações como um todo se destacavam pelas narrativas            

singulares” (VALENTINI; IJUIM, 2017, p.5). 

O fazer jornalístico de profundidade ganhou espaço, assim como o retrato da vida             

anônima. As produções realizadas passaram a constituir obras duradouras, que se mantinham            

ao longo dos anos, de maneira perene. 

Entretanto, a partir dos anos 90, com os avanços tecnológicos, o acesso à informações              

também passou a ser possível por outros meios, como o telefone e a internet, sem a                

necessidade de locomoção do repórter. 

  

2.4.3 O afastamento das ruas 

Para além da influência dos meios eletrônicos e internet, Valentini e Ijuim (2017)             

apontam ainda outros fatores que podem ser considerados cruciais para esse retorno e             

enraizamento do repórter na redação, as crises nos modelos tradicionais jornalísticos. 

  

Canais de TV a cabo tiraram a hegemonia da TV aberta; portais de notícias              
substituíram o monopólio da informação do jornal impresso e das revistas, o que             
dividiu ainda mais as receitas de publicidade. Tudo isso ocasionou demissões de            
profissionais por anos consecutivos(VALENTINI; IJUIM, 2017,p. 5 - 6) 
  

Os autores ainda destacam que esse enxugamento nas redações intensificou o trabalho            

dos profissionais que permaneceram em atuação. A demanda aumentou e com ela a pressão              

pela entrega de conteúdo. Isso contribuiu para o uso em larga escala de meios eletrônicos que                

pudessem tornar mais ágeis as apurações, sem contar na supervalorização de fontes            

especializadas e oficiais. Os jornalistas passaram a observar cada vez menos as histórias e as               

ruas que lhe cercavam. 

Featherstone (2000) observa que a comunicação eletrônica pode facilitar experiências          

de conhecimento e aprofundamento, como se fossemos um flâneur. Entretanto, ainda que a             

mobilidade permita o acesso a diferentes informações, a sobrecarga de conteúdos pode            

prejudicar esse processo de descoberta de histórias, locais, pessoas distintas. 

Conforme Valentini e Ijuim(2017), a internet, como um novo olhar oferecido ao            

jornalista, reduz as possibilidades de abordagens, pois apresenta uma leitura quase pronta.            

“Ainda que tenhamos sensações similares, na internet será apenas uma ilusão de flânerie.             
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Perdem-se diversos aspectos que são impossíveis de perceber quando se tem um olhar             

apressado, e sobre tantas coisas ao mesmo tempo” (VALENTINI; IJUIM, 2017, p.8) 

De modo geral, as relações entre as pessoas mudaram, se tornaram escassas, distantes.             

Houve um distanciamento e isolamento dos sujeitos, que influenciou o fazer jornalístico. As             

novas tecnologias, que serviriam de aliadas e auxiliares na descoberta e observação do             

cotidiano, recolheram os repórteres das ruas. “Não à toa, o público começou a se interessar               

pelas percepções do flâneur. As pessoas precisavam de alguém para parar e observar por elas”               

(VALENTINI; IJUIM, 2017, p.13) 

Esse papel desenvolvido pelo repórter, que observa, conhece e retrata a realidade,            

passa por uma crise. A pressa imposta pelos veículos sobre seus profissionais abala o modo               

como ele trabalha, o coloca em uma rotina de deadline, busca pelo furo de reportagem, mas o                 

faz esquecer de olhar atentamente para o lado. “[...]parece haver um alerta cada vez mais               

intenso – em toda sociedade – de que é preciso parar. É preciso sentar de novo ao redor da                   

lareira para ouvir histórias. Se essa é a tendência das pessoas, então quem sabe não significa                

um apelo ao jornalista” (VALENTINI; IJUIM, 2017, p.14) 

  

2.4.4 A importância da figura do flâneur 

Para Featherstone (2000), a atuação do jornalista flâneur proporciona um debate           

referente à experiência dos espaços públicos e o que eles representam aos sujeitos. A narrativa               

flâneur permite uma imersão na realidade, que, atualmente, ainda pode se utilizar da internet              

como maneira de compartilhamento de experiências e, acima disso, levar a voz de grupos              

marginalizados a locais antes não alcançados. 

O estilo de trabalho flâneur possibilita, diferentemente do jornalismo tradicional, uma           

liberdade de escrita e expressão ao repórter - já que além de trazer informações precisas e                

claras, consegue abordá-las com uma linguagem lírica e próxima das pessoas (TORRES;            

PROCÓPIO, 2014). Valentini e Ijuim (2017) também apontam que o ato de contar histórias é               

de interesse humano e, portanto, o papel do flâneur supre uma demanda por textos que               

apresentem a observação do mundo, das pessoas. 

O jornalista flâneur representa, hoje, uma alternativa ao isolamento criado nas           

redações. Esse isolamento se dá pelo uso exagerado das tecnologias, as quais permitem que o               

repórter obtenha informações sem precisar sair de sua cadeira, e pelas demandas comerciais             

dos veículos - que buscam por pautas que geram audiência e lucro. O flâneur saí às ruas a                  
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procura de histórias das camadas populares (TORRES; PROCÓPIO, 2014), e sua relação com             

os sujeitos deixa de ser apenas jornalista - fonte. Os relatos dessas personagens ganham valor               

(VALENTINI; IJUIM, 2017). 

Os autores ainda apontam que cem anos após João do Rio, novamente, a presença do               

repórter se tornou rara nos locais dos acontecimentos. Os textos jornalísticos se tornaram             

semelhantes, pois baseiam-se nas mesmas informações já divulgadas por outros meios ou            

reproduzem falas de autoridades, especialistas. 

Não se pode negar que o público precisa de informações, precisa do jornalismo para              

suprir essa demanda. Porém, há a necessidade por histórias de interesse humano, de             

experiências singulares. Para além da quantidade, há a busca por qualidade. 

  

Precisamos voltar a flanar, a encontrar boas histórias, e não apenas transcrever            
boletins de ocorrência, declarações oficiais e atribuir aspas às fontes, como se isso             
fosse suficiente para fazer bom jornalismo e construir a realidade. Precisamos           
vivê-la, para então narrá-la a outros (VALENTINI; IJUIM, 2017, p.15) 

  

Como destaca Torres e Procópio (2014), a postura do flâneur, por meio de sua              

proximidade com a rua e as pessoas e o uso de linguagem lírica, resgatam o jornalismo                

literário. Com isso, a atuação do flâneur apresenta contribuições ao jornalismo como um todo,              

vista a valorização à simplicidade, a sensibilidade na abordagem dos acontecimentos, o            

aprofundamento das pautas e o protagonismo a fala de pessoas comuns.  
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3. METODOLOGIA 

3.1ANÁLISE DE CONTEÚDO 

A análise de conteúdo da mídia permite entender mais sobre quem produz e quem              

recebe a notícia e esclarece alguns parâmetros, sendo um dos métodos mais eficientes e              

reforçados. Conforme Hercovitz (2007), isso é possível em função de o método reunir             

elementos quantitativos (frequência de conteúdo) e qualitativos (avaliação do sentido dos           

textos). 

A análise de conteúdo pode ser entendida, então, como 

  
um método eficiente e replicável que serve para avaliar um grande volume de             
informação manifesta cujas palavras, frases, parágrafos, imagens ou sons podem ser           
reduzidos a categorias baseadas em regras explícitas, previamente definidas com o           
objetivo de fazer inferências lógicas sobre mensagens (HERSCOVITZ, 2007, p.125) 
 

Esse processo de análise, de acordo com Fonseca Júnior (2009) cumpre com             

requisitos de sistematicidade e confiabilidade, pois “a análise de conteúdo, em concepção            

ampla, se refere a um método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de               

fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa” (2009, p. 280) e com isso,               

permite a identificação sistemática de tendências.  

Além da objetividade na seleção e estudos das mensagens, a análise de conteúdo             

permite, como já citado anteriormente, a inferência, “considerada uma operação lógica           

destinada a extrair o conhecimento sobre aspectos latentes da mensagem analisada”           

(FONSECA JÚNIOR, 2008, p. 284). Assim, a partir do conteúdo obtido, é possível deduzir              

informações sobre o emissor, suas intenções e conhecer o contexto em que determinada             

mensagem foi produzida. 

Para a realização desse método de pesquisa é necessário seguir alguns passos, a fim de               

tornar a análise válida. Conforme Hercovitz (2007), para o desenvolvimento da análise é             

necessário, antes de mais nada, ter uma pergunta, pois é ela que irá conectar teoria e                

investigação. Após, é preciso definir quais serão os objetos de estudo e determinar suas              

definições, contexto em que estão inseridos e suas limitações. 

De acordo com Fonseca Júnior (2009), a análise se organiza em três fases. A primeira,               

denominada pré-análise, que consiste no planejamento do trabalho. É nesta fase em as ideias              

iniciais são elaboradas e busca-se sistematizá-las. A exploração do material é a etapa da              

análise propriamente dita, que envolve a codificação. Por fim, o tratamento dos resultados             
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obtidos é o momento em que “os resultados brutos são tratados de maneira a serem               

significativos e válidos[...] a partir desses resultados, o analista pode então propor inferências”             

(FONSECA JÚNIOR, 2009, p. 290). De forma mais detalhada, esse ciclo requer seleção de              

material para amostra, classificação e categorização, inferência e, ao final, validação. 

Inicialmente, é realizada a constituição da amostragem, que segundo Hercovitz (2007),           

consiste na técnica de definição em detalhes de quais serão as amostras obtidas, quantidade,              

em que aspecto serão observados e qual será o período de análise. 

A determinação dos materiais escolhidos é baseada em quatro regras, de acordo com             

Fonseca Júnior (2009). Pela regra da exaustividade são considerados todos os documentos            

sobre o assunto da pesquisa, dentro do período determinado Para a aplicação da regra da               

representatividade, são definidas partes da amostra, pois leva em consideração que, em alguns             

casos, a gama de elementos sobre um objeto pode ser grande. 

Neste ponto, podem ser aplicadas dois tipos de amostragem, a não probabilística ou a              

probabilística. Pela primeira, “escolhe-se, no calendário, a semana que servirá como           

referência inicial e, dentro dessa semana, o dia em que se deseja começar a análise”               

(FONSECA JÚNIOR, 2009, p.293). Já a segunda “possui a vantagem da anterior, além de              

agregar o benefício da aleatoriedade” (FONSECA JÚNIOR, 2009, p.293), ou seja, após o             

agrupamento dos dias ou semanas, há o sorteio de uma data. 

Hercovitz (2007) também explica que a amostragem não probabilística ou aleatória é            

aplicada quando não há acesso a todo o conteúdo do objeto de estudo, enquanto a amostragem                

probabilística ou aleatória é utilizada quando se tem acesso a todo os elementos que farão               

parte da amostra.  

A terceira norma, intitulada de regra da homogeneidade, estipula que todos os            

documentos obtidos devem ser do mesmo gênero ou abordar os mesmos assuntos. Por fim, a               

regra de pertinência define que todos os documentos devem estar adequados aos objetivos da              

pesquisa, em diferentes aspectos, desde objeto de estudo a procedimentos. 

Após a delimitação da amostragem, a segunda fase equivale a categorização,           

classificação e codificação do objeto. Conforme Fonseca Júnior (2009), esta etapa consiste na             

classificação e reagrupamento das unidades de registro em categorias, a fim de visualizar os              

dados obtidos. A ação envolve dois momentos, o inventário e classificação. A primeira isola              

os elementos e a segunda reparte e os reúne em grupos similares, a fim de organizar as                 

mensagens. 
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Para Hercovitz (2007, p. 132) “quase tudo o que medimos na análise de conteúdo              

jornalístico são conceitos, ou seja, elementos abstratos que representam classes de           

fenômenos”. Com isso, é preciso especificar os conceitos, para estabelecer indicadores,           

definir as dimensões ou características e seus atributos. 
Cada categoria nominal ou ordinal terá uma definição com seus indicadores,           
dimensões e atributos descritos de forma sucinta. Estas definições-chave,         
pré-testadas em alguns textos, indicarão as definições operacionais e suas unidades           
de registro - palavras, expressões, frase, ideias, etc., que serão capturadas nos            
editoriais para contagem de frequência do conteúdo manifesto (HERCOVITZ, 2007,          
p.132 -133) 

  

A partir dessas definições e classificações, é realizada a codificação, na qual há             

“transformação dos dados brutos de forma sistemática, segundo regras de enumeração,           

agregação e classificação, visando esclarecer o analista sobre características do material           

selecionado” (FONSECA JÚNIOR, 2009, p.294). Esse estágio tem a função de unir o             

material coletado e a teoria do pesquisador. 

Na sequência, a inferência, de acordo com Fonseca Júnior (2009), busca entender as              

intenções por trás das mensagens, de conhecer quem são os indivíduos que produzem a              

enunciação e aqueles que a recebem. A inferência é considerada “uma operação lógica             

destinada a extrair conhecimentos sobre aspectos latentes da mensagem analisada[...]o          

analista trabalha com índices cuidadosamente postos em evidência, tirando partido do           

tratamento das mensagens que manipula, para inferir”(FONSECA JÚNIOR, 2009, (p.284) 

É na inferência que se concentra a fase mais fértil da análise, pois visa entender e                

conhecer os aspectos implícitos das mensagens. Procura evidenciar sentido que se encontra            

em segundo plano. 

Por fim, conforme Hercovitz (2007), a validação é a forma na qual uma amostra pode               

se relacionar com outras. Em outras palavras, a validação credita que outras medidas possam              

ser submetidas ao mesmo sistema de análise e encontrar resultados iguais ou semelhantes. 

  
Há várias maneiras de aumentar o grau de validade de uma pesquisa, entre elas a               
prática de refinação dos conceitos abstratos, que devem ser exaustivamente          
pré-testados; a utilização de mais de uma medida para evitar distorções; o apoio de              
teorias que fundamentem a mensuração proposta; e a certeza de que se trabalha com              
uma amostra de tamanho adequado” (HERCOVITZ, 2007, p.137) 
  

Ainda assim, a própria autora ressalta que mesmo a pesquisa seja coerente, os             

resultados dos estudos apenas um mapeamento de tendências e não a realidade. “Por outro              
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lado, a repetição de uma mesma medida com resultados semelhantes indica que há um grau de                

objetividade nos procedimentos científicos”(HERCOVITZ, 2007, p.138). 

  

3.2 OBJETO DE PESQUISA 

3.2.1 Eliane Brum: uma repórter que ouve o dito e o não dito 

Eliane Brum é jornalista, escritora e documentarista. Atuou como repórter do jornal            

Zero Hora por 11 anos e repórter especial da Revista Época, em São Paulo, por uma década.                 

Na mesma revista, porém, em plataforma digital, integrou o time de colunistas entre 2009 e               

2013. A jornalista também publicou seis livros, entre 1994 e 2014, contabilizando cinco obras              

de não ficção e um romance. 

No audiovisual, iniciou sua trajetória em documentários pela obra intitulada “Uma           

História Severina”, de 2005. A produção, em que dividiu roteiro e direção com Debora Diniz,               

recebeu um total de 17 prêmios, entre nacionais e internacionais. Na sequência, “Gretchen             

Filme Estrada”, lançado em 2010, na qual dividiu a direção com Paschoal Samora, foi exibido               

no International Documentary Film Festival of Amsterdam (IDFA). Em 2017, esteve a frente             

na direção dos documentários “Laerte-se”, com Lygia Barbosa da Silva, apresentado em mais             

de 190 países e “Eu+1 - uma jornada de saúde mental na Amazônia”.  

A descrição e valorização dos ambientes e sujeitos e a subjetividade na abordagem de              

temáticas que não ganham espaço na mídia tradicional marcaram os trabalhos de Eliane             

Brum. Com mais de 40 prêmios nacionais e internacionais, como o Troféu Imprensa ONU e o                

Prêmio Comunique-se, a jornalista contribui para que personagens e histórias sejam ouvidas,            

vistas e reconhecidas pela sociedade. 
Antes de sair de casa faço uma pergunta ou duas: “Se eu tivesse no lugar dessa outra                 
pessoa, eu abriria a porta para uma repórter? Eu responderia essa pergunta?” Se a              
minha resposta for não, eu não saio de casa para fazer isso. [...] Às vezes me                
perguntam “Como tu arranca essas coisas das pessoas?”. Eu não arranco nada! Para             
mim, arrancar é o contrário do que um repórter deve fazer. As pessoas me contam ou                
elas não me contam (BRUM, 2017) 

  
Ainda que a prática jornalística seja feita por pessoas, sobre pessoas e para pessoas, o               

tratamento dado às falas e histórias, com tom objetivo e superficial, afasta os leitores e tornam                

os sujeitos apresentados “coisas” dentro de uma produção. Os repórteres buscam apenas por             

fontes especializadas para validar as informações disponibilizadas em seus textos. Em           

contrapartida a esse movimento, a repórter Eliane Brum mergulha nas mais diferentes            
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realidades que compõem o país e apresenta essas vivências, personagens e lugares com uma              

narrativa humanizada. 
A minha escolha mais profunda, que está em toda a minha expressão, é o              
compromisso com aqueles que estão à margem da narrativa, porque acho que não             
existe nada mais brutal do que não ser contado na história. Foi isso que sempre me                
moveu[...] e eu é que vou lutar pela voz dessa pessoa para levar aos leitores uma                
reportagem que contemple a complexidade da realidade. Há um pacto de confiança            
nesse tipo de reportagem, é muito grande alguém se contar para o outro, e por isso                
tenho que ter esse respeito pela palavra do outro (BRUM,2017) 

  
Em entrevista concedida para a Revista E Sesc, Eliane Brum destacou que, para ela, o               

grande instrumento da reportagem é a escuta sem prejulgamentos, para, então, entender a             

visão de mundo do outro. Assim, a jornalista se apresenta como uma escutadora, pois exerce               

essa ação de maneira sensível, em que percebe 
uma escuta do dito, do não dito, do silêncio, da hesitação, dos quadros na parede,               
dos móveis, das texturas, das cores, dos sons, que não são palavras. É uma escuta               
ampla. Interfiro muito pouco nas minhas entrevistas, gravo e vou anotando tudo o             
que vai acontecendo no ambiente, de modo que eu consiga reconstituir aquilo que             
vivi e que escutei. Não conheço instrumento melhor para alcançar o outro ou para              
chegar o mais perto possível do que a escuta (BRUM, 2017) 

  
Ao longo de sua caminhada na escuta do outro, a jornalista acompanha, desde 2011, a               

situação da população atingida pelas obras da Hidrelétrica de Belo Monte. A partir de 2013,               

quando integrou a equipe do jornal El País, Eliane Brum passou a utilizar o espaço para                

abordar as questões referentes às obras da usina. Por meio da coluna quinzenal, a repórter               

apresenta as narrativas de ribeirinhos, indígenas e quilombolas, que tiveram suas vidas            

impactadas com a construção. 
Eu conto histórias de vidas barradas por uma ideia que se impôs pela força. Essa               
ideia virou milhares de toneladas de aço, concreto e cimento, no Xingu, um dos              
grandes rios da maior floresta tropical do mundo.[...]Belo Monte é uma construção            
de ruínas. O Brasil é um grande construtor de ruínas. O Brasil constrói ruínas em               
dimensões continentais (informação verbal)  1

  
As histórias narradas por diferentes vozes, que habitam a beira do Xingu, e transcritas              

por Eliane Brum permitem um olhar mais cuidadoso a respeito da obra, pois Belo Monte está                

alicerçada em discursos incompatíveis. De um lado, o Estado e a empresa Norte Energia              

defendem a usina como marco do desenvolvimento do país e uma ação necessária, do outro a                

população descreve os efeitos ambientais, sociais e culturais sofridos pela realização de um             

empreendimento sem precauções e um olhar humanizado sobre quem naquela terra vive. 

1 Declaração feita por Eliane Brum no TEDx Talks, em Porto Alegre, publicada em  24 de abril de 2018. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jF6wi49nSfM> Acesso em: 27 ago 2018. 
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3.2.2 Hidrelétrica Belo Monte 

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, localizada no município de Altamira (PA), foi             

construída no rio Xingu e carrega a marca de terceira maior usina hidrelétrica do mundo e a                 

segunda do Brasil. A obra fica atrás, apenas, da chinesa Três Gargantas e da binacional               

(Paraguai e Brasil) Itaipu. Segundo matéria divulgada no dia cinco de maio de 2016, pelo site                

do Governo Federal, Belo Monte tem capacidade para atender 60 milhões de pessoas, em 17               

estados do país. Em sua página na internet, a empresa Norte Energia declara que “firmou o                

compromisso de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país, por meio da              

geração de energia elétrica limpa, renovável, confiável e a preço justo, utilizando o potencial              

hidrelétrico do rio Xingu”. 

Entretanto, a implantação do projeto gera polêmica em função dos impactos           

socioambientais negativos. Belo Monte se instalada em um cenário de contradições. Mesmo            

tendo liberação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), as obras já foram             

notificadas mais de 20 vezes pelo Ministério Público Federal por desrespeito a regras de              

licenciamento e quebras de lei. E esta não é a única incoerência. Mas, antes de conhecer                

outros pontos de conflito referentes à usina, é preciso compreender o histórico por trás da               

construção. 

O projeto da hidrelétrica deu seus primeiros passos ainda na década de 70. De acordo               

com informações divulgadas pela Norte Energia, desde 1975 estudos são realizados na região,             

a fim de diminuir os impactos socioambientais, quando a “Eletronorte inicia os estudos de              

Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu. Realizado o primeiro           

mapeamento do rio e o projeto de localização de barramentos” (NORTE ENERGIA, p. n.p) 

Ainda conforme com o site da empresa, em 2010, o Ibama concedeu uma licença              

prévia para o início da obra. No mesmo ano, foi realizado um leilão de concessão para o                 

desenvolvimento do projeto. Conforme matéria publicada pelo Governo Federal, no dia de            

inauguração de Belo Monte, a hidrelétrica foi leiloada pelo valor de R$25,8 bilhões para a               

empresa Norte Energia S.A. A organização recebeu o direito de construção e operação da              

usina por 35 anos. 

Em junho de 2011, é dado início a construção de Belo Monte, após a licença de                

instalação ser emitida pelo Ibama. No dia cinco de maio de 2016 a hidrelétrica é inaugurada,                

no município de Altamira, contando com duas turbinas em atuação. Segundo a última             
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atualização de informações feita pela Norte Energia, em junho de 2018 a unidade geradora 09               

iniciou sua operação comercial.  

Ainda que as obras estejam em andamento e, parcialmente, concluídas, Belo Monte se             

concretiza em violações e desrespeito às leis. A maneira como se consolida já levou seu nome                

à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos           

(OEA), 25 ações movidas pelo Ministério Público Federal e investigações relacionadas a            

pagamento de propina. 

Conforme artigo publicado no jornal El País, no dia sete de julho de 2015, no ano do                 

leilão da hidrelétrica, as empreiteiras Odebrecht e Camargo Corrêa desistiram da           

concorrência. Para que houvesse disputa, o Governo Federal criou o consórcio Norte Energia,             

composto também por uma empresa controlada pela Eletrobrás, a Companhia Hidro Elétrica            

do São Francisco (Chesf) e outras construtoras menores. Também participavam do processo o             

consórcio Belo Monte Energia, formado pelas empresas Andrade Gutierrez, Vale, Eletrosul,           

Furnas, Companhia Brasileira de Alumínio e Neoenergia. 

Após a vitória da Norte Energia, as construtoras constituintes se desligaram da            

sociedade, tornando a organização, em boa parte, pública. Após a vitória, a empresa             

vencedora contratou o Consórcio Construtor Belo Monte, formado por Odebrecht, Camargo           

Corrêa e Andrade Gutierrez. Segundo matéria divulgada pelo site G1, Essas empreiteiras            

também são investigadas na operação Lava-Jato e “Um dos delatores da Operação Lava Jato,              

o ex-presidente da construtora Camargo Corrêa Dalton Avancini relatou em um dos            

depoimentos de sua delação premiada que a empreiteira se comprometeu a pagar ao PMDB              

propina correspondente a R$ 20 milhões para atuar na construção da usina hidrelétrica”             

(BOMFIM, 2015, p n.p) 

Em entrevista concedida à Eliane Brum, para o El País, a procuradora da República              

Thais Santi, que atua e vive em Altamira desde 2012, apontou as ilegalidades e violações               

contra os povos ribeirinhos e indígenas promovidas pela Norte Energia. Na reportagem            

intitulada “Belo Monte: a anatomia de um etnocídio”, a procuradora destaca, inicialmente,            

como a hidrelétrica se sustenta, apesar de todas as polêmicas em que está envolvida. 
defesa do empreendedor é: o quanto já foi gasto, o tanto de trabalhadores que não               
podem perder o emprego. Mas, isso tudo não é Direito, isso tudo é Fato. A gente se                 
depara com a realidade de uma obra que caminha, a cada dia com mais força, se                
autoalimentando. A sustentação de Belo Monte não é jurídica. É no Fato, que a cada               
dia se consuma mais. O mundo do tudo é possível é um mundo aterrorizante, em que                
o Direito não põe limite. O mundo do tudo possível é Belo Monte (SANTI, 2014) 
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Segundo Thais Santi, para que a obra pudesse ter seguimento, o Ibama estipulou             

condicionantes. Entre elas, o Plano Emergencial, criado com o objetivo de desenvolver ações             

junto com os povos indígenas, para que fosse fortalecida a relação com a hidrelétrica e que os                 

índios se empoderassem diante de Belo Monte. Entretanto, a procuradora afirma que houve             

desvios de recursos e de conduta deste programa. 

A forma de atuação da Norte Energia diante dos povos indígenas se deu pela criação               

de dependência. “E o empreendedor se posicionou nesse processo como provedor universal de             

bens infinitos, o que só seria tolhido se a Funai dissesse não. A Norte Energia criou essa                 

dependência, e isso foi proposital” (SANTI, 2014). Para a procuradora, a Fundação Nacional             

do Índio (Funai) também se enfraqueceu e permitiu que a relação se tornasse assistencialista. 

Um etnocício. Essa é a conclusão a que cheguei com o Inquérito Civil que investigou               

o Plano Emergencial. Belo Monte é um etnocídio num mundo em que tudo é possível”               

(SANTI, 2014). A fala de Thais exprime a conclusão em que ela chegou após estudar a                

situação gerada por Belo Monte e vivenciar as mudanças causadas, em diferentes aspectos, na              

vida de diferentes populações ao redor da obra, como os Arara. 
Os Arara estavam revoltados, porque eles tinham pedido 60 bolas de futebol, e só              
tinham recebido uma. Eles tinham pedido colchão boxe para colocar naquelas casas            
que estavam com telhado furado e eles não conseguiram. Esse grupo de recente             
contato estava comendo bolachas e tomando refrigerantes, estava com problemas de           
diabetes e hipertensão (SANTI, 2014) 
 

Em matéria publicada pelo site do Governo no dia de inauguração de Belo Monte, foi                

dado destaque ao ineditismo nas ações referentes ao cuidado da população e das aldeias              

próximas às construções, com investimentos em mais de R$260 milhões. “Com           

acompanhamento da Fundação Nacional do Índio (Funai), projetos sociais vêm garantindo a            

segurança territorial, alimentar e ambiental aos povos tradicionais do Médio Xingu.[...]com           

ações que beneficiam 3,5 mil indígenas de 9 etnias, em 11 terras indígenas do médio Xingu”. 

Apesar da empresa Norte Energia e do Governo Federal afirmarem a execução de             

programas que atendam os povos indígenas, um documento disponibilizado em 2015, pelo            

projeto “Indicadores de Belo Monte” corrobora com as declarações da procuradora da            

República Thais Santi. Intitulado “Mapa dos Caminhos - Saúde Indígena”, o estudo revela um              

contexto de desajustes. 
desvirtuação do Plano Emergencial executado entre 2011 e 2012, a partir de            
assinatura de Termo de Compromisso entre FUNAI e Norte Energia, cujo objetivo            
inicial era de apoiar atividades voltadas ao etnodesenvolvimento e combater a           
insegurança alimentar, mas que se reverteu em listas para aquisição de insumos e             
produtos alimentares industrializados, arcados pelo empreendedor[...] As       
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consequências para a saúde indígena passam não só pelas mudanças na dieta            
tradicional, mas também pelo aumento do alcoolismo, da vulnerabilidade de jovens           
e da exposição das mulheres à prostituição (Mapa dos Caminhos - Saúde Indígena) 

  

A saúde, a cultura, o espaço de pertencimento foram, e ainda são, tirados da população               

indígena, ribeirinha e quilombola. Com Belo Monte, vilas, ilhas e vidas foram submersas para              

que as obras seguissem, apesar das inúmeras violações. A situação se agrava e centenas de               

famílias já foram retiradas de suas casas, sem nenhum tipo de estrutura física e psicológica               

preparada para ouvir, compreender, atender e respeitar suas escolhas. 

  

3.3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.3.1 Pré análise 

Ao partir da definição de Fonseca Júnior (2009) para a organização da análise de              

conteúdo, a pré-análise desta pesquisa constituiu-se na delimitação do objeto de investigação.            

Neste estágio, a organização da amostragem foi desenvolvida com base na técnica da regra da               

representatividade, em virtude da série de conteúdos disponibilizados.  

Com isso, a seleção de reportagens produzidas pela jornalista Eliane Brum a respeito             

da Hidrelétrica de Belo Monte no jornal El País foi dividida em três etapas. Inicialmente,               

todos os artigos publicados com a assinatura da repórter foram filtrados por meio de um               

recurso de busca de palavras. Dessa forma, no intervalo de tempo de quatro anos e sete meses,                 

estipulado entre o dia 26 de novembro de 2013, data do primeiro texto publicado no jornal El                 

País, e o dia 30 de julho de 2018, 36 reportagens foram selecionadas por constarem, ao                

menos, uma vez os termos “Belo Monte”, conforme apresentado na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Relação dos resultados da busca de reportagens pelos termos “Belo Monte” 

Ano Número total de menções a “Belo Monte” Número de reportagens 
encontradas 

2014 151 6 

2015 157 10 

2016 164 6 

2017 86 8 

2018 60 6 

Total 618 36 

 

Na segunda fase de triagem, a classificação das produções se deu a partir da leitura de                

todos os textos identificados anteriormente. A acadêmica utilizou como critério de apuração a             

abordagem feita pela jornalista em relação à hidrelétrica. Neste ponto, foram desconsiderados            

23 textos, nos quais o tratamento dado à temática foi considerado superficial e sem              

aprofundamento. 

Por fim, a última etapa foi executada com base na presença de personagens na              

narrativa desenvolvida. Assim, a partir dos relatos de pessoas que vivem nas terras próximas              

ao Xingu e que sofreram/sofrem com os impactos da obra, somados a abordagem feita pela               

repórter, o corpus de pesquisa foi definido com sete reportagens, produzidas e veiculadas             

entre os dias 16 de fevereiro de 2015 e 15 de maio de 2018, como mostra a Tabela 2.  
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Tabela 2 - Última seleção feita a partir da participação de personagens 

Data Título Personagens 

16 de fevereiro de 2015 O pescador sem rio e sem letras Davi, Francisco, Maria e Otávio 

14 de setembro de 2015 O dia em que a casa foi expulsa 
de casa 

Antonia Melo e Otávio 

22 de setembro de 2015 Vítimas de uma guerra amazônica João e Raimunda 

10 de maio de 2016 Dilma compôs seu réquiem em 
Belo Monte 

Antonia Melo, João e Raimunda 

18 de julho de 2016 Casa é onde não tem fome Edilardo, Maria e Otávio 

03 de abril de 2017 No fim do mundo de Alice Juruna 
tem Peppa Pig 

Bel Juruna, Gilliard, Jailson, 
Juliana e Luane Alice 

15 de maio de 2018 A Veneza de Belo Monte Carlos e Marlene 

 

 

3.3.2 Categorização 

O estágio de classificação e reagrupamento do objeto de pesquisa, como Fonseca            

Júnior (2009) define categorização, foi constituído a partir da construção teórica deste            

trabalho e com base na releitura dos textos selecionados para análise. Os conceitos definidos,              

a seguir apresentados, visam organizar as sete reportagens classificadas na pré-análise em            

características específicas a fim de estabelecer uma correspondência entre as produções. 

Descrição de espaços e personagens configuram as duas primeiras categorias de           

estudo. A exposição dos espaços físicos e dos elementos que os compõem cria a              

ambientalização das narrativas e permitem a reconstituição mais detalhada dos fatos. Esta            

apresentação também possibilita compreender a carga simbólica dos locais na construção da            

identidade das pessoas abordadas. A descrição física do corpo e, principalmente, da            

personalidade de cada indivíduo aproximam personagem e leitor, permitindo um sentimento           

de identidade. O detalhamento do que pensam, como sentem e percebem a vida também              

propicia uma leitura mais complexa de cada um. 

O espaço de fala é o terceiro grupo de classificação. Por meio do uso de citações                

diretas das personagens apresentadas nas reportagens, o relato dos sujeitos ganha forma e             

contribui para a compreensão do seu posicionamento, opinião, linguagem. O entre aspas é             
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mais um atributo para a leitura das pessoas apresentadas, pois as falas carregam as bagagens               

culturais, sociais, políticas e das experiências adquiridas ao longo da vida. 

O resgate da memória mantém viva a história de cada cidadão, de uma comunidade,              

de um período, de uma decisão. A reconstituição do comportamento das personagens e dos              

espaços em que viviam também possibilitam a contextualização dos fatos, em que uma             

trajetória começa a ser traçada no antes. A rememoração torna mais ampla e rica a visão sobre                 

determinado episódio. 

A criação de paralelos e uso da metáfora e jogos de palavras ocupam o lugar de quinta                 

e a sexta categoria, respectivamente. Os paralelos confrontam momentos e opiniões na            

narrativa. Isso permite visualizar o contraste na percepção sobre conceitos e fatos e assimilar a               

diferença de construção de cada personagem. Metáfora é uma figura de linguagem utilizada             

também como meio de comparação, que junto com jogo de palavras, pode ser aplicado para               

descrever pessoas e espaços. 

A participação da repórter na narrativa será outro ponto de análise. No            

desenvolvimento da narrativa, a inserção da jornalista a aproxima de quem é apresentado e,              

consequentemente, do leitor. A presença pode ser observada pela construção do texto em             

primeira pessoa, como um relato, mas também, implicitamente, com uma descrição detalhada            

e complexa dos fatos, indivíduos e locais. 

Por fim, a conexão entre as produções compõe uma rede de histórias e desenha a               

narrativa sobre determinada temática, lugar, sujeito. O vínculo entre as obras amplia os pontos              

de vista, apresentam mais informações, personagens, opiniões e aprofundam o conhecimento.           

Pessoas, locais, tempo são, basicamente, os elementos empregados como elos de correlação. 

O processo de análises contou com o auxílio de uma tabela, construída a fim de               

proporcionar uma melhor visualização das categorias aplicadas às reportagens e contribuir           

para estabelecimento de relações entre as produções. A tabela foi dividida em sete grupos, em               

função da união da quinta e sexta categoria, correspondente ao uso de metáforas, jogos de               

palavras e paralelos. A junção nomeada recursos estilísticos foi realizada tendo em vista que              

os tópicos têm representações similares e que a leitura em conjunto irá colaborar para uma               

análise mais aprofundada. 

Outro ponto de esclarecimento sobre as categorias é em relação ao seu emprego. Visto              

que a definição dos grupos foi baseada no referencial teórico estruturado e em uma leitura               

geral das reportagens no período de pré-análise, não haverá aplicação, obrigatoriamente, de            
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todos os tópicos nas produções selecionadas, devido a ausência de conteúdo referente a cada              

categoria nos textos analisados. 
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4. ANÁLISES 

4.1 O PESCADOR SEM RIO E SEM LETRAS 

Intitulada “O pescador sem rio e sem letras”, a produção veiculada no dia 16 de               

fevereiro de 2015 apresenta a história de Otávio das Chagas e sua família. Eles foram               

expulsos de uma das ilhas banhadas pelo rio Xingu, para que a empresa Norte Energia               

pudesse dar seguimento nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. Na reportagem, Eliane              

Brum aborda, a partir da perspectiva da família, como a retirada deles do local onde se                

reconheciam afetou o modo de vida e também as identidades das personagens. 

  

4.1.1 O não ser de Otávio das Chagas 

Ao longo da narrativa, Otávio das Chagas e seu filho Francisco são as personagens              

guias da história e aquelas que ganham mais espaço de descrição. A apresentação de todos é                

feita, principalmente, em aspectos emocionais e psicológicos. Em momentos que há descrição            

física, a autora utiliza-se da exposição para corroborar com a análise do comportamento e              

posicionamento das personagens diante da situação em estão sujeitas. De modo geral, o não              

reconhecimento individual é a característica mais presente na composição das identidades dos            

familiares, em especial, de Otávio das Chagas. 

Ainda no título “O pescador sem rio e sem letras”, Eliane Brum inicia a apresentação               

de Otávio das Chagas em sua condição atual, o de não ser. Nas primeiras linhas, Otávio é                 

descrito em sua desconstrução, quem ele era e o que deixou de ser. O causador da mudança no                  

modo como vivia e a maneira como se reconhecia é exposto, juntamente, com o efeito gerado                

na visão de identidade de Otávio, quando a autora coloca “Otávio das Chagas tornou-se um               

não ser. A hidrelétrica de Belo Monte o reduziu a um pescador sem rio, um pescador que não                  

pesca, um pescador sem remos e sem canoa” (BRUM, 2015). 

Em seguida, Eliane Brum segue expondo o conflito de autodenominação que Otávio            

vive ao retratar seus hábitos na ilha, seus vínculos familiares e o cenário onde se encontra                

após a expulsão da casa. Além disso, é apresentado um dos principais obstáculos enfrentados              

no embate com a Norte Energia, a condição de Otávio e de boa parte da família frente às                  

letras, o que também já é evidenciado no título da reportagem 

  
Otávio espera que os papéis possam salvá-lo, comprovar que viveu, atestar que            
pescava, dar conta dos surubins, dos matrinxãs, dos tucunarés e dos curimatãs que o              
rio lhe deu para encher a barriga de seus meninos. Comprovar até que tinha uma               
casa de palha onde a mulher atava as redes embaixo de pés de jaca. Otávio não sabe                 
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o que os papéis contam dele. Mas espera que digam algo de bom, algo que devolva a                 
ele um sentido, desfaça a contradição e, por fim, retornem-no a si mesmo (BRUM,              
2015) 

  
A exposição da circunstância é utilizada como um gancho para a apresentação de             

Francisco, um dos filhos de Otávio, que também não sabe ler e escrever. Inicialmente, o               

jovem é descrito como aquele que sustenta a família na cidade, após seu pai não conseguir                

mais trabalho, por causa da idade, da saúde e por ter sido tirado da função que exercia e com a                    

qual mantinha a casa, a pesca. É por meio da descrição física de Francisco, que Eliane Brum                 

apresenta a carga simbólica dos corpos da família. Após serem expulsos de sua casa, da ilha, e                 

encontrarem-se em um local onde não se reconhecem, as memórias e as marcas em suas peles                

são os registros das suas vivências e a forma como tentam se reconectar as suas identidades. 

  
Francisco, 29 anos, o filho que sustenta a família em Altamira com a força bruta dos                
braços, interrompe. Aponta o próprio corpo para provar que existe. Ele guarda ali as              
marcas da ilha, uma cicatriz maior do que as outras. Na cidade está desterrado, à               
deriva. Mas o corpo lhe pertence, e Francisco vai se mapeando pelas cicatrizes             
(BRUM, 2015) 

  
É dado grande espaço de fala para Francisco. Esses trechos são intercalados por             

pontuações de Eliane Brum sobre os sentimentos carregados pelo homem, sua tentativa de se              

reafirmar pela fala e, mais uma vez, destaca a condição de analfabetismo do filho de Otávio -                 

que o inferioriza e o coloca à margem da sociedade. 

  
As palavras de Francisco buscam um porto, uma forma de se ancorar quando ele já               
não reconhece o mundo [...] Aqueles que perdem uma ilha, como Francisco, perdem             
com ela tudo o que contava deles. Desfazem-se. Resta uma memória que só se              
expressa pela oralidade – e a oralidade tem menos valor no Brasil dos letrados, no               
universo dos cartórios, em que a justiça legitima o documento escrito (BRUM, 2015) 

  
A descrição de Francisco segue alternando-se com as citações feitas por ele. A autora              

também frisa os conflitos internos vividos pelo rapaz, que busca encontrar um caminho para              

sustentar a família e que se revolta diante da situação em que foram expostos. 

  
Francisco tem olho de rio agora. É difícil pra ele, porque acha que homem não tem                
lágrima fora. Francisco garante que não se desespera, e diz isso em prosa 
poética. 
  
- Porque homem não desespera. Só desespera quando morre. O desespero é a 
derradeira morte pro homem. 
  
E segue na sua agonia com as letras. 
  
- Pra quem sabe leitura, é rico na leitura, tem saída pra ele. Mas uma pessoa que 
não sabe ler não sabe nem conversar. Não sabe. Não sabe nem pra onde correr. 
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Porque nós não sabe nem onde é a autoridade, onde caçar as autoridade, nem 
nada. O pobre é conformado. 
  
Francisco não parece conformado. 
  
- O papai não pode trabalhar mais, que nem ocês tão vendo, então eu trabalho, o 
meu irmão trabalha. Eu trabalho de 10 real a diária. Você vê o preço da diária 
daqui. Eu trabalho de ajudante ali no concreto do bloco que tem aqui. A senhora 
entende o que é o concreto do bloco? (BRUM, 2015) 

  
Por meio das colocações de Francisco, a narrativa é direcionada ao contexto em que              

seus pais e irmãos se encontram. “Eles, para quem uma casa era o dentro e também o fora, era                   

um lugar inteiro, agora têm medo do fora” (BRUM, 2015) faz referência ao espaço onde estão                

fixados e o que o ambiente representa para todos, novamente, ressaltando o sentimento de não               

pertencimento. 

A narrativa parte, então, para uma apresentação breve de Maria, a mãe da família, e               

Davi, um dos nove filhos. A apresentação da matriarca também se estende pelos aspectos              

emocional e psicológico. Maria vive em uma situação na qual não só não se reconhece na                

moradia em que está instalada, como também passa por dificuldades para garantir o alimento              

de todos. A autora apresenta a mulher, inicialmente, em sua posição na casa, mas a exposição                

transparece como a mãe se sente diante da situação. “A mãe, Maria, fica em pé. A tarde já                  

avança, mas eles ainda não almoçaram [...] Maria chora. Um choro bem quieto, de quem tem                

pudor de se mostrar, encostada na porta, querendo sumir” (BRUM, 2015). 

Davi é outro filho do casal também apresentado na reportagem. O menino ganha             

espaço de descrição por ser o único que sabe ler e escrever da família e essa característica é                  

significativa dentro do cenário em que a família se encontra. Eliane Brum, outra vez, faz uma                

apresentação física da personagem para estabelecer uma representação. “Entre todos, só Davi            

conhece bem as letras. É um menino quieto, de olhos grandes. Ele gosta de estudar, tem                

capricho no caderno que mostra, folha por folha [...] Davi tem 12 anos. As letras que só ele                  

decifra são pesadas demais para um corpo tão franzino” (BRUM, 2015). 

Por fim, a narrativa se encaminha para o encerramento com a retomada da              

personagem de Otávio. É frisado, novamente, a posição de inferioridade em que o homem é               

colocado, representando também a situação da população ribeirinha atingida por Belo Monte,            

determinada por aqueles que detém o poder, justamente, pela escrita . Eliane Brum finaliza a               

reportagem salientando o impacto das obras da hidrelétrica na jornada de Otávio em busca de               

seu autoreconhecimento. 
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Nessa saga de gigantismos, a de Otávio, o pescador que se perdeu dos peixes, pode               
ser vista como apenas uma pequena história. O sacrifício do outro é sempre possível,              
porque é do outro [...]A leitura complexa da floresta e do rio de pessoas como               
Otávio é descartável para quem sequer reconhece a sua casa como uma casa. Para              
quem possui todas as letras, ele é só mais um analfabeto, já que não percebem que,                
na floresta, quem pode ler é Otávio e os analfabetos mudam de lugar [...] o pescador                
exilado do rio é só um homem que vai virando deserto à margem de si mesmo                
(BRUM, 2015) 

  
Há ainda a apresentação da figura do defensor público Francisco Nóbrega, chefe do             

Grupo de Trabalho Indígena da Defensoria pública da União. Entretanto, por representar uma             

fonte oficial, a descrição de Nóbrega foi desconsiderada da análise. 

  

4.1.2 A nova não moradia 

A descrição dos espaços na narrativa ocorre por meio da apresentação da moradia da              

família na ilha e o local onde se fixaram após a expulsão. A exposição é feita pelo relato                  

indireto, no qual Eliane Brum detalha os ambientes a partir dos relatos das personagens, ou               

por meio da fala direta de Maria. Em ambas as ocorrências, é possível observar que, além da                 

caracterização física e geográfica das casas, a representação desses locais é colocada em             

evidência. 

Inicialmente, ainda no primeiro parágrafo, ao apresentar a personagem de Otávio e            

seus vínculos familiares, a ilha é mostrada em seu antes e depois de Belo Monte. “A ilha do                  

amazônico Xingu, no Pará, onde cresceu, amou Maria e teve nove filhos não existe mais.               

Entre ele e o peixe não há mais nada” (BRUM, 2015). O intuito de expor os impactos da obra                   

soma-se a demonstração da sensação de não pertencimento da família ao chegar em seu novo               

endereço. 

A reportagem segue na apresentação de uma das personagens guias e, em seguida,             

situa o leitor do cenário em que se encontra Otávio das Chagas, Maria e os nove filhos. “Está                  

numa casa na cidade de Altamira pagando aluguel, a família ao redor dele, estranhando-se na               

paisagem” (BRUM, 2015). Os dois primeiros parágrafos estabelecem o paralelo de           

significados que cada lugar representa para todos. O sentimento de não reconhecimento no             

local em que se instalaram após a expulsão é destacado de imediato. 

Já ao final do segundo parágrafo, o trecho “comprovar até que tinha uma casa de palha                

onde a mulher atava as redes embaixo de pés de jaca” (BRUM, 2015) retoma a construção do                 

espaço onde viviam. As ações tomadas pelos responsáveis das obras de Belo Monte partem da               
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interpretação de que as ilhas e as casas localizadas nesses ambientes não são consideradas              

moradias, com base nos padrões estipulados de lar por eles. Este é um dos embates               

instaurados entre a população ribeirinha e a Norte Energia. As famílias atingidas buscam             

comprovar que suas casas eram casas, pois assim as consideravam. Quando Eliane Brum             

retorna a descrição da moradia de Otávio e sua família, a autora representa a insistência das                

personagens em comprovar suas próprias existências e desses locais de pertencimento.  

A narrativa se constrói na apresentação das personagens em busca de reconexão com             

suas identidades e que para isso buscam o recurso do resgate das memórias por meio da                

oralidade e de seus próprios corpos. Na sequência de frases “seu pai está sepultado numa ilha                

que também já foi engolida pela usina, o corpo do pai jaz sob o paredão de concreto. Otávio                  

descobre que a geografia inteira de sua vida sumiu, que seus mortos já não têm lugar”                

(BRUM, 2015) Eliane Brum, por meio de uma descrição de ambiente, reforça o impacto da               

usina neste processo de desconstrução de reconhecimento, em que as lembranças e vínculos             

foram, literalmente, submersos. 

Somada a essa situação, as questões de identidade são reforçadas pela sensação de não              

pertencimento ao novo espaço. A localização da residência é em uma região considerada             

perigosa, mas com a qual a família tenta se adequar, já que não encontram outra possibilidade                

de endereço. “A família está reunida na parte da frente da casa alugada num dos bairros mais                 

violentos da periferia de Altamira. No “baixão”, como se diz ali, onde eles temem sair [...]                

Eles, para quem uma casa era o dentro e também o fora, era um lugar inteiro, agora têm medo                   

do fora” (BRUM, 2015). Ainda em relação a descrição da moradia, a situação frágil em que                

vivem também é abordada. “Não há cadeira para todos. Então, o lugar sentado é para o pai,                 

que “sofre da próstata”, e para o filho, que sustenta a família” (BRUM, 2015). 

A retomada da descrição da casa da família é feita por meio da fala de Maria,                

intercalada por um parágrafo em que Eliane Brum critica as iniciativas tomadas pela Norte              

Energia - com base apenas em seus conceitos e sem levar em consideração a população que                

seria atingida. Neste trecho, a autora estabelece paralelos entre o conceito de casa para os               

responsáveis da obra e os ribeirinhos, por intermédio da descrição desses ambientes. 

  
- Eu toda vida gostei de planta, de criação. Aqui não tenho terrinha pra trabalhar. A                 

gente anda com fome, porque não tem onde plantar 
  
Quem olha para as casas dos ribeirinhos, com os conceitos do seu próprio umbigo,              
pode não compreender o que é uma casa para quem vive no mato, à beira de um rio,                  
ou numa ilha, onde a comida está por toda parte, e só o que se precisa é um teto de                    
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palha pra dia de chuva e uns palanques pra atar a rede. Para alguns, isso é pobreza.                 
Só pobreza. Mas corre o risco de a pobreza estar mais no jeito de olhar para o outro,                  
o que pode revelar um outro tipo de analfabetismo. Para Maria, a casa dela era a casa                 
dela. A dimensão de uma casa só a pessoa que vive nela saber dizer. 
  
- Eu varria o quintal todinho. Atava a rede pros menino embaixo de uns pé de jaca. 
Ou ia pescar. A gente saiu e derrubaram a casa todinha [...] (BRUM, 2015) 

  
Por fim, Eliane Brum, no penúltimo parágrafo da reportagem, retorna, de forma breve,             

às mudanças de cenário da família de Otávio. “Que ele tinha uma vida sustentável na ilha                

agora afogada do Xingu e foi entregue à fome na periferia cada vez mais convulsa de                

Altamira, para muitos é só um detalhe” (BRUM, 2015). Novamente, é possível notar a crítica               

da repórter ao modo como a população é invisibilizada e inferiorizada, por meio das              

características dadas aos espaços onde a família transitou e que, tampouco, preocupou os             

responsáveis por Belo Monte. 

  

4.1.3 Francisco, o porta-voz 

Ao longo da narrativa, as cinco personagens apresentadas têm, ao menos, um espaço             

de citação direta. Porém, a fala do defensor público Francisco Nóbrega, não será considerada              

na análise, ainda que seus relatos sejam os de maior dimensão. A abdicação as citações do                

defensor público se baseia na proposta de observação apenas da construção da narrativa feita              

sem levar em consideração fontes oficiais. 

Francisco é a personagem que faz frente aos relatos, compondo a maioria das citações.              

Ainda que Otávio seja uma figura central na reportagem, apenas uma pequena frase é              

utilizada na construção da sua narrativa. Maria e Davi também têm suas declarações situadas              

no texto. Os momentos de fala das personagens são alternados com colocações de Eliane              

Brum, seja para a descrição de sentimentos e comportamentos das pessoas em questão - para               

corroborar com a elaboração da ideia a ser transmitida - ou com parágrafos contendo sua               

opinião de forma explícita sobre a situação exposta pelas personagens. 

“- Não tenho leitura -” (BRUM, 2015). Esta é a primeira citação da reportagem, dita                

por Otávio. Após dois parágrafos de contextualização e apresentação da sua personagem e a              

situação na qual vive, a fala do homem reafirma uma situação já exposta pela repórter, a                

condição de analfabetismo de Otávio e o que isso representa em sua história. Eliane Brum dá                

seguimento ao texto, em que parte dessa afirmação para criticar a forma como pessoas que               
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não sabem ler e escrever são marginalizadas e subjugadas por aqueles que assinam papéis e               

definem seus futuros. 

Posteriormente, a autora prossegue na descrição da personagem de Otávio e insere a             

figura de Francisco, que tomará um grande espaço na narrativa da trajetória da família. Há               

uma sequência de citações, em que é estabelecida uma cronologia da vida de Francisco, em               

paralelo com a de sua família, desde a infância na ilha até as situações que vivenciam na                 

cidade de Altamira. Inicialmente, quando a repórter aborda as questões de identidade que             

giram em torno dos membros da família, as memórias que Francisco carrega em seu corpo são                

destacadas por meio da descrição de Eliane e confirmadas no trecho “- Eu tinha dois anos de                 

idade quando peguei esse golpe lá. Minha mãe conta, porque eu não lembro. Peguei o               

machado e saí com ele na carreira” (BRUM, 2015). Neste ponto, a personagem retoma sua               

vida na ilha e comprova com as marcas em sua pele a sua existência e identidade. Esta                 

primeira colocação já denota que Francisco, assim como o pai, busca se reconectar e se               

reconhecer na história afogada por Belo Monte. 

Na continuidade, depois de um parágrafo no qual a autora interpreta esse            

posicionamento do homem, há uma longa passagem de Francisco, na qual ele reconstitui a              

cena vivida com os representantes da Norte Energia, na assinatura do documento que definiu              

a retirada da família da ilha 

Após dois parágrafos de apresentação, há uma, e única, fala de Otávio Há uma              

sequência de citações de Francisco. Nela, não é feito nenhum tipo de “correção” gramatical e               

de concordância. Neste espaço, Francisco expõe como a família chegou a situação atual e              

como sobrevivem. Os momentos de fala são intercalados com pontuações de Eliane Brum. Há              

também espaço de fala para Maria e Davi. 

  
- Quando chegaram lá na ilha, o chefe da equipe mandou a gente pegar um tracajá                
(quelônio muito apreciado como comida), porque a gente conhecia o rio. Ficaram só             
com o papai, que não sabe ler, não sabe nada. A gente foi pegar o tracajá. Mas a                  
gente não pegou nenhum, não vou mentir. Quando ele foi sair, nós chamemo: “Vem              
cá. Cadê a carta de crédito pra nós, que somo filho do local?” Com a carta de crédito                  
nós comprava um lote pra morar. E eles: “Quando o dinheiro cair na conta, a carta                
de crédito de vocês vem junto”. Então tá bom. Nós não conhece essas coisa, nós não                
somo dessas coisa, nós somo morador. Você bem sabe que morador da colônia não é               
entendido em certas coisa. Ainda mais em negócio de leitura. Aí o papai ficou lá na                
ilha e nós viemo no escritório da Norte Energia. A mulher puxou uma folha branca               
pra nós. E disse: “Assina aqui ou então o dinheiro não cai na conta do pai de vocês”.                  
Eu digo: “Pode ser o nome do papai ou o meu? Porque se for o nome do papai, eu                   
não sei”. Que a gente tem isso. O nome do papai eu não sei, eu sei só o meu nome                    
mesmo. É a única coisa que eu sei, da minha cabeça mesmo. Comecei a assinar,               
ainda errei duas vez, ela mudou as folha. Falou: “Vai devagar”. Assinei. Digo: “Tá              
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bom?”. Aí fui embora. Mas aquele papel era só pra 12 mil pro papai, não tinha mais                 
nada. Eles podiam puxar um papel de leitura, podiam puxar um papel escrevido na              
minha frente. Mas leitura eu não sei ler. Faz que nem um burro. Um burro vai, tem                 
uma placa na frente, ele chega e passa por baixo. Porque morador da colônia,              
morador da ilha, morador da zona rural não sabe (BRUM, 2015) 
  

Francisco, além de reconstruir o momento, também reflete sobre o significado           

daqueles instantes e de sua condição. Por meio de sua fala, o leitor observa também o                

posicionamento das pessoas que interagiram com ele nesta situação e o desdém que esses              

representantes de Belo Monte tem para com a população. Francisco reconhece isso e, logo              

após, Eliane Brum descreve que ao recordar da situação, o homem chora, se sente impotente,               

mas não vencido. 

  
Francisco tem olho de rio agora. É difícil pra ele, porque acha que homem não tem 
lágrima fora. Francisco garante que não se desespera, e diz isso em prosa 
poética. 
  
- Porque homem não desespera. Só desespera quando morre. O desespero é a 
derradeira morte pro homem. 
  
E segue na sua agonia com as letras. 
  
- Pra quem sabe leitura, é rico na leitura, tem saída pra ele. Mas uma pessoa que não                  
sabe ler não sabe nem conversar. Não sabe. Não sabe nem pra onde correr. Porque               
nós não sabe nem onde é a autoridade, onde caçar as autoridade, nem nada. O pobre                
é conformado. 
  
Francisco não parece conformado. 
  
- O papai não pode trabalhar mais, que nem ocês tão vendo, então eu trabalho, o meu                 
irmão trabalha. Eu trabalho de 10 real a diária. Você vê o preço da diária daqui. Eu                 
trabalho de ajudante ali no concreto do bloco que tem aqui. A senhora entende o que                
é o concreto do bloco? (BRUM, 2015) 
  

A postura de Francisco diante da situação o coloca em uma posição de provedor e               

protetor da família, papel que também desempenha após a vinda de todos para a cidade de                

Altamira e seu pai não conseguir mais trabalhar. Com isso, a fala de Francisco direciona a                

narrativa para a situação atual vivida por ele para sustentar os familiares. Ainda na mesma               

colocação, a personagem estabelece um paralelo entre o modo de vida na ilha e na zona                

urbana, destacando as dificuldades enfrentadas e o que o novo endereço trouxe            

significativamente para eles. 
  
- É fazer bloco. Fazer bloco lotado com cimento. É o serviço mais pesado que tem                
dentro da cidade, enchendo de areia, um dia todinho jogando numa betoneira.            
Porque gente pobre não tem outro serviço. Passei fome enquanto não achava esse             
trabalho. Cheguei a passar um dia e uma noite sem nada, sem um prato. Sabe como é                 
maldade? Pra mim é maldade. Nós tudo com fome. Sem nada. Porque lá todo dia               
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nós dormia de barriga cheia. Todo dia nós almoçava, jantava, merendava. Nós tinha             
a nossa brincadeira, a nossa alegria. Fumo expulso de lá e no dia em que eu não                 
arrumo nada pra comprar janta aqui, passamo fome. Agora eu trabalho junto com os              
outro, fazendo bico, sabe como é bico? Não tenho meu serviço fixo. Eu trabalho pra               
um, desmanchando casa, trabalho pra outro, assim. Até que enfim agora a diária tá              
50. Eu e meu irmão, o Zé, a gente trabalha assim (BRUM, 2015) 
  

Na sequência, com uma breve interrupção de Eliane Brum, Francisco encerra seu            

relato com um questionamento e uma crítica a forma de tratamento dada a população              

ribeirinha pelos responsáveis da usina. 

 
- Nós vamo ser expulso que nem uns bicho bruto no meio do mundo? Nós não somo                 
que nem cachorro, somo filho de gente. E nós nascemo e se criemo, tudo filho do                
lugar. O que fizeram com nós foi assim... Eu não posso nem lhe dizer, porque eu não                 
entendo desse negócio. Eu não entendo. Isso aí foi assim: eu pego um saco de               
bagulho e boto fora. Foi o que fizeram com nós. Eu não tenho nem o que dizer. Sou                  
um homem sem voz (BRUM, 2015) 

  
Maria tem dois momentos de fala na narrativa. Esses trechos contribuem para a             

composição da situação vivida pela família. No primeiro, a mulher estabelece um paralelo             

entre o modo de vida na ilha e em Altamira, no qual destaca as dificuldades enfrentadas para                 

dar conta da alimentação dos filhos, cena que não se ocorria na ilha. 

  
- Minhas criança não passava fome lá. Eu toda vida gostei de planta, de criação.               
Aqui não tenho terrinha pra trabalhar. A gente anda com fome, porque não tem onde               
plantar. E os filho pede comida pra mãe, não pro pai. A pequena diz: “Mamãe, quero                
comer. Mamãe, quero comer”. Eu não tenho de onde tirar. Quando a gente come              
bem, assim, a gente dorme de noite. Mas, se a gente não come nada, não dorme                
(BRUM, 2015) 
  

A reconstrução do cenário onde viviam por meio da fala de Maria mostra o que o                

espaço significava para ela e para a família e de que forma as obras também impactaram suas                 

percepções de pertencimento. “- Eu varria o quintal todinho. Atava a rede pros menino              

embaixo de uns pé de jaca. Ou ia pescar. A gente saiu e derrubaram a casa todinha. Eu chorei”                   

(BRUM, 2015). 

Davi, assim como Otávio, possui apenas uma fala na reportagem. Ainda na            

contextualização da vida da família após a expulsão da ilha, o menino relata como se sente em                 

relação aos obstáculos enfrentados, principalmente, a fome. “- Eu não choro quando não tem              

comida na volta da escola. Eu fico só triste” (BRUM, 2015). 

Ao longo das citações, Eliane Brum não faz nenhum tipo de “correção” gramatical ou              

de concordância. A repórter mantém as falas de acordo como foram ditas. O uso de termos                

pouco conhecidos em outras regiões também se preserva, ainda que a autora se utilize de               
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parênteses para explicar seus significados, como na descrição de “boroca”, no segundo            

parágrafo da reportagem e “tracajá”, dita por Francisco. Essas opções auxiliam na construção             

das personagens, pois conserva suas personalidades e linguagem. 

  

4.1.4 As memórias como CPF 

Conforme já relatado anteriormente, Otávio e sua família foram expulsos da ilha onde             

residiam e se reconheciam. Após tudo ser tirado deles, a reconstituição de suas vivências              

passou a ser usado como recurso para comprovar existências e método para reconstruir suas              

identidades. Na narrativa, o resgate das memórias é feito por meio da oralidade e da descrição                

dos espaços ocupados pela família antes da chegada de Belo Monte. Eliane Brum descreve              

aquilo que lhe é contado pelas personagens ou utiliza-se de citações para retratar o modo de                

vida na ilha. 

Ainda nos primeiros dois parágrafos do texto, a repórter sinaliza para os hábitos da              

família na ilha e suas vivências no local. O recurso contextualiza a história de Otávio e sua                 

família e constrói uma base mais rica em detalhes e informações, para que o leitor possa                

compreender melhor os impactos das obras de Belo Monte no espaço e na vida daqueles que                

viviam nas ilhas banhadas pelo Xingu - consequências essas que são descritas ao longo da               

narrativa. 

  
A ilha do amazônico Xingu, no Pará, onde cresceu, amou Maria e teve nove filhos               
não existe mais. Entre ele e o peixe não há mais nada.[...] comprovar que viveu,               
atestar que pescava, dar conta dos surubins, dos matrinxãs, dos tucunarés e dos             
curimatãs que o rio lhe deu para encher a barriga de seus meninos. Comprovar até               
que tinha uma casa de palha onde a mulher atava as redes embaixo de pés de jaca                 
(BRUM, 2015) 

  
Mais tarde, os primeiros efeitos da construção da hidrelétrica são relembrados por            

Otávio e, de forma indireta, retratados por Eliane Brum. “Otávio então busca marcas que não               

são letras. Seu pai está sepultado numa ilha que também já foi engolida pela usina, o corpo do                  

pai jaz sob o paredão de concreto. Otávio descobre que a geografia inteira de sua vida sumiu,                 

que seus mortos já não têm lugar” (BRUM, 2015). Essa reconstrução auxilia na percepção da               

enormidade das obras e colabora para a construção da personagem de Otávio, que vai              

perdendo seus vínculos com a ilha e com ele próprio. 

Já na forma de citação direta, Maria e Francisco relembram momentos vividos na ilha,              

seus costumes e a relação com a Norte Energia. Primeiramente, Francisco, em um longo              
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trecho, reconstitui o dia em que esteve junto com os representantes da construção da usina,               

como foi a interação entre eles e o exato momento em que assina o documento que permite a                  

retirada da família da ilha, com uma indenização de apenas R$12 mil. 

  
- Quando chegaram lá na ilha, o chefe da equipe mandou a gente pegar um tracajá                
(quelônio muito apreciado como comida), porque a gente conhecia o rio. Ficaram só             
com o papai, que não sabe ler, não sabe nada. A gente foi pegar o tracajá. Mas a                  
gente não pegou nenhum, não vou mentir. Quando ele foi sair, nós chamemo: “Vem              
cá. Cadê a carta de crédito pra nós, que somo filho do local?” Com a carta de crédito                  
nós comprava um lote pra morar. E eles: “Quando o dinheiro cair na conta, a carta                
de crédito de vocês vem junto”. Então tá bom. Nós não conhece essas coisa, nós não                
somo dessas coisa, nós somo morador. Você bem sabe que morador da colônia não é               
entendido em certas coisa. Ainda mais em negócio de leitura. Aí o papai ficou lá na                
ilha e nós viemo no escritório da Norte Energia. A mulher puxou uma folha branca               
pra nós. E disse: “Assina aqui ou então o dinheiro não cai na conta do pai de vocês”.                  
Eu digo: “Pode ser o nome do papai ou o meu? Porque se for o nome do papai, eu                   
não sei”. Que a gente tem isso. O nome do papai eu não sei, eu sei só o meu nome                    
mesmo. É a única coisa que eu sei, da minha cabeça mesmo. Comecei a assinar,               
ainda errei duas vez, ela mudou as folha. Falou: “Vai devagar”. Assinei. Digo: “Tá              
bom?”. Aí fui embora. Mas aquele papel era só pra 12 mil pro papai, não tinha mais                 
nada. Eles podiam puxar um papel de leitura, podiam puxar um papel escrevido na              
minha frente. Mas leitura eu não sei ler. Faz que nem um burro. Um burro vai, tem                 
uma placa na frente, ele chega e passa por baixo. Porque morador da colônia,              
morador da ilha, morador da zona rural não sabe (BRUM, 2015) 

  
Maria carrega em sua fala um tom de saudosismo ao lembrar-se da vida que levava               

junto com o marido e filhos na ilha. A mãe da família se utiliza da fala também para                  

estabelecer um comparativo ao modo de vida antes e depois da expulsão por Belo Monte e as                 

dificuldades já enfrentadas desde que se fixaram em Altamira. 

  
- Minhas criança não passava fome lá. Eu toda vida gostei de planta, de criação.               
Aqui não tenho terrinha pra trabalhar. A gente anda com fome, porque não tem onde               
plantar. E os filho pede comida pra mãe, não pro pai. A pequena diz: “Mamãe, quero                
comer. Mamãe, quero comer”. Eu não tenho de onde tirar. Quando a gente come              
bem, assim, a gente dorme de noite. Mas, se a gente não come nada, não dorme. 
[...]- Eu varria o quintal todinho. Atava a rede pros menino embaixo de uns pé de                
jaca. Ou ia pescar. A gente saiu e derrubaram a casa todinha. Eu chorei (BRUM,               
2015) 

  
Apenas com os relatos das situações vividas pela família depois da expulsão da ilha, a               

narrativa já demonstraria as consequências concretas, emocionais e psicológicas sofridas por           

todos. Entretanto, as reconstituições feitas por Eliane Brum, por meio dos relatos das             

personagens, fornecem um contexto mais detalhado e proporciona uma visão mais clara das             

proporções das ações dos representantes da construção da usina e seus posicionamentos diante             

da população. O resgate também auxilia na construção das personagens, com a exposição do              

antes e depois das obras e as mudanças geradas nas suas personalidades. A remontagem do               
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modo de vida da família ainda reforça a luta de Otávio, Maria e seus filhos pelo                

reconhecimento de suas identidades e de suas vivências no local não considerado um lar aos               

olhos da Norte Energia. 

  

4.1.5 O que foram e o que não são 

Em toda a reportagem, a autora utiliza de metáforas, estabelece paralelos e produz             

jogos de palavras para descrever as personagens de Francisco, Otávio e Davi, ainda que o               

último seja de maneira breve. Os recursos são usados para mostrar seus sentimentos e              

comportamentos, em especial, sensação de não pertencimento que os assola.  

Já no título “O pescador sem rio e sem letras”, Eliane Brum inicia a apresentação de                

Otávio das Chagas com um jogo de palavras para demonstrar a condição em que a               

personagem foi submetida. A explicação surge logo em seguida, nas primeiras linhas do             

primeiro parágrafo, no trecho “A hidrelétrica de Belo Monte o reduziu a um pescador sem rio,                

um pescador que não pesca, um pescador sem remos e sem canoa” (BRUM, 2015). A repórter                

descreve Otávio em suas características principais, ao mesmo tempo que mostra que isso o foi               

tirado, tornando-o “um não ser”. As questões de identidade e reconhecimento influenciadas            

diretamente pelas obras de Belo Monte já se são fixadas no início e ao longo da narrativa são                  

reforçadas em outros trechos até o encerramento da reportagem. “‘Otávio, o pescador que não              

pesca’”, Otávio das Chagas, o pescador arrancado do rio”, “[...]Otávio, o pescador que se              

perdeu dos peixes [...]” e “[...] o pescador exilado do rio é só um homem que vai virando                  

deserto à margem de si mesmo”. Com exceção de duas menções, Otávio é descrito sempre               

em sua jornada na busca de reconexão consigo e a agonia de ter sido tirado de si próprio e de                    

sua identidade. 

Uma das ações que levaram Otávio a tal conflito também é exposta ainda no início da                
reportagem. 

 
Otávio então busca marcas que não são letras. Seu pai está sepultado numa ilha que               
também já foi engolida pela usina, o corpo do pai jaz sob o paredão de concreto.                
Otávio descobre que a geografia inteira de sua vida sumiu, que seus mortos já não               
têm lugar. [...] Aos 61 anos, ele agora só tem memória. E as chagas do nome já não                  
consegue curar (BRUM, 2015) 

  
O uso de metáforas na primeira frase faz menção ao ato de que Otávio busca pela                 

oralidade e resgate das memórias se reconhecer e provar sua existência, ainda que o fato de                

não saber ler e escrever o coloque em uma posição inferior na sociedade. Eliane Brum               
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também faz uso de metáfora quando retrata que as ilhas banhadas pelo Xingu foram engolidas               

por Belo Monte, retratando a obra como um algo que destrói, consome, devora, termina. Em               

seguida, na terceira frase, reforça - também pelo recurso da metáfora -, que ao pescador               

apenas lhe restou seu próprio corpo e voz, já que sua terra e seus vínculos foram destruídos                 

pela obra. Por fim, o mesmo artifício é utilizado ao partir do sobrenome de Otávio para                

retratar que a construção da hidrelétrica o deixou doente, principalmente, psicologicamente. 

Além da descrição que apresenta Otávio na condição de analfabeto, já citada            

anteriormente, por meio de metáfora, Apenas no penúltimo parágrafo do texto, Eliane Brum             

retoma essa característica quando estabelece um paralelo para apresentar os diferentes           

conceitos vigentes para cada pessoa ou grupo, mas que são desconsiderados e inferiorizados,             

e faz uma crítica a esse preconceito. 

  
A leitura complexa da floresta e do rio de pessoas como Otávio é descartável para               
quem sequer reconhece a sua casa como uma casa. Para quem possui todas as letras,               
ele é só mais um analfabeto, já que não percebem que, na floresta, quem pode ler é                 
Otávio e os analfabetos mudam de lugar (BRUM, 2015) 

  
No mesmo parágrafo, a autora ainda determina paralelos para expor o olhar sobre a              

região e a população afetados pela obra e seu real significado. 

  
Nessa saga de gigantismos, a de Otávio, o pescador que se perdeu dos peixes, pode               
ser vista como apenas uma pequena história. O sacrifício do outro é sempre possível,              
porque é do outro. Que ele tinha uma vida sustentável na ilha agora afogada do               
Xingu e foi entregue à fome na periferia cada vez mais convulsa de Altamira, para               
muitos é só um detalhe. O discurso do combate à miséria pode ter mais ou menos                
palavras, conforme os interesses e a ocasião. A leitura complexa da floresta e do rio               
de pessoas como Otávio é descartável para quem sequer reconhece a sua casa como              
uma casa. Para quem possui todas as letras, ele é só mais um analfabeto, já que não                 
percebem que, na floresta, quem pode ler é Otávio e os analfabetos mudam de lugar               
(BRUM, 2015) 

  
A apresentação de Francisco se baseia também em metáfora definida por Eliane Brum.             

Em todas, o recurso é usado para apontar as formas que o homem tem de se reconhecer na                  

história, a memória. Assim como o pai, Francisco encontra neste resgate o método de validar               

sua existência na ilha e reconquistar sua identidade. “Aponta o próprio corpo para provar que               

existe. Ele guarda ali as marcas da ilha, uma cicatriz maior do que as outras. Na cidade está                  

desterrado, à deriva. Mas o corpo lhe pertence, e Francisco vai se mapeando pelas cicatrizes”               

(BRUM, 2015). Neste trecho, a metáfora é estabelecida quando a repórter descreve o corpo de               

Francisco em seu significado, no qual as cicatrizes são as provas vivas de sua vida. 
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Em relação a família, em um aspecto geral, Eliane Brum utiliza da metáfora também              

para descrever o sentimento de não pertencimento de todos diante do endereço onde se              

localizam após a expulsão da ilha.“Eles, para quem uma casa era o dentro e também o fora,                 

era um lugar inteiro, agora têm medo do fora” (BRUM, 2015). O trecho também serve para                

representar como os familiares interpretavam o conceito de casa, considerado a estrutura onde             

se fixavam, mas também o rio e a floresta. Conceito este, justamente, colocado em              

contradição pela Norte Energia. 

Por fim, Davi, um dos filhos do casal, também é apresentado por meio de metáfora. O                

recurso é utilizado em “As letras que só ele decifra são pesadas demais para um corpo tão                 

franzino” (BRUM, 2015). No fragmento, a repórter, novamente, retoma a carga simbólica que             

o ato de ler e escrever representa na vida da família, enquanto também descreve o menino                

fisicamente. 
  

4.1.6 Percepção da repórter 

A inserção de Eliane Brum ao longo da narrativa ocorre em quatro momentos. A              

participação explícita da repórter é um das características que aproxima o leitor da história              

contada e também corrobora para a construção da percepção da repórter diante das situações              

relatadas e das observações feitas de cada personagem e dos espaços onde se localizam. 

“Ele manda trazer uma boroca (bolsa) onde guarda os papéis” (BRUM, 2015). O início              

do segundo parágrafo de reportagem, a descrição de que Otávio pede uma pasta, aponta que               

Eliane Brum estava presente na casa da família. Na sequência, após a primeira citação do               

texto, o relato “- Não tenho leitura – ele avisa, oferecendo a mim os hieróglifos que dizem                 

dele para que eu os desvende” (BRUM, 2015) confirma que a autora estava presente na               

situação e que Otávio entrega sua pasta com os documentos, na esperança de que Eliane Brum                

possa dizer o que eles significam e definem na vida da personagem. 

Já no momento de apresentação de Francisco, quando há uma sequência de citações             

feitas por ele, o homem a interpela 

 
- O papai não pode trabalhar mais, que nem ocês tão vendo, então eu trabalho, o meu                 
irmão trabalha. Eu trabalho de 10 real a diária. Você vê o preço da diária daqui. Eu                 
trabalho de ajudante ali no concreto do bloco que tem aqui. A senhora entende o que                
é o concreto do bloco? (BRUM, 2015) 

  
Em seguida, em uma breve frase, Eliane Brum responde, “Eu não entendo” (BRUM,             

2015), dando seguimento na fala de Francisco. 
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4.2 O DIA EM QUE A CASA FOI EXPULSA DE CASA 

A reportagem publicada em 14 de setembro de 2015, três dias após a expulsão de               

Antonia Melo de sua casa, acompanha as últimas horas da mulher, que é uma liderança               

popular de resistência da região contra Belo Monte. Eliane Brum segue a saída da última               

moradora da rua, que já está parcialmente destruída para dar continuidade às obras de              

construção da hidrelétrica. Ao longo do texto, a figura de Antonia Melo como símbolo de               

resistência e proteção dos povos do Xingu é construída e reforçada. A narrativa também              

propõe por meio da personagem, uma reflexão sobre o conceito de casa e identidade e o                

impacto das obras de Belo Monte, não apenas no espaço geográfico, mas no sentimento de               

pertencimento das pessoas que habitavam a ilha.  

  

4.2.1 A liderança resistente 

Antonia Melo é a personagem central da reportagem, que também conta com a             

participação de Otávio das Chagas – já citado na reportagem “O pescador sem rio e sem                

letras” – e de personagens secundários, os quais, conforme descrição de Eliane Brum,             

adentraram a casa de Antonia durante a entrevista. 

Desde o título até a última linha de texto, literalmente, a característica principal de              

Antonia é destacada. A palavra chave para a descrição dessa personagem é resistência. Ainda              

na frase que dá nome a reportagem, a representação de Antonia Melo é salientada, ainda que                

apenas mais tarde seja possível compreender o significado do título “O dia em que a casa foi                 

expulsa de casa” (BRUM, 2015). 

No subtítulo, a autora é direta em sua exposição da personagem. Em poucas linhas,              

Eliane Brum se posiciona diante da situação vivida por Antonia e o que sua figura representa                

para a população da região. “A maior liderança popular do Xingu foi arrancada do seu lugar                

pela hidrelétrica de Belo Monte, a obra mais brutal –e ainda impune– da redemocratização do               

Brasil” (BRUM, 2015). 

A construção da personagem é feita nos âmbitos psicológico, emocional e           

comportamental - com a descrição das ideias, posicionamento político, os sentimentos           

carregados por Antônia – e o impacto causado pela construção de Belo Monte. Nas primeiras               

linhas do primeiro parágrafo o leitor é situado do cenário em que Antônia estava vivendo nos                

últimos meses que antecederam a derradeira data de sua saída da casa. 
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Antonia Melo foi encurralada. Por seis meses o tempo da sua vida esteve marcado              
pelo som das máquinas botando abaixo a vizinhança da Sete de Setembro, o nome              
da rua só mais uma ironia. Ela estava ali, sitiada, testemunhando o mundo que              
ajudou a construir ser violado e convertido num cenário de Faixa de Gaza. Ela, seus               
filhos, seus netos (BRUM, 2015) 

  
Quando aborda que a personagem está cercada pelos destroços daquilo que ajudou a             

construir, Eliane Brum contribui para a construção da identidade da personagem e dos             

sentimentos que ela carrega em relação a Belo Monte, que avança suas obras em direção às                

casas. O primeiro parágrafo, de modo geral, introduz a temática que será trabalhada ao longo               

de toda a reportagem e que tem como eixo central a postura de resistência de Antônia. Há                 

duas linhas de apresentação desse posicionamento. O primeiro se refere às tentativas e             

silenciamento da personagem, por parte daqueles que desejam erguer a hidrelétrica – por             

interesses políticos e econômicos. O segundo parte do simbolismo que Antonia carrega para a              

população – que enxerga nela um porto, uma proteção, uma fortaleza. Com isso, a repórter               

passa a abordar Antonia Melo por meio da metáfora de casa e da árvore, ou seja, um ponto de                   

resistência, força, proteção e guarida.  

  
Antonia foi sendo asfixiada aos poucos, menos ar a cada dia. Mas ainda assim o               
povo banido das ilhas da Volta Grande do Xingu, dos baixões de Altamira,             
continuava entrando pelo seu portão sempre aberto, desviando das crateras, saltando           
sobre os destroços com as havaianas que parecem ter nascido já gastas naqueles pés              
[...] Essas milhares de famílias cuspidas de seus lares pela hidrelétrica de Belo             
Monte fizeram de Antonia Melo o seu endereço. Lá, até o fim, encontravam uma              
cadeira, um copo de água entre árvores de sombra, e os ouvidos de Antonia, um par                
de orelhas que ela fez braços e abraço ao escutar os que ninguém mais escutava.               
Sem rumo, confinados em bairros longe de tudo que conheciam, em residências            
todas iguais, feitas para não durar, a maioria sem pouso algum, arrancados pela raiz              
e jogados fora, esses homens, mulheres e crianças esculpidos pelo sol amazônico            
tinham em Antonia Melo a sua casa. A maior liderança popular viva do Xingu              
tornara-se o único ponto de reconhecimento num mapa rasgado por uma guerra            
talvez pior, porque não nomeada. Na sexta-feira, 11 de Setembro de 2015, a casa foi               
expulsa de casa (BRUM, 2015) 

 
As tentativas de silenciamento e o abalo sentido por Antonia por ter sido expulsa de               

sua casa e do espaço que ajudou a construir são descritos em mais de um momento na                 

narrativa. Entretanto, Eliane Brum reforça a figura de liderança da personagem e sua postura              

firme diante da situação em que se encontra, como nos trechos “O rugido da demolição morde                

as palavras de Antonia Melo, mas não consegue silenciá-la:” e “Belo Monte arrancou a maior               

árvore do Xingu, mas ainda assim não conseguiu tombá-la” (BRUM, 2015). 

Os impactos sentidos ao longo do processo de expulsão das famílias pela empresa             

responsável pelas obras de Belo Monte, a Norte Energia, também afetaram a saúde de              
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Antonia Melo. A repórter relembra a situação e retorna para o momento atual vivido pela               

personagem. É mais um exemplo de que as obras abalaram Antonia e a fizeram recuar, mas                

que a figura segue em sua residência. 

  
No ano passado, Antonia Melo, a maior árvore do Xingu, quase perdeu o             
coração[...]A violência parece ter ganhado uma dimensão tamanha dentro e fora de            
Antonia Melo que já não podia ser simbolizada. Virou uma literalidade que perfurou             
o coração de uma mulher que a tudo havia resistido. Ela precisou ser levada a São                
Paulo, onde foi submetida a uma cirurgia e a um prolongado tratamento, para que              
pudesse salvar a sua vida. Seu coração bate. Ela respira. Mas algo foi arrancado dela               
para sempre, e esse pedaço faltante é uma presença visível. Antonia carrega uma             
ausência que agora também é a da casa, onde já não existe mais porta para bater                
(BRUM, 2015) 

  
Em outro momento da narrativa, quando Eliane Brum descreve “Antonia Melo foi se             

tornando uma árvore cada vez mais solitária diante do desmatamento do caráter de quem              

costumava estar ao seu lado. Por essa ousadia, a de não se deixar cooptar, pagou um preço                 

cada vez mais alto” (BRUM, 2015), a autora apresenta o sentimento de traição nutrido por               

Antonia a respeito de líderes que confiava e do cenário de enfraquecimento de outras              

estruturas de resistência da região em que se instala a personagem. 

Já nos parágrafos finais de reportagem, Otávio das Chagas – figura central abordada             

no texto “O pescador sem rio e sem letras” – visita a casa de Antonia. Neste momento, a                  

autora descreve, de maneira mais breve, que este personagem. 

  
Pelo portão entra seu Otávio das Chagas, pescador arrancado da Ilha de Maria, uma              
das mais de 400 do Xingu. Vem acompanhado por seu filho Zé. Sem barco, sem rio,                
sem peixe, sem árvore, sem roça, sem geografia, seu Otávio teve as chagas do nome               
multiplicadas por Belo Monte (BRUM, 2015) 
 

Mais uma vez, assim como na reportagem em que foi uma das personagens principais,              

Otávio é apresentado em sua jornada de reencontro com sua identidade. Ao longo do              

parágrafo de apresentação, a situação em que vive o homem e sua família é destacada, porém,                

Otávio das Chagas desempenha na narrativa um papel de personificação do olhar da             

população da região sobre Antonia Melo. No parágrafo seguinte, Eliane Brum descreve a             

relação entre os dois e o que a figura de Antonia simboliza. “Todo dia seu Otávio entra pelo                  

portão aberto de Antonia Melo, a única casa e o único endereço que reconhece” (BRUM,               

2015). 
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Por fim, a narrativa encerra com a descrição da repórter sobre a saída de Antonia Melo                

de sua casa e, novamente, retoma o destaque da personalidade forte e resistente da liderança               

popular do Xingu. 

  
No dia da partida, Antonia Melo levou a pedra da casa da infância e as sementes do                 
seu passado. Foi a última moradora a deixar o lugar. Do seu quintal-floresta, levou              
uma muda de açaí, “o mais importante que carrego daqui”. Com esses alicerces, aos              
66 anos ela plantará um futuro no chão de ausências legado por Belo Monte. 
  
Antonia Melo é uma mulher-casa. E por isso jamais se perderá (BRUM, 2015) 

  

4.2.2 As ruínas de Belo Monte 

A descrição de espaços físicos na reportagem é realizada, basicamente, para a            

apresentação do cenário de destruição causado pelas obras de Belo Monte e o significado              

dessas ações para os moradores da região - em especial - para Antonia Melo. Ao final da                 

narrativa, com a participação de Otávio das Chagas, Eliane Brum descreve o ambiente em que               

a personagem está instalada com sua família. 

No primeiro parágrafo há a sinalização do cenário em que se passará a história, com               

um resgate da construção da cena ao longo dos últimos meses de Antonia na moradia. 

  
Antonia Melo foi encurralada. Por seis meses o tempo da sua vida esteve marcado              
pelo som das máquinas botando abaixo a vizinhança da Sete de Setembro [...] Um              
dia chegou em casa e descobriu os escombros do muro dos fundos, derrubado junto              
com um pedaço da floresta que tinha como quintal. Num calor que pode beirar os 40                
graus, já não havia energia elétrica suficiente para ligar a geladeira. Antonia foi             
sendo asfixiada aos poucos, menos ar a cada dia (BRUM, 2015) 

  
Desde a primeira descrição de espaço, toda a retomada feita por Eliane Brum para o                

local ganha mais intensidade. Com isso, a autora consegue oferecer ao leitor a mesma              

sensação claustrofóbica sentida por Antonia e a pressão feita pelos avanços da abra na região.               

“O rugido da demolição morde as palavras de Antonia Melo, mas não consegue silenciá-la”              

(BRUM, 2015). 

Durante a entrevista, em três momentos Eliane e Antonia são interrompidas por            

pessoas que chegam à casa da Antonia. A exposição do local encontrado e enfrentado por               

essas personagens e por outros moradores da região para chegar até a mulher contribuem para               

apresentar as dimensões das ruínas causadas pela construção da usina. “Um homem ignorou a              

vizinhança aos pedaços para oferecer seus serviços.[...] E o homem vai embora, saltando             

pedaços de paredes com suas sandálias, habituado a um Brasil que para ele nunca foi plano”                
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(BRUM, 2015). A descrição feita por Eliane Brum também atua como uma crítica às              

dificuldades enfrentadas por uma população marginalizada e invisibilizada no país, como           

também ocorre no trecho “Mas ainda assim o povo banido das ilhas da Volta Grande do                

Xingu, dos baixões de Altamira, continuava entrando pelo seu portão sempre aberto,            

desviando das crateras, saltando sobre os destroços com as havaianas que parecem ter nascido              

já gastas naqueles pés” (BRUM, 2015). 

Quando resgata um episódio de um problema de saúde enfrentado por Antonia,             

provocado pelos impactos destrutivos de Belo Monte, a repórter apresenta o resultado físico             

dessas ações, no corpo e na casa de Antonia - em que uma compõe uma parte da outra.                  

“Antonia carrega uma ausência que agora também é a da casa, onde já não existe mais porta                 

para bater” (BRUM, 2015). Entretanto, a autora também destaca o espaço de destruição que              

rodeia Antonia em seu simbolismo - e se utiliza da exposição do espaço para reforçar a                

identidade da personagem. “Hoje, sentada entre ruínas, as visíveis e as invisíveis, Antonia             

Melo resiste” (BRUM, 2015) 

A postura firme e de proteção representada por Antonia e sua moradia também são              

destacados em outros pontos de descrição de ambiente. “Lá, até o fim, encontravam uma              

cadeira, um copo de água entre árvores de sombra e os ouvidos de Antonia, um par de orelhas                  

que ela fez braços e abraço ao escutar os que ninguém mais escutava” (BRUM, 2015).               

Enquanto Antonia ainda não deixava seu lar, outros moradores já haviam sido direcionados a              

locais criados pela empresa Norte Energia. Na contextualização desses espaços e, a autora             

frisa para o que eles representam à população, que ainda busca seu reconhecimento na casa de                

Antonia. As pessoas foram tiradas de seus lugares, seus lares, seus pontos de referência e               

colocadas em lugares em que não se reconhecem. 

  
Sem rumo, confinados em bairros longe de tudo que conheciam, em residências            
todas iguais, feitas para não durar, a maioria sem pouso algum, arrancados pela raiz              
e jogados fora, esses homens, mulheres e crianças esculpidos pelo sol amazônico            
tinham em Antonia Melo a sua casa (BRUM, 2015) 

  
Uma das casas apresentadas e as condições de vida enfrentadas nesse ambiente é a de               

Otávio das Chagas, mais um personagem que ingressa pelo portão de Antonia durante a              

entrevista. “Está confinado numa das “moradias” padronizadas, e isso só depois de muita luta,              

porque dele haviam tirado tudo em troca de uma esmola de 12 mil reais por uma vida inteira,                  

que logo foi consumida em aluguéis na periferia de Altamira” (BRUM, 2015). No trecho, há               
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também o resgate do endereço anterior em que Otávio estava instalado com sua família. Em               

ambos os locais, a descrição do espaço permite a interpretação das dificuldades vividas pelos              

familiares. 

Esta mensagem é reforçada quando Eliane Brum destaca o sentimento carregado por            

Otávio naquele espaço e como é composto o cenário de seu não lugar atual. 

  
O pescador não se reconhece no mundo nem reconhece o mundo ao redor. Era rico e                
agora é pobre, miserável. E lá dentro da “moradia” do bairro com nome pomposo,              
“Reassentamento Urbano Coletivo (RUC)”, ouve inúmeras vezes ao dia o carro de            
som passar propagandeando as benesses de Belo Monte. Enquanto escuta que a            
hidrelétrica “é energia limpa e sustentável”, lá dentro sua família passa fome[...] Em             
sua geladeira só há água, e eles esperam que um dos filhos volte no fim do dia em                  
que alugou o corpo por 60 reais na construção civil, para alimentar nove pessoas              
(BRUM, 2015) 

  
As exposições de espaços na narrativa reforçam a ideia de destruição ambiental e             

emblemática da região. Essas descrições ainda contribuem para a construção da identidade            

das personagens apresentadas na reportagem, principalmente, Antonia Melo.  

  

4.2.3 Reflexões de Antonia 

Com exceção de três pequenos trechos com frases de personagens secundários,           

Antonia é a única que tem espaço de fala. No decorrer da narrativa, Antonia expõe sua                

opinião e o sentimento nutrido em relação às obras de Belo Monte. Os momentos de citação                

direta da personagem podem ser divididos em quatro tópicos, sua percepção e reflexão a              

respeito das casas e o sentimento de pertencimento, o abalo sentido pelos avanços da              

construção da usina, a indignação e mágoa que carrega dos governos de Lula e Dilma - que                 

permitiram o andamento das obras da hidrelétrica - e a postura resistente que enfrenta os               

conflitos gerados por Belo Monte. 

Há parágrafos inteiros dedicados apenas a fala de Antonia. O maior deles encontra-se             

ainda no início da reportagem, quando a personagem responde ao questionamento de Eliane             

Brum sobre o que compreende por casa.  

 
– Dinheiro nenhum paga uma casa. Primeiro, porque eu não estava vendendo minha             
casa, não coloquei nela nenhuma placa de venda. Eu nunca pensei em sair daqui, de               
jeito nenhum. Aqui é o lugar que eu escolhi pra morar, criei os meus filhos. A                
maioria deles nasceu aqui, cresceu aqui. Hoje tenho os netos que nasceram aqui e já               
estão crescendo aqui. Então, indenização nenhuma paga a casa de uma pessoa. A             
casa que eu vou comprar com esse dinheiro nunca será a minha casa. Uma casa é                
como plantar uma árvore. As raízes vão profundamente embaixo da terra, lá            
embaixo elas se agarram, para que vento, vendaval, tempestade, e até mesmo uma             
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alagação, não a derrubem. As raízes de uma casa são bem profundas. Os filhos e os                
netos vão embora, mas a casa fica. E a gente embeleza a casa com a natureza, com                 
as árvores, com o que a gente gosta. E embeleza também com as árvores que dão                
alimento. Eu plantei com as minhas mãos todas as belezas que estão aqui e que hoje                
me dão frutos e me dão forças pra resistir ao barulho dos tratores derrubando tudo.               
Uma dessas árvores é o açaizeiro. Aprendi a amar o açaí, o vinho, o suco mais                
saboroso que já tomei dentro e fora do Brasil. Mas tem o cupuaçuzeiro, de cupuaçu,               
e a mangueira, que dava tantas mangas e tão saborosas que eu botava na calçada               
para os vizinhos e quem passasse pegar. Uma casa é isso, é onde a gente se sente                 
feliz, mesmo sem ter dinheiro. Estar dentro da sua casa é ser grande(BRUM, 2015) 

  
É perceptível o simbolismo carregado no conceito de casa para Antonia, que            

representa a população da região que foi expulsa de seus lares. Ao relembrar seu modo de                

vida e seus vínculos com os demais, Antonia reforça que a retirada da comunidade de seu                

espaço, vai além de uma mudança de endereço ou de estrutura, mas que é retirado dessa                

população seu sentimento de pertença, sua identidade e sua história. 

Em outros dois pontos, a personagem destaca o impacto de ser expulsa e a              

complexidade das ações de expulsão comandadas pela Norte Energia. 
  
– Mesmo que seja destruído aqui, como vai ser destruído, ninguém vai poder negar a               
minha casa. Eles tiraram parte dos meus sonhos. Há uma lacuna dentro de mim, eu               
nunca mais vou ser a mesma. Mas a casa, mesmo destruída, ela continua aqui.              
Mesmo que ninguém mais a enxergue, aqui continua sendo a minha casa (BRUM,             
2015) 

  
Neste ponto, Antonia é interrompida por uma personagem que ingressa em sua casa,             

mas após a saída, retoma seu raciocínio. 

  
– Eu estou perdendo a minha casa, estou perdendo o rio, perdendo tudo. Essa perda,               
assim, é de uma vida que era, que tinha um objetivo, que tinha um sonho, que tinha                 
um projeto. Eu não me sinto bem quando eu vou ao rio, vejo o que está acontecendo,                 
as ilhas derrubadas. Não. A minha casa é tudo isso. Era. O rio livre. As ilhas lindas,                 
verdes. Pra mim, é tudo ligado. É uma tristeza só (BRUM, 2015) 

  
Antonia, ao longo de sua crítica a movimentação das obras, salienta, novamente, o             

valor que as casas destruídas e aquelas que ainda serão colocadas abaixo têm e os impactos                

físicos e simbólicos das intervenções de Belo Monte. Além disso, abre espaço para apontar a               

quem responsabiliza as ruínas nas quais está envolta e que tentam silenciá-la.  

  
– As coisas materiais são as que têm menos valor. Uma cadeira, uma cama, uma               
estante. O valor é insignificante pra mim. Porque o valor significante, que nunca vai              
se acabar, é esse sentimento... (ela silencia e por um tempo só se ouve o barulho das                 
máquinas). O valor significante é essa certeza de que aqui eu era feliz. Porque eu               
ajudei a construir isso aqui. É diferente de sair daqui e comprar uma casa pronta,               
uma casa que você não fez parte da construção. Aqui eu construí, é uma pertença               
muito grande. As mãos, a cabeça... o pensamento está todo aqui. É a pertença. Por               
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isso que é difícil e é doloroso as pessoas serem arrancadas da sua casa na beira do                 
Xingu. Lá, pertencia. Então, é doloroso, é uma coisa que ninguém nunca esquece.             
Nunca esquece, pro resto da vida. Estão me arrancando daqui, tentando apagar a             
memória, a vida. Belo Monte é isso, é arrancar todas as formas de vida, até que                
mesmo a memória seja apagada para sempre, até que não exista nenhuma raiz. O              
governo é um mata-memórias (BRUM, 2015) 

  
Em outro ponto, após Eliane Brum descrever a construção e destruição da relação de              

Antonia com Lula e Dilma e o sentimento de traição sentido pela personagem, a liderança               

popular do Xingu retoma sua crítica a postura dos presidentes diante das obras que permitiram               

ocorrer, ainda que em outros tempos tenham prometido o contrário. 

 
– Me expulsar daqui é mais uma tentativa deles de tentar me calar. Não vão               
conseguir. Eles vão me arrancar daqui, e destruir tudo aqui, mas jamais conseguirão             
me calar. Mesmo eles sorrindo e tendo a certeza de que me derrotaram, eu tenho               
pena deles. Porque são eles os derrotados. Porque eles nunca terão na vida deles a               
paz na consciência que eu tenho. A paz de quem não foi covarde, de quem não                
recuou. Eu continuo com a minha bandeira em punho. E sobre eles, sobre o governo,               
sobre essas empresas, pesa a responsabilidade de um crime monstruoso. Eu nunca            
vou perdoar. A natureza não vai perdoar. Este é um crime sem perdão. Lula e Dilma                
são criminosos, são traidores, são covardes. E eu não tenho nenhum receio de             
afirmar isso na frente deles. Quero encontrá-los ainda um dia para dizer isso”             
(BRUM, 2015) 
  

Após uma breve intervenção de Eliane Brum, Antonia encerra. “– Criminosos.           

Traidores. Covardes” (BRUM, 2015). 

Apesar dos avanços de Belo Monte e do impacto causado em Antonia, a personagem              

reflete sobre sua representatividade, como figura de resistência. E reforça que se manterá forte              

diante do embate com a construção da hidrelétrica. 

  
– Cada vez que eu olho o que eles estão fazendo, destruindo as casas, destruindo o                
rio, destruindo as vidas, mais eu me fortaleço nessa resistência, mais eu crio             
coragem e forças pra dizer “não” e continuar resistindo. Para mim, Belo Monte não é               
fato consumado. Eu luto contra esse modelo de destruição e morte de gerar energia,              
luto contra esse modelo chamado desenvolvimento. Belo Monte é um crime contra a             
humanidade. Eu não posso voltar atrás. Não posso. Não devo, jamais, nenhuma            
vírgula. Nem que um dia chegue a ser só eu. Mas continuarei na resistência (BRUM,               
2015) 

  
As falas de Antonia corroboram para a construção de sua personagem. Por meio das              

citações, o leitor tem uma percepção mais aprofundada sobre quem é Antonia Melo e sua               

representatividade. 
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4.2.4 Antes do dia 11 

Anterior a data de 11 de setembro de 2015, acompanhada por Eliane Brum, o trabalho               

de composição da personagem central da narrativa também se baseia em suas vivências pré              

expulsão. A partir dos relatos de Antonia, a repórter descreve momentos experimentados pela             

líder popular, que criam uma base de conhecimento e interpretação mais desenvolvida sobre             

quem foi e quem é Antonia Melo. O resgate das memórias se apoia na reconstituição dos                

avanços das obras na região até atingirem a casa da personagem, a retomada de sua origem e                 

sua chegada às ilhas banhadas pelo Xingu e sua relação com o Partido dos Trabalhadores, em                

especial, com Lula e Dilma. 

Inicialmente, ainda no primeiro parágrafo, há dois momentos lembrados por Antonia,           

em que se viu pressionada a deixar sua casa.  

  
Antonia Melo foi encurralada. Por seis meses o tempo da sua vida esteve marcado              
pelo som das máquinas botando abaixo a vizinhança da Sete de Setembro, o nome              
da rua só mais uma ironia. Ela estava ali, sitiada, testemunhando o mundo que              
ajudou a construir ser violado e convertido num cenário de Faixa de Gaza[...]Um dia              
chegou em casa e descobriu os escombros do muro dos fundos, derrubado junto com              
um pedaço da floresta que tinha como quintal. Num calor que pode beirar os 40               
graus, já não havia energia elétrica suficiente para ligar a geladeira (BRUM, 2015) 

  
A descrição não sinaliza somente o local específico em que Antonia vivia, mas,             

principalmente, o sentimento de impotência e desolação da figura de resistência da região ao              

ver todo o espaço ser destruído, sem poder agir. Mais tarde, quando os impactos de Belo                

Monte atingem o coração da personagem, há outro resgate de suas lembranças. 

  
No ano passado, Antonia Melo, a maior árvore do Xingu, quase perdeu o coração.              
Ela já havia visto companheiros de luta como Dema, Brasília e Dorothy Stang             
tombarem a tiros por sua luta pela floresta e pelo rio. Ela já entrou várias vezes na                 
lista de ameaçados de morte por conflitos de terra na Amazônia, vivendo dia após              
dia sob a sombra da pistolagem. Um de seus melhores amigos, o bispo do Xingu,               
Dom Erwin Kräutler, vive há uma década com escolta policial para não ser             
assassinado. Mas talvez nada tenha violado tanto Antonia Melo quanto Belo Monte            
e o seu rastro de crimes, porque ao longo dos últimos anos ela testemunhou a               
violação recorrente da lei e a impunidade como um direito adquirido. Essa perversão             
provoca naquele que a experimenta uma sensação de impotência brutal. A violência            
parece ter ganhado uma dimensão tamanha dentro e fora de Antonia Melo que já não               
podia ser simbolizada. Virou uma literalidade que perfurou o coração de uma mulher             
que a tudo havia resistido. Ela precisou ser levada a São Paulo, onde foi submetida a                
uma cirurgia e a um prolongado tratamento, para que pudesse salvar a sua vida. Seu               
coração bate. Ela respira. Mas algo foi arrancado dela para sempre, e esse pedaço              
faltante é uma presença visível. Antonia carrega uma ausência que agora também é a              
da casa, onde já não existe mais porta para bater (BRUM, 2015) 
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Por meio da remontagem da cena, Eliane Brum demonstra que o corpo, a casa, a alma,                

Antonia por inteiro sofreu com as consequências das ações de construção da hidrelétrica de              

Belo Monte. Na sequência, ao seguir pela ordem cronológica dos passos da personagem, a              

repórter destaca a viagem feita por Antonia as suas origens. 
  
Depois de salvar seu coração, Antonia Melo empreendeu uma viagem em busca da             
memória. Partiu no encalço da casa e dos parentes do pai, Gentil, e da mãe, Elisa.                
Nordestinos, cearenses, primos, eles haviam se casado e sobreviviam na base da            
meia, dando metade do que colhiam para o dono da terra, no vizinho Piauí. Era               
muito suor para tão pouca chance de sonhar. E quando tinham oito dos 13 filhos,               
entre eles Antonia, uma menina de quatro anos, partiram para a nova terra             
prometida, a Amazônia. Como tantos brasileiros migrantes, antes e depois deles, a            
família de Antonia buscava uma fronteira em que houvesse terra para pobre. Antonia             
enraizou-se no Xingu, mas quando a floresta e o rio passaram a ser destruídos pra               
virar lago de Belo Monte, ela precisou escavar raízes mais antigas. Trouxe da casa              
da sua infância, no Piauí, uma pedra e sementes de buriti. E da casa onde a mãe                 
nasceu, no Ceará, carregou sementes de manga. Essa viagem-travessia foi a terra            
onde plantou seu agora frágil coração (BRUM, 2015) 

  
A escolha pela apresentação do deslocamento da personagem é um recurso para            

descrever o passado de Antonia. Essa exposição contribui para um aprofundamento da            

protagonista. Antonia se torna uma personagem ainda menos superficial. O leitor se aproxima             

dessa figura, a conhece melhor, suas raízes, sua trajetória. 

Mais tarde, outro momento resgatado da vida de Antonia, o de sua relação com Lula e                

Dilma Rousseff. Por meio da reconstituição de dois encontros entre Antonia e os políticos, é               

possível compreender o sentimento de indignação e traição que a personagem carrega,            

corroborando na compreensão do que as obras de Belo Monte significam a ela. Após uma               

fala de Antonia sobre sua insistente postura resistente, Eliane Brum contextualiza um dos             

motivos que levam a líder a seguir com seu posicionamento. 

  
Só uma outra vez eu havia testemunhado Antonia Melo chorar. Ela narrava o dia, no               
início do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, em que se encontrou com               
Dilma Rousseff, então ministra de Minas e Energia. Parte dos movimentos sociais da             
região tinha acabado de descobrir que fora atraiçoada pelo Partido dos           
Trabalhadores. A tenebrosa usina do Xingu, que nem a ditadura civil-militar havia            
conseguido tirar do papel, por conta da enormidade da resistência dos povos            
indígenas, ribeirinhos e pequenos agricultores, tinha sido colocada de novo em           
pauta. Antonia estava no grupo de lideranças que viajou até Brasília para se             
encontrar com Dilma Rousseff. Quando ela começou a expor suas preocupações,           
Dilma interrompeu-a com um murro na mesa. E um berro: “Belo Monte vai sair”. A               
ministra, que depois seria presidente, levantou-se, deu as costas a todos e foi             
embora, deixando-os ali, atônitos. Era o primeiro sinal de que Belo Monte            
atropelaria todas as leis e marcaria a maior traição do PT à sua base social na                
Amazônia” (BRUM, 2015) 
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Para reforçar a conturbada relação, com as tentativas do governo em manter a             

população da região silenciada e o impacto dessas atitudes no olhar de Antonia sobre Lula e                

Dilma, a sequência de parágrafos descreve outro encontro e o vínculo da personagem com o               

PT. 

 
Depois deste (des)encontro com Dilma Rousseff, Antonia Melo fez ainda parte de            
um grupo que se reuniu com Lula, já no final do segundo mandato, em 2009. O                
então presidente prometeu que Belo Monte “não seria enfiada goela abaixo” do            
povo. Antonia Melo percebeu que era apenas Lula dedicando-se a uma de suas             
especialidades: fazer de conta que ouvia. O interlocutor se despede satisfeito,           
sentindo-se escutado e contemplado, e o governo ganha tempo enquanto a           
resistência se desmobiliza, ao acreditar que há uma negociação em curso. Antonia            
foi a única do grupo a recusar-se a tirar uma fotografia com o então presidente 
  
Quando anos mais tarde narrou esses dois confrontos com o PT no Planalto, Antonia              
Melo chorou pela traição. Ela tinha sido uma das fundadoras do partido em Altamira              
e acreditara que a chegada ao poder de Lula marcaria o fim do tratamento da               
Amazônia como colônia do centro-sul do país. A visão da região como corpo para              
violação e exploração tem sido a mesma tanto na ditadura quanto nos vários             
governos da redemocratização. Ao longo dos anos seguintes, Antonia viu deputados           
petistas e parte do movimento social serem cooptados pelo governo federal,           
esquecidos de todos os homens e mulheres que tombaram a tiros para manter a              
floresta em pé. Antonia Melo foi se tornando uma árvore cada vez mais solitária              
diante do desmatamento do caráter de quem costumava estar ao seu lado. Por essa              
ousadia, a de não se deixar cooptar, pagou um preço cada vez mais alto (BRUM,               
2015) 

  
4.2.5 A mulher casa, a usina monstro 

Para a descrição de personagem central, bem como de outras participações ao longo da              

narrativa, a metáfora é o recurso estilístico mais utilizado no texto. O mesmo artifício também               

é usado para a apresentação das obras de Belo Monte. O estabelecimento de paralelo é               

aplicado para destacar a diferença de percepção no conceito de casa entre Norte Energia e a                

população atingida pela construção da usina. No momento em que expõe o processo de              

expulsão que a empresa responsável pelas obras da hidrelétrica aplica, Eliane Brum - que já               

apresentou, anteriormente por meio de descrição e fala de Antonia, como a população             

compreende seus lares e o valor que eles significam - apresenta também a leitura de casa feita                 

pela Norte Energia. 

  
O desencontro entre Brasis tornou-se trágico no processo de expulsão das famílias            
por Belo Monte. A empresa concessionária, a Norte Energia, e o governo federal             
preferem dar a essa ação o nome técnico de “remoção”, vocábulo neutro de onde o               
conteúdo violento é esvaziado. Para os prepostos da Norte Energia, casa era apenas             
o “seu” conceito de casa. Um deles chegou a afirmar, demonstrando uma ignorância             
–ou uma conveniência– quase do tamanho da usina: “Uma moradia é uma moradia.             
Todo mundo sabe o que é”. E, assim, muitos tiveram suas casas consideradas não              
casas, e portanto não indenizadas, porque não atendiam ao padrão de “moradia” do             
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“empreendedor”, o termo com o qual o Brasil contemporâneo passou a blindar a             
palavra “colonizador” (BRUM, 2015) 

  
No trecho, a repórter critica o olhar de superioridade lançado sobre a região, a              

população e suas moradias. Em ações baseadas no preconceito e desqualificação, os            

responsáveis por Belo Monte validam a expulsão de famílias de seus locais de pertencimento              

e reconhecimento. Ao estabelecer o comparativo de percepções, Eliane Brum torna mais claro             

a contradição que carrega o nome Belo Monte. 

A usina também é apresentada por meio de metáforas. Nelas, a autora personifica a              

hidrelétrica na figura de monstro. A ideia é fixada ainda no primeiro parágrafo de              

reportagem, com a frase “E o barulho da destruição avançando, cercando, soterrando também             

as conversas, fincando seus braços robóticos nas palavras, matando frases inteiras”(BRUM,           

2015). Mais tarde, após resgatar o encontro de Antonia com Dilma, a repórter descreve “Mais               

de uma década depois, Belo Monte é um monstrengo alienígena esmagando o Xingu com suas               

patas de concreto, aniquilando milhares de vidas humanas, animais e vegetais[...] tem            

tentáculos que não se sabe o quão longe podem chegar” (BRUM, 2015), destaca Eliane Brum               

ao criticar a continuidade das obras, apesar das violações. 

O uso deste recurso também se manifesta nos momentos de exposição de Antonia             

Melo como figura de resistência. Ao longo da narrativa, há o reforço desta mensagem com               

descrições como “Essas milhares de famílias cuspidas de seus lares pela hidrelétrica de Belo              

Monte fizeram de Antonia Melo o seu endereço” e “Lá, até o fim, encontravam uma cadeira,                

um copo de água entre árvores de sombra, e os ouvidos de Antonia, um par de orelhas que ela                   

fez braços e abraço ao escutar os que ninguém mais escutava” (BRUM, 2015). Em ambas,               

assim como outras ocorrências parecidas, Eliane Brum salienta a representatividade da           

personagem para a população, um símbolo de firmeza e abrigo, “uma mulher-casa”. 

O impacto sofrido pela líder popular também são apresentadas por metáforas. Ainda            

no primeiro parágrafo, na frase“Antonia foi sendo asfixiada aos poucos, menos ar a cada dia”               

(BRUM, 2015) o abalo sentido por Antonia fica claros. Ainda assim, em outros pontos da               

narrativa há o destaque para a postura da personagem diante das ações da usina, como na frase                 

“Belo Monte arrancou a maior árvore do Xingu, mas ainda assim não conseguiu tombá-la”              

(BRUM, 2015). 

Para a descrição da população, Eliane Brum se utiliza de metáforas para frisar o modo               

como são tratados pelos responsáveis por Belo Monte e também suas posturas resistentes, que              
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encontram em Antonia e na sua casa um porto, um local de abrigo e reconhecimento. “Sem                

rumo, confinados em bairros longe de tudo que conheciam, em residências todas iguais, feitas              

para não durar, a maioria sem pouso algum, arrancados pela raiz e jogados fora, esses               

homens, mulheres e crianças esculpidos pelo sol amazônico tinham em Antonia Melo a sua              

casa” (BRUM, 2015). 

 

4.2.6 Percepções de Eliane Brum 

Eliane Brum se insere na narrativa de Antonia Melo quatro vezes. As ocorrências             

podem ser categorizadas em duas situações. A primeira é quando a repórter faz reflexão a               

respeito do que foi dito por Antonia acompanhado de um questionamento. Nesta            

classificação, a primeira aparição da autora ocorre em “O que é uma casa, minha senhora?,               

repito a pergunta que tanto escuto pelas ruas de Altamira, no Pará, na boca de gente que já                  

não encontra o destino dos pés” (BRUM, 2015). Depois de longos trechos de fala de Antonia,                

intercalados com pequenas intervenções de Eliane Brum ao salientar alguma observação,           

então, reaparece quando questiona “A casa, as ilhas, o rio, hoje são um pretérito. Um era.                

Antonia Melo volta a chorar, antes de agarrar-se mais uma vez ao fio das palavras. O que é                  

uma casa senão o corpo inviolável de alguém, minha senhora? Me diga, como se faz para                

partir de si mesma?” (BRUM, 2015). 

Em uma segunda categoria se enquadra momentos em que a repórter descreve suas             

percepções ao observar Antonia e Otávio. Inicialmente, Eliane Brum expõe sua visão sobre a              

personagem principal ao relatar uma situação vivida por ela, em específico, seu encontro com              

Dilma Rousseff. “Só uma outra vez eu havia testemunhado Antonia Melo chorar. Ela narrava              

o dia, no início do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, em que se encontrou com                  

Dilma Rousseff, então ministra de Minas e Energia” (BRUM, 2015). Em um segundo             

instante, a autora descreve e reflete uma conversa com Otávio 

  
Seu Otávio pergunta se é longe o meu lar, eu que ainda o tenho. Ele conta então que                  
nunca viu um mapa do Brasil. Desenho um mapa bem mal traçado no meu caderno,               
para mostrar o Norte e o Sul e o Centro, onde seu destino é decidido em território                 
para ele desconhecido. Ele se assombra (BRUM, 2015) 

 

A participação de Eliane atua como uma lente de aumento para o leitor. Ao visualizar               

a presença da repórter junto aos personagens, há uma aproximação também com quem             
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consome a reportagem. Os relatos ouvidos pela autora, bem como sua reflexão, acompanha o              

mesmo processo que passa o leitor. 

4.2.7 A contínua jornada de Otávio 

Nos momentos finais da reportagem, Otávio das Chagas é inserido na narrativa. A             

personagem, que foi uma das figuras centrais da reportagem “O pescador sem rio e sem letra”                

é apresentada no antepenúltimo parágrafo do texto, em uma retomada de sua história. “Pelo              

portão entra seu Otávio das Chagas, pescador arrancado da Ilha de Maria, uma das mais de                

400 do Xingu. Vem acompanhado por seu filho Zé. Sem barco, sem rio, sem peixe, sem                

árvore, sem roça, sem geografia, seu Otávio teve as chagas do nome multiplicadas por Belo               

Monte” (BRUM, 2015). O leitor é situado da situação em que Otávio vive, mais um morador                

da beira do Xingu retirado do seu lar, que perdeu sua casa e sua identidade. Eliane Brum                 

compõe a personagem, ainda que brevemente, em sua complexidade. 

O parágrafo ainda é dedicado a apresentar as condições em que Otávio se encontra              

após o último encontro com a repórter. Eliane Brum descreve as dificuldades enfrentadas             

pela família e reforça os impactos sofridos após a expulsão da ilha. 

  
Está confinado numa das “moradias” padronizadas, e isso só depois de muita luta,             
porque dele haviam tirado tudo em troca de uma esmola de 12 mil reais por uma                
vida inteira, que logo foi consumida em aluguéis na periferia de Altamira[...]E lá             
dentro da “moradia” do bairro com nome pomposo, “Reassentamento Urbano          
Coletivo (RUC)”, ouve inúmeras vezes ao dia o carro de som passar            
propagandeando as benesses de Belo Monte. Enquanto escuta que a hidrelétrica “é            
energia limpa e sustentável”, lá dentro sua família passa fome (BRUM, 2015) 
  

A participação de Otávio reforça a construção da personagem, que representa uma            

líder popular de resistência. A descrição do olhar de Otávio sobre Antonia Melo demonstra              

que em meio a expulsão, o cenário de destruição e o sentimento de não pertencimento, a                

mulher é um símbolo do Xingu vivo, o que reconecta a população que a busca suas origens. 

  
Todo dia seu Otávio entra pelo portão aberto de Antonia Melo, a única casa e o                
único endereço que reconhece. Seu Otávio pergunta se é longe o meu lar, eu que               
ainda o tenho. Ele conta então que nunca viu um mapa do Brasil. Desenho um mapa                
bem mal traçado no meu caderno, para mostrar o Norte e o Sul e o Centro, onde seu                  
destino é decidido em território para ele desconhecido. Ele se assombra. Otávio das             
Chagas é um dos tantos sem mapa e sem país que buscavam a casa de Antonia Melo                 
para se encontrar. E agora, arruinado, se perde em ruínas (BRUM, 2015) 
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4.3 VÍTIMAS DE UMA GUERRA AMAZÔNICA 

Divulgada em 22 de setembro de 2015, a produção retrata a história de mais dois               

moradores expulsos de sua casa, em uma das ilhas banhadas pelo Xingu, para a construção da                

usina hidrelétrica de Belo Monte. Entretanto, esta reportagem se difere das demais presentes             

nesta análise, pela sua estrutura. A narrativa é apresentada em atos e refaz toda a trajetória de                 

vida das personagens principais, João e Raimunda. Dividida em oito subtítulos, Eliane Brum             

descreve o antes, durante e depois da expulsão do casal de sua moradia, com foco na                

construção de suas identidades e mudanças de personalidade causadas por Belo Monte. 

  

4.3.1 Um casal díspar 

Raimunda e João são as personagens guias desta narrativa, que também conta com a              

participação da procuradora da república, Thais Santi. Entretanto, por representar uma fonte            

oficial, a descrição de Thais será desconsiderada da análise. O casal cita outras personagens              

no decorrer da reportagem e a descrição destas é feita, então, pelos olhos de Raimunda e João.                 

A construção da identidade e personalidade de ambos se baseia na reconstituição de suas              

vidas, as relações estabelecidas entre si e com outras pessoas, principalmente com a família.              

Esta reprodução colabora para uma melhor interpretação de como pensam, o que sentem e              

como se comportam diante dos ocorridos após Belo Monte. Novamente, a sensação de não              

pertencimento habita as personagens. 

Ainda no subtítulo do texto, Eliane Brum apresenta, de forma direta e clara, o casal e                

como suas histórias serão contadas. No decorrer do primeiro parágrafo e as curtas frases que               

seguem, na autora descreve Raimunda e João – no contexto em que estão inseridos - e                

estabelece as principais características das personagens, que divergem. 

  
A saga de João e Raimunda tem seu ápice em dois atos de uma guerra amazônica                
não reconhecida pelo Estado e pela maioria dos brasileiros. Ainda assim, ela está lá.              
Aqui. Essa história, decidida neste momento no Pará, na região de Altamira e da              
bacia de um dos rios mais ricos em biodiversidade da Amazônia, o Xingu, é contada               
por um homem e por uma mulher, apenas dois entre dezenas de milhares de              
expulsos pela hidrelétrica de Belo Monte, gente que hoje vaga por um território que              
não reconhece – e no qual não se reconhece. Mas esta não é mais uma entre tantas                 
narrativas dramáticas em um país assinalado pela violação sistemática dos direitos           
de negros e de indígenas. Raimunda e João trazem inscritos no corpo uma             
encruzilhada histórica [...] É a experiência de viver não fora da lei, mas sem lei que                
escava a existência de Raimunda e de João – e os faz escolher destinos diferentes               
diante da aniquilação. 
  
Raimunda decidiu viver, ainda que carregando seus pedaços. João não sabe como            
viver. Para ele, só há sentido na morte em sacrifício. 
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Neste momento, João e Raimunda vivem esse impasse (BRUM, 2015) 

  
Logo após, a repórter inicia a descrição dos fatos que os levaram a comportamentos              

tão diferentes. Inicialmente, a primeira exposição feita é de João. Eliane Brum reproduz o dia               

23 de março de 2015, data em que recebeu a notícia, de dentro do escritório da empresa Norte                  

energia – responsável pela construção de Belo Monte – que receberia uma indenização de              

apenas R$ 23 mil. A expulsão da ilha, lugar onde a família se mantinha, somado ao baixo                 

valor injusto pago por tudo que lhe foi tirado, João paralisou. 

O impacto do ato violento a personagem tentou retribuir, mas não conseguiu.            

Literalmente, a personagem travou. E assim, descreve Eliane Brum 

  
Desde então, João é um homem traumatizado. Não no sentido banal que a palavra              
“trauma” ganhou ao se popularizar, mas no sentido do “trauma” como aquilo que             
não é possível simbolizar, do buraco que não vira marca. Sem saber para onde ir               
nem onde está, João só consegue andar uns poucos passos e logo precisa sentar-se              
num banquinho. Quando sai, perde-se porque já não reconhece o território. João            
tornou-se um desterrado de tudo e também de si (BRUM, 2015) 

  
A análise da repórter sobre o comportamento de João remete à desorientação de João,              

que perde seu sentimento de pertença, sua casa, sua ilha, seu sustento, sem que tenha havido                

qualquer tipo de medida preventiva, de cuidado e respeito a ele. O homem se sente               

incompreendido pelos outros, porque ele mesmo deixou de se compreender. 
  

Sem palavra e sem ato, João é uma vítima de catástrofe. E torna-se vítima duas               
vezes, porque essa catástrofe não é reconhecida pelo seu país. Assim, João também             
torna-se um sem país, na abissal condição de sentir-se dentro e fora ao mesmo              
tempo, atingido por uma lei não escrita, ignorado pela lei que deveria inscrevê-lo na              
trama da cidadania. Para referir-se ao Brasil, a expressão mais frequente de João é “o               
país brasileiro”. Nessa escolha de linguagem, o Brasil é um corpo ao qual ele não               
pertence. E, assim, João é condenado como pária. 
  
João repete a interrogação “entendeu” muitas vezes. Depois de escutá-lo por algum            
tempo percebe-se que não é uma bengala de linguagem, como se poderia supor, mas              
sua certeza de não ser compreendido (BRUM, 2015) 

  
Já a descrição de Raimunda parte de outra situação ligada a expulsão do casal de sua                

casa. Entretanto, a conduta da mulher é outra. No dia 31 de agosto de 2015, a personagem                 

recebeu a ligação de um representante da Norte Energia – que a solicitou a retirada dos                

pertences que ainda residiam na casa da ilha. Ao chegar no local, no dia seguinte, conforme                

combinado, Raimunda encontrou o lar onde viveu e se reconheceu em chamas. A empresa já               

havia colocado fogo em todo a região.  
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A Norte Energia não considerava a casa de Raimunda uma casa. Disseram a ela que               
era um tapiri. Raimunda retrucou: “Na sua linguagem ela pode ser tudo isso aí. Mas,               
na minha, é minha casa. E eu me sentia bem nela, viu?”. Quando encontrou a casa                
em cinzas, Raimunda sentou-se na beira do rio (BRUM, 2015) 
 

Apesar do impacto, Raimunda se manteve firme e buscou tomar providências. A curto              

prazo, enfrentou um técnico da Norte Energia, diferentemente, de João, que não o conseguiu              

fazer. Após, registrou uma certidão de ocorrência na Polícia Federal. 

A partir da reconstituição deste episódio, Eliane Brum inicia a apresentação do casal              

antes dos dias fatídicos. As duas descrições são realizadas a partir de subtítulos similares,              

denominados “O antes”, nos quais o resgate da relação de Raimunda e João com suas               

famílias, em especial, com seus pais, contribuem para que o leitor lance um olhar diferente               

sobre o posicionamento diferente de cada um diante das situações em que foram expostos 

Intitulado “O antes: o pai ensina Raimunda a caminhar sem fazer barulho”, a autora              

descreve a relação de pai e filha e o que a figura paterna representa para a mulher. Na                  

sequência, a mãe de Raimunda, bem como seu modo de vida e os primeiros passos dados pela                 

personagem, já demonstram a principal linha da personalidade da ribeirinha – a determinação. 

  
O pai é a raiz de Raimunda. Ela vai repetindo seu ensinamento enquanto apresenta a               
dissolução do seu mundo, como se um pudesse costurar o rasgo do outro. Natalino              
Gomes era bisneto de escravos com muita dor no falar, e uma avó índia canela para                
apimentar o sangue africano com tropicalidades. 
 
Talvez Raimunda tenha herdado o arrebatamento da mãe, Maria Francisca Gomes.           
Ela era mãe de santo do candomblé, desafiando o catolicismo do pai. A mãe era               
alegre, era livre, no dizer de Raimunda. Tão livre quanto a pobreza permite. Um              
livre de viver em outras realidades, para além das correntes. A mãe era também              
arretada, não deixava homem nenhum botar-lhe canga, nem mesmo o marido, muito            
menos o marido. Quebradeira de coco de babaçu, partia para a lida com uma saia de                
meninos rodopiando ao seu redor. Raimunda carrega coco desde os cinco anos,            
quebra-os com o facão desde os sete. Guarda na mão as cicatrizes desse ofício que               
mutilou tantas crianças, amputando-lhes dedos e futuros. Mas isso foi antes de trotar             
para a casa dos outros, com passinhos de feltro, aos 10 anos de idade. Aprendeu a ler                 
sozinha, juntando uma letra na outra para ver no que dava. Escola, não conheceu              
(BRUM, 2015) 

  
As diferenças de comportamento entre o casal também são salientadas pela repórter ao             

observar como cada um se utiliza uso da interrogação “entendeu?”. “Como João, seu marido,              

Raimunda também usa esse “entendeu” para concluir as frases, fazendo da interrogação quase             

uma faca no pescoço do interlocutor. Mas a esse “entendeu” ela dá um outro sentido.               

Raimunda acredita que ainda pode ser compreendida” (BRUM, 2015). 
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As dessemelhanças entre Raimunda e João ficam mais claras quando Eliane Brum             

retorna ao passado do homem e sua não relação com seu pai. Com o nome “O                

antes:abandonado pelo pai, João ganha o trecho e vira barrageiro”, os primeiros anos de vida               

de João são retomados. A trajetória como viajante é apresentada logo no início, com a               

passagem “João também nasceu no Maranhão, mas esta não é uma terra de pertencimento              

para ele. João não migrou, como Raimunda, ele tornou-se um indo” (BRUM, 2015). A busca               

de João para se encontrar começou ainda cedo, com os problemas enfrentados pelo abandono              

do pai, que deixou a família e viajou para os garimpos do Pará, durante a febre do ouro.                  

Depois, o homem tentou se reaproximar do filho, mas João já havia tomado uma decisão. 

  
Quando o pai veio buscar o filho para levá-lo com ele ao garimpo, era tarde para um                 
encontro que nunca houve. O pai tentou duas vezes, numa delas apareceu até de              
avião. João desacreditou das asas do pai e recusou-se a seguir com ele. Preferiu              
fazer-se homem quando ainda era menino 
 
[...] João viveu no trecho, trabalhando duro, carregando mais pedras do que podia,             
inventando músculos quando ainda não os tinha, porque a vida de menino pobre e              
sem letras é sustentada na força dos braços. Condenado pelo pai, que dizia que              
“escola de menino é cabo de enxada e cabo de facão”  (BRUM, 2015) 

  
João amadureceu cedo e partiu para o trabalho bruto e tornou-se barrageiro e, após,              

operador de máquinas. A autora retoma sua trajetória na construção até o momento em que               

conhece Raimunda e suas histórias se cruzam. “O casamento: João e Raimunda se encontram              

em um ‘pancadão’” refaz o encontro do casal, o casamento e apresenta as filhas da união. É                 

neste ponto, que ao reproduzir os nomes da proles, todas as sete e mais um menino iniciados                 

pela letra “L”, há o destaque para o sentimento carregado pelo casal. Raimunda diz que todas                

começam com L de liberdade. 

O texto segue remontando a jornada do casal, sua passagem pela hidrelétrica de             

Tucuruí – que os possibilitou uma casa, mas do mesmo modo a tirou -, a chegada em Altamira                  

e por fim, o lugar onde fizeram morada e pertença – ilha da Barriguda. “Quando reencontrou                

o rio, agora não mais para violentá-lo, mas para colher os peixes, João encontrou-se” (BRUM,               

2015). 

“Já não eram mais migrantes, João e Raimunda haviam finalmente chegado” (BRUM,            

2015). Este era o sentimento carregado pelo casal, que então se fixou e se reconheceu. A                

repórter apresenta pela reconstituição dos hábitos, reforçada pela fala das personagens, o            

modo como viviam e eram felizes. “A virada: João e Raimunda se descobrem ricos” apresenta               
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a chegada deles na ilha, a estabilidade construída, o simbolismo do local. Após tanto              

percorrerem, havia encontrado um lugar. 

A autora relata a relação estabelecida por Raimunda com movimentos sociais, sua            

filiação ao Partido dos Trabalhadores e o que estes vínculos representavam para ela e o povo                

da Amazônia. Em meio a essa passagem, Eliane Brum destaca a relação da mulher com uma                

boneca, a primeira de sua vida. 

  
É nesse momento, e não em qualquer um, que Sofia entra na vida de Raimunda. E                
torna-se sua mais íntima companheira. “É uma neguinha, cabelinho ruim,          
amarradinho”, descreve Raimunda. Sofia é uma boneca, a primeira boneca da vida            
de Raimunda. Ela estava num encontro de mulheres, em Belém do Pará, quando viu              
um homem vendendo bonecas na rua. Sofia custou cinco reais. Raimunda achou            
caro. Mas já tinha se encantado. Deu a ela esse nome por conta de uma história                
contada por uma freira de Manaus, sobre uma alemã chamada Sofia, que havia sido              
uma criança pobre e, ao crescer, criou uma instituição para cuidar de crianças             
pobres. Sofia agora cuida de Raimunda. E já acompanhou-a na Marcha das            
Margaridas, das trabalhadoras rurais, extrativistas, indígenas e quilombolas, na         
Rio+20, por todo canto. Escondida, porque João garante que“vão bulir” com           
Raimunda se descobrirem que ela carrega uma boneca na bolsa, ela, uma avó de 15               
netos. “A Sofia significa para mim uma paz profunda, que não tem resposta”,             
poetiza Raimunda. 
  
É no momento em que encontra um lugar que Raimunda pode ter até uma boneca               
(BRUM, 2015) 

  
A obtenção de uma boneca contribui para a construção de um olhar sobre Raimunda.              

Depois de tanto percorrer, a personagem se encontrou, se permitiu usufruir daquilo que             

sonhou. Entretanto, a vida de Raimunda e João mudou após a confirmação de que Belo Monte                

sairia do papel. A população ribeirinha se sentiu traída por uma promessa de governo e o                

sentimento nutrido fica claro. 

  
Para Raimunda, restou uma conclusão. O PT, para ela, não significava um partido a              
mais no poder, mas um projeto político que se confundia com sua busca de um lugar                
no país – e com a crença de que esse lugar existia. O simbolismo para ela era uma                  
literalidade. Ao sentir-se traída, desacreditou (BRUM, 2015) 

  
A concretude da usina então é descrita em “Interrupção: “Belo Monstro” barra a vida              

de Raimunda e João”, no qual a retomada da vida do casal parte de momentos mais próximos,                 

após as duas situações datadas no início da narrativa. “Depois de travar as pernas e a fala no                  

escritório da Norte Energia, João não voltou mais a ser o mesmo homem que varou Brasis e                 

fomes” (BRUM, 2015). A autora refaz os caminhos percorridos, mais uma vez, pelo casal              

após a expulsão da ilha,como tentam viver em outro local, as dificuldades enfrentadas e no               
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“Terceiro ato: um impasse”, Eliane Brum destaca os conflitos que ainda seguem João e              

Raimunda, sem ter uma perspectiva de futuro. 

Por fim, as diferenças de postura são, novamente, evidenciadas no comportamento de            

cada um na situação atual. Raimunda ainda tem esperança de conquistar um espaço que possa               

chamar de novo de seu, ao planejar sua nova moradia. Por outro lado, João se mantém                

apático. 

  
Raimunda desenhou a planta da casa nova com o cuidado de que ela seja bem               
diferente daquela que foi destruída[...] Raimunda é uma criadora de sentidos, e por             
isso consegue seguir a vida. João ,não. No dia em que paralisou, ele perdeu a               
capacidade de criar sentidos. Por dentro, ainda está travado. João viu demais, e o              
excesso de lucidez o cegou. Agora, não consegue voltar (BRUM, 2015) 

  
A narrativa é finalizada com o resgate da tentativa de suicídio de João, que é impedido                

por Raimunda. 
 

O impasse atingiu seu ápice em 4 de setembro de 2015. Nessa data, João              
“enlouqueceu” dentro de casa. Raimunda conta: 
  
- O João chamou a família pra ir lá na ilha queimada. Pra servir de mártir. Ele quer                  
se matar lá, como protesto. Eu disse que não ia nem deixava ele ir. Se ele se matar lá                   
na ilha, avisei que deixo ele lá, pra ser comido pelos urubus. Por isso tirei a canoa                 
dele. Qualquer parte do rio ele vai a remo, nadando. Mas na rua ele se perde. 
  
João encerra seu repente brutal: 
  
– Eu quero que o mundo saiba que Belo Monte me matou (BRUM, 2015) 

  
4.3.2 Casa, um passado e futuro 

A narrativa não conta com uma descrição detalhada de espaços. A localização descrita             

em boa parte do texto desempenha a função de situar o leitor dos pontos onde cada fato                 

ocorreu. Com exceção do primeiro parágrafo, os lugares por onde passaram Raimunda e João              

são expostos nos períodos de reconstituição. O foco da apresentação dos espaços está na              

representação. A trajetória traçada pelo casal em busca de um lugar, o que viveram em cada                

ambiente e a representação dessas situações é a base deste recurso. 

Há três pontos de destaque de descrição de espaço no texto. O primeiro se refere ao                

episódio da casa que Raimunda encontra em chamas. A expulsão do casal do local onde               

viviam e se reconheciam já representa um ato de violência e desrespeito. Porém, quando              

encontra sua moradia pegando fogo, sem ao menos retirar seus últimos pertences, a             

personagem sente mais uma vez o impacto de Belo Monte. A obra destrói, no sentido literal e                 

subjetivo, casas, ilhas e identidades. 
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Terça-feira, 1 de setembro de 2015. Raimunda Gomes da Silva, 56 anos, chamou um              
conhecido, comprou dez litros de gasolina para a viagem no rio e fez “um rancho e                
um frito” para comer no caminho de sua ilha, a Barriguda, no lugar batizado de Furo                
do Pau Rolado. Partiram às 5 horas da manhã. Um dia antes, na segunda-feira,              
haviam ligado da Norte Energia: “Dona Raimunda, quando nós podemos tirar os            
seus resíduos lá da ilha?”. “Resíduos” eram as posses de cozinha e de pesca de               
Raimunda. Ficou combinado que ela retiraria seus pertences na terça-feira cedo.           
Depois de duas horas e meia de rio, Raimunda alcançou a sua ilha. 
  
Sua casa, feita de acapu, madeira resistente, ainda queimava (BRUM, 2015) 
  

O segundo ponto resgata a chegada da família a ilha da barriguda. João e Raimunda               

tinham, enfim um lugar, ou melhor, dois. Sua moradia na rua, mas, principalmente, na ilha,               

garantiu ao casal um espaço de reconhecimento, estabilidade. Viviam e se mantinha daquilo             

que era dado pelo rio e pela floresta e a relação com a natureza era rica. 

  
A virada do milênio marcou a descoberta da floresta. Não como um contra ou um               
fora, mas como parte. Depois de peregrinar pelo que era chamado de progresso e só               
encontrar tribulação, João e Raimunda foram acolhidos por uma das centenas de            
ilhas do Xingu. Aprenderam a extrair o alimento da floresta, a plantar sem violar a               
terra, a pescar e a navegar no rio. Adotaram a vida dos ribeirinhos pescadores e               
agroextrativistas, que vivem em dupla casa, uma na rua, uma na ilha ou na beira do                
rio. “Rua” é como o povo que mora na floresta chama a cidade, o que já é muito                  
revelador de sua visão de mundo. A casa na rua é para a venda dos produtos na feira,                  
para resolver as oficialidades da burocracia, que sempre são muitas, para buscar            
tratamento para doenças mais enroscadas, para o estudo dos filhos; a casa na ilha ou               
na beira do rio é onde se ganha a vida e se vive livre. Pela primeira vez, João e                   
Raimunda sentiram que haviam chegado. Tinham um lugar, nada lhes faltava. A            
fome era um passado (BRUM, 2015) 
  

Por fim, a idealização de Raimunda de ainda ter um lar colabora para a construção de                

sua personagem, forte, determinada e esperançosa. Ao final da reportagem, a mulher descreve             

como planeja a casa que acredita que um dia terá. 

  
Raimunda desenhou a planta da casa nova com o cuidado de que ela seja bem               
diferente daquela que foi destruída. “Eu não quero mais porta que entre pela frente,              
quero uma porta que entre de lado, porque quero que meu futuro seja diferente.              
Então, comecei pela infraestrutura da casa”, explica. “Quando eu entrar nessa casa            
hoje, eu não quero chegar pensando que tou na outra.” Raimunda marcou toda a              
história na casa nova, ainda em construção: as paredes são verdes, “porque é a              
esperança no futuro”, os rodapés são marrons, para mostrar “a barreira da            
barragem”, as grades das janelas são pretas, “em sinal de luto”. “Tudo na minha vida               
tem uma história”, ela reforça. E tem (BRUM, 2015) 
  

Os momentos antes, durante e depois revelam sobre as personagens, seus sentimentos            

desenvolvidos com os espaços e com eles mesmos e a representação concreta da violência              

sofrida pela população por Belo Monte. 
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A descrição dos espaços também retrata a trajetória percorrida pelas personagens, em            

especial, João. Desde sua apresentação anterior a ilha, a Raimunda, o homem já percorria              

muitos lugares, na tentativa de se construir, enquanto construía na profissão de barrageiro.             

Outros três pontos de destaque, em relação a composição de personagem, estão na passagem              

“João também nasceu no Maranhão, mas esta não é uma terra de pertencimento para ele. João                

não migrou, como Raimunda, ele tornou-se um indo.” (BRUM, 2005), que reforça um traço              

na personalidade de João, perceptível desde cedo. 

O segundo momento é a busca da família por um lugar para se fixar, ainda que a                 

profissão de João o colocasse sempre em movimento. A descrição reproduz a tentativa do              

casal se manter e se encontrar – diante de mais um trabalho do homem. 

  
Se antes ele andava de barragem em barragem, de obra em obra, agora ele tinha uma                
família. João não podia mais percorrer o trecho, ele precisava enraizar-se. Enquanto            
uma das barragens mais devastadoras da ditadura era construída também pelas suas            
mãos, no rio Tocantins, no Pará, João e Raimunda fizeram pouso e fizeram casa              
(BRUM, 2015) 
  

Por último, a chegada de João e Raimunda em um a das ilhas do Xingu e, enfim, o                  

reencontro de João consigo. “Quando reencontrou o rio, agora não mais para violentá-lo, mas              

para colher os peixes, João encontrou-se” (BRUM, 2015). 

  

4.3.3 Com a palavra, Raimunda 

João e Raimunda ocupam um grande espaço de fala narrativa. Basicamente, suas            

citações utilizam parágrafos inteiros. As citações são intercaladas por trechos de descrição            

feitos por Eliane Brum, que também faz pequenas interferências em outros pontos da             

reportagem. A reportagem ainda conta com reconstituição de relatos de outras pessoas feitas             

pelas personagens. 

Não há nenhum tipo de “correção” nas citações do casal, que contribuem para a              

construção de suas personagens, somado às descrições. Há dois momentos de fala da             

procuradora da república Thais Santi, entretanto, não serão consideradas nesta análise – por             

ser considerada uma fonte oficial. 

Primeiro registro de fala é de João, após a contextualização do que ocorreu no dia 23                

de março de 2015, o homem descreve qual era a intenção que não conseguiu concretizar               

diante do representante da Norte Energia. 
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– Se eu fizesse um dano com um grande, um grande lá de dentro, talvez melhorasse                
para os outros. Eu sacrificava a minha vida, mas a dos outros melhorava. Se eu               
pudesse, eu passaria por dentro do maior chefe dessa firma, passaria por dentro umas              
duzentas vezes. E não tenho medo de dizer. Eu era muito satisfeito de fazer isso,               
mesmo que na mesma hora minha vida se acabasse (BRUM, 2015) 

  
João ainda segue, mais tarde, com uma reflexão acerca das ações tomadas para dar              

seguimento às obras de Belo Monte, demonstrando sua indignação e sentimento de            

impotência. “– Cheguei a dizer e digo. Digo pra Dilma, digo pra Deus, pro Satanás e para                 

qualquer cão que aparecer, que a justiça do país brasileiro é dinheiro. Se Jesus bater aqui,                

nesse país, os altos empresários catam ele e compram ele. E, se ele se abestalhar, é vendido.                 

Entendeu?” (BRUM, 2015) 

Na reconstituição do episódio vivido por Raimunda, há o primeiro registro de uma              

fala mais detalhada e longa, no qual ela revela o que sentiu ao encontrar sua casa em chamas,                  

no dia primeiro de setembro de 2015. A mulher também faz uma crítica a postura dos                

responsáveis pelas obras, das irresponsabilidades feitas sem punição. A fala de Raimunda            

também revela o sentimento de indignação. 

  
– Você sabe que, pra te falar a verdade, amiga, eu desci do barco e não senti o solo.                   
Eu não senti o chão no pé, porque aquilo me deu um branco. Ali, na hora, eu não sei                   
o que senti. Porque, quando eu vi de longe, eu não achei que tinha... Quando nós                
chegamos lá, que eu vi minha casa queimada, eu desci, subi a barreira, sentei, e me                
apagou, branqueou, eu não sei. Não sei nem lhe falar o que eu sei, o que eu senti,                  
não sei, porque eu não senti nada... Eu fiquei anestesiada do que vi. Porque, como               
que eles ligam pra eu tirar o que é meu e queimam a casa toda um dia antes? Fiquei                   
parada, pensando na vida, só, viu. Que mundo é esse que a gente vive? 
 
[...] – Eu nunca imaginei que eles iam tocar fogo. Se eu for tocar fogo no escritório                 
deles, fico presa pro resto da vida. Eles botam fogo na minha casa e não acontece                
nada. É a profecia do fim do mundo que o meu pai falava, a roda grande passando                 
por dentro da pequena (BRUM, 2015) 

  
Ao final do último resgate de fala, Raimunda cita a figura do pai, personagem citado               

outras vezes no decorrer da produção. A mulher descreve os ensinamentos passados pela             

figura paterna,entre eles, talvez o único que ela não siga, a submissão. 

  
– Meu bisavô passou a corrente para o meu avô, que passou para o meu pai, e assim                  
sucessivamente. Nunca deixou de ser escravo, o meu pai, porque só sabia trabalhar             
pros outros. Não sabia mexer com esse negócio de dinheiro, nem sabia ler. Meu pai               
ensinou todos os filhos a não fazer barulho ao andar. Eu fui criada nessa cultura do                
sim senhor, não senhor. Mas, não, nunca me acostumei. (BRUM, 2015) 
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Na sequência, a personagem retorna ao tema escravidão e revela como enxerga a             

condição em que vive como análoga aos tempos vividos pelo tataravô. Raimunda demonstra,             

mais uma vez, uma pessoa firme em sua fala, que diz, se expõe, enfrenta, critica.  

 
– A escravidão não acabou, ela só camuflou. A escravidão taí, nua e crua. Num               
outro modelo, mas tá. Porque ser escrava é isso. É não ter direitos. Olha o que                
aconteceu com a minha pessoa e com milhares de outros com essa Belo Monte? E               
cadê a Justiça? Taí, um monte de injustiças na cara da justiça. Então, sou escrava               
(BRUM, 2015) 
 

Sendo a responsável pelas palavras transcritas na maior parte da reportagem,           

Raimunda também é quem relembra o momento em seu caminho cruzou com e de João em                

um “pancadão”. O mesmo capítulo ainda retrata a jornada traçada pelo casal em busca de um                

lugar e a explicação para as escolhas de nomes das filhas. A determinação e esperança da                

mulher se mantêm claros em suas declarações. 
  

– Eu trabalhei na casa de uma senhora, e ela tinha um filho que era militar. E ele                  
morreu numa cidade chamada Indonésia. Então eu guardei aquele nome na cabeça,            
Indonésia... E o sonho da mãe era conhecer essa cidade porque o filho morreu, ficou               
pra lá. Anos depois, trouxeram os restos mortais, mas não era mais o filho. Eu fiquei                
pensando comigo... Indonésia... Se a Indonésia é uma cidade que foi guerreada numa             
guerra inútil, e ela hoje tem paz, quero que a minha filha tenha esse nome. Aí                
coloquei Lindionésia. E depois vieram a Lindionisia, a Livia, a Liviane, a Leidiane,             
a Luciene e a Liliane. 
 
[...] – É de liberdade. Liberdade de expressão, né? Queria que minhas filhas fossem              
livres, que tivessem livre expressão de estudar, de brincar, de ser o que quisessem na               
vida. (BRUM, 2015) 

  
Novamente, Raimunda relembra outra passagem do casal. O momento resgata as           

andanças até chegarem em Altamira, ao final dos anos 80, após a expulsão do casal em outro                 

lar – enquanto João trabalhava na hidrelétrica de Tucuruí. 

  
– E lá a gente era, eu não vou dizer burra, mas desinformada. O que aconteceu? Meu                 
lote valia dois barão. Naquele tempo, era um dinheiro muito alto. Então, a             
Eletronorte falou o seguinte: “Eu não posso lhe depositar esse dinheiro sem o título              
da terra”. Nós tinha terra legalizada. E nunca mais nós vimos esse título. E não podia                
provar, porque era a palavra deles contra a nossa. Então, além de perder tudo,              
ficamos por mentirosos, de frente pra uma Justiça que tava lá. Por isso que eu me                
revolto com a Justiça, por conta disso. Nunca tivemos o que fazer. Não tinha como               
pagar um advogado, não tinha como pagar nada. Deram outra terra pra gente, que              
não tinha quem aguentasse os mosquitos nem as pragas. A água subiu por causa da               
barragem, e apodreceu toda a vegetação. Se formou um mar de insetos. Não tinha              
como sobreviver ali. O que que nós fizemos? Pegamos os filhos pequenos e fomos              
pra Marabá (na beira da Transamazônica) no finalzinho de 1985. Não deu certo. Em              
1988 fomos pra Altamira (BRUM, 2015) 
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Os breves registros de fala de João também dizem sobre ele. Ao contrário da esposa, o                

homem forte se resignou. Em outro, dos poucos, relatos contidos na reportagem, a             

personagem destaca as dificuldades que enfrenta após ser desterrado, perder a casa, o             

sustento, a vida. “Mas nunca perdi a resistência e nem a esperança. Mas, muié, o que faz eu                  

perder tudo é na situação que eu tou. Com que força eu vou trabalhar, agora que tou velho e                   

doente? Eu não tenho mais resistência pra começar tudo de novo. E não sei pedir” (BRUM,                

2015). 

Quando Raimunda retoma suas lembranças e chega à ilha, descreve os hábitos             

desenvolvidos, como viviam e se sustentavam. Para além da reconstituição do espaço e do              

cotidiano do casal, a personagem destaca o que a vida representava para eles. 

  
– Tinha nossa casa na ilha, de onde a gente trazia o peixe, o feijão, o milho, o                  
abacaxi, a banana, o murici, a cebolinha, o cheiro verde, a chicória. Tudo isso era               
fonte de renda. Tudo isso eu fazia dinheiro. Do rio, eu tirava a cédula maior. Vinha                
pra cidade com as coisas que plantava, e com o meu peixe, e já cheguei a fazer mil e                   
duzentos reais na semana, em dinheiro livre. Eu mesma ficava mais na rua, porque              
comecei a me envolver com movimento social. Meu marido morava lá na ilha.             
Quando ele vinha com o peixe, no sábado, eu vendia o peixe na feira e voltava com                 
ele. E vinha de lá na quarta-feira no barco de linha. Ficava aqui esperando ele de                
novo com o peixe. A nossa rotina era essa. Nas férias, final de ano, eu ficava lá, com                  
ele. Então, a nossa vida era um vaivém. Quando você vive no rio, você entende o rio                 
que nem ele lhe entende. Você respeita o limite dele, que ele respeita o seu. É uma                 
parceria entre você e as águas. É assim, ó: o remo é a minha caneta e o rio é a minha                     
lousa. 
 
[...] – O sonho de uma casa na terra firme era muito longo. Ter um casa no chão. O                   
rio nos deu. Consegui comprar minha geladeira, consegui comprar minha televisão,           
meu fogão a gás, meu botijão. Consegui comprar a minha cama, o meu colchão do               
jeito que eu queria. Eu fui na loja, comprei, porque eu sabia que o rio ia me dar                  
retorno, eu ia poder pagar a prestação. O rio era meu banco, era meu cartão de                
crédito, era meu supermercado, era a minha farmácia, a minha loja. Tudo eu tirei do               
rio. Tudo o que eu tenho hoje veio de dentro do Xingu. O que o rio não dava, a terra                    
dava (BRUM, 2015) 

  
Contudo, a ameaça de Belo Monte se tornou real, justamente, pelas mãos de um              

governo no qual Raimunda e muitos outros ribeirinhos haviam depositado confiança. Quanto            

ao sentimento de traição, pela quebra de compromisso e por todo impacto gerado na região               

amazônica, a personagem se posiciona: 

  
– Se o Lula visse esse povo que o elegeu, jamais faria Belo Monte. É difícil pra mim                  
falar isso, mas eu votei no Lula e votei na Dilma. E eles nos traíram. Porque o Lula                  
disse claramente que Belo Monte não ia sair. E depois a Dilma falou que Belo               
Monte era preciso, que não tinha como voltar atrás. Eles são traidores da             
humanidade. Ah, meu pai do céu! Se eu visse eles, eu não diria. Eu avançaria na cara                 
deles tudo, pra tomar vergonha. Que presidente é esse que mente pra nação? Eu não               
voto é mais nunca. Se eu não precisasse do título de eleitor, eu rasgava. Como eu                
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preciso dele, não posso rasgar. Meu plano é não botar mais meu voto na urna. Eu                
vou lá e justifico. Eu não sei se é certo, mas esse é o meu plano (BRUM, 2015) 

  
As diferenças de posturas entre Raimunda e João são por eles próprios destacadas. No              

capítulo intitulado “Terceiro ato: o impasse”, o casal relata como se vê e, ao final, após o                 

relato da tentativa de João de tirar a vida, a personagem deixa claro o que já havia ficado                  

entendido na sua apresentação. 

  
Raimunda diz: 
  
– Sou uma pindova, uma palmeira muito perseguida lá no Maranhão. Quanto mais             
casca Belo Monte arranca de mim, mais eu me renovo. Fiquei queimada por dentro,              
como a minha ilha, mas me renovo. A pindova é assim, ninguém mata ela com fogo                
nem arrancando nem com nada. Ela volta. Como eu. Já venho de uma naturalidade              
de pessoas muito sofridas, o sofrimento faz parte da nossa história. Não vou morrer              
porque peguei porrada. De jeito nenhum, sou descendente de escravos e de uma             
etnia indígena quase extinta. Então, venho de um povo sofrido lá da base. Sou              
pindova e quero viver. 
 
João responde, e é como se os dois estivessem num diálogo de repentistas: 
– Mas eu não sou assim. Quando eu perdi a ilha, eu perdi a minha vida. Eu perdi a                   
linha. Parou ali, entendeu? Daqui pra frente eu só vejo escuridão na minha vista. Eu               
não vejo mais aquele mundo limpo. Eu só vejo escuridão. Fico aqui, olhando pro              
mundo, procurando a mim mesmo. Quem sabe me responder essa procura?           
Ninguém. O buraco na minha vida, o buraco na minha vida… 
 
[...] João encerra seu repente brutal: 
– Eu quero que o mundo saiba que Belo Monte me matou (BRUM, 2015) 

  
4.3.4 Oito capítulos 

A reconstituição é a base de produção desta reportagem. Por meio do resgate da              

memória de João e Raimunda é possível enxergar a construção de suas identidades e espaços               

ocupados no decorrer de suas vidas. A trajetória do casal é apresentada em oito subtítulos,               

que descrevem capítulos com os momentos vividos por cada um até a situação atual em que                

se encontram. Esta apresentação parte da constituição dos três atos. O primeiro e o segundo               

destacam episódios decisivos na vida João e Raimunda em relação a Belo Monte - e a partir                 

deste ponto é realizada a rememoração de suas histórias. O terceiro ato descreve vivências não               

tão distantes. Com este resgate, o leitor é apresentado a jornada percorrida pelo casal, a               

construção de suas identidades e personalidades e permite um outro olhar na interpretação de              

suas posturas atuais. 

A primeira ocorrência da reconstituição do passado pode ser observada na passagem            

de texto que remonta o dia 23 de março de 2015. O dia é marcante na história do casal, em                    
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especial, de João. No escritório da Norte Energia, após a expulsão da ilha, o homem sofre um                 

dos maiores impactos de sua trajetória. 

Segunda-feira, 23 de março de 2015. João Pereira da Silva estava diante do preposto              
da Norte Energia, a empresa que venceu o leilão de Belo Monte, apresentada como              
uma das três maiores hidrelétricas do mundo. Ele esperava receber um valor justo             
pela sua casa, roça e demais benfeitorias, na ilha da qual era expulso pela barragem.               
Em vez disso, impuseram-lhe o valor de 23 mil reais, insuficiente para comprar uma              
terra onde pudesse voltar a plantar, pescar e extrair os frutos da floresta para ganhar               
o sustento. João percebeu ali que estava condenado à miséria, aos 63 anos. E que,               
para ele, a Lei não valia. Desde os oito anos de idade ele peregrinara por vários                
Brasis em busca de uma terra sem dono, arrancando cada dia da força dos braços.               
Depois de um percurso de faltas, João acreditou ter encontrado uma casa e uma              
existência sem fome na ilha do Xingu. E agora arrancavam-no também dali. João             
sentiu que era a vida que lhe roubavam, e que ele já não tinha mais juventude nem                 
saúde para recomeçar. Para João, já não haveria uma última fronteira, a esperança de              
todos os brasileiros sem lugar. Acabavam de lhe tirar tudo, e também o sentido. Para               
ele, o passado-presentefuturo fora reduzido a um tempo só, que se repetia (BRUM,             
2015) 

Sem casa, sem ilha, sem sustento e sem identidade, a autora retrata a tentativa de João                

de agir diante da violência que sofria. Entretanto, a indignação e a raiva tomaram conta do                

corpo e da mente da personagem a ponto de deixá-lo sem reação, inerte. É a partir deste                 

momento que João começa a morrer em vida. 

João não conseguiu fazer o gesto. O desejo de matar não virou movimento. João              
descobriu ali que matar não era um ato possível para ele. As pernas travaram, a fala                
travou. João imobilizou-se por inteiro para não matar aquele que encarnava a obra             
que acabava de matá-lo. Sacrificou a si mesmo. Teve de ser carregado pela mulher,              
Raimunda, e por uma das filhas, para fora do escritório da Norte Energia (BRUM,              
2015) 

Na sequência, Eliane Brum resgata uma situação vivida desta vez por Raimunda. O dia              

é primeiro de setembro de 2015, a mulher retorna para a ilha da Barriguda, com a intenção de                  

recolher seus últimos pertences que ainda habitam a casa. Porém, a personagem encontra a              

região em chamas. Sem esperar pela sua chegada e por considerar que não havia nada de valor                 

no local, técnicos da Norte Energia atearam fogo, a fim de “limpar” o espaço para o                

seguimento da construção de Belo Monte. 

Terça-feira, 1 de setembro de 2015. Raimunda Gomes da Silva, 56 anos, chamou um              
conhecido, comprou dez litros de gasolina para a viagem no rio e fez “um rancho e                
um frito” para comer no caminho de sua ilha, a Barriguda, no lugar batizado de Furo                
do Pau Rolado. Partiram às 5 horas da manhã. Um dia antes, na segunda-feira,              
haviam ligado da Norte Energia: “Dona Raimunda, quando nós podemos tirar os            
seus resíduos lá da ilha?”. “Resíduos” eram as posses de cozinha e de pesca de               
Raimunda. Ficou combinado que ela retiraria seus pertences na terça-feira cedo.           
Depois de duas horas e meia de rio, Raimunda alcançou a sua ilha. Sua casa, feita de                 
acapu, madeira resistente, ainda queimava (BRUM, 2015) 
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A reconstituição descreve os passos dados por Raimunda na ilha, que se perde e leva               

consigo parte da história da personagem. Raimunda é impactada e perde o chão, em todos os                

sentidos. Busca pelas suas referências na ilha, mas já não encontra. É neste ponto que então se                 

reergue e o leitor é apresentado a outra referência da mulher – seu pai. 

No capítulo seguinte, a autora apresenta a infância e a juventude de Raimunda e João,               

pela perspectiva de suas relações com suas famílias, especificamente, com seus pais. Nesta             

retomada fica clara que as diferenças do casal não estão, somente, em suas atitudes diante do                

que sofreram com Belo Monte, mas também de suas modelos. Intitulados “o antes”, os              

capítulos apresentam a infância e juventude dos dois. A começar por Raimunda e os              

ensinamentos que recebeu do pai. 

O pai é a raiz de Raimunda. Ela vai repetindo seu ensinamento enquanto apresenta a               
dissolução do seu mundo, como se um pudesse costurar o rasgo do outro. Natalino              
Gomes era bisneto de escravos com muita dor no falar, e uma avó índia canela para                
apimentar o sangue africano com tropicalidades. 
 
[...]Talvez Raimunda tenha herdado o arrebatamento da mãe, Maria Francisca          
Gomes. Ela era mãe de santo do candomblé, desafiando o catolicismo do pai. A mãe               
era alegre, era livre, no dizer de Raimunda. Tão livre quanto a pobreza permite. Um               
livre de viver em outras realidades, para além das correntes. A mãe era também              
arretada, não deixava homem nenhum botar-lhe canga, nem mesmo o marido, muito            
menos o marido. Quebradeira de coco de babaçu, partia para a lida com uma saia de                
meninos rodopiando ao seu redor. Raimunda carrega coco desde os cinco anos,            
quebra-os com o facão desde os sete. Guarda na mão as cicatrizes desse ofício que               
mutilou tantas crianças, amputando-lhes dedos e futuros. Mas isso foi antes de trotar             
para a casa dos outros, com passinhos de feltro, aos 10 anos de idade. Aprendeu a ler                 
sozinha, juntando uma letra na outra para ver no que dava. Escola, não conheceu              
(BRUM, 2015) 

  
O trecho compõe as figuras paternas e maternas de Raimunda e descreve seu principal              

traço de personalidade, observado desde cedo, a determinação. Mais adiante no texto, é             

reforçada a mensagem de que a persistência de Raimunda se reflete no que pai representava a                

ela. 
Se as correntes encurtavam os passos silenciosos de Natalino, o pai de Raimunda,             
ainda assim ele sonhou. E foi pelo sonho, por essa esperança fininha que circula no               
corpo dos brasileiros que ainda hoje andam o mapa inteiro em busca de uma terra               
sem dono, que ele carregou a família para a Amazônia, no encalço de uma terra para                
quem nada tinha. Não conseguiu, e é por isso que Raimunda diz que o pai morreu                
escravo. Raimunda seguiu sendo babá, empregada doméstica, em casa alheia,          
também nas Amazônias do Pará (BRUM, 2015) 
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Por outro lado, João não encontrou no pai uma figura que pudesse admirar e seguir.               

Ainda menino, foi abanado em troca das promessas da febre do outro. A personagem              

amadureceu cedo e jovem buscou se constituir sua vida por meio do trabalho. 

O pai de João era um destes homens febris, que abandonou a família e também esse                
filho pequeno para consumir-se em seu eldorado íntimo. Tinha terra no chão            
nordestino e até um pouco de gado, mas não era homem plantado[...] Quando o pai               
veio buscar o filho para levá-lo com ele ao garimpo, era tarde para um encontro que                
nunca houve. O pai tentou duas vezes, numa delas apareceu até de avião. João              
desacreditou das asas do pai e recusou-se a seguir com ele. Preferiu fazer-se homem              
quando ainda era menino (BRUM, 2015) 

E desta forma, em poucos anos, João – que não seguiu os passos daquele que não tinha                 

como padrão - desenhou sua jornada em uma área, que em infeliz coincidência, o tiraria de                

seu lar anos depois. “João não se filiou ao garimpo, esta era a escolha do pai, do qual ele não                    

se considerava mais filho. Preferiu fazer sua própria filiação. Entre as sinas dos brasileiros              

pobres, ele escolheu a de se tornar barrageiro, um operário de barragem que vai seguindo a                

trilha dos grandes projetos do governo” (BRUM, 2015). 

É em meio aos passos dados por Raimunda e João, em suas diferentes trajetórias, que               

seus caminhos se encontram. O capítulo seguinte retrata o momento de conexão e os passos               

dados pela família em busca de um lugar. 

Raimunda tinha 16 anos quando conheceu João num baile. “Era um pancadão”, ela             
informa. “Eu olhei ele, ele olhonimim.” Foi assim, entre o azulado do olho de João e                
o negro de Raimunda, que se quiseram de imediato. Raimunda foi logo avisando que              
não era “da tradição de gente que se junta, se quiser me dê aliança e sobrenome e                 
vamos fazer história”. Fizeram. Tempos depois se oficializaram num casamento          
coletivo. Raimunda enfeitou-se com um vestido lilás, segundo ela“a cor da mulher”.            
Em seguida, inauguraram uma fileira de filhas, no total de sete mulheres, todas com              
nome iniciado pela letra “L”. E apenas um filho homem, que morreu de meningite              
com um ano e cinco meses, batizado como Leodeí: (BRUM, 2015) 

Eliane Brum resgate as empreitadas do casal e as viagens de João como barrageiro,              

profissão que já o colocava em conflito. Primeiramente, por não garantir um pouso fixo e,               

mais tarde, pela consciência de seu papel descartável dentro do sistema. E o lugar responsável               

pela virada do casal foi a hidrelétrica de Tucuruí, ainda que não tenha sido o último ponto da                  

família. 

Foi ali que Raimunda descobriu, como ela diz, “que tem sangue doce pra barragem”.              
E a condição de peão revelou-se para João em toda a sua magnitude. Se antes ele                
andava de barragem em barragem, de obra em obra, agora ele tinha uma família.              
João não podia mais percorrer o trecho, ele precisava enraizar-se. Enquanto uma das             
barragens mais devastadoras da ditadura era construída também pelas suas mãos, no            
rio Tocantins, no Pará, João e Raimunda fizeram pouso e fizeram casa. Ao final,              
descobriram o que acontecia quando o rio é barrado, a floresta é inundada e um               

98 



pedaço da Amazônia se finda. É Raimunda quem conta sobre o momento em que o               
círculo se fechou para João, e ele teve a revelação: (BRUM, 2015) 

Após uma jornada de indo, chegaram a Altamira ao final dos anos oitenta e, anos mais                

tarde, desembarcariam no local onde fariam morada e se reconcertariam, a ilha.  

A virada do milênio marcou a descoberta da floresta. Não como um contra ou um               
fora, mas como parte. Depois de peregrinar pelo que era chamado de progresso e só               
encontrar tribulação, João e Raimunda foram acolhidos por uma das centenas de            
ilhas do Xingu. Aprenderam a extrair o alimento da floresta, a plantar sem violar a               
terra, a pescar e a navegar no rio. Adotaram a vida dos ribeirinhos pescadores e               
agroextrativistas, que vivem em dupla casa, uma na rua, uma na ilha ou na beira do                
rio. “Rua” é como o povo que mora na floresta chama a cidade, o que já é muito                  
revelador de sua visão de mundo. A casa na rua é para a venda dos produtos na feira,                  
para resolver as oficialidades da burocracia, que sempre são muitas, para buscar            
tratamento para doenças mais enroscadas, para o estudo dos filhos; a casa na ilha ou               
na beira do rio é onde se ganha a vida e se vive livre. Pela primeira vez, João e                   
Raimunda sentiram que haviam chegado. Tinham um lugar, nada lhes faltava. A            
fome era um passado (BRUM, 2015) 

O período marcou a estabilidade do casal, que encontrou uma terra para pouso, mas,              

principalmente, um lugar de reconhecimento. Neste trecho da vida de Raimunda, ela se filia              

ao PT e coloca sobre o partido a confiança de um governo que olhará para região – pois assim                   

promete -, assim como se insere em movimentos sociais que lutam pela preservação do              

espaço que já sofre com a exploração. 

Já não eram mais migrantes, João e Raimunda haviam finalmente chegado.           
Raimunda então entranhou-se nas lutas de Altamira e da Amazônia. A das mulheres,             
a da terra, a do meio ambiente. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT),             
tornou-se militante de movimentos sociais. Ela agora pertencia. Seu verbo não era            
mais um ir, mas um ficar. Quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o poder, pela                
primeira vez, em 2003, os movimentos sociais de Altamira e da região acreditaram             
que o projeto da hidrelétrica de Belo Monte estaria sepultado de vez (BRUM, 2015) 

Entretanto, como já se sabe, o combinado não foi cumprido. Neste momento,            

Raimunda sofre o primeiro impacto, mas não o último. Foi a primeira pista de que sua morada                 

estava ameaçada. “Para Raimunda, restou uma conclusão. O PT, para ela, não significava um              

partido a mais no poder, mas um projeto político que se confundia com sua busca de um lugar                  

no país – e com a crença de que esse lugar existia. O simbolismo para ela era uma literalidade.                   

Ao sentir-se traída, desacreditou:” (BRUM, 2015). 

Ao retornar para o período mais próximo, após a concretização da expulsão, Eliane             

Brum destaca os passos dados pelo casal e a tentativa de se reencontrar. 

Depois de travar as pernas e a fala no escritório da Norte Energia, João não voltou                
mais a ser o mesmo homem que varou Brasis e fomes. Em maio de 2015, Raimunda                
o levou para a capital, Belém do Pará, em busca de tratamento. Só voltariam de lá no                 
fim de agosto. Nesse período, as filhas trataram de fazer a mudança da casa na               
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cidade, porque sabiam que a mãe não permitiria se estivesse em Altamira, disposta a              
resistir até que o valor fosse justo. Quando Raimunda e João voltaram, já não tinham               
mais casa “na rua”. Em troca, tinham recebido 84 mil reais, valor insuficiente para              
comprar uma casa do mesmo tamanho e qualidade, e em localização similar.            
Raimunda reciclou 3.500 tijolos das casas demolidas dos vizinhos para começar a            
sua num loteamento fora da cidade. A canoa São Sebastião, nome dado em             
homenagem ao santo injustiçado, flechado tantas e tantas vezes, tornou-se um           
monumento à insanidade, objeto deslocado nos fundos da casa, em terra firme e a              
quilômetros do rio. Raimunda planeja fazer dela um banco para visitas quando a             
casa ficar pronta (BRUM, 2015) 

Fixados em um local onde não se reconhecem, Raimunda e João assumem, mais uma              

vez, posturas opostas. Enquanto a mulher ainda mantém viva a esperança de ter um novo               

lugar, João se perde ainda mais. A última reconstituição que revela a divergência, se encontra               

já ao final do texto e retrata uma ação tomada 18 dias antes da publicação da reportagem. 

O impasse atingiu seu ápice em 4 de setembro de 2015. Nessa data, João              
“enlouqueceu” dentro de casa. Raimunda conta: 

- O João chamou a família pra ir lá na ilha queimada. Pra servir de mártir. Ele quer                   
se matar lá, como protesto. Eu disse que não ia nem deixava ele ir. Se ele se matar lá                   
na ilha, avisei que deixo ele lá, pra ser comido pelos urubus. Por isso tirei a canoa                 
dele. Qualquer parte do rio ele vai a remo, nadando. Mas na rua ele se perde. 

João encerra seu repente brutal: 

– Eu quero que o mundo saiba que Belo Monte me matou  (BRUM, 2015) 

O homem traumatizado psicologicamente e fisicamente, se paralisa, literalmente.         

Enquanto a mulher, com postura mais sólida, ainda que abatida, resiste. O resgate de              

memórias do casal colabora para evidenciar as suas diferenças de postura, comportamento e a              

ligação com a construção das identidades de cada um, suas relações interpessoais e a              

influência dessas experiências. 

4.3.5 A saga 

A fim de descrever a identidade das personagens, os sentimentos carregados eles e os              

momentos vividos, Eliane Brum faz uso, basicamente, de metáforas. O recurso é utilizado no              

decorrer da narrativa e a própria repórter o aplica quando se posiciona criticamente sobre as               

obras de Belo Monte. 

A primeira ocorrência da aplicação do recurso se encontra ainda no início da             

reportagem, quando a autora descreve que “A saga de João e Raimunda tem seu ápice em                

dois atos de uma guerra amazônica não reconhecida pelo Estado e pela maioria dos              

brasileiros” (BRUM, 2015). Ainda no mesmo parágrafo, a autora apresenta o contexto em que              
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o casal está inserido, por meio de uma troca de palavras e, mais uma vez, metáforas para                 

descrever o Brasil em que as personagens vivem. 

Raimunda e João trazem inscritos no corpo uma encruzilhada histórica. A de um             
país que chegou ao presente, depois de tanto ser futuro, e se descobriu atolado no               
passado. O epílogo de um partido que chegou ao poder com a promessa de dar               
dignidade aos mais pobres e aos mais desprotegidos e os traiu na porção mais              
distante do centro do poder político e econômico, a Amazônia. Esta é também a              
anatomia de uma perversão: a de viver numa democracia formal, mas submetido a             
forças acima da Lei [...](BRUM, 2015) 

Ao apresentar João, Eliane Brum destaca o sentimento de não pertencimento que a             

personagem carrega. Tal descrição ocorre em mais de um momento da reportagem, em que a               

autora o coloca como um estranho em seu próprio país, já que foi arrancado de seu lugar de                  

reconhecimento. “Quando sai, perde-se porque já não reconhece o território. João tornou-se            

um desterrado de tudo e também de si” (BRUM, 2015). A reflexão acerca do que acomete                

João é ainda mais detalhada e aprofundada no trecho seguinte 

Sem palavra e sem ato, João é uma vítima de catástrofe. E torna-se vítima duas               
vezes, porque essa catástrofe não é reconhecida pelo seu país. Assim, João também             
torna-se um sem país, na abissal condição de sentir-se dentro e fora ao mesmo              
tempo, atingido por uma lei não escrita, ignorado pela lei que deveria inscrevê-lo na              
trama da cidadania. Para referir-se ao Brasil, a expressão mais frequente de João é “o               
país brasileiro”. Nessa escolha de linguagem, o Brasil é um corpo ao qual ele não               
pertence. E, assim, João é condenado como pária (BRUM, 2015) 

  
Diferente do marido, a postura de Raimunda é combativa e a isso pode se associar a                

relação da personagem com seu pai. A representação da figura para a mulher é assim descrita                

“O pai é a raiz de Raimunda. Ela vai repetindo seu ensinamento enquanto apresenta a               

dissolução do seu mundo, como se um pudesse costurar o rasgo do outro[...]” (BRUM, 2015).               

Em outra passagem próxima, os ensinamentos de Natalino para Raimunda são destacados            

também pela postura determinada e sonhadora do pai, assumida também pela filha, como se              

pode observar na frase “Se as correntes encurtavam os passos silenciosos de Natalino, o pai               

de Raimunda, ainda assim ele sonhou” (BRUM, 2015). 

Em sentido inverso, a relação de João com o pai se baseia no abandono. Após deixar a                 

família, o homem ainda tenta reaproximação anos mais tarde, mas já encontra um filho              

determinado a seguir seus próprios passos. Tal situação é descrita pela seguinte troca de              

palavras, seguida de metáfora. “Quando o pai veio buscar o filho para levá-lo com ele ao                

garimpo, era tarde para um encontro que nunca houve. O pai tentou duas vezes, numa delas                

apareceu até de avião. João desacreditou das asas do pai e recusou-se a seguir com ele.                
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Preferiu fazer-se homem quando ainda era menino” (BRUM, 2015). 

Ainda ao descrever a jornada de João, Eliane Brum destaca dois momentos de virada               

na vida da personagem. O primeiro é quando o homem deixa a hidrelétrica em que trabalhava.                

João foi peão num jogo que tem como tabuleiro a Amazônia e o Brasil. “Mas foi só em outra                   

hidrelétrica, Tucuruí, que João compreendeu seu papel descartável no jogo comandado por            

reis e depois por uma rainha” (BRUM, 2015). E a segunda trata de sua chegada a ilha da                  

Barriguda. “Quando reencontrou o rio, agora não mais para violentá-lo, mas para colher os              

peixes, João encontrou-se” (BRUM, 2015). Em ambas as situações, a autora aplica metáforas             

para descrever a posição em que se encontrava João. O mesmo sentimento carregado por João               

é descrito para Raimunda. Inclusive, com o uso do mesmo recurso. “Ela agora pertencia. Seu               

verbo não era mais um ir, mas um ficar” (BRUM, 2015). 

A repórter ainda encontra na metáfora um recurso para expor uma realidade enraizada             

no país, a exploração da região amazônica e a invisibilidade de seus povos. Eliane Brum               

critica, em especial, os governos do PT, que se comprometeram com a população e quebraram               

com seus compromissos. “É nesse ponto do mapa, a última fronteira para quem palmilhou o               

Brasil inteiro em busca de paz, que o discurso petista em defesa dos pobres gira em falso há                  

muito mais tempo. Mas como a Amazônia é um longe para o centrosul, essas vozes foram                

ignoradas” (BRUM, 2015). 

A crítica também é feita ao final da reportagem pela figura de João. A personagem que                

esmoreceu diante das violências sofridas, ao perceber que foi expulso da casa, da ilha, deixou               

seus hábitos, sua história. João perdeu sua identidade. “Por dentro, ainda está travado. João              

viu demais, e o excesso de lucidez o cegou. Agora, não consegue voltar[...] inflama-se, os               

olhos de rio, mas um rio de amazônica tempestade. “Estou pior que a Dilma, porque ela                

perdeu o rumo do país, mas eu perdi o rumo de casa.’” (BRUM, 2015). 

 

4.3.6 Mais observadora do que participativa 

Não há grande ocorrência de participação de Eliane Brum na narrativa. Apenas,            

durante a descrição da personagem de Raimunda, a repórter se insere na reportagem para              

frisar as diferenças de bagagens entre as duas, na qual a autora reflete sobre suas preposições. 

Raimunda desfila pelo corredor com suas sandálias havaianas. “Olha, caminho com           
qualquer calçado sem fazer nenhum barulho”, ela diz. Eu faço uma brincadeira que             
só uma branca que leu muitos contos de fadas é capaz de fazer: “Andar de princesa,                

102 



né, dona Raimunda?”. Ela me chicoteia na hora: “Andar de quem passou a vida na               
casa dos outros”(BRUM, 2015) 

O texto conta com outras quatro menções a Eliane durante a fala das personagens, nas               

quais a repórter é interpelada com os termos “muié” e “amiga” 

– Muié, eu teria dito muita coisa. A primeira delas é que o país brasileiro não tem                 
justiça. 

[...] – Muié, você tem que entender uma coisa. Não era falar, era fazer. Eu tenho                
nojo desse pessoal. Que Deus me perdoe, mas eu tenho nojo” (BRUM, 2015) 

[...]– Você sabe que, pra te falar a verdade, amiga, eu desci do barco e não senti o                  
solo. Eu não senti o chão no pé, porque aquilo me deu um branco. Ali, na hora, eu                  
não sei o que senti[...] (BRUM, 2015) 

  

4.4 DILMA COMPÔS SEU RÉQUIEM EM BELO MONTE 

A reportagem veiculada em 10 de maio de 2016, aborda o dia de inauguração da usina                

hidrelétrica de Belo Monte, ocorrida cinco dias antes. Entretanto, a descrição ocorre de dentro              

da casa de Raimunda e João da Silva - personagens já apresentados na produção “Vítimas de                

uma guerra amazônica”. Eliane Brum estabelece um paralelo entre o discurso da presidente             

Dilma Rousseff, presente na ação, e a situação vivida pela família, em especial, a de João, que                 

se encontra doente desde a expulsão da ilha. 

  

4.4.1 A morte em vida de João 

João da Silva é a personagem principal da narrativa. Por meio da descrição do              

processo de padecimento do homem, iniciado em 23 de maio de 2015, o leitor é apresentado a                 

mais um morador, entre milhares, que sofre com a expulsão de seus lar, um sofrimento de                

interno, extravasado em traumas visíveis. Raimunda também ocupa lugar de destaque na            

reportagem. No texto, a personagem é descrita, principalmente, em seu comportamento para            

com João, em uma tentativa de protegê-lo. 

Antonia Melo, líder popular de resistência da região também participa da reportagem,            

embora, não tenha grande espaço de evidência. A presidente Dilma Rousseff também está             

presente no decorrer de toda a produção. Entretanto, nesta categoria, não haverá análise de sua               

figura, ao partir do propósito de observação de personagens “comuns”. Há ainda a citação de               

outras personagens, mas que não ocupam espaço de descrição. 
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A situação vivida por João da Silva é descrita ainda no primeiro parágrafo da              

reportagem, no qual Eliane Brum apresenta sua condição física. “Deitado na rede, sem             

movimento nas pernas, ele já não é capaz de proteger a si mesmo” (BRUM, 2016). Em                

seguida, a autora elucida o leitor de que a doença que aflige a personagem é mais complexa                 

do que parece. 

  
Mas a palavra final sobre o legado da presidente não será do Congresso. O réquiem               
de Dilma Rousseff, no tempo da História, é o silêncio de João da Silva. No aeroporto                
de Altamira, Liviane, uma das sete filhas de João e de Raimunda, erguia um cartaz:               
“De mulher para mulher. Dilma – você me deixou órfã de pai vivo [...]As palavras,               
João descobriu há pouco mais de um ano, podem matar. É por isso que ele não                
consegue escutar nem “Norte Energia”, a empresa concessionária que materializou a           
usina no amazônico Xingu. Nem “Belo Monte”. Nem “Dilma Rousseff” (BRUM,           
2016) 

  
Os primeiros parágrafos da reportagem apresentam a situação que levou João ao            

estado de saúde em que se encontra. Esta mensagem é reforçada ao longo de toda a narrativa.                 

Eliane Brum descreve que a doença da personagem está ligada a construção de Belo Monte,               

que o tirou e sua casa e o colocou em uma situação de vulnerabilidade. O abalo psicológico                 

do homem afetou sua saúde mental e, consequentemente, seu corpo. Mais tarde, em um              

resgate de dois episódios, é esclarecido que João foi vítima de Acidente Vascular Cerebral              

(AVC). 

No transcorrer do texto, Eliane Brum ressalta a gravidade da situação de João, a cada               

dia mais impossibilitado de andar e comer sozinho. Como descrito por Raimunda e frisado em               

diversos momentos, João morreu em vida, foi “assassinado” por Belo Monte e seus             

responsáveis. A autora finaliza a exposição da personagem, nos últimos parágrafos, ao            

destacar que o dia de inauguração da usina, coincidentemente,  João estava de aniversário. 

  
Em 5 de maio, dia em que Dilma Rousseff inaugurou Belo Monte, João da Silva               
completou 64 anos. Ele não anda mais. Também não come mais sozinho. Ainda fala.              
Mas não pronuncia as palavras proibidas[...]Era um encontro de pessoas destroçadas           
pelo 5 de maio de 2016. Mas ninguém tocou no assunto para não ameaçar a vida de                 
João (BRUM, 2016) 
  

A personagem de Raimunda é construída a partir de suas ações no cuidado com João,               

mas, também, é dado destaque aos traumas que carrega causados pelas obras de Belo Monte.               

A narrativa inicia evidenciando a tentativa da esposa do homem em protegê-lo e o distanciar               

daquilo que lhe causa dor. 
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Na quinta-feira, 5 de maio, Raimunda desligou a TV na casa da periferia de              
Altamira, no Pará. O noticiário local começava a transmitir a inauguração da usina             
hidrelétrica de Belo Monte por Dilma Rousseff (PT). Era um gesto pequeno, o de              
desligar o botão da TV. Era o esforço de Raimunda para proteger João da voz da                
presidente (BRUM, 2016) 

  
Ao longo da elaboração da reportagem, Eliane Brum descreve outros momentos em            

que Raimunda se impõe em um para evitar que a voz de João seja calada e sua história                  

esquecida. A primeira situação de destaque ocorre quando a autora descreve uma tentativa de              

suicídio de João, impedida por Raimunda. A segunda ocorre duas semanas antes da             

inauguração da hidrelétrica, em que 

  
Raimunda se manifestou numa reunião sobre o destino dos ribeirinhos “removidos”           
por Belo Monte. Falavam muito em “critérios”. Raimunda então disse: “Quero saber            
qual foi o critério para os defuntos que vocês mataram mas não enterraram”. E              
lembrou de João, seu marido, “um dos mortos-vivos de Belo Monte” (BRUM, 2016) 
  

Além da postura de Raimunda no cuidado do marido, salientado ainda outras vezes, a              

repórter também destaca que a personagem lida com seus próprios traumas, causados por             

Belo Monte. 

 
É possível afirmar que a presidente desconhece João. Se o conhecesse, e ele ainda              
pudesse usar as palavras proibidas, Dilma Rousseff saberia que João da Silva            
conhece Belo Monte. E que sua mulher, Raimunda da Silva, conhece inclusive o             
perfume de Belo Monte. Para ela, Belo Monte tem cheiro de queimado. Em 31 de               
agosto de 2015, a Norte Energia botou fogo na casa deles. Quando Raimunda             
alcançou a ilha para retirar seus pertences, encontrou cinzas. Um técnico da Norte             
Energia já tinha dito que a casa dela não era uma casa, mas um “tapiri”. Raimunda                
sabe que as palavras violentam. E reagiu: “Na sua linguagem ela pode ser tudo isso               
aí, moço. Mas, na minha, é minha casa. E eu me sentia bem nela, viu?” (BRUM,                
2016) 

  
O destaque dado a conduta de Raimunda desde o dia em que a família foi expulsa de                 

sua casa, na ilha da Barriguda, reforça a identidade da personagem. O leitor acompanha os               

momentos vividos pela mulher e a personalidade forte, já apresentada na reportagem anterior,             

se reforçando diante dos novos obstáculos.  

Antonia Melo - personagem central da reportagem “O dia em que a casa foi expulsa de                

casa” retorna nesta narrativa. Entretanto, a descrição feita por Eliane Brum é mais breve e               

apresenta a líder de resistência durante em uma visita a João. “Antonia Melo, a maior               

liderança popular do Xingu, e outras mulheres do Xingu Vivo, um dos poucos movimentos              

sociais que não foi cooptado pelo governo e se manteve na resistência à Belo Monte, levaram                

a ele um bolinho de aniversário” (BRUM, 2016) 
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4.4.2 O endereço das contradições: Altamira 

O texto não apresenta descrição detalhada de espaços. A autora apenas aponta a             

localização de cada situação apresentada na reportagem. Em boa parte da narrativa, Altamira             

compõe o cenário dos fatos, seja pela casa onde Raimunda e João estão instalados, ou a                

inauguração da usina -  onde ocorre o discurso de Dilma Rousseff. 

  

4.4.3 O discurso do outro lado da TV 

A reportagem é apresentada com a descrição do dia de inauguração da usina             

hidrelétrica de Belo Monte, com a participação e o discurso da presidente Dilma Rousseff.              

Entretanto, o foco da narrativa está na vida de quem se encontra do outro lado da TV que                  

transmite o ato, em especial, a de Raimunda e João. Eliane Brum se detém em ouvir o que os                   

moradores expulsos de sua casa têm a dizer a respeito das obras, seus sentimentos e traumas. 

A autora traz no decorrer da reportagem trechos do discurso da presidente, para             

contrapor com os relatos das pessoas que sofreram o impacto da construção da usina. Porém,               

a análise dessa comparação será feita mais adiante neste trabalho. Este tópico irá se deter na                

observação do espaço de fala de Raimunda e João - personagens centrais -, e trechos de                

participação de outras personagens, pelo discurso direto ou reconstituição de falas feitas por             

Raimunda. 

Apenas em um único momento da reportagem, há a reprodução de uma fala de João               

durante o dia que o texto retrata. As demais citações da personagem partem da reconstituição               

de relatos feitos pelo homem na produção “Vítimas de uma guerra amazônica” ou resgate de               

diálogos feitos por Raimunda. Inclusive, esta é a personagem que mais ocupa espaço de fala               

ao longo da narrativa. 

As declarações feitas por João descritas na reportagem contribuem para a compreensão            

dos sentimentos que a personagem passa a nutrir por Belo Monte. Parte das citações são               

reconstituições feitas por Raimunda, que relembra episódios vividos por eles. “‘Já disse que             

não quero ninguém dessa empresa na minha casa’, ele gritou”. Em ambas as citações, João               

demonstra o sentimento de abominação sobre a obra que o tirou de seu lugar. Em outro                

momento, a repórter reproduz uma fala de João utilizada na reportagem “Vítimas de uma              

guerra amazônica”. “– Quero que o mundo saiba que Belo Monte me matou”. A declaração               
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retrata o ápice do impacto de Belo Monte na vida de João, em um episódio de tentativa de                  

suicídio. 

Ainda no início da reportagem, após Eliane Brum contextualizar o cenário da            

narrativa, a primeira fala transcrita é de João. “– Se eu fizesse um dano com um grande, um                  

grande lá de dentro, talvez melhorasse para os outros. Eu sacrificava a minha vida, mas a dos                 

outros melhorava. (...) O país brasileiro não tem justiça” (BRUM, 2016). A repórter retoma              

uma declaração feita por João na reportagem anterior e reforça que o posicionamento de João               

diante das ações relacionadas a Belo Monte se intensifica. A citação destacada se refere ao               

momento em que a personagem recebe a notícia de que a indenização que seria paga pela                

Norte Energia a sua família seria de apenas R$23 mil, valor insuficiente para que ele pudesse                

recomeçar sua vida, após ter perdido tudo que tinha. João se desespera e cogita a possibilidade                

de agir com violência diante da violência que sofria. Porém, não consegue. Ali era dado início                

o seu adoecimento. 

O único relato de João feito no dia de inauguração de Belo Monte é retratado na                

reportagem aborda seu sentimento diante da concretude de Belo Monte, oficialmente           

inaugurada, no dia de seu aniversário. “‘Não tem nada pra comemorar’, João disse” (BRUM,              

2016). O registro de fala de João na narrativa revalida a construção de personagem feita por                

Eliane Brum, que retrata os impactos, principalmente, psicológicos, causados pela hidrelétrica           

na agora não vida do homem. 

A presença de trechos de fala de Raimunda são mais constantes, ainda que façam parte               

da reconstituição de fatos e diálogos, desde a expulsão da família da ilha. A primeira               

ocorrência dessa situação se dá quando a personagem relembra uma conversa tida com um              

técnico da empresa responsável por Belo Monte, após encontrar sua casa destruída. 

  
Quando Raimunda alcançou a ilha para retirar seus pertences, encontrou cinzas. Um            
técnico da Norte Energia já tinha dito que a casa dela não era uma casa, mas um                 
“tapiri”. Raimunda sabe que as palavras violentam. E reagiu: “Na sua linguagem ela             
pode ser tudo isso aí, moço. Mas, na minha, é minha casa. E eu me sentia bem nela,                  
viu?” (BRUM, 2016) 

  
Mais tarde, é resgatada a participação de Raimunda em uma reunião ocorrida dias             

antes da inauguração de Belo Monte, na qual a personagem protesta em defesa da população               

expulsa de sua casa, sem qualquer compromisso ou preocupação por parte dos responsáveis             

pelas obras. 
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Semanas antes dessa demonstração de orgulho da presidente pelo seu legado no 
Xingu, em 15 de abril, Raimunda se manifestou numa reunião sobre o destino dos 
ribeirinhos “removidos” por Belo Monte. Falavam muito em “critérios”. Raimunda 
então disse: “Quero saber qual foi o critério para os defuntos que vocês mataram 
mas não enterraram”. E lembrou de João, seu marido, “um dos mortos-vivos de 
Belo Monte” (BRUM, 2016) 
  

Eliane Brum também refaz um diálogo entre Raimunda e João,após a visita de             

assistentes sociais da Norte Energia realizarem uma visita a casa do casal. Na reconstituição,              

entende-se que a fala de João é reproduzida por Raimunda, que, em seguida, relata o que                

interpretou da declaração do marido. Na sequência, também por meio de citações da             

personagem, é sabido que João havia sofrido um novo AVC. 

  
Na manhã de 18 de abril, Raimunda conta que três mulheres do serviço social da               
empresa bateram na porta de sua casa. Como havia sido combinado, as funcionárias             
não mencionariam que eram da Norte Energia. Ao final da conversa, porém, João             
desconfiou. E Raimunda foi obrigada a confirmar. João sentiu-se enganado por           
Raimunda. “Já disse que não quero ninguém dessa empresa na minha casa”, ele             
gritou. E se fechou. Raimunda achou que João estava “mais estranho” por causa da              
raiva. E não tentou mais falar com ele (BRUM, 2016) 
  

Em outro ponto da reportagem, Raimunda retoma o momento em que decidiu assinar             

um acordo com a empresa ao invés de entrar com uma medida jurídica contra Norte Energia.                

A situação ocorreu após a publicação da reportagem anterior - em que sua história do casal foi                 

retratada - que levou representantes da organização a propor um tratado. Raimunda recebeu             

orientações de uma defensora pública de que o valor oferecido pela instituição como             

indenização não era justo e que uma ação judicial seria o melhor caminho. O trecho a seguir                 

apresenta um princípio de diálogo entre ela e João,seguida de uma declaração feita pela              

personagem a Eliane Brum 

  
Na casa onde agora vivem, na periferia de Altamira, Raimunda disse a João: “Meu               

velho, a gente não vai mais ter o leite e a panela. O que a gente faz?”. Raimunda                  
decidiu, em suas palavras, “ficar com a panela e tentar colocar leite dentro”. O              
acordo foi assinado em dezembro de 2015. “Foi terrível, um peso enorme”, diz.             
“Mas eu pensei que, se fosse esperar pela Justiça, meu velho já poderia ter partido               
para outra dimensão, deixando pra trás esse caso sem solução.” Em janeiro deste             
ano, a Norte Energia foi autuada pelo IBAMA por queimar a casa de Raimunda e de                
João, com uma multa no valor de 310 mil reais (BRUM, 2016) 

  
Os registros de Raimunda ao refazer episódios vividos pela família apresentam a            

personagem por ela mesma. É por meio de suas palavras, suas escolhas de palavras,              

construção de ideias e percepções que a narrativa sobre as vivências da família se compõe.               

Raimunda ocupa um lugar de fala que também é de João e de toda população atingida por                 
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Belo Monte. A personificação dos impactos da obra permitem um olhar mais próximo, mais              

sensível, pois há voz, há nome naquilo que  é apresentado pela autora. 

  

4.4.4 Entre 23 de março de 2015 e 05 de maio de 2016 

A narrativa sobre Raimunda e João não se limita a descrição do momento em que a                

família vê oficializada a obra que os expulsou de sua ilha, mas, também, se constrói a partir                 

do resgate de fatos vividos a partir o dia 23 de março de 2015 e conta com breve trecho de                    

reconstituição da vida de João anterior a data. Já nos primeiros parágrafos da reportagem,              

Eliane Brum parte da descrição de um protesto feito por uma das filhas do casal no aeroporto                 

em que dilma desembarcaria para a inauguração da usina para rememorar o dia que marcaria               

o principal trauma João carregaria de Belo Monte. 

  
Quando sua filha escreve, no cartaz que Dilma não leu, que é órfã de pai vivo, ela                 
conta de uma morte que começou em 23 de março de 2015. João era um dos                
milhares de atingidos por Belo Monte. Ele vivia com Raimunda numa ilha do Xingu,              
a Barriguda. Nas palavras da Norte Energia e do governo federal, ele era um dos               
milhares de “removidos”. Mas as palavras não são as mesmas para todos(BRUM,            
2016) 

  
O parágrafo seguinte dá continuidade ao resgate, detalhadamente, do episódio, que           

também explica a causa da situação em que a personagem de João se encontra e que foi                 

descrita no início do texto. 

  
Para João, ele foi “expulso”. Naquela data, ele e Raimunda estavam no escritório da              
empresa esperando o veredicto. João, que trabalhava desde os oito anos de idade, e              
só na ilha encontrara um lugar sem fome, acreditava receber um valor que lhe              
permitisse recomeçar a vida, mais uma vez. Mas o preposto da empresa foi taxativo:              
23 mil reais. João percebeu ali que, aos 63 anos, estava condenado à miséria. No               
momento da revelação, ele quis matar o dono das palavras que o esfaqueavam. Mas              
João da Silva não é homem que mata. Paralisou por inteiro. A fala, as pernas. E teve                 
de ser carregado para fora do escritório. Foi naquele momento que João começou a              
morrer. Para Raimunda e as filhas, foi naquele momento que João começou a ser              
“assassinado” (BRUM, 2016) 
  

A sequência de resgate descreve, por meio de Raimunda, outra ação tomada pela Norte              

Energia. É mais um episódio de violência cometido pela empresa contra o casal. A              

reconstituição permite observar a postura da organização, que deslegitima os valores,           

conceitos, moradias da população, ou seja, suas existências. 

  
É possível afirmar que a presidente desconhece João. Se o conhecesse, e ele ainda              
pudesse usar as palavras proibidas, Dilma Rousseff saberia que João da Silva            
conhece Belo Monte. E que sua mulher, Raimunda da Silva, conhece inclusive o             
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perfume de Belo Monte. Para ela, Belo Monte tem cheiro de queimado. Em 31 de               
agosto de 2015, a Norte Energia botou fogo na casa deles. Quando Raimunda             
alcançou a ilha para retirar seus pertences, encontrou cinzas. Um técnico da Norte             
Energia já tinha dito que a casa dela não era uma casa, mas um “tapiri”. Raimunda                
sabe que as palavras violentam. E reagiu: “Na sua linguagem ela pode ser tudo isso               
aí, moço. Mas, na minha, é minha casa. E eu me sentia bem nela, viu?” (BRUM,                
2016) 

  
O parágrafo ainda critica o comportamento de Dilma Rousseff diante de Belo Monte,             

em especial, o trecho de seu discurso na inauguração da hidrelétrica, no qual afirma que a                

construção da usina foi criticada por pessoas que desconhecem o que é e o que representa a                 

obra,  demonstrando desconsiderar as vidas impactadas por ela. 

Ainda no contexto de crítica ao discurso da presidente, Eliane Brum reconstrói o             

momento em que João tenta tirar a própria vida, em um ato de desespero, inconformidade e                

importância da personagem diante as violências sofridas por ela e sua família. A descrição              

conta com relatos do casal. 

  
E como em seu discurso celebra “o povo brasileiro”, mas desconhece João da Silva,              
a presidente não sabe que, em 4 de Setembro de 2015, ele chamou a família para que                 
se matassem na ilha queimada. Naquele momento, as palavras ainda não estavam            
proibidas para João. Ele explicou por que queria se matar: 
  
– Quero que o mundo saiba que Belo Monte me matou. 
  
Raimunda o impediu: “Tirei a canoa dele. Em qualquer parte do rio ele vai a remo, 
nadando. Mas na rua ele se perde”. E João restou perdido. Hoje, mais do que 
ontem (BRUM, 2016) 

  
Sobre João e sua vida antes de Belo Monte, a repórter dedica uma breve descrição de                

sua história no trecho “Ele, que foi um dos operários da hidrelétrica de Tucuruí, construída na                

Amazônia pela ditadura, passou a acreditar que a barragem de Belo Monte vai se romper”               

(BRUM, 2016). Ao contrário da composição de personagem feita na reportagem “Vítimas de             

uma guerra amazônica”, em que Eliane Brum apresenta a trajetória de vida de João e               

Raimunda por meio do resgate de suas memórias, esta produção se utiliza pouco do recurso.               

O único exemplo, apresentado acima, é usado para contextualizar os traumas e medos que              

assombram João desde a consolidação da usina. 

As atuações da Norte Energia para com a família e seus impactos ainda são retratados               

em mais duas ocasiões. A primeira ocorre após a publicação da reportagem “Vítimas de uma               

guerra amazônica”, quando a empresa propõe um acordo para o pagamento de indenização,             

após a produção revelar o valor pago de R$23 mil. A esse fato, Eliane Brum dedica quatro                 
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longos parágrafos, em que descreve o conflito vivido por Raimunda antes de tomar a decisão -                

e a assinatura do tratado em dezembro de 2015, três meses depois da veiculação da produção -                 

e, em seguida, revelar outra quase tragédia sofrida pela família. 

  
Raimunda fez o acordo por acreditar que precisaria do dinheiro para buscar            
tratamento para João. Naquele momento, ele afirmava “só enxergar escuridão” e           
caminhava apenas uns poucos passos antes de precisar se sentar. Às vezes um             
vizinho avisava: “Seu João está sentado no meio do nada, debaixo do sol. Vai acabar               
morrendo ali”. O abismo se alargaria no final de janeiro. A filha mais velha de João                
e Raimunda tentou se suicidar ingerindo veneno de rato. Ficou em coma por oito              
dias, mas se salvou. Não explicou por que quis acabar com a própria vida. As sete                
filhas têm o nome iniciado pela letra “L de liberdade” (BRUM, 2016) 

  
A segunda situação relacionada a ações da Norte Energia, revela uma outra tentativa             

de reaproximação com Raimunda e João. O resultado dessa atitude demonstra o quanto a              

empresa representa, literalmente, a doença dos familiares. 

  
No dia seguinte, João amanheceu “com o corpo todo enrolado”. Raimunda buscou            
tratamento em Altamira, onde ouviu que ele teve “um começo de derrame”.            
Resolveu então procurar uma cidade com mais recursos e o levou para Teresina,             
capital do Piauí, numa penosa viagem de ônibus de quase dois dias. Uma filha a               
ajudou, já que João precisava ser carregado. Hospedaram-se numa pensão. A médica            
diagnosticou que João teve um segundo AVC. O primeiro, segundo ela, teria sido             
quando João paralisou no escritório da Norte Energia. Se ocorrer um terceiro, João             
poderá não resistir. No final de abril, Raimunda carregou João de volta para a              
periferia de Altamira (BRUM, 2016) 

  
  
O resgate se encerra no momento em que Raimunda conta as recomendações médicas             

de não permitir que João ouvisse mais as palavras que lhe causam mal, “Belo Monte”, “Norte                

Energia” e “Dilma Rousseff”. A narrativa, então, retorna ao dia cinco de maio, data de               

inauguração da hidrelétrica e também de aniversário de João. Os resgates de situações vividas              

pela família evidenciam de que forma as ações dos responsáveis por Belo Monte e              

materialidade da obra em si afetam a vida da população, tornando-os estranhos e             

desconhecidos dentro de seu próprio país. 

  

4.4.5 Uma obra, duas visões 

O estabelecimento de paralelos é o principal recurso utilizado por Eliane Brum na             

construção da reportagem. Ao longo do texto, a autora intercala trechos do discurso de Dilma               

Rousseff na inauguração da usina com a descrição da situação da população afetada por Belo               

Monte, sobretudo, a partir da história de Raimunda e João. A autora destaca as mudanças               
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ocorridas nos aspectos social, cultural, ambiental, econômico e da saúde da população afetada             

pela hidrelétrica. Logo após “– Sabemos que essa usina foi objeto de controvérsias. Muito              

mais pelo desconhecimento do que pelo fato de ela ser uma usina com problemas. As pessoas                

desconheciam o que era Belo Monte” dito pela presidente, Eliane Brum dedica quatro             

parágrafos a descrever as modificações ocorridas depois da instalação da obra, como            

transcrito a seguir. 

 
O que Dilma Rousseff define como “controvérsias” seriam as 25 ações movidas pelo             
Ministério Público Federal, uma delas acusando o Estado e a Norte Energia pelo             
etnocídio – morte cultural – de povos indígenas? Ou a controvérsia seria a mesada              
de 30 mil reais em mercadorias que as aldeias atingidas receberam por dois anos da               
empresa, como se o Brasil estivesse fixado no ano de 1500, ao trocar vida por               
espelhinhos? Ou o aumento de 127% da desnutrição infantil nas aldeias neste            
período? Ou os milhares de atingidos abandonados em total desamparo pelo seu            
governo, “negociando” diretamente com a Norte Energia, já que a Defensoria           
Pública da União só conseguiu alcançar Altamira quando a obra já estava perto da              
conclusão? Ou todos aqueles que assinaram com o dedo papéis que não eram             
capazes de ler, mas que os condenavam ao desterro? (BRUM, 2016) 

  
Uma segunda ocorrência deste tipo de comparação ocorre logo na sequência, em que             

Eliane Brum descreve “– Quero dizer que esse empreendimento de Belo Monte me orgulha              

muito pelo que ele produziu de ganhos sociais e ambientais” defendido por Dilma e em               

contrapartida apresenta mais cinco parágrafos com dados voltados, principalmente, aos          

problemas de saúde enfrentados pela população. 

  
No momento em que Dilma discursava, quatro crianças indígenas já tinham morrido            
de gripe no período de dois dias, entre 29 e 30 de abril. É importante lembrar de seus                  
nomes em tão curta vida: Kinai Parakanã, 1 ano; Irey Xikrin, sete meses; Kropiti              
Xikrin, 11 meses; Kokoprekti Xikrin, 1 mês e 22 dias. Em documento datado de 1 de                
maio, o Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira relata a gravidade do surto             
de síndrome gripal nas aldeias, com a ocorrência de diarreia, especialmente para as             
crianças de até cinco anos. Assim como a deficiência da estrutura para combater a              
ameaça à saúde indígena. 
[...] Desde que a construção da usina começou, a circulação de indígenas na cidade é               
muito maior, o que facilita o contágio. O hospital que faz parte das condicionantes              
da obra está pronto, mas não foi inaugurado nem está equipado. A reestruturação da              
saúde indígena, uma das obrigações previstas na contrapartida pela obra de Belo            
Monte, com postos abastecidos e equipes treinadas nas aldeias, para que os            
indígenas não precisem ir até a cidade em busca de atendimento, não foi concluída              
(BRUM, 2016) 

  
Em outro momento, Eliane Brum ao criticar outra afirmação da presidente, descreve            

uma mudança de postura entre a mulher que foi vítima da ditadura e que age de forma                 

opressiva com a população. 
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A repetição do discurso do opressor pela oprimida que chega ao poder e, no ponto de                
vista de parte dos povos da floresta se torna a opressora, é fascinante no que revela                
sobre o demasiado humano. Mas é um desastre para o Brasil. Neste discurso, Dilma              
ignora os desafios da mudança climática, assim como os desafios de um presente             
que só tem chance de alcançar o futuro se aprender com os povos tradicionais, se               
valorizar a biodiversidade em vez da destruição. Dilma Rousseff ignora a época em             
que vive, assim como os debates mais profundos dessa época (BRUM, 2016) 

  
O estabelecimento de paralelos também também é traçado para apresentar os           

comportamentos e condutas opostas entre governo federal e empresa, com a população, em             

especial, a família de Raimunda e João, bem como ocorre na seguinte descrição “No              

momento da revelação, ele quis matar o dono das palavras que o esfaqueavam. Mas João da                

Silva não é homem que mata. Paralisou por inteiro (BRUM, 2016). O recurso é aplicado para                

esse fim ainda ao indicar a consciência da existência e representação de Dilma e João na vida                 

um do outro. “Dilma Rousseff desconhece João da Silva, mas ele a conhece tanto que não                

pode escutar o seu nome, ou sua voz” (BRUM, 2016). A opção por este tipo de construção                 

favorece para a apresentação do contraste de percepções diante de Belo Monte. É mais um               

recurso que contribui para reforçar o olhar e o (des)valor dado à população. 

Outro artifício de linguagem utilizado é a metáfora, empregada para a o auxílio na              

construção de personagem. Ainda que utilizado poucas vezes, é possível observar sua            

aplicação, principalmente, na descrição de João. Inicialmente, no início do parágrafo, em que             

o leitor é apresentado às causas da doença da personagem, Eliane Brum assim descreve “As               

palavras, João descobriu há pouco mais de um ano, podem matar. É por isso que ele não                 

consegue escutar nem “Norte Energia”, a empresa concessionária que materializou a usina no             

amazônico Xingu. Nem “Belo Monte”. Nem “Dilma Rousseff”” (BRUM, 2016). Em seguida,            

ainda na apresentação do episódio que levou João a tal condição, a autora retrata a leitura feita                 

pela família, no trecho “Foi naquele momento que João começou a morrer. Para Raimunda e               

as filhas, foi naquele momento que João começou a ser “assassinado” (BRUM, 2016). O uso               

dos termos “matar” e “assassinado” nas construções causam choque ao leitor e,            

essencialmente, permitem uma associação mais próxima a violência sofrida por João. 

  

4.4.6 Mais um capítulo 

Antonia Melo participa, brevemente, da reportagem. A personagem central da          

reportagem “O dia em que a casa foi expulsa de casa”, retorna e, apesar de uma breve                 

participação, reforça a identidade construída na produção que retrata a sua história. “Antonia             
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Melo, a maior liderança popular do Xingu, e outras mulheres do Xingu Vivo, um dos poucos                

movimentos sociais que não foi cooptado pelo governo e se manteve na resistência à Belo               

Monte, levaram a ele um bolinho de aniversário” (BRUM, 2016). Eliane Brum em poucas              

linhas reafirma a principal característica da personagem, de duas formas. A primeira é por              

meio da descrição e a segunda é ao destacar sua presença na casa do casal e a relação com                   

eles - que corrobora para a leitura de sua figura de liderança popular. 

A reportagem “Dilma compôs seu réqueim em Belo Monte” cria uma conexão com a              

produção “Vítimas de uma guerra amazônica” ao acompanhar uma mesma história e            

personagens. A construção da narrativa se dá pelo resgate feito sobre o percurso de Raimunda               

e João e o vínculo com dos fatos já trazidos pela reportagem anterior e a apresentação das                 

novas situações vividas. Eliane Brum constrói não apenas uma cobertura sobre os fatos             

ligados a Belo Monte, mas também uma visão ampla das vidas dos atingidos e, assim, reitera                

os impactos sofridos pela população, por meio de personagens sólidos, complexos e            

profundos. 

  

4.5 CASA É ONDE NÃO TEM FOME 

Na reportagem publicada em 18 de julho de 2016 Eliane Brum retoma a história de               

Otávio das Chagas e sua família. A narrativa acompanha as personagens, que estão instaladas              

em seu terceiro endereço após a expulsão da ilha da Maria, onde moravam. Na produção,               

além de relembrar a trajetória dos familiares e apresenta as novas situações vividas por eles, a                

autora também proporciona uma reflexão a respeito das ações aplicadas pelos responsáveis            

por Belo Monte sobre os povos que viviam a beira do Xingu. 

  

4.5.1 O não reconhecimento 

Otávio das Chagas e Maria são os personagens centrais da narrativa. Ao longo do              

texto, a autora apresenta quem são essas pessoas, mas , principalmente, o sentimento             

carregado por elas - já que em 2012 perderam sua casa para Belo Monte e desde então não se                   

reconhecem mais no mundo nem consigo mesmos. Há espaço de descrição de outros dois              

filhos do casal, porém, de forma mais breve. Antonia Melo, personagem já presente em outras               

reportagens, retorna na narrativa, por meio do vínculo criado com Otávio. A abordagem da              

produção gira em torno do não reconhecimento do espaço e de identidade sentidos pela              

família. 
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Eliane Brum estabelece já no primeiro parágrafo de texto a principal característica e             

conflito carregado por Otávio. A apresentação da personagem retoma a perspectiva fixada na             

primeira produção em que participa e reforça o sentimento que ainda o aflige, ao informar que                

um dos principais obstáculos enfrentados por Otávio não está na em sua instalação, mas no               

não reconhecimento diante das moradias. 

  
Otávio das Chagas, o pescador sem rio e sem letras, não consegue chegar em casa.               
Desde que ele e sua família foram expulsos de sua ilha pela hidrelétrica de Belo               
Monte, Otávio já está na terceira casa. Mas não consegue chegar. Porque para ele              
aquela terceira ainda não é uma casa. Como não era a primeira nem era a segunda.                
Sem casa, Otávio não tem mundo. Sem mundo, um homem não tem onde pisar. Os               
conhecidos avisam: você já viu, seu Otávio está encolhendo. E ele está, porque é              
isso o que acontece com os homens sem mundo (BRUM, 2016) 
  

Na sequência, a repórter apresenta um outro obstáculo encarado pela família, tão            

dolorido quanto o primeiro, a fome. Após serem expulsos de sua casa na ilha, onde se                

mantinham por meio da caça, pesca e plantio, Otávio, Maria e seus filhos não conseguem se                

sustentar na cidade de Altamira. É neste contexto, que a personagem de Maria retorna. 

  
Maria, a mãe, tenta fazer caber nas palavras o que sente quando chega a passar até                
dois dias sem comer: “Dá uma dor no estômago, uma tontice”. É uma pista, mas               
ainda não é a fome por escrito. “Eu não sei o que fazer quando as crianças ficam                 
pedindo por comida”, ela continua. É outra pista, mas ainda não é a fome por escrito.                
Jamais será. A fome é algo tão avassalador que irredutível às palavras (BRUM,             
2016) 
 

Ainda no mesmo parágrafo, um dos filhos do casal é apresentado. “Encaro os olhos              

fundos de Adriano, o menino de sete anos, e entendo sem letras. Entendo, mas sigo sem                

alcançar. Meu olhar não afunda nos olhos de poço, me falta a experiência. Adriano é mais                

uma doce criança com olhos de velho deste mundo” (BRUM, 2016). Esta descrição de              

Adriano é a única em toda a reportagem. Entretanto, a caracterização que parte de um aspecto                

físico, coloca a personagem em poucas linhas, de uma forma profunda e complexa. A criança,               

de apenas sete anos, foi expulsa de sua casa, passou por três endereços diferentes em um                

intervalo de dois anos, enfrenta fome, mais tarde sabe-se que não frequenta a escola, e vive                

em uma região violenta da cidade. Com menos de dez anos, Adriano já experimentou              

situações que o tiram a ingenuidade do olhar, colocando em seu lugar uma bagagem de dura                

realidade. 

Os impactos sentidos por Adriano, seus irmãos e pais ultrapassam as mudanças de             

endereço e a injusta indenização recebida da Norte Energia. Além da fome, a família não se                
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reconhece. Não se vê em nenhum lugar, nem em si mesmo. O conflito que cobre as casas nas                  

quais passaram é a perda de identidade. Eliane Brum ao longo da narrativa destaca este               

sentimento, como no parágrafo a seguir. 
  
Otávio das Chagas e sua família viviam há mais de 30 anos na Ilha de Maria, uma                 
das centenas de ilhas do Xingu. Viver talvez não seja a palavra exata. Eles              
pertenciam à ilha de Maria. É inversa essa questão da posse. E não apenas por               
questões da lei. Mas porque é a ilha que se apossa das pessoas, que lhes conforma o                 
corpo e a existência, que lhes desenha a arquitetura do tempo. Na ilha, Otávio, Maria               
e seus filhos sabiam. Quando expulsos para a “rua”, nome que os ribeirinhos             
agroextrativistas de várias regiões amazônicas dão à “cidade”, são esvaziados de           
saber. Assim, essas casas, na “rua”, serão de certo modo sempre “rua” – e não casa                
(BRUM, 2016) 
  

Ao reconstruir um dos episódios vividos pelo grupo em seu terceiro endereço, Eliane             

Brum retoma a personagem de Maria, que tenta se adequar ao modo de vida da cidade. A                 

reprodução de suas atividades como tentativa de manter a casa e sustentar a família contribui               

para a construção de sua personagem, a partir da divergência entre os hábitos que tinha na ilha                 

e aqueles que esforça-se a ter em Altamira.  
  
Maria lava e limpa dia após dia para ganhar 400 reais no final do mês. É a primeira                  
vez em 62 anos de vida que ela trabalha na casa de uma outra. Não é simples para                  
Maria, uma mulher do rio, que costumava passar os dias cuidando da própria casa              
expandida. Mas é o salário de Maria que tem botado na mesa a pouca comida que os                 
mantém vivos. Os assaltantes levaram tudo. Quando encontrei a família, alguns dias            
depois, Maria tinha conseguido com a patroa um adiantamento de apenas 10 reais.             
Seguidas vezes ela faz a limpeza toda sem ter comido nada desde o dia anterior               
(BRUM, 2016) 
  

A mulher que nunca dependeu do dinheiro para suprir suas necessidades, já que              

encontrava tudo em sua casa, que era a floresta e o rio, se submete a um trabalho que lhe                   

cobra muito e paga pouco. O dinheiro não é suficiente, a família passa por dificuldades               

financeiras e enfrenta um caminho que não escolheu, sem ter outras opções diante do cenário               

em que se encontra. A descrição permite fazer a leitura de uma personagem que se constrói                

por necessidade, ainda que não se reconheça. 

O mesmo resgate de episódio apresenta outro filho de Maria e Otávio, Edilardo. O              

jovem, assim como Adriano, é exposto a partir de uma comparação entre sua estrutura física e                

emocional. “Edilardo, que passou o assalto com um revólver na cabeça, tem pesadelos             

recorrentes em que a arma é disparada pelo assaltante e ele morre. Parece ter menos do que os                  

seus 24 anos no corpo, parece ter mais na tristeza dos olhos” (BRUM, 2016). O menino ainda                 
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ganha um longo espaço de fala, mais tarde detalhado, em que sua personagem se compõe               

também pelo confronto entre sua pouca idade e as experiências vividas após Belo Monte. 

A descrição de Otávio das Chagas retorna quase ao final da reportagem, ainda             

carregando seu conflito. Eliane Brum parte de uma declaração feita pela personagem,            

também no aspecto físico, para descrever o simbolismo de tal observação. A autora ainda              

revela para os problemas de saúde enfrentados por Otávio, que não encontra ninguém que              

possa lhe auxiliar. 

  
Otávio das Chagas olha para as mãos e se envergonha: “Estão ficando fininhas”. No              
mundo que ele conhece e que o reconhece, homem de mãos finas é homem que não                
trabalha. Otávio se envergonha mais. Ele sofre porque “na rua” ninguém precisa do             
que ele sabe fazer, ninguém quer saber o que ele sabe. Está doente. Me mostra dois                
exames em que os indicadores revelam uma próstata bem alterada, mas não            
consegue médico para interpretá-los. Quando a dor é muita, ele compra uma caixa             
de 10 comprimidos de Finasterida, “pra ir passando” (BRUM, 2016) 
  

Apesar de não contar com nenhuma pessoa que o ajude em questões de saúde, Otávio               

tem alguém que o ampara enquanto está perdido de si mesmo. A personagem de Antonia               

Melo, que regressa na narrativa, é o símbolo de que o Xingu está vivo e Otávio também. A                  

relação entre eles demonstra o quão representativo é viver para o homem. não se trata de                

apenas existir, mas de se reconhecer. 

  
Quase todo dia ele caminha com suas dores e com sua fome por quase uma hora,                
debaixo do sol amazônico, para visitar Antonia Melo na organização Xingu Vivo            
Para Sempre. Antonia é a maior liderança popular da região. Para Otávio, ela é o               
único ponto de referência em território desconhecido e hostil. Antonia perdeu sua            
própria casa, destruída por Belo Monte numa sequência de cenas que lembram um             
terremoto. Mas, para Otávio das Chagas, Antonia é uma casa. Ele vai lá para              
Encurralado: Edilardo foi feito refém em um assalto à casa, revólver na cabeça, e              
agora tem pesadelos ser visto, para saber que existe. Otávio se reconhece nos olhos              
de Antonia e então empreende o caminho de volta. Sempre que se afasta dela, parece               
ficar mais longe de si mesmo. Empreende sua viagem sem retorno com suas dores e               
com sua fome, mas um pouco menos partido (BRUM, 2016) 

  
E a autora finaliza a reportagem do mesmo modo como iniciou, na apresentação de              

Otávio e da busca pelo seu ser, pela reconexão com sua identidade. “Otávio das Chagas está                

vivo porque ainda não desistiu de encontrar o caminho de casa” (BRUM, 2016) 

  

4.5.2 As não casas 

Ainda que não seja feita uma descrição detalhada do espaço, a autora aborda o que               

Otávio e sua família compreendem por casa, a representação desses espaço e o sentimento de               
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não pertencimento nos locais pelos quais já passaram desde a expulsão. Eliane Brum aponta              

as localizações onde os fatos ocorreram, descreve o lugar onde a família viviam antes de Belo                

Monte e suas três “não casas”. 

Inicialmente, a partir de um relato da repórter, o leitor é apresentado a primeira              

localização de espaço. No mesmo parágrafo, a repórter refaz a mudanças que a família fez e                

caracteriza cada espaço ocupado. 

  
Acompanho Otávio das Chagas desde 2014. Naquele momento, ele, sua mulher           
Maria e os nove filhos estavam na primeira casa que não podia ser casa. Uma casa                
de madeira alugada numa periferia violenta de Altamira. Em 2015, mudaram-se para            
uma “unidade” de Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), nome dos conjuntos          
habitacionais padronizados que a Norte Energia construiu para abrigar as vítimas de            
“remoção compulsória”. Em 2016, dividiram-se: os dois filhos mais velhos          
permaneceram na casa padronizada, um deles já com sua própria família; Otávio,            
Maria e os filhos mais jovens transferiram-se para uma casa doada por um grupo de               
austríacos que se comoveu com as tribulações do pescador sem rio e sem letras              
(BRUM, 2016) 

  
A primeira descrição ainda não destaca a carga figurativa que estes pontos carregam.             

É, somente, após a exposição dos problemas enfrentados, que a apresentação das casas ganha              

outro tom, como no trecho “Casa é onde não tem fome, eles me ensinam. Se tem fome, é só                   

teto” (BRUM, 2016). No decorrer da narrativa, Eliane Brum descreve cada moradia de Otávio              

e sua família, mas não há um detalhamento espacial ou geográfico, mas de representação. Em               

determinados momentos, esta representação parte de comparativos entre os modos de vida da             

ilha e da cidade. 

  
Otávio das Chagas e sua família viviam há mais de 30 anos na Ilha de Maria, uma                 
das centenas de ilhas do Xingu. Viver talvez não seja a palavra exata. Eles              
pertenciam à ilha de Maria. É inversa essa questão da posse. E não apenas por               
questões da lei. Mas porque é a ilha que se apossa das pessoas, que lhes conforma o                 
corpo e a existência, que lhes desenha a arquitetura do tempo. Na ilha, Otávio, Maria               
e seus filhos sabiam. Quando expulsos para a “rua”, nome que os ribeirinhos             
agroextrativistas de várias regiões amazônicas dão à “cidade”, são esvaziados de           
saber. Assim, essas casas, na “rua”, serão de certo modo sempre “rua” – e não casa                
(BRUM, 2016) 
  

O sentimento trazido com os conceitos da família apresenta não apenas o impacto das              

ações da Norte Energia, mas seu despreparo e desvalorização para com a população atingida              

pela hidrelétrica. Em outra passagem do texto, a autora critica a postura dos responsáveis pela               

usina, que deslegitima a moradia dos ribeirinhos e outros povos, bem como eles próprios, em               

uma posição de superioridade. A repórter ainda destaca para o endereço onde Otávio se              

instalou com sua esposa e filhos, no início de sua jornada pelas “não casas”. 
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Quando foi expulso, em 2012, Otávio assinou com o dedo papéis que não era capaz               
de ler. Seus filhos assinaram por ele papéis que não eram capazes de ler. Receberam               
12.994,02 reais como indenização. Sua casa não foi considerada uma casa. Não            
cabia no conceito de casa do empreendedor[...]Otávio e sua família foram jogados            
num dos bairros mais violentos da periferia de Altamira, onde pagavam um aluguel             
que, junto com a doença de uma das filhas, comeu o dinheiro em meses. A casa                
alugada foi a primeira não- casa (BRUM, 2016) 
  

É dado seguimento no percurso percorrido pelas personagens no momento em que são             

realocadas a um reassentamento. Ainda que a empresa tenha comprido com suas obrigações,             

se mantém distante e despreza a população. Este posicionamento é evidenciado,mais uma vez,             

na descrição do novo endereço onde Otávio, Maria e seus filhos foram fixados. 

  
Com a chegada bem tardia da Defensoria Pública da União à cidade de Altamira, no               
início de 2015, Otávio das Chagas recebeu uma das casas padronizadas, construídas            
pelo empreendedor sem qualquer respeito ao conceito de casa daquela população. As            
unidades padronizadas poderiam estar em qualquer lugar, na Amazônia ou na serra            
gaúcha. São genéricas. As vítimas de “remoção compulsória” foram lá jogadas sem            
nenhuma preocupação em manter as relações de vizinhança e os laços comunitários,            
essenciais para a sobrevivência e para a preservação de uma memória comum. Esse             
cuidado que não houve poderia ter desempenhado um papel essencial ao           
reconhecimento mútuo num momento tão desestabilizador para as famílias atingidas          
(BRUM, 2016) 
  

Por fim, em seu terceiro não lugar, endereço onde se encontravam quando a             

reportagem foi produzida, a família ainda carrega o sentimento de não pertencimento. As             

mudanças de localização, sem um mínimo de cuidado e respeito às vidas, hábitos e valores               

das personagens, também os colocou em situação de perigo concreto. Depois de descrever             

uma situação em que foram alvos de assaltantes, Eliane Brum expõe como Otávio e sua               

família sobrevivem, carregando o medo, a fome, mas com vazio de reconhecimento. 

  
Tão logo eu parto, no final da tarde, eles fecham a casa que não é casa. Trancam-se                 
num calor que ultrapassa os 30 graus à noite. Logo depois, dois homens batem.              
Pedem um cigarro. Eles não fumam. Pedem água. Eles não dão. Dentro de casa, eles               
temem ser alvejados. “Do jeito que nós é unido, se mata um acaba a família”, diz                
Edilardo. A casa é cada vez menos casa, cada vez mais toca. Assim como os bichos                
eram acuados para a única parte da ilha ainda não devastada, com fome e com medo,                
para que se tornasse mais fácil capturá-los, também eles estão ali. Encurralados, só             
que “na rua”. Jogados num outro canto, onde fracos e com fome também não              
conseguem viver, assaltados pelos mais fortes e mais bem adaptados ao cotidiano de             
violência e precariedades de uma cidade em que o esgoto escorre a céu aberto              
(BRUM, 2016) 
  

 
 
 
  

119 



4.5.3 Três falas, uma voz 

A narrativa conta com o registro de fala de três dos cinco personagens apresentados,              

Maria, Otávio e Edilardo. Todos possuem, ao menos, um longo parágrafo dedicado, somente             

para seu relato. Do mesmo modo, as declarações dos membros da família também se dão em                

meio aos parágrafos descritivos de Eliane Brum. A reportagem conta ainda com a transcrição              

de diálogos entre as personagens. Estes registros proporcionam um resgate sobre os fatos             

vividos  por cada um e exprime a opinião deles sobre as transformações de seu modo de vida. 

A primeira ocorrência de fala direta é observada nos parágrafos iniciais da reportagem,             

durante a descrição feita por Eliane Brum a respeito da fome que família enfrenta desde que                

foi expulsa da ilha. Neste ponto, há reapresentação da personagem de Maria. 

  
Maria, a mãe, tenta fazer caber nas palavras o que sente quando chega a passar até                
dois dias sem comer: “Dá uma dor no estômago, uma tontice”. É uma pista, mas               
ainda não é a fome por escrito. “Eu não sei o que fazer quando as crianças ficam                 
pedindo por comida”, ela continua. É outra pista, mas ainda não é a fome por escrito                
(BRUM, 2016) 
  

O primeiro episódio de relato de Otávio das Chagas, há também a participação de              

Maria. A construção do parágrafo passa ao leitor uma sensação de diálogo entre as              

personagens, ao momento que um completa a fala do outro. Na ocasião, ambos abordam as               

dificuldades enfrentadas para manter o sustento de todos na cidade, já que o casal e os filhos                 

estavam habituados ao modo de vida e os trabalhos da ilha. 

  
Otávio das Chagas explica: “Pra roçar uma juquira, pra trabalhar de roça, pra toda              
coisa de mato, eu sou profissional. Peixe, eu sou profissional também. Mas pras             
coisas da rua, a gente não sabe. Meus menino ainda sabe ler, mas é só uma coisinha.                 
Não tem vida pra nós aqui”. Maria completa: “Aqui na rua é tudo no dinheiro. Se                
não tem dinheiro, não come. Até a água é paga, todo mês 120 real” (BRUM, 2016) 
  

A mesma interação entre personagens ocorre mais tarde, entre Edilardo e Maria. Um             

dos filhos do casal rememora o dia em que atuou na expulsão dos animais das ilhas alagadas                 

por Belo Monte. O rapaz entra em contradição, pois toma o mesmo lugar daquele que em um                 

momento o tirou de sua casa. Entretanto, a condição a que Edilardo se submete demonstra               

mais um ato de violência que a família sofre na tentativa de sobreviver na cidade. O relato da                  

personagem retrata o que viu e sentiu naqueles instantes e é acompanhado de Maria na               

reflexão. 

 
Tudo o que nós tinha feito a água tinha acabado. Planta acabou tudo. Tudo              
queimado. Nós passava lá e via tudo destruído. Era muito muito muito. É muito              
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triste ver uma coisa daquela acabada assim. No primeiro dia que nós fomos pra lá               
não vou mentir. Chorei mesmo. Chorei de verdade. Comecemo a pegar bichinho de             
lá, e os macaco começaram a gritar demais. Não vou mentir, teve uns que morreu.               
Morreu porque ia pegar e caía na água. Cortava a árvore de motosserra, com eles nos                
galho, tinha muito que morria afogado. Os paus caía tudo em cima, afogava. Teve              
deles que a gente salvava, tinha muitos que morria. Era muita judiação. Preguiça             
também, muitas morria. Paca, queixada, cotia... Tinha bicho que tentava atravessar a            
nado, mas tava fraco, tava com fome. Não conseguia. Pra pegar, não vou mentir, a               
gente quase enforcava eles, porque com fome e medo, eles mordia. Se não pegasse              
assim, nós não conseguia botar na caixa de madeira pra entregar pros biólogo. Eles              
soltava os bicho lá do outro lado, mas acho que lá, fraco do jeito que tava, os bicho                  
morria também. Chorei no primeiro dia. Eu ainda não tinha visto como tinha ficado.              
Depois que vi, chorei. Ver um negócio daquele jeito e saber que não volta mais de                
jeito nenhum fica muito difícil. 
  
Maria interrompe: “Nós passa lá na nossa ilha e só tem uns pedaço de pau no meio                 
da água. Dá vontade de abraçar um pedaço de pau e ficar agarrada ali a vida toda”. 
  
Edilardo conclui: “O que aconteceu com nós é tipo o mundo ter acabado. Assim, ter               
virado a página” (BRUM, 2016) 
  

Os espaços de fala das personagens também são compostos para reconstruir os            

momentos em que viveram na ilha antes de Belo Monte e a percepção que têm sobre o                 

conceito de casa. “Otávio das Chagas não entende uma casa que ele mesmo não bota em pé:                 

‘Eu não sei trabalhar de pedreiro. Mas eu sei fazer uma casa nossa. A senhora sabe o que é                   

uma casa coberta de cavaco? Aquelas eu sei fazer’” (BRUM, 2016). A autora parte desta               

declaração de Otávio para, na sequência, estabelecer um paralelo entre as concepções da             

família e dos responsáveis pela expulsão, a fim de apresentar as diferenças que não foram               

respeitadas em todo o processo de construção da hidrelétrica. 

Em outro ponto da narrativa, Maria relembra como que a família vivia na ilha. A               

fartura e os laços criados entre os ribeirinhos. 

  
Maria explica: “Lá na ilha a gente tinha tudo, a gente tinha fruteira, a gente tinha                
peixe, a gente tinha caça, a gente tinha roça, a gente tinha remédio do mato, a A                 
primeira não-casa: a família de Otávio das Chagas na casa alugada na periferia de              
Altamira, em gente tinha água, a gente tinha vizinho, a gente tinha sombra, a gente               
brincava, no sábado vinha gente de todo lado, os homem jogava futebol, as mulher              
tratava o peixe, assava e brincava. Lá na ilha a gente tinha fartura. Aqui, nós compra 
banana e qualquer pouquinho é um preço doido. Lá nós tinha tanta banana que              
jogava pros bicho”. A casa não é apenas uma “estrutura rudimentar de madeira com              
cobertura de palha”, como descrita pelo etnocentrismo do empreendedor. O conceito           
de casa é estendido. Casa é onde não se passa fome, é onde se faz laços que                 
garantam a sobrevivência e também a alegria (BRUM, 2016) 
  

O resgate de memória feito por Maria, não reconstrói apenas o espaço em que viviam,               

mas, principalmente, contribui para a reflexão das ações tomadas pela Norte Energia - que              

121 



não levou em consideração o modo de vida do povo instalado à beira do Xingu, seus modos,                 

sua comunidade, seus laços. 

O último destaque ao espaço de fala das personagens é o relato de Otávio e Maria                

sobre o episódio experimentado no terceiro endereço da família. Após a descrição do assalto a               

casa do grupo, o casal reflete a respeito do que viveu 

  
Aos 63 anos de vida ribeirinha, Otávio das Chagas não compreende a lógica da              
violência urbana a qual é agora submetido: “É porque eu sou uma pessoa que, graças               
a Deus, sempre fiz meus negócio direito. Eu não ando mexendo com ninguém. Eu              
achei que o cara não tinha coragem de entrar dentro de uma casa minha pra fazer                
uma coisa dessa. Eu não dou atenção pra certas coisa. Se uma pessoa chega na               
minha porta, e eu não conheço ela nem nada, eu trato ela bem. Eu ouvia falar, assim,                 
mas eu mesmo não conhecia essas coisa, não. No mato eu ando só em qualquer               
lugar”. E Maria acrescenta: “A gente só via essas coisa na televisão”. E Otávio              
retoma: “Toda vida eu falo isso e todos que conhecem nós pode dizer: o que nós não                 
temo coragem de fazer é pegar as coisa de ninguém. Graças a Deus que para isso                
todo mundo tem confiança em nós. Por que é que eu não tinha medo de ser                
assaltado? Porque eu não pego nada de ninguém. Eu pensei que faziam o mesmo              
comigo. Mas não é desse jeito” (BRUM, 2016) 
 

A fala de Otávio e Maria sobre o ocorrido, bem como toda suas participações, junto                

de Edilardo, contribuem para a construção das personagens, em especial, a exposição de suas              

condutas, opiniões e valores. É por meio deste registro, que nas palavras das personagens, a               

situação ganha força e intensidade. O leitor consegue visualizar o desrespeito sobre a             

população e as violências simbólicas e concretas vividas com a expulsão da ilha em que               

viviam e se reconheciam. 
  

4.5.4 As lembranças 

No decorrer da reportagem, a construção da narrativa também se baseia nas            

lembranças das personagens e da autora. Entretanto, a participação de Eliane Brum na             

produção será analisada com mais detalhes mais adiante. A recordação das situações vividas             

desde a chegada de Otávio e sua família a Altamira é o alicerce da reconstrução das                

memórias. 

Nos primeiros parágrafos do texto, Eliane Brum recorda o vínculo criado com as             

personagens e o tempo em que os acompanha nesta jornada. A autora retrata no mesmo               

intervalo, duas passagens dos familiares desde a expulsão da ilha. A descrição é breve e               

desempenha a função de situar o leitor. 

  
Acompanho Otávio das Chagas desde 2014. Naquele momento, ele, sua mulher           
Maria e os nove filhos estavam na primeira casa que não podia ser casa. Uma casa                
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de madeira alugada numa periferia violenta de Altamira. Em 2015, mudaram-se para            
uma “unidade” de Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), nome dos conjuntos          
habitacionais padronizados que a Norte Energia construiu para abrigar as vítimas de            
“remoção compulsória”. Em 2016, dividiram-se: os dois filhos mais velhos          
permaneceram na casa padronizada, um deles já com sua própria família; Otávio,            
Maria e os filhos mais jovens transferiram-se para uma casa doada por um grupo de               
austríacos que se comoveu com as tribulações do pescador sem rio e sem letras              
(BRUM, 2016) 
  

Mais tarde, ao realizar uma crítica ao processo sofrido pelos ribeirinhos e o descaso da               

Norte Energia e Governo Federal, a autora parte do quadro encontrado por Otávio. Eliane              

Brum descreve como se sucedeu o andamento de expulsão dos moradores. 

  
Quando foi expulso, em 2012, Otávio assinou com o dedo papéis que não era capaz               
de ler. Seus filhos assinaram por ele papéis que não eram capazes de ler. Receberam               
12.994,02 reais como indenização. Sua casa não foi considerada uma casa. Não            
cabia no conceito de casa do empreendedor. Quando a “remoção” dos habitantes das             
ilhas, das beiras e dos baixões, assim como das terras rurais, foi determinada, não              
havia defensoria pública na região. O Governo de Dilma Rousseff abandonou a            
população do Xingu sem qualquer proteção jurídica na maior obra do setor elétrico             
do país, à mercê dos advogados da Norte Energia, uma violação de direitos que              
manchará para sempre a biografia da presidente hoje afastada. Otávio e sua família             
foram jogados num dos bairros mais violentos da periferia de Altamira, onde            
pagavam um aluguel que, junto com a doença de uma das filhas, comeu o dinheiro               
em meses. A casa alugada foi a primeira não-casa (BRUM, 2016) 
  

Ainda na retomada da trajetória da família, Eliane Brum refaz a chegada do casal em               

sua segunda não casa. Apesar do cumprimento das ações, a reconstituição do espaço para              

onde o grupo foi instalado, demonstra reforça o descaso da Norte Energia para com a               

população. 

  
Com a chegada bem tardia da Defensoria Pública da União à cidade de Altamira, no               
início de 2015, Otávio das Chagas recebeu uma das casas padronizadas, construídas            
pelo empreendedor sem qualquer respeito ao conceito de casa daquela população. As            
unidades padronizadas poderiam estar em qualquer lugar, na Amazônia ou na serra            
gaúcha. São genéricas. As vítimas de “remoção compulsória” foram lá jogadas sem            
nenhuma preocupação em manter as relações de vizinhança e os laços comunitários,            
essenciais para a sobrevivência e para a preservação de uma memória comum. Esse             
cuidado que não houve poderia ter desempenhado um papel essencial ao           
reconhecimento mútuo num momento tão desestabilizador para as famílias atingidas          
(BRUM, 2016) 
  

Fixados já em sua terceira moradia, Otávio, Maria e seus filhos seguem enfrentando             

dificuldades. A repórter destaca a fome um dos principais obstáculos visíveis, mas também o              

sentimento de não pertencimento que preenche a casa e as personagens. Entretanto, na             

passagem a seguir, a autora revela outro problema encarado pela família, a violência. 
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Na terceira casa, Otávio das Chagas, Maria e seus filhos quase perderam a vida. Os               
sentidos do viver, o reconhecimento de um saber sobre a floresta, a valorização de              
um conhecimento do rio, a possibilidade de sobreviver pelas próprias mãos já            
tinham sido destruídos pela violência do processo de BeloMonte. Mas, em 2 de             
julho, eles se sentavam à porta da casa, um hábito da ilha que ainda mantinham,               
quando homens armados a invadiram. 
  
Otávio conta: “Era seis hora da tarde. Porque nós moremo toda vida assim no mato e                
é a morada que eu me acostumo. Eu não me acostumo com a morada num lugar                
desse. Aí, quando é seis hora da tarde nós senta ali na frente da casa na morada no                  
mato. Não tem perigo nenhum. Mas aqui, num lugar desse...”. Botaram um revólver             
na cabeça de Edilardo, o filho de 24 anos. Marisa, de 10, correu e foi pega por outro.                  
O assaltante colocou um facão nas costas da menina. Naquele dia, Marisa estava             
doente, com febre. E de repente tinha também um facão ameaçando cortá-la. 
 
Havia pouco para roubar na casa quase nua. Levaram celulares muito simples e um              
“devedezinho” que Otávio tinha comprado a prestações no Armazém Paraíba, no           
período em que os filhos mais velhos tiveram um emprego temporário. Era a única              
diversão das crianças na cidade, que nele assistiam a filmes piratas. Marisa tinha um              
da Barbie, Adriano, das Tartarugas Ninjas e do Menino Lobo. Levaram também o             
pagamento do mês de trabalho de Maria como doméstica na casa de outra mulher              
(BRUM, 2016) 
  

A sensação de perda está presente na família. Seja na perda, dos poucos, bens              

materiais, mas, principalmente, uma perda de identidade, de lugar de reconhecimento, de            

vínculos comunitários, da casa, da floresta, do rio, da alimentação, da liberdade. A             

reconstrução das passagens do grupo pelos diferentes endereços, demonstram que todos os            

pontos foram não lugares, que a as mudanças foram tirando cada vez mais eles deles mesmos,                

foi tornando mais distante seu sentimento de pertença, de vida. 

  

4.5.5 Os conceitos 

Na construção da reportagem não há um recurso estilístico que se destaque na             

produção. Eliane Brum utiliza paralelos, metáforas e jogos de palavras para apresentar,            

principalmente, a diferença de percepção entre o povo que vivia na ilha e aqueles que os                

expulsaram em relação a conceitos e valores. O uso desses artifícios também ocorre para              

apresentação de personagens.  

Já no parágrafo de abertura, a autora apresenta uma das personagens centrais por meio              

de jogos de palavras, assim como realizado na reportagem em que Otávio participa pela              

primeira vez. A repórter retoma a figura, em sua condição principal, após a expulsão, a de não                 

ser. 

  
Otávio das Chagas, o pescador sem rio e sem letras, não consegue chegar em casa.               
Desde que ele e sua família foram expulsos de sua ilha pela hidrelétrica de Belo               
Monte, Otávio já está na terceira casa. Mas não consegue chegar. Porque para ele              
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aquela terceira ainda não é uma casa. Como não era a primeira nem era a segunda.                
Sem casa, Otávio não tem mundo. Sem mundo, um homem não tem onde pisar. Os               
conhecidos avisam: você já viu, seu Otávio está encolhendo. E ele está, porque é              
isso o que acontece com os homens sem mundo (BRUM, 2016) 

  
Na sequência de exposição de Otávio, Eliane Brum inicia o segundo parágrafo            

estabelecendo um paralelo entre o conceito de casa aplicado pelos responsáveis por Belo             

Monte e as consequências das ações tomadas a partir, apenas, de seus preceitos. 

  
O que é uma casa é a pergunta que atravessa a construção da hidrelétrica de Belo                
Monte, no Xingu, no Estado do Pará. A pergunta que não foi feita no cadastro nem                
em momento algum. É a pergunta que diz quem aquela pessoa é. E onde ela precisa                
viver para ser o que é. Quando é o empreendedor, o novo nome do colonizador na                
Amazônia, que determina o que é uma casa, com base no seu mundo e nas suas                
referências, em geral forjadas na realidade bem diversa do centro-sul do Brasil, a             
violência se instala. E vidas são aniquiladas (BRUM, 2016) 

  
Ainda em relação às divergências no modo de percepção entre população e os             

encarregados pela obra da usina, a repórter estipula outro paralelo, desta vez, com destaque              

para a concepção dos ribeirinhos, por meio da descrição da história das personagens da              

narrativa. 

 
Otávio das Chagas e sua família viviam há mais de 30 anos na Ilha de Maria, uma                 
das centenas de ilhas do Xingu. Viver talvez não seja a palavra exata. Eles              
pertenciam à ilha de Maria. É inversa essa questão da posse. E não apenas por               
questões da lei. Mas porque é a ilha que se apossa das pessoas, que lhes conforma o                 
corpo e a existência, que lhes desenha a arquitetura do tempo. Na ilha, Otávio, Maria               
e seus filhos sabiam. Quando expulsos para a “rua”, nome que os ribeirinhos             
agroextrativistas de várias regiões amazônicas dão à “cidade”, são esvaziados de           
saber. Assim, essas casas, na “rua”, serão de certo modo sempre “rua” – e não casa                
(BRUM, 2016) 
  

Este recurso é utilizado no decorrer de toda a construção da reportagem, a fim de               

apresentar e evidenciar o hiato entre povo e organização. Para além disso, destacar a falta de                

respeito da instituição para com a população atingida, desrespeito aos seus modos, costumes,             

valores, conceitos. Entretanto, o uso de metáfora também é utilizado para descrever as             

distinções, mas a aplicação é mais voltada a apresentação das personagens. 

Ao início da narrativa, quando Eliane Brum narra o contato tido com Adriano, um dos               

filhos de Otávio e Maria, o faz assim “Encaro os olhos fundos de Adriano, o menino de sete                  

anos, e entendo sem letras. Entendo, mas sigo sem alcançar. Meu olhar não afunda nos olhos                

de poço, me falta a experiência. Adriano é mais uma doce criança com olhos de velho deste                 
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mundo” (BRUM, 2016). A exposição da personagem proporciona uma leitura aprofundada           

dos efeitos do caminho percorrido pela família e dos impactos sofridos com Belo Monte. 

A descrição de Edilardo, outro filho do casal, a repórter também faz uso da metáfora,               

para frisar a mesma característica de Adriano.“Edilardo, que passou o assalto com um             

revólver na cabeça, tem pesadelos recorrentes em que a arma é disparada pelo assaltante e ele                

morre. Parece ter menos do que os seus 24 anos no corpo, parece ter mais na tristeza dos                  

olhos” (BRUM, 2016). O sofrimento é estampado nos rostos das ainda breves vidas de              

Adriano e Edilardo. Eliane Brum parte de exposição física para apontar questões mais             

complexas que as personagens carregam. 

Ainda sobre complexidade, a autora aplica metáforas e jogos de palavras para            

descrever a família de modo geral e o sentimento de não pertencimento carregado por ela,               

após deixarem a Ilha de Maria, no Xingu. 

  
Otávio das Chagas e sua família viviam há mais de 30 anos na Ilha de Maria, uma                 
das centenas de ilhas do Xingu. Viver talvez não seja a palavra exata. Eles              
pertenciam à ilha de Maria. É inversa essa questão da posse. E não apenas por               
questões da lei. Mas porque é a ilha que se apossa das pessoas, que lhes conforma o                 
corpo e a existência, que lhes desenha a arquitetura do tempo. Na ilha, Otávio, Maria               
e seus filhos sabiam. Quando expulsos para a “rua”, nome que os ribeirinhos             
agroextrativistas de várias regiões amazônicas dão à “cidade”, são esvaziados de           
saber. Assim, essas casas, na “rua”, serão de certo modo sempre “rua” – e não casa                
(BRUM, 2016) 

  
4.5.6 As reflexões de Eliane Brum 

A reportagem “Casa é onde não tem fome” conta com maior participação de Eliane              

Brum. A autora relata e relembra todos os momentos em que esteve com a família de Otávio e                  

Maria, ao longo de dois anos. Além disso, a repórter faz reflexões acerca do que também                

ouviu e viu das personagens. O primeiro momento em que é possível observar a presença da                

autora se encontra em sua descrição sobre o vínculo estabelecido com as personagens e a               

rememoração das mudanças de endereço. 

  
Acompanho Otávio das Chagas desde 2014. Naquele momento, ele, sua mulher           
Maria e os nove filhos estavam na primeira casa que não podia ser casa. Uma casa                
de madeira alugada numa periferia violenta de Altamira. Em 2015, mudaram-se para            
uma “unidade” de Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), nome dos conjuntos          
habitacionais padronizados que a Norte Energia construiu para abrigar as vítimas de            
“remoção compulsória”. Em 2016, dividiram-se: os dois filhos mais velhos          
permaneceram na casa padronizada, um deles já com sua própria família; Otávio,            
Maria e os filhos mais jovens transferiram-se para uma casa doada por um grupo de               
austríacos que se comoveu com as tribulações do pescador sem rio e sem letras              
(BRUM, 2016) 
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No trecho seguinte, Eliane Brum retrata as dificuldades enfrentadas pela família, entre            

elas, a fome. A autora se insere na narrativa ao também refletir sobre o que vê e ouve das                   

pessoas e sua tentativa de tornar em palavras algo que lhe escapa, que talvez, não tenha                

descrição. 

 
Todas as vezes em que bati em cada uma das três portas, eles passavam fome.               
Tinham teto, mas passavam fome. Era oficialmente uma casa, mas passavam fome.            
Em todas as vezes, só havia água na geladeira. Na semana passada, havia também              
uma cebola pequena. Fome é algo que fracasso em descrever. A fome não se              
escreve. (BRUM, 2016) 
  

Há, ainda, outros dois pontos em que a repórter narra a respeito da fome. O primeiro é                 

na recordação de um episódio de reencontro com a família, em sua segunda moradia.              

“Quando o encontrei na segunda casa, a do RUC, em 2015, era o dia do seu aniversário. E não                   

havia sequer um pedaço de pão para Adriano comer” (BRUM, 2016). Logo em seguida,              

Eliane Brum descreve em duas frases a consideração a que chega após conviver e conhecer               

Otávio, Maria e seus nove filhos. “Casa é onde não tem fome, eles me ensinam. Se tem fome,                  

é só teto” (BRUM, 2016). 

A convivência da repórter com a família proporcionou uma leitura sobre as diferenças             

de visões, modos de vida, experiências, pessoas compõe o país. O encontro de Eliane Brum e                

Otávio é a personificação das diferenças, mas de uma forma pacífica e respeitosa,             

diferentemente, da relação estabelecida com os responsáveis pelas obras de Belo Monte - que              

os invisibiliza e inferioriza. 

  
Nesta casa genérica, onde a família não cabia inteira, apenas se amontoava, nesta             
casa “abafada”, Otávio das Chagas me pediu um dia para desenhar um mapa do              
Brasil, para mostrar de onde eu vinha. Onde era a minha ilha, meu pertencimento.              
Desenhei um mapa mal desenhado. E percebi que ele continuava perdido. Mesmo            
que eu desenhasse mil mapas perfeitos, ele seguiria perdido, porque sua ilha já não              
estava nele. Sua ilha afogada já não existia no Brasil (BRUM, 2016) 
  

Há, ainda, outros momentos de participação de Eliane Brum na narrativa, além das             

passagens destacadas. A descrição de momentos vividos com a família, aproximam o leitor             

das histórias. Para quem consome a reportagem, a repórter é uma extensão do olhar para o                

outro, para o desconhecido. A imersão no acompanhamento da trajetória de Otávio, Maria e              

seus filhos, com relatos e vivências, garantem a autora também bagagem para a exposição de               

suas percepções, seu olhar diante do tempo que viu, ouviu e conviveu com cada personagem. 
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4.5.7 Um novo capítulo para a mesma história 

A reportagem é uma retomada da história contada na produção intitulada “O pescador             

sem rio e sem letras”. O leitor acompanha as mudanças ocorridas com as personagens deste o                

último registro. A narrativa conta ainda com a participação de Antonia Melo. A descrição dos               

passos dados por Otávio para encontrar Antonia revelam a representatividade da figura da             

mulher para a população ribeirinha.  

  
Quase todo dia ele caminha com suas dores e com sua fome por quase uma hora,                
debaixo do sol amazônico, para visitar Antonia Melo na organização Xingu Vivo            
Para Sempre. Antonia é a maior liderança popular da região. Para Otávio, ela é o               
único ponto de referência em território desconhecido e hostil. Antonia perdeu sua            
própria casa, destruída por Belo Monte numa sequência de cenas que lembram um             
terremoto. Mas, para Otávio das Chagas, Antonia é uma casa. Ele vai lá para ser               
visto, para saber que existe. Otávio se reconhece nos olhos de Antonia e então              
empreende o caminho de volta. Sempre que se afasta dela, parece ficar mais longe              
de si mesmo. Empreende sua viagem sem retorno com suas dores e com sua fome,               
mas um pouco menos partido (BRUM, 2016) 

  
O texto também permite visualizar a conexão entre as personagens e a autora. A              

reportagem como um todo apresenta as reflexões de Eliane Brum a respeito das histórias que               

conheceu e do vínculo estabelecido com Otávio e sua família. 

  

4.6 NO FIM DO MUNDO DE ALICE JURUNA TEM PEPPA PIG 

A produção publicada em 03 de abril de 2017 mostra um outro lado dos impactos               

gerados pela construção da usina de Belo Monte, a influências das obras no modo de vida da                 

população indígena. Por meio da família de Bel, uma figura de liderança da tribo dos Juruna,                

localizada na aldeia Muratu, a autora apresenta a tentativa da população em resistir, ainda que               

já tenha tido seus modos e hábitos alterados pela hidrelétrica. 

  

4.6.1 Bel Juruna, a líder 

Bel Juruna é a personagem central da narrativa e, consequentemente, a que ganha             

maior espaço de descrição. Contudo, a repórter também apresenta outros membros da família             

de Bel e a tribo Juruna, de modo geral. Alice, uma das filhas da personagem principal, tem                 

seus costumes descritos como forma de expor as mudanças sofridas pela população indígena –              

em termos sociais, ambientais, culturais e de saúde. Gilliard e Jailson, irmãos da líder,              

também ganham espaço de destaque, ainda que menores. Bel é quem guia a narrativa, por               

meio da apresentação da sua identidade e a da sua construção como figura de resistência e                
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representatividade do povo. Há a participação de outras personagens, que representam fontes            

oficiais e, portanto, serão desconsideradas da análise. 

A primeira personagem a ser apresentada é Luane Alice e, na sequência, sua irmã              

Juliana. A menina é descrita em um momento de resgate de memória de Eliane Brum – que                 

relata o dia em que a viu brincando com outras crianças no rio. Os dois parágrafos seguintes                 

retomam o período atual e situam o leitor de que a diversão dos pequenos é outra. O                 

estabelecimento desta comparação entre os hábitos infantis na aldeia desempenha a função de             

explicar, por meio de exemplos vivos, o que é um etnocídio. 

  
É difícil explicar o que é etnocídio. Morte cultural de um povo. Parece sempre              
abstrato, coisa de antropólogo. Mas Luane Alice pode nos contar como um jeito de              
ser e de estar no mundo morre. E contar também que é bem menos abstrato do que                 
parece. Há menos de dois anos, em setembro de 2015, a canoa onde eu navegava na                
Volta Grande do Xingu alcançou Muratu, a aldeia dos Juruna. Crianças indígenas            
saltavam do barranco para o rio, numa alegria que há muito eu não via em crianças                
urbanas. De fato, talvez nunca tenha visto em crianças urbanas. Por alguns instantes,             
elas voavam. Foi num ponto deste voo que o fotógrafo Lilo Clareto congelou a              
imagem de Alice, a mais animada delas. Hoje, a imagem segue existindo como arte.              
E como documento. Mas a vida já não existe. 
 
Em 24 de março, reencontrei Alice, agora com nove anos. Ela e os irmãos estão               
proibidos de se aproximar do Xingu[...] Juliana conta também que a água mudou,             
ficou suja, e agora dá coceira. E conta do medo[...] Morrer, tragado por uma onda               
gigante, como aconteceu em Mariana, no rompimento da barragem do Fundão, é o             
pesadelo que os Juruna e os ribeirinhos da Volta Grande do Xingu vivem acordados              
desde que a Usina Hidrelétrica de Belo Monte começou a operar. 
 
A paisagem das crianças da aldeia Muratu hoje é uma tela de TV. Quando não estão                
na escola, os pequenos indígenas passam a maior parte do dia assistindo a             
desenhos[...] Quando não estão vendo TV, brincam de amarelinha na varanda da            
casa. Às vezes jogam lama uns nos outros. A TV, que antes era um lazer acessório,                
tornou-se o centro da infância de meninos e meninas indígenas que vivem na floresta              
amazônica, à beira do Xingu (BRUM, 2017) 

  
Bel Juruna é apresentada logo em seguida. No subtítulo “Bel Juruna, a nova voz              

feminina do Xingu”, a personagem já é previamente descrita. Entretanto, no decorrer da             

reportagem, Eliane Brum evidencia a figura da líder do povo, que já tem consolidada a figura                

de resistência e a fortifica a cada ato contra Belo Monte – para manter a integridade do local e                   

das pessoas. 

 
Alice, a menina que saltava no rio e agora vê desenhos na TV, é uma entre quatro                 
filhos de Bel Juruna, 29 anos, uma liderança ascendente na região do Médio Xingu.              
Quando Bel pega o microfone nas reuniões e audiências públicas, costuma ser            
ovacionada. As mulheres levaram preocupações novas à denúncia dos impactos          
promovidos pelos grandes empreendimentos na Amazônia. E estas novas         
preocupações, como a mudança da alimentação e o adoecimento, alteraram a           
dinâmica da luta[...]Bel, que é agente de saúde e estuda para ser técnica em              
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enfermagem, conta que aumentaram os casos de hipertensão, diabetes, “caroços”          
(cálculos no rim) e já surgiu um caso de obesidade na aldeia (BRUM, 2017) 

  
Eliane Brum frisa que o contexto vivido dentro da aldeia é de espaço de fala e ação das                  

mulheres. Neste ambiente, a jovem indígena construiu sua identidade de liderança. Em um             

parágrafo construído em uma mescla de pontuações da autora e citações de Bel, é possível               

observar que a personagem é construída com base em sua determinação e força para discutir               

com outras mulheres, conhecer outras lutas e fortificar a reivindicação por respeito, enquanto             

mulher e indígena. 

 
Ao fazerem o parto da aldeia lado a lado com os homens, as mulheres conquistaram               
um novo lugar simbólico. “Aqui nesta aldeia a gente já teve o empoderamento das              
mulheres”, diz Bel Juruna, que ao participar de encontros de mulheres no Brasil e na               
América Latina para debater a Amazônia, adotou jargões do feminismo. Pergunto a            
ela se busca inspiração em alguma mulher que admira, ela responde: “Me inspiro em              
mim mesma, na minha própria vida”. Depois, conta que se aconselha também com             
Antonia Melo, coordenadora do movimento Xingu Vivo Para Sempre e uma das            
maiores lideranças populares do Médio Xingu. Evangélica, Bel diz que permanecerá           
na igreja enquanto for respeitada naquilo que é: “Eu acredito em Deus, mas a              
religião que eu sigo não vai me tirar do povo que eu sou” (BRUM, 2017) 

  
Os irmãos de Bel também são descritos na narrativa,porém, com menos espaço.            

Gilliard, cacique da aldeia, é mencionado de forma simples. Na sequência, a imagem de Bel               

retorna a reportagem. “O irmão de Bel, Gilliard Juruna, é o cacique da aldeia e uma das vozes                  

mais fortes do Médio Xingu. Mas Bel já foi vice-cacique e só deixou a liderança para terminar                 

o curso de enfermagem” (BRUM, 2017). Jailson ocupa um lugar de descrição maior. A              

apresentação de outro irmão da personagem central é feita diante da reconstituição de uma              

audiência pública, me que a postura de Jailson revela um traço da tribo. 
  

Parece ser um traço de família. Não só Bel e o cacique Gilliard, mas também seu                
irmão Jailson, que empunha a câmera para registrar as reuniões. Os Juruna de             
Muratu entendem que precisam produzir sua própria documentação, se quiserem que           
sua história seja contada com verdade, e gravam as palavras dos brancos para             
confrontá-los quando tentam negar os compromissos que afirmaram (BRUM, 2017) 

  
A busca por reconhecimento, respeito e valorização da tribo, bem como de toda a              

população indígena, em especial, as localizadas nas regiões afetadas diretamente por Belo            

Monte é constante. A conduta de Jailson é frisada, também durante audiência que reuniu, ou               

pretendia reunir, representantes da Norte Energia e Belo Sun – empresa canadense de             

mineração que visa explorar o local -, como o reforço da resistência do povo e a luta para                  

terem sua voz ouvida. 
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Jailson saiu de trás da câmera e deu um berro, repreendendo os técnicos como se               
eles fossem crianças de colégio. Esta é uma característica das audiências sobre os             
grandes empreendimentos no Xingu. Indígenas e ribeirinhos imprimem um estilo          
próprio e não toleram desatenção e o que chamam de “conversinha”. Deixam claro             
que “o ritmo da fome não é o da burocracia” (BRUM, 2017) 

  
A população que compõe a tribo dos Juruna, localizada na aldeia de Muratu, também é               

descrita. A contextualização da constituição do grupo – que se dividiu e conta com membros               

também em Mato Grosso -, seu local de pertencimento e as mudanças sofridas com a               

concretude de Belo Monte, reforçam a leitura de um cenário já conhecido, mas esquecido por               

parte da sociedade. 

 
A família de Bel, assim como todos os Juruna que hoje lutam pela vida na Volta                
Grande do Xingu, são descendentes deste núcleo de resistência. Hoje fazem           
intercâmbio com os parentes que migraram para o Mato Grosso, já que foi lá que a                
transmissão do conhecimento ancestral se manteve devido à proteção do parque. Os            
Juruna que permaneceram na Volta Grande sofreram uma violenta repressão e agora            
reaprendem a própria língua. A cachoeira do Jericoá, que os protegeu no passado, é              
onde no presente Juliana lamenta não poder mais brincar (BRUM, 2017) 

  
Em um país que invisibiliza uma população e uma região, apenas lembrada como             

fonte de exploração, as tribos indígenas são as únicas que, próximas à natureza – em uma                

relação de respeito – consegue fazer a leitura sensata dos impactos de ações, como Belo               

Monte, no modo de vida de todos os brasileiros. A narrativa desenha seu final com uma                

reflexão crítica de Eliane Brum a respeito dessa postura de boa parte da sociedade. 
  

Os “brancos” consomem a ilusão de que controlam os processos da natureza, fingem             
que os impactos não provocam reações em cadeia, que a chuva que falta no Sudeste               
não tem relação com o desmatamento da Amazônia. Os Juruna e os demais povos da               
floresta sabem que a natureza é complexa. Para eles não há possibilidade de negação              
do planeta transtornado pela ação humana (BRUM, 2017) 
 

4.6.2 Um era 

A descrição de espaços é, basicamente, realizada para apresentar as mudanças no            

cenário da aldeia de Muratu – local onde reside a tribo Juruna - após o início da construção da                   

usina de Belo Monte. Para além desta função principal, a localização dos espaços é feita para                

situar o leitor dos pontos onde estão instalados as personagens ou por onde já passaram. 

Ainda no primeiro parágrafo, a lembrança de Eliane Brum situa o lugar em que será               

narrada a reportagem. A reconstituição do espaço permite uma leitura do modo de vida e os                

hábitos da população que será apresentada. “Há menos de dois anos, em setembro de 2015, a                

canoa onde eu navegava na Volta Grande do Xingu alcançou Muratu, a aldeia dos Juruna.               
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Crianças indígenas saltavam do barranco para o rio, numa alegria que há muito eu não via em                 

crianças urbanas” (BRUM, 2017).  

Os parágrafos seguintes são responsáveis pela contextualização das mudanças         

ocorridas no cenário antes descrito. Acima disso, a exposição das alterações de espaços e              

hábitos, a descrição alerta para um significado muito mais complexo e perigoso, o colapso              

social, cultural e ambiental gerado por Belo Monte. 

  
Em 24 de março, reencontrei Alice, agora com nove anos. Ela e os irmãos estão               
proibidos de se aproximar do Xingu[...]Juliana conta também que a água mudou,            
ficou suja, e agora dá coceira[...]Morrer, tragado por uma onda gigante, como            
aconteceu em Mariana, no rompimento da barragem do Fundão, é o pesadelo que os              
Juruna e os ribeirinhos da Volta Grande do Xingu vivem acordados desde que a              
Usina Hidrelétrica de Belo Monte começou a operar. 
 
A paisagem das crianças da aldeia Muratu hoje é uma tela de TV[...]Quando não              
estão vendo TV, brincam de amarelinha na varanda da casa. Às vezes jogam lama              
uns nos outros (BRUM, 2017) 

  
Ao apresentar a cozinha da casa de Bel Juruna e descrever os produtos encontrados no               

armário, a autora reforça as mudanças alimentares da população indígena. Esta mudança            

aponta para as dificuldades em obter peixes – base da alimentação do povo, como explicado               

na reportagem – e o consumo em excesso de produtos industrializados – colocando em risco a                

saúde das famílias indígenas. “Quando peço para Bel abrir os armários da cozinha de sua               

casa, encontramos ali pilhas de latas de sardinha e de pacotes de miojo, assim como caixinhas                

de creme de leite e pudim instantâneo. No freezer, não há um único peixe. Apenas frango e                 

carne de gado” (BRUM, 2017).  

Em outro ponto, Eliane Brum destaca que o filho de Bel, Maykawa, é proibido de se                

aproximar do rio e pescar, mais uma vez, as mudanças geradas por Belo Monte evidenciam a                

ameaça cultural. “O filho mais novo de Bel, Maykawa, tem três anos. Ele deveria estar               

aprendendo a pescar. Mas o rio, neste momento, é vetado para ele. E não há nenhuma                

segurança sobre o futuro do Xingu na Volta Grande. Deitado no chão da sala, o menino                

assiste à TV com Alice” (BRUM, 2017).  

A descrição do espaço ocupado pelos Juruna e as mudanças de cenários e hábitos              

carregam os efeitos de uma obra que destrói rio, floresta, cultura, sociedades. Para além de               

uma contextualização, o confronto entre o que era e o que é o ambiente da tribo revela uma                  

ameaça que se concretiza ao longo dos dias. 
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4.6.3 A eloquência de Bel 

Bel Juruna é quem tem o maior espaço de fala. As suas citações corroboram para a                

construção da personagem feita pela autora. Ainda que com menor espaço, Alice e Juliana,              

filhas de Bel, têm suas declarações descritas no texto, da mesma forma que Gilliard. Há,               

ainda, trechos com participação de fontes oficiais, que serão desconsideradas para a análise. 

No parágrafo de abertura há o registro dos primeiros relatos, feitos pelas irmãs Alice e               

Juliana sobre as mudanças do meio ambiente. Apesar de não compreenderem a dimensão da              

situação, suas afirmações demonstram os efeitos de Belo Monte no cenário e nos hábitos dos               

Juruna. 

 
Em 24 de março, reencontrei Alice, agora com nove anos. Ela e os irmãos estão               
proibidos de se aproximar do Xingu. “Nunca mais que nos banhamos neste rio”, diz              
Alice. Eu pergunto o porquê. “Não sei”, responde zangada. É sua irmã, Juliana, 12              
anos, que responde: “Não pode mais ir pro rio porque ta dando doença. Antes a               
gente brincava na cachoeira grande que tinha, brincava com os meninos, nós ficava             
tudo junto. Agora não tem rio, então a gente só fica em casa”. Juliana conta também                
que a água mudou, ficou suja, e agora dá coceira. E conta do medo: “A gente tem                 
medo do rio, porque a qualquer hora a barragem pode estourar” (BRUM, 2017) 

  
A indígena Bel Juruna é a personagem que mais ocupa o espaço de citação, seja com                

pequenos trechos contidos em descrições de Eliane Brum ou com parágrafos dedicados            

somente às suas declarações. A primeira ocorrência de citação direta relacionada a Bel se              

encontra no subtítulo “Bel Juruna, a nova voz feminina do Xingu”, quando a líder rememora               

as mudanças de hábitos da população e o conseqüente adoecimento. 

  
Eu fui criada pelo meu pai comendo peixe com farinha. E estava criando meus filhos               
assim. A gente não precisava de muito dinheiro. Agora, que não tem mais peixe, a               
gente precisa de dinheiro. E as crianças estão comendo carne de boi e frango que a                
gente compra na cidade, enlatados, salsichinhas e miojo, que é o que mais tem por               
aqui. E estão adoecendo (BRUM, 2017) 

  
Em boa parte de suas manifestações contextualiza sua figura de liderança e as lutas da               

população de Muratu, como no trecho “‘Aqui nesta aldeia a gente já teve o empoderamento               

das mulheres” [...] “Me inspiro em mim mesma, na minha própria vida’” (BRUM, 2017). Bel               

demonstra a consciência de sua representatividade e sua busca por um espaço de igualdade e               

respeito, em especial, para as mulheres indígenas. 

A única passagem de fala de Gilliard, cacique da aldeia, é seu posicionamento diante              

do projeto da mineradora Belo Sun denominado “Volta Grande” – mesmo nome do local onde               

vivem os Juruna e que sofre a ameaça de destruição. “‘É um projeto da Belo Sun, e não da                   
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Volta Grande’, disse Gilliard. ‘Como cacique, eu exijo que mude esse nome’” (BRUM,             

2017). 

O último registro de relato também é de Bel, que descreve as condições em os Juruna                

foram submetidos e as consequências das ações de Belo Monte. A líder deixa claro o que                

representa o seguimento das obras para a cultura, sociedade, saúde, alimentação, entre outros             

aspectos. Bel, como líder, faz a leitura da situação e demonstra que além de força, o povo                 

Juruna também nutre o medo. 

  
Hoje nós temos que nos refugiar da nossa própria casa, porque a nossa própria casa               
não tem segurança por causa de Belo Monte. Sai uma notícia, assim, de que a               
barragem estourou, e a gente corre das nossas casas. E com essa Belo Sun nos               
pressionando, nosso futuro está mais comprometido. Lá vai ter produtos químicos,           
vai ter rejeitos, e a gente viu o que aconteceu com Mariana. É muito triste.               
Desviaram nosso rio, e com isso a vida foi mudando pra nós, que somos adultos.               
Mas é muito triste, também, porque nós estamos vendo o que está acontecendo com              
nossos filhos, que já não têm mais contato direto com o A sepultura de Jarliel, o                
juruna que morreu afogado no rio, tornou-se o símbolo do colapso do mundo dos rio.               
E Juruna, Yudjá, é dono do rio. Nossos filhos vão conhecer a vida por fotografias. E                
estão esquecendo o que é ser Juruna, Yudjá. O meu maior medo não é deixar de                
existir, mas que meu povo não possa mais viver aqui, que tenha que se dividir e se                 
refugiar (BRUM, 2017) 

  
4.6.4 A história da tribo 

O resgate de memórias é construído com base em dois pontos, a tribo Juruna e a                

Aldeia de Muratu – com a reconstituição de sua trajetória -, e as mudanças sofridas pela                

população depois do início das obras de Belo Monte e os episódios vividos a partir dessas                

alterações. 

Em relação às transformações de espaço e também de hábitos, as ocorrências são mais              

frequentes. Eliane Brum busca evidenciar como o modo de vida da tribo Juruna foi mudado               

em função das obras da usina hidrelétrica, alterando sua sociedade e cultura. O primeiro              

registro dessa observação é feito ainda no primeiro parágrafo,quando a repórter rememora os             

encontros que teve com Luane Alice em dois momentos diferentes,em um intervalo de dois              

anos, aproximadamente. 

 
Há menos de dois anos, em setembro de 2015, a canoa onde eu navegava na Volta                
Grande do Xingu alcançou Muratu, a aldeia dos Juruna. Crianças indígenas saltavam            
do barranco para o rio, numa alegria que há muito eu não via em crianças               
urbanas[...] Em 24 de março, reencontrei Alice, agora com nove anos. Ela e os              
irmãos estão proibidos de se aproximar do Xingu (BRUM, 2017) 
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Um parágrafo depois, a repórter relembra qual é o principal motivo para a mudança de               

cenário de Alice e as outras crianças. 

  
O acontecimento entre uma fotografia e outra foi a operação da usina de Belo              
Monte. Em novembro de 2015, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos             
Recursos Naturais Renováveis deu a licença de operação da usina. O Ibama deu a              
permissão apesar de parte das medidas de proteção, que garantiriam a manutenção e             
a reprodução da vida na região de impacto, não terem sido cumpridas. E a existência               
na Volta Grande do Xingu tornou-se incerta (BRUM, 2017) 

  
As alterações sobre o meio ambiente são salientadas em mais de um momento da              

narrativa. Em um dos episódios destacados, a autora retrata as transformações do ecossistema             

e a maneira como a população tenta enfrentar as infestações. O que pode parecer algo simples,                

denota os efeitos de uma construção sem os devidos estudos e precauções, em que os               

principais afetados, desde o princípio, são as populações que vivem próximas ao Xingu – em               

especial -  nos aspectos cultural,ambiental e de saúde. 

  
Na época da seca, a alteração do meio ambiente produzida por Belo Monte provocou              
uma infestação de carapanãs, uma espécie de mosquito, como já aconteceu após            
barragens como Balbina e Tucuruí. Adultos e crianças tiveram que se trancar em             
casa. Até mesmo o futebol foi suspenso, porque ninguém aguentava ficar do lado de              
fora. Para se proteger, os indígenas usaram inseticidas dentro das casas fechadas,            
correndo o risco de intoxicações. Agora, é época da cheia, e a água avançou para               
muito além do que estava previsto. Tudo o que os Juruna sabiam, pelo conhecimento              
transmitido de uma geração a outra ao longo de séculos habitando a Volta Grande do               
Xingu, está suspenso, o que também tem sido um elemento de desintegração da vida              
(BRUM, 2017) 
 

Para além das mudanças visíveis, a tribo também sofre com o medo de uma ameaça de                

rompimento. O rio está se comportando de modo diferente e isso assusta a população. Após as                

interferências humanas, os Juruna temem qual pode ser a resposta das águas. A evidência              

desta alteração é concreta e tirou a vida de um dos irmãos de Bel. 

  
No início de 2016, os Juruna denunciaram que um grande volume de água foi              
repentinamente liberado pela usina de Belo Monte durante a noite, sem qualquer            
aviso prévio, carregando embarcações e equipamentos de mergulho das margens da           
aldeia. Desde então, por duas vezes, boatos que chegam pela internet e pelo celular              
de que a barragem se rompeu levaram os moradores da aldeia a “pegar uma bolsa e                
os documentos” e correrem para a escola, que fica numa região mais alta e mais               
longe do rio. É também por isso que as crianças estão proibidas de se aproximar do                
Xingu: os pais temem que elas sejam tragadas por uma onda gigante a qualquer              
momento. 
 
Em 26 de outubro, Jarliel, irmão de Bel Juruna, morreu afogado no Xingu. Tinha 20               
anos e um filho de três meses que não conhecerá o pai. Ele mergulhava em busca de                 
acari, um peixe ornamental, que desde a mudança no rio está mais difícil de ser               
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encontrado. Até então, um indígena morrer afogado era uma impossibilidade lógica           
para os Juruna, “os donos do rio” (BRUM, 2017) 

  
Os Juruna de Muratu buscam um espaço de diálogo com os representantes da obra, a               

fim de expor como Belo Monte impacta diretamente na manutenção da tribo e das              

consequências das ações de construção em diferentes âmbitos. A reportagem acompanhou e            

narra uma das tentativas da população de estabelecer um espaço de escuta e a luta do povo                 

para se fazer ouvir, diante da invisibilidade a que são submetidos. 

  
Em 21 de março, a procuradora da República em Altamira, Thais Santi, promoveu             
uma audiência pública para debater a garantia de vida na Volta Grande do Xingu. A               
Norte Energia, empresa concessionária da hidrelétrica, não compareceu para discutir          
os impactos e responder às perguntas. Permaneceu a cadeira vazia, como símbolo            
desta ausência (BRUM, 2017) 

  
A produção reconstitui os momentos ocorridos durante a audiência e frisa a postura             

dos Juruna diante dos representantes do Ibama e Belo Sun, uma nova ameaça a região               

impactada e explorada por Belo Monte. 

  
Foi assim na audiência pública da Volta Grande do Xingu, que mobilizou muitas             
forças e gerou expectativas, mas, ao contrário de outras, foi marcada por            
desorganização e pouca efetividade. Bel ficou observando a representante de Belo           
Sun. E, quando se levantou, apontou o dedo diretamente para ela: “Vou me             
direcionar aqui a essa moça de Belo Sun. Tou olhando ela aqui, e ela tem um olhar                 
de deboche” (BRUM, 2017) 

  
A resistência da população se apresenta por meio do comportamento ofensivo, no qual             

indígenas de Muratu buscaram seu espaço de fala e respeito daqueles que têm em suas               

declarações o peso da autoridade. 

  
A certa altura da audiência, o pesquisador Juarez Pezzuti, do Núcleo de Altos             
Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, apresentava sua análise dos           
impactos de Belo Monte, sobre a pesca e a fauna aquática, mas os representantes do               
Ibama, órgão que deveria estar zelando pelo meio ambiente da região e pelo             
cumprimento das condicionantes da hidrelétrica, conversavam entre si, sem prestar          
atenção à exposição. Jailson saiu de trás da câmera e deu um berro, repreendendo os               
técnicos como se eles fossem crianças de colégio. Esta é uma característica das             
audiências sobre os grandes empreendimentos no Xingu. Indígenas e ribeirinhos          
imprimem um estilo próprio e não toleram desatenção e o que chamam de             
“conversinha”. Deixam claro que “o ritmo da fome não é o da burocracia” (BRUM,              
2017) 

  
Outro ponto de destaque da reportagem trata do resgate histórico da tribo Juruna da              

aldeia de Muratu. Em três momentos, as suas origens são salientadas, apresentando a             

trajetória percorrida pelo povo em busca de reconhecimento e conservação de sua cultura. O              
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subtítulo “Muratu, extermínio e resistência” reproduz o caminho percorrido pelos Juruna e,            

inclusive, aborda como a própria população se autodeclara.  

 
“Yudja” é o nome que eles mesmo se dão. E o nome contém o rio. Yudjá significaria                 
algo como “dono do rio”, ainda que não com o sentido de propriedade que a palavra                
“dono” tem na língua portuguesa, já que de certo modo é o rio que é dono deles. Os                  
Yudjá ou Juruna se veem como os grandes navegadores e pescadores do Xingu             
(BRUM, 2017) 

  
Em outros dois pontos da narrativa, ainda sob o mesmo subtítulo, há o resgate de uma                

das ações de resistências da tribo, que decidiu se manter no mesmo local e lutar pelo seu                 

espaço. 

  
A Muratu, aldeia com 21 famílias, 71 habitantes, nasceu no processo de divisão dos              
indígenas provocado pela implantação de Belo Monte. Os Juruna ocupavam a           
mesma aldeia na Terra Indígena Paquiçamba, na Volta Grande do Xingu. Mas a             
família de Bel Juruna discordou da condução das negociações com a Norte Energia             
e, em 2011, decidiu abrir uma nova aldeia no mesmo território. Em regime de              
mutirão, derrubaram o mato, abriram a clareira e ergueram as primeiras casas            
(BRUM, 2017) 

  
A origem do nome da aldeia e a sua representação diante das tentativas de apagamento               

são reforçados, mais uma vez, na reconstituição da trajetória percorrida pelos antepassados de             

Bel e das opressões sofridas. 

  
Muratu, nome desta aldeia dissidente, vem de um personagem histórico. Quando a            
perseguição e a matança promovida pelos brancos, em especial na época da            
exploração da seringa, ameaçaram a própria existência física dos Juruna, a maior            
parte deles fugiu para a região que se tornaria o Parque Indígena do Xingu, no Mato                
Grosso. Para compreender a dimensão do extermínio, em 1842 havia 2.000 Juruna.            
Menos de um século depois, em 1916, eles eram 52. Apenas 12 pessoas, conforme é               
contado no PIB (Povos Indígenas do Brasil), permaneceram na região da Volta            
Grande, sob a liderança do tuxaua Muratu, refugiados junto à mítica cachoeira do             
Jericoá (BRUM, 2017) 

  
4.6.5 Observadora Eliane Brum 

A autora participa da narrativa, principalmente, quando se coloca enquanto          

observadora das situações e personagens. Eliane Brum também rememora situações e insere            

seus questionamentos as pessoas ouvidas na reportagem, em especial, Bel. 

Na abertura da produção, a repórter reconstitui o dia em que conheceu Alice Juruna,              

que seria anos depois a personagem de uma das histórias por ela descrita. O relato de Eliane é                  

de uma observadora externa aos hábitos e que se comove com a cena que presencia. O olhar                 

da autora, com suas percepções a coloca mais próxima do leitor, que também é estrangeiro.  
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É difícil explicar o que é etnocídio. Morte cultural de um povo. Parece sempre              
abstrato, coisa de antropólogo. Mas Luane Alice pode nos contar como um jeito de              
ser e de estar no mundo morre. E contar também que é bem menos abstrato do que                 
parece. Há menos de dois anos, em setembro de 2015, a canoa onde eu navegava na                
Volta Grande do Xingu alcançou Muratu, a aldeia dos Juruna. Crianças indígenas            
saltavam do barranco para o rio, numa alegria que há muito eu não via em crianças                
urbanas. De fato, talvez nunca tenha visto em crianças urbanas. Por alguns instantes,             
elas voavam. Foi num ponto deste voo que o fotógrafo Lilo Clareto congelou a              
imagem de Alice, a mais animada delas. Hoje, a imagem segue existindo como arte.              
E como documento. Mas a vida já não existe. 

  
Entre outros momentos em que Eliane Brum adentra a narrativa, há um dos             

questionamentos feitos a Bel. No trecho“Quando Bel dá entrevista, ela fala baixinho. Às             

vezes olhando para o chão. Pergunto a ela de onde vem a voz forte, eloquente, que ecoa na                  

esfera pública”, a autora, mais uma vez, descreve suas impressões ainda in loco. 

  

4.6.6 A inspiração 

O único ponto de conexão da narrativa de Bel é sua ligação com Antonia Melo, já                

citada por outras personagens em diferentes reportagens e que também ganhou espaço de fala              

na produção “O dia em que a casa foi expulsa de casa”. Na passagem de texto, Bel responde                  

ao questionamento de Eliane Brum sobre suas referências e inspirações para a construção de              

uma figura de resistência para o povo Juruna. 

  
Ao fazerem o parto da aldeia lado a lado com os homens, as mulheres conquistaram               
um novo lugar simbólico. “Aqui nesta aldeia a gente já teve o empoderamento das              
mulheres”, diz Bel Juruna, que ao participar de encontros de mulheres no Brasil e na               
América Latina para debater a Amazônia, adotou jargões do feminismo. Pergunto a            
ela se busca inspiração em alguma mulher que admira, ela responde: “Me inspiro em              
mim mesma, na minha própria vida”. Depois, conta que se aconselha também com             
Antonia Melo, coordenadora do movimento Xingu Vivo Para Sempre e uma das            
maiores lideranças populares do Médio Xingu (BRUM, 2017) 

  
4.7 A VENEZA DE BELO MONTE 

A última reportagem da análise, publicada em 15 de maio de 2018, apresenta a              

condição na qual moradores do bairro Jardim Independente 1 sobrevivem. a narrativa traz             

como personagens a família de Carlos e Marlene, que por não terem condições de pagar altos                

valores de aluguel, encontraram no bairro da periferia de Altamira um espaço. Entretanto, a              

região sofre com problemas de corrosão ambiental, o que causa alagamento de água do esgoto               

em todas as casas da região. 
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4.7.1 A insistência da integridade 

A construção da reportagem conta com as personagens de Marlene e Carlos, que             

ocupam espaço de figuras centrais no texto. A apresentação de ambos é feita em meio a mais                 

um episódio “comum” na região onde residem e sobrevivem. A descrição dos demais             

familiares do casal é feita de maneira mais breve, sem caracterização detalhada. A narrativa              

conta com dois parágrafos dedicados a exposição mais minuciosa de Carlos. Já Marlene é              

apresentada com mais profundidade por meio de um hábito, que revela algo sobre sua              

personalidade. 

A abertura da reportagem inicia com a reprodução de uma cena usual no cotidiano da               

família. A descrição das ações das personagens apresenta, então, Carlos e Marlene. 
  
Marlene acorda na madrugada. Ela teve um pesadelo. Um de seus netos morria             
afogado no lago. Quando acorda, ela já sente o cheiro de esgoto. Sacode Carlos, que               
dorme ao seu lado. “Carlos, alagou.” O marido está esgotado pelo dia de trabalho.              
Ele pinta casas que não alagam. “Você tá sonhando.” Marlene não está. Ela bota o               
pé para fora da cama e pisa. O frio da água molhando o pé lhe provoca um horror                  
silencioso. Naquele momento o horror é só dela. “Eu não sei nadar”, é o que               
Marlene pensa sem parar. “Eu nunca aprendi a nadar.” Ela então repete. “Alagou,             
Carlos.” Carlos abandona o sono para lembrar que não há pesadelo pior que a vida               
no Jardim Independente 1, na cidade de Altamira, no Pará (BRUM, 2018) 
  

O primeiro contato com o casal apresenta a situação precária em que sobrevivem. O              

leitor é apresentado a mais uma família, que sofre com os impactos da construção de Belo                

Monte, condicionados a reinventar um modo de viver e criar seus filhos. A reportagem              

descreve em outros momentos os métodos, nos quais todos do grupo já estão familiarizados,              

aplicados em dias que a casa alaga. A exposição demonstra outra vez ao estado em que são                 

colocados e reforça a postura do casal. A tentativa de se manterem dignos e justos, ainda que                 

submetidos às condições na qual se encontram, constrói a identidade de Carlos e Marlene. 

O texto ainda apresenta os outros moradores, também dentro da descrição de espaço. 

  
Mas não há metáforas na vida de Marlene e de Carlos. A água segue subindo e eles                 
se abrigam num quarto que fizeram nos fundos da casa, construído 1 metro e 20               
centímetros acima do chão. Ali já estão a geladeira e o fogão. E os alimentos que                
conseguiram armazenar. As 11 pessoas se amontoam junto com os móveis em nove             
metros quadrados. As crianças já não podem mais ir para a escola, porque ir para a                
escola significa atravessar a água podre. Só cabe um colchão e não há como dormir               
espichado, é preciso se encolher. E assim passam os dias e as noites. Carlos bota               
apenas uma tábua para ligar o quarto e o banheiro. E este é todo o movimento. O                 
único que nada para a terra firme é ele, porque precisa trabalhar (BRUM, 2018) 
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Não há uma apresentação dos demais. No segundo parágrafo, Carlos apenas enumera a             

quantidade de pessoas instaladas na moradia. A única personagem descrita é uma das             

crianças. “Há crianças. Uma delas é surda e muda. Marlene se comunica com ela por gestos.                

Nem precisava. O menino não precisa de palavras para saber. Ouve o som terrível da água                

subindo pelos olhos” (BRUM, 2018). Eliane Brum não identifica o menino com nome. A              

autora opta por abordar, em mais uma produção, uma personagem jovem, que já carrega a               

experiência de passar por situações adversas. 

A reportagem retorna a figura de Carlos, que ganha dois parágrafos, apenas, para sua              

apresentação. O primeiro é composto por uma alternância entre a fala direta da personagem e               

a descrição feita por Eliane Brum. A passagem de tempo frisa a construção de Carlos, pelas                

suas  características. 
  
Carlos explica que tem “três qualidades de gente no corpo”. É indígena, a mãe              
pertence ao povo Xipaya. É ribeirinho, morou a maior parte da vida na Vila da               
Ressaca, na Volta Grande do Xingu, uma das regiões mais atingidas por Belo Monte              
e hoje ameaçada pela mineradora canadense Belo Sun. “A gente não tinha bicicleta             
nem carro nem moto. Só canoa. Por isso ocupamos esse nome de ribeirinho.” E só               
saiu da beira do rio para morarna cidade quando empresas de mineração começaram             
a fazer “pesquisas”: “Os homens da empresa dizem: ‘Só vou tirar um pedacinho do              
seu barranco para testar....’ E quando voltavam já tinham aquele poder todo de tirar a               
gente dali”. A terceira qualidade é a de pescador. Mas o Xingu arrasado por Belo               
Monte já tem pouco peixe (BRUM, 2018) 
  

No ponto seguinte, a autora frisa o modo de vida de Carlos. A repórter destaca as                

dificuldades enfrentadas, diariamente, pelo homem para sustentar a família. A descrição de            

seu cotidiano contribuem para a composição de uma personalidade que se assemelha à             

população brasileira. Alguém que trabalha muito, ganha pouco e tenta se manter de forma              

honesta. A exposição, a seguir, aproxima ainda mais a personagem do leitor, pela             

identificação, mas, também, pela apresentação de mais um obstáculo enfrentado por Carlos            

em meio a tantos que vive em sua casa. 

 
A inventividade de Carlos para criar mecanismos para proteger sua família da água             
só é menos impressionante que sua teimosia em viver honestamente num país que o              
humilha dia após dia. Em cada empreitada de pintura ele ganha 200 reais para              
trabalhar de segunda a sábado. Trinta e três reais por 10 horas diárias de trabalho.               
Ele para 30 minutos, 10 para comer a marmita de arroz, farinha e “uma carnezinha               
frita” e 20 para descansar. Tem 61 anos. Trabalha sozinho, “porque gosta de fazer              
direito”. Atravessa com a água podre batendo no peito e a atravessa de volta com a                
água podre batendo no peito. Ano após ano (BRUM, 2018) 
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Marlene tem seu espaço de apresentação mais breve, porém, descrito de forma            

diferente. Assim como destaca o cotidiano de Carlos para construir sua personagem, a autora              

também utiliza da exposição de um hábito da mulher para sublinhar um ponto de sua               

personalidade, a esperança. 

  
Num canto, entre a porta de entrada e a porta do quarto onde o menino que não ouve 
nem fala vê um programa evangélico na TV, Marlene, 58 anos, entrelaça uma lã de               
cor bem viva. Laranja. Enquanto a matam um pouco por dia, ela está fazendo tapetes               
para a casa nova que espera ter quando houver justiça. Tapetes para quando tiver              
chão. Com os pés sobre tábuas corroídas, cercada de água podre por todos os lados,               
a vida apenas equilibrada em solo encharcado, Marlene tece um novo conceito para             
a palavra esperança. Este só ela alcança (BRUM, 2018) 
  

4.7.2 Um pesadelo em terra não firme 

A base da reportagem se constitui na descrição do espaço onde a família de Carlos e                

Marlene estão instalados. Em função da situação em que sobrevivem, a exposição do lugar e a                

movimentação feita pela família diante das circunstâncias, apresenta não apenas o bairro em             

que residem, mas o malabarismo feito para conseguirem seguir instalados em seu não lugar. A               

apresentação parte de uma ocorrência específica, mas, também relata o espaço em outros             

momentos. 

Os três primeiros parágrafos já estabelecem todo o conflito vivido pela família. A             

localização do cenário desempenha o papel de situar o leitor de onde ocorre o fato narrado. Aa                 

base da exposição é, basicamente, a própria situação vivida e como as personagens transitam              

por ela. O choque gerado no leitor ao ser apresentado as condições de vida de Carlos e                 

Marlene se contrapõe ao detalhamento feito por Eliane Brum a costumeira rotina da família. 

  
Marlene acorda na madrugada. Ela teve um pesadelo. Um de seus netos morria             
afogado no lago. Quando acorda, ela já sente o cheiro de esgoto. Sacode Carlos, que               
dorme ao seu lado. “Carlos, alagou.” O marido está esgotado pelo dia de trabalho.              
Ele pinta casas que não alagam. “Você tá sonhando.” Marlene não está. Ela bota o               
pé para fora da cama e pisa. O frio da água molhando o pé lhe provoca um horror                  
silencioso. Naquele momento o horror é só dela. “Eu não sei nadar”, é o que               
Marlene pensa sem parar. “Eu nunca aprendi a nadar.” Ela então repete. “Alagou,             
Carlos.” Carlos abandona o sono para lembrar que não há pesadelo pior que a vida               
no Jardim Independente 1, na cidade de Altamira, no Pará  
  
O que acontece a seguir é um balé de sobreviventes. São 11 pessoas na casa de                
quatro cômodos. “Tem a Cátia, tem o Ailton, tem o Derlei, tem a Yasmin, tem o                
Anderson, tem o Lucas, tem o Gustavo, tem a Lorrane, tem o Gabriel, tem eu e tem a                  
mulher...”, enumera Carlos. Aí tem meu outro filho e netos, mas é na casa do lado.”                
Todos os móveis e eletrodomésticos já estão sobre estrados. Há cordas na parede. Há              
uma porta que baixa por meio de cordas. Sobre essa porta eles colocam suas posses               
mais preciosas, como o computador. As outras cordas seguram o restante. Não há             
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garantia. Já perderam TV, armários, guarda-roupa, fogão, ventiladores, ferramentas         
de trabalho, já perderam muito numa vida de pouco 
  
A água está rapidamente subindo. Não é apenas água. Mas lixo. Muito lixo. Água              
podre. E cobras. Marlene e Carlos tangem as cobras pretas com um pau (BRUM,              
2018) 
  

No decorrer da reportagem, a autora reproduz as ações feitas por Carlos e Marlene, na               

tentativa de salvar seus filhos e, poucos, pertences. A repetição do caos instalado na casa,               

junto com as incansáveis atitudes do casal, deixam o leitor acuado, cansado, traumatizado-             

transmitindo a mesma sensação das personagens principais. 

  
Mas não há metáforas na vida de Marlene e de Carlos. A água segue subindo e eles                 
se abrigam num quarto que fizeram nos fundos da casa, construído 1 metro e 20               
centímetros acima do chão. Ali já estão a geladeira e o fogão. E os alimentos que                
conseguiram armazenar. As 11 pessoas se amontoam junto com os móveis em nove             
metros quadrados. As crianças já não podem mais ir para a escola, porque ir para a                
escola significa atravessar a água podre. Só cabe um colchão e não há como dormir               
espichado, é preciso se encolher. E assim passam os dias e as noites. Carlos bota               
apenas uma tábua para ligar o quarto e o banheiro. E este é todo o movimento. O                 
único que nada para a terra firme é ele, porque precisa trabalhar (BRUM, 2018) 
  
 

4.7.3 A imagem fala por si 

A narrativa conta com poucos trechos de citação direta das personagens. Todas as             

ocorrências de fala são encontradas ao longo dos parágrafos de descrição produzidos pela             

repórter. Quanto aos relatos contidos, boa parte são de Carlos, mas também há reconstituição              

de diálogos entre o casal, inclusive, os únicos trechos de menção de Marlene . 

O parágrafo de abertura da reportagem é composto pela reconstituição de um mais um              

episódio de alagamento vivido pela família. Na passagem de texto, Eliane Brum reproduz             

uma conversa entre Carlos e Marlene. 

  
Marlene acorda na madrugada. Ela teve um pesadelo. Um de seus netos morria             
afogado no lago. Quando acorda, ela já sente o cheiro de esgoto. Sacode Carlos, que               
dorme ao seu lado. “Carlos, alagou.” O marido está esgotado pelo dia de trabalho.              
Ele pinta casas que não alagam. “Você tá sonhando.” Marlene não está. Ela bota o               
pé para fora da cama e pisa. O frio da água molhando o pé lhe provoca um horror                  
silencioso. Naquele momento o horror é só dela. “Eu não sei nadar”, é o que               
Marlene pensa sem parar. “Eu nunca aprendi a nadar.” Ela então repete. “Alagou,             
Carlos.” Carlos abandona o sono para lembrar que não há pesadelo pior que a vida               
no Jardim Independente 1, na cidade de Altamira, no Pará (BRUM, 2018) 
  

Em um dos momentos de maior participação de Carlos, sua fala é intercalada por              

Eliane Brum, em sua composição de personagem. Os breves trechos corroboram para a             

criação da identidade do homem, sua história e trajetória. 
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Carlos explica que tem “três qualidades de gente no corpo”. É indígena, a mãe              
pertence ao povo Xipaya. É ribeirinho, morou a maior parte da vida na Vila da               
Ressaca, na Volta Grande do Xingu, uma das regiões mais atingidas por Belo Monte              
e hoje ameaçada pela mineradora canadense Belo Sun. “A gente não tinha bicicleta             
nem carro nem moto. Só canoa. Por isso ocupamos esse nome de ribeirinho.” E só               
saiu da beira do rio para morarna cidade quando empresas de mineração começaram             
a fazer “pesquisas”: “Os homens da empresa dizem: ‘Só vou tirar um pedacinho do              
seu barranco para testar....’ E quando voltavam já tinham aquele poder todo de tirar a               
gente dali”. A terceira qualidade é a de pescador. Mas o Xingu arrasado por Belo               
Monte já tem pouco peixe (BRUM, 2018) 

  
4.7.4 Dias de alagamento 

A reprodução de cenas é composta, basicamente, pela reconstituição de como           

chegaram até o local e outras situações vividas pela família ao longo dos anos de instalação                

no Jardim Independente 1. O resgate conta com a descrição produzida pela repórter, a partir               

dos relatos das personagens, por citações diretas do casal. Após a instauração da condição em               

que Carlos, Marlene e os filhos sobrevivem, Eliane Brum refaz as ações do casal, desde a                

primeira ocorrência de alagamento. 

  
A água está rapidamente subindo. Não é apenas água. Mas lixo. Muito lixo. Água              
podre. E cobras. Marlene e Carlos tangem as cobras pretas com um pau. Há crianças.               
Uma delas é surda e muda. Marlene se comunica com ela por gestos. Nem precisava.               
O menino não precisa de palavras para saber. Ouve o som terrível da água subindo               
pelos olhos. Na primeira vez, a avó o botou num colchãozinho no chão e ele saiu                
flutuando. “Vai morrer afogado, vai morrer afogado”, gritou a avó. Ela puxou o             
menino por um braço e o jogou numa cama. Depois o avô colocou-o nas costas e o                 
levou para uma casa mais alta (BRUM, 2018) 

  
Mais tarde, dois parágrafos são dedicados para remontar a trajetória da família até             

chegar ao bairro onde se encontram até o momento da reportagem. A reconstituição também              

permite acompanhar os impactos, sociais e ambientais, de Belo Monte desde sua instalação. 

  
Quando Carlos Alves Moraes e Marlene Moraes da Silva chegaram ao bairro, em             
2005, o chão embaixo da casa era seco. Quando a Usina Hidrelétrica de Belo Monte               
foi leiloada, em 2010, e começou a ser construída, atraindo gente de todos os cantos               
e também os funcionários das empresas envolvidas, o preço dos alugueis se            
multiplicaram. Quem pagava 200 reais numa casa pequena, foi avisado pelo           
proprietário que viraria 2000. 
  
Expulsos pela especulação imobiliária, centenas migraram para as zonas mais pobres           
da cidade, como o Jardim Independente 1. Mas ali já havia um lago. O aumento da                
população provocado pela construção da usina e o preço dos alugueis, segundo            
parecer técnico do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais            
Renováveis (IBAMA), causou a corrosão ambiental e social do bairro. A água            
começou a surgir debaixo das casas. De repente alguém estava na cozinha e a água               
começava a verter. Há casas em que a água irrompe em vários pontos do piso. Há                
casas em que se pisa em 30 centímetros de água mesmo em época de seca. O chão                 
virou líquido (BRUM, 2018) 
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A crítica aos responsáveis pela usina segue no parágrafo que relembra os últimos dias              

de vida da mãe de Marlene e a tentativa de salvá-la em meio a água podre. 

 
Quando o horror se reinventa, os moradores estão sozinhos. Foi assim em 2014. A              
mãe de Marlene passava uma temporada com a família e adoeceu de dengue             
hemorrágica. Ela tremia sem parar e a água estava muito alta. Carlos pegou um              
isopor de 70 litros e colocou a mulher dentro. Nadou através da água suja com a                
mulher dentro do isopor. Em terra firme, a levou ao hospital. Ela morreu alguns dias               
depois. E assim Marlene perdeu a mãe (BRUM, 2018) 

  
4.7.5 Além da metáforas 

Conforme destaca Eliane Brum, as circunstâncias em que sobrevivem as personagens           

“não há metáforas na vida de Marlene e de Carlos” (BRUM, 2018). Ainda assim, a autora                

descreve espaços e situações vividas pelas família também por meio de metáforas e jogos de               

palavras, como nos trechos “O que acontece a seguir é um balé de sobreviventes” (BRUM,               

2018), para apresentar as ações dos familiares para tentar sobreviver em meio a condição em               

que são expostos, e “De repente alguém estava na cozinha e a água começava a verter. Há                 

casas em que a água irrompe em vários pontos do piso. Há casas em que se pisa em 30                   

centímetros de água mesmo em época de seca. O chão virou líquido” (BRUM, 2018), para               

descrever o impacto de Belo Monte no meio ambiente de altamira. 

O recurso de jogo de palavras, somado aos paralelos e metáforas estabelecidos são             

usados para criticar e apresentar diferenças sociais e invisibilidade do povo da região diante              

do estado e de outras instituições, como na sequência de parágrafos a seguir: 
  
Neste momento, 968 famílias cadastradas vivem no Independente 1 abaixo das           
condições mínimas de sobrevivência. A de Carlos é uma das 62 em situação             
emergencial, mas um emergencial que já dura anos, porque no Brasil emergencial é             
uma palavra sem substância. Um passo em falso e crianças e adultos caem na água               
contaminada onde boia todo o tipo de lixo. O cheiro é sempre insuportável, mas o               
insuportável se torna suportável porque a vida se impõe. O insuportável sempre pode             
ser colocado mais à frente. 
  
O Jardim Independente 1 depois da catástrofe de Belo Monte é um mundo em que as                
casas se comunicam por tábuas inseguras, muitas delas rachadas ou com rombos,            
colocadas pelos moradores. O Jardim Independente 1 antecipa uma Veneza do           
apocalipse pós-climático. Belo Monte é a ação do homem que arrebenta a            
possibilidade de vida primeiro dos mais pobres, mas cujo efeito nunca termina. E vai              
se propagando em círculos cada vez maiores (BRUM, 2018) 
  

Em outro determinado ponto da narrativa, Eliane Brum apresenta o cotidiano de            

Carlos e compara sua postura ao dos responsáveis por Belo Monte. “A inventividade de              

Carlos para criar mecanismos para proteger sua família da água só é menos impressionante              
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que sua teimosia em viver honestamente num país que o humilha dia após dia” (BRUM,               

2018) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O padrão empregado por veículos tradicionais de imprensa na forma como se faz             

notícia gera uma abordagem rasa dos fatos. A busca pelo ineditismo e a pressão para atender                

às demandas de leitores cada vez mais conectados são alguns dos fatores que influenciam no               

modo de produção jornalística. As matérias com tom objetivo, claro e conciso contribuem             

para uma rápida leitura de fatos do cotidiano e suprem as necessidades básicas de informação.               

Entretanto, o lead, e sua fórmula de construção de texto, determinam um tratamento             

superficial de acontecimentos e pessoas. 

Em sentido oposto caminha o jornalismo literário que, conforme destaca Pena (2011),            

permite uma visão ampla da realidade, com descrições detalhadas de lugares e figuras. E              

nesse estilo de construção, baseado na contextualização e no aprofundamento de discussões,            

que se desenvolve o trabalho da jornalista Eliane Brum. As reportagens produzidas pela             

repórter a diferenciam no meio jornalístico, vista a abordagem dada às temáticas, geralmente,             

desvalorizadas pela mídia tradicional. 

A sensibilidade da jornalista em apresentar pessoas e histórias permite uma construção            

apoiada no reconhecimento do outro, no protagonismo de sua fala, sua trajetória e             

experiências. Os sujeitos se despem do modelo de fonte e apresentações simplistas e ganham              

espaço de personagens, com suas complexidades. Ao ultrapassar a descrição de fatos e             

respostas simples, a repórter abrange a compreensão de diferentes realidades, ao que Pena             

(2011) apresenta como características de produções do jornalismo literário. 

Ao construir uma narrativa mais integral, os leitores se sentem mais próximos de             

temáticas e pessoas, pois se reconhecem nas suas motivações, questões e sentimentos. As             

reportagens que compõe o objeto de análise dessa pesquisa se enquadram nesse seguimento.             

A usina hidrelétrica localizada no Pará e instalada no rio Xingu gera polêmica desde sua               

concepção. Contudo, a região, historicamente explorada, tem sua voz abafada e sua gente             

marginalizada. E nesse espaço, Eliane Brum conta histórias de pessoas com propriedade para             

descrever o que é Belo Monte, pois sofreram e ainda sofrem com seus impactos. A               

humanização da narrativa sobre os atingidos pela obra inicia ainda na escolha da repórter em               

ouvi-los. 

Por intermédio de diferentes meios, a jornalista destaca a fala de pessoas comuns, sem              

títulos, diplomas ou leitura. A profissional aborda uma ótica diferente sobre a construção.             

Embora seja de interesse público - pois a usina atinge a todos, direta ou indiretamente, em                
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diferentes aspectos, entre os quais, o ambiental -, boa parte da população não está inteirada               

dos riscos oferecidos pela hidrelétrica à floresta amazônica, ao rio Xingu e a todo um               

ecossistema. 

Ao invés de uma apresentação de dados, com números relacionados às conseqüências            

causadas por Belo Monte, Eliane Brum dá um nome, uma identidade, emoções, percepções e              

opiniões à temática. A construção de personagem das pessoas abordadas pela jornalista no             

desenvolvimento da narrativa sobre as obras não cai em estereótipos ou banalizações. A             

descrição de sujeitos aproxima o leitor do tema e contribui para o entendimento da              

problemática que envolve a construção. 

Assim como frisa Ijuim (2017), a não ignorância dos fenômenos sociais e o             

entendimento de suas complexidades, caminham no sentido inverso a redução de grupos em             

caricaturas. Em todas as produções analisadas, o espaço de apresentação das personagens            

ultrapassa a descrição simplista, destaca os traços de conduta, postura e caráter de cada um e                

os fatores que influenciaram a construção de suas identidades. O retorno de protagonistas em              

novas reportagens também abre outras camadas para interpretação e conhecimento. A leitura            

dessas pessoas se torna mais rica, mais detalhada. Dúvida, angústia, sensação de não             

pertencimento, perda de identidade e resistência. Temas complexos que ganharam vida e voz             

por meio de Otávio das Chagas, Maria, Antonia Melo, João, Raimunda, Bel Juruna, Carlos e               

Marlene. 

Essas personagens carregam consigo sentimentos gerados por uma mudança de          

cenário. Mas se engana quem acredita que a alteração de endereço pode ser simples. Nas               

produções observadas foi possível perceber, via descrição de espaço, a carga simbólica que             

tem uma casa, uma árvore, um rio. Para além de uma localização geográfica ou apresentação               

de um ambiente, há apresentação destes espaços com o peso da representação. O modo de               

vida levado na ilha, os vínculos entre as pessoas e o lugar em que estavam inseridas ganha um                  

sentimento. Raimunda ao relembrar o episódio em que encontra sua casa em chamas, a              

peregrinação de Otávio por diferentes moradias e não se encontra em nenhuma, Antonia Melo              

ao deparar com as ruínas daquilo que ajudou a construir, Bel Juruna ao ver a cultura do seu                  

povo se perder em meio a mudanças do rio e da floresta. As descrições auxiliam o leitor a                  

compreender o sentimento carregado por essas pessoas e o significado dos espaços ocupados             

por eles nesse processo. Em Veneza de Belo Monte, a apresentação de ambiente também              

ganha outro peso. A materialização do descaso e do desrespeito. Vidas desconsideradas em             
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meio a um rio de esgoto, lixo e animais. A negligência se apresenta em forma de casas                 

inundadas por um projeto que não levou em consideração as vidas que afetaria. 

O espaço de fala desses sujeitos também se mostra importante por possibilitar que o              

leitor conheça a forma de expressão dessas personagens. Para além das características            

descritas e a construção de identidades feitas por Eliane Brum, há o lugar em que esses                

protagonistas se manifestam, por meio da sua linguagem, termos, gírias e vícios. Não há              

nenhum tipo de “correção”, seja gramatical ou de concordância, aplicados pela repórter. Tal             

postura não tira o valor de real, nem desvaloriza quem de fato são as pessoas abordadas nas                 

reportagens. A não alteração do que foi dito por cada personagem e a manutenção de seus                

modos de expressão contribuem para que as personagens digam quem são, sem,            

necessariamente, falar explicitamente sobre. Os relatos das personagens ganha destaque e           

valor. As opiniões, observações e sentimentos são expressos de forma genuína, por meio de              

um discurso que diz para além das palavras. 

Ao rememorar com as personagens tudo que foi vivido por elas até se encontrarem no               

ponto atual, o leitor compreende o quanto a usina causa mal e violenta. O resgate de                

memórias das personagens possibilita uma leitura mais aprofundada dos sujeitos, para além da             

pessoa descrita naquele determinado momento de sua vida. A reconstituição da história            

apresenta as trajetórias de vida e o que levou cada um a ser quem é e a situação em que se                     

encontra atualmente. A narrativa se enriquece, a base de informação aumenta e reforça a              

complexidade da hidrelétrica. 

Belo Monte não é apenas a terceira maior usina do mundo, mas uma construção que               

destrói um espaço, que coloca vidas em perigo, espécies em extinção, danifica um rio,              

desmata a floresta amazônica e dizima a cultura de um povo. Refazer os passos de Raimunda                

até encontrar na ilha seu lugar de sustento, estabilidade, reconhecimento. Relembrar o modo             

de vida de Maria e os hábitos cotidianos, que tinha a floresta como quintal. Acompanhar a                

infância de Alice e sua relação com o Xingu, um elemento com grande valor simbólico e                

cultural para uma tribo que leva o rio em seu nome. Caminhar com as personagens no                

processo de remontagem de suas lembranças contribui para a compreensão da formação de             

identidade de cada um, seu vínculo com o espaço e, dessa forma, a intensidade dos impactos                

da obra na vida de cada personagem. 

A jornalista também se utiliza de artifícios estilísticos para descrever pessoas e            

espaços, mas, principalmente, para frisar as diferenças de conduta, postura e concepção entre             
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os ribeirinhos e indígenas e os responsáveis pela hidrelétrica, Estado e Norte Energia. Por              

meio de metáforas, jogos de palavras e paralelos, a jornalista mostra como a vida da               

população é desvalorizada e desrespeitada. Apenas o interesse de poucos é considerado na             

tomada de decisão sobre os caminhos a usina. As escolhas de cada ribeirinho, indígena e suas                

convicções são submetidas à prevalência das decisões dos responsáveis de Belo Monte. Não             

há um espaço de diálogo e compreensão. Destacar estas diferenças e a posição de              

superioridade tomada pelo Governo Federal e Norte Energia evidencia a agressividade e o             

risco da obra. O estabelecimento de comparativos entre os dois lados garante a leitura da               

desestabilização e desamparo sentidos pela população que vive no entorno do Xingu, pois se              

sente ameaçada por aqueles que deveriam as proteger e garantir seus direitos. 

A imersão da repórter nas realidades narradas por ela e o envolvimento com as pessoas               

abordadas nas reportagens permite ao leitor uma aproximação sobre o que e quem são              

retratados. A atuação da repórter enquanto flâneur possibilita a experiência de vivência de             

outras realidades, distantes não apenas geograficamente dos leitores. Como aponta Torres e            

Procópio (2014), quando o jornalista assume o papel de flâneur, há uma diminuição na              

distância e no isolamento dos sujeitos, que junto com o repórter, mergulham em cenários e               

cotidianos de cidadãos comuns. O relato das pessoas ganha espaço e valor, desconsiderados             

em produções tradicionais. A relação estabelecida entre jornalista e personagem tem força,            

não se mantém em um simples contato, mas em um processo de conhecimento e              

reconhecimento do outro. O leitor acompanha o repórter no processo de entendimento e             

compreensão do contexto vivido por cada pessoa. Nas reportagens analisadas, é perceptível o             

envolvimento de Eliane Brum com as pessoas narradas por ela. A jornalista é uma              

representante de grande parcela da população que não conhece a realidade da região. Para a               

repórter, a conjuntura retratada também não é comum. Os momentos nos quais a profissional              

reflete sobre o que observa e ouve e divide com o público suas percepções, angústias, dúvidas                

e surpresas estabelece também um vínculo com aqueles que também se encontram em um              

processo de entendimento sobre o significado da obra na vida da população. Em diferentes              

momentos, em especial, na reportagem a “Casa é onde não tem fome”, a jornalista faz uma                

reflexão sobre as diferenças de realidades vividas entre ela e Otávio das Chagas. A repórter               

conversa com o leitor ao expor também seus sentimentos, sensações e percepções diante das              

histórias ouvidas e realidades encontradas, por meio de suas reflexões.  
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A escolha por imergir em temáticas fora da agenda de grandes veículos e a              

aproximação com quem é retratado dão um tom mais humano às produções. Eliane Brum leva               

o leitor pelo braço em sua caminhada de escuta do outro. Os laços criados pela jornalista com                 

as personagens e a revisita feita a elas em mais de uma reportagem reforça também o vínculo                 

personagem-leitor. 

Uma leitura do real por meio de uma estrutura narrativa proporciona ao público uma              

leitura da unidade. As conexões entre personagens e histórias retratadas contribuem para esta             

construção do todo. Antonia Melo participa de quatro das sete produções analisadas. A             

personagem apresentada em “O dia em que a casa foi expulsa de casa” tem seus traços                

reforçados conforme retorna em outras reportagens, visto que a figura de resistência popular             

representa a possibilidade de vida em meio a destruição do Xingu e da floresta. 

A descrição das relações entre as diferentes personagens abordadas não só contribui            

para a compreensão dos vínculos que os sujeitos mantinham no espaço em que viviam e seus                

significados, mas também constrói uma relação do leitor com elas, pois o público acompanha              

e convive com estas pessoas ao longo das narrativas. Como descreve Motta (2005), as              

realidades ganham forma de narrativa inédita por meio da narrativa jornalística. Ao seguir             

com as personagens por mais de uma reportagem, a leitura se torna mais aprofundada e               

complexa. João e Raimunda e Otávio e Maria protagonizam quatro das sete produções             

estudadas. As narrativas se conectam por acompanhar as mesmas personagens em novos            

capítulos de suas buscas por reconhecimento.  

A partir das análises realizadas nas sete reportagens selecionadas, em diferentes           

aspectos, é possível compreender como os relatos humanizados nas reportagens da jornalista            

constroem a narrativa sobre Belo Monte. Abordar dados sobre a usina hidrelétrica em um              

texto que atenda aos padrões do jornalismo tradicional já desempenharia o papel informativo             

da profissão. Apontar que, somente em 2015, 516 Km² de áreas foram alagadas para a               

construção de barragens e que 230 famílias já foram expulsas de suas casas para a construção                

da hidrelétrica já causaria algum impacto. Entretanto, a narrativa ganha outro olhar quando             2

ganha um rosto, uma identidade. O leitor se aproxima e compreende a dimensão de Belo               

Monte quando conhece as histórias dos sujeitos atingidos pelas obras, suas vivências,            

emoções, opiniões. A humanização coloca o leitor na narrativa. O ritmo acelerado do dia a dia                

2 Informações retiradas do vídeo “Drone mostra área alagada para abastecer Belo Monte”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=BCX2rpMFc0A> Acesso em: 15 out 2018 
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gera uma leitura fria e superficial dos fatos. Grande quantidade de informação para ser              

processada e os sentidos se perdem, se absorve muita informação, mas não se pensa sobre,               

não há reflexão. Porém, narrativas que têm como eixo central histórias humanas aproximam,             

geram empatia e resignificam a informação. Os dados ganham peso. 

Motta (2005) descreve que a narrativa jornalística se constrói por meio da            

apresentação de histórias reais com efeitos de sentido. Tal ocorrência pode ser visualizada nas              

reportagens analisadas. As produções geram os sentimentos de raiva, compaixão, empatia, ao            

apresentar situações e pessoas distantes da realidade de boa parcela da população. Enxergar o              

outro, com suas inúmeras camadas, certezas e dúvidas, erros e acertos e a compreensão da               

complexidade da vida proporcionam uma leitura ampla e sensível a respeito dos fatos. 

Por natureza, o jornalismo deveria desempenhar o papel de porta voz, fornecer o              

espaço para diferentes falas. Contudo, a realidade se mostra diferente. Há um distanciamento             

do repórter da rua, das pessoas. Em meio a um dos momentos mais delicados do contexto                

atual, o profissional deve se voltar à responsabilidade social que carrega o jornalismo. Sair a               

campo, ouvir diferentes pessoas, o que elas têm a dizer, suas experiências, bagagens,             

percepções. Devemos produzir narrativas de pessoas para pessoas. Evidenciar e trazer ao            

debate questões de importância a todos, mas acima disso, dar espaço para que todos sejam               

ouvidos, para que suas demandas sejam compreendidas, suas histórias e identidades           

respeitadas. Produções de interesse humano são importantes ferramentas sociais, ainda mais           

em um país com histórico de invisibilização, marginalização e tentativas de silenciamento de             

diversos grupos. Desenvolver narrativas de cunho humanitário permite um outro olhar sobre o             

próximo, mais sensível, respeitoso, promove a compreensão de outras realidades, nos tira da             

bolha, nos faz refletir, mudar. Jornalismo com protagonismo de outras vozes, outros espaços e              

uma leitura plural de vidas plurais deveria ser pleonasmo. Assim o compreendo e assim o               

farei. 
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