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Resumo 

O presente estudo ancora-se nos pressupostos da micro-história na tentativa de 

compreender como o jornalismo e a história representam a vida das pessoas comuns na 

narrativa jornalística. O teórico Carlo Ginzburg é o autor basilar para o 

desenvolvimento da investigação sobre o “livro de repórter” O Olho da rua. No artigo 

serão analisadas as reportagens A floresta das parteiras e A guerra do começo do 

mundo. O trabalho articula-se ainda com as discussões apontadas pelos comentadores 

Henrique Espada Lima (2006) e Carlos Antonio Aguirre Rojas (2012). 
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Introdução 

 

O presente artigo busca pensar os sujeitos subalternos na prosa jornalística de Eliane 

Brum
3
. Nessa perspectiva serão analisadas as reportagens A floresta das parteiras e A 

guerra do começo do mundo presentes no “livro de repórter” O olho da rua. A pesquisa 

adota como aporte teórico-metodológico a micro-história italiana, tendo-se as pesquisas 

de Carlo Ginzburg como o leitmotiv para se discutir a presença das pessoas comuns na 

tessitura da prosa jornalística. 

Carlo Ginzburg serve de parâmetro para se analisar os contextos sociais, históricos 

e, por extensão, jornalísticos a partir de uma escala reduzida de observação. O autor 

subverte o cerne dos estudos históricos tradicionais ao deslocar as investigações de um 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, na linha de pesquisa Linguagem e 

Práticas Jornalísticas, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Professor efetivo do curso de Jornalismo 
da Universidade Federal do Acre (UFAC). Bolsista Prodoutoral (Capes). E-mail: aquinei@gmail.com. 

 
3 A jornalista se destaca pela qualidade textual, preocupação estética na forma de escrever sobre o cotidiano e sua 

predileção por uma narrativa humana – centrada nas pessoas e nos “desacontecimentos”. Brum trabalhou durante 
onze anos como repórter do jornal Zero Hora, em Porto Alegre, e dez como repórter especial da Revista Época, em 

São Paulo. Publicou os livros Coluna Prestes: o avesso da lenda (1994); A vida que ninguém vê (2006); A menina 

quebrada e outras histórias (2013); Meus desacontecimentos: a história da minha vida com as palavras (2014); O 

olho da rua (2008, 2017), além do primeiro romance, Uma duas (2011). Também codirigiu os premiados 
documentários Uma história Severina e Gretchen filme estrada. 
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paradigma macro para um modelo micro. Seus trabalhos focalizam os indivíduos em 

detrimento dos agregados anônimos de longa duração. 

Zorzal (2014) destaca que a microanálise proposta por Ginzburg baseia-se na 

redução da escala de observação. O objetivo não é transformar os elementos individuais 

em conhecimento generalizado, “mas destacar particularidades” (ZORZAL, 2014, p. 

79).  

O estudo referente à pesquisa micro-histórica surge nos anos 1970 em 

contraposição às abordagens centralizadas no estudo serial dos arquivos e documentos. 

Isso significa que a opção por uma escala particular de observação resulta em efeitos de 

conhecimento distintos. A variação de escala não quer dizer ampliar ou diminuir o 

corpus, porém, consiste em analisar as mudanças na forma e na trama. 

Os sujeitos presentes na prosa de Brum são formados a partir da singularidade, 

representatividade, exemplaridade e notoriedade dentro de um conjunto singular de 

mediações socioculturais.  

 

Micro-história  

 

 O jornalismo desenvolvido por Eliane Brum, em O olho da rua, pode ser 

analisado à luz das matrizes analíticas presentes na micro-história italiana. O relato de 

Brum desvia a pauta jornalística das discussões hegemônicas para uma abordagem em 

que o sujeito comum aparece como o articulador social.  

 Observa-se, nesse sentido, uma aproximação do campo jornalístico com a micro-

história no que diz respeito à forma como se articulam os discursos, os sujeitos e os 

aspectos culturais. Pensar a narrativa jornalística de Eliane Brum a partir do arcabouço 

teórico da micro-história italiana constitui um trabalho de reflexão epistêmica – porque 

permite trazer para o primeiro plano as discussões sobre os anônimos e a constituição 

microanalítica dos contextos sociais e culturais. Para entender como as análises da 

micro-história podem auxiliar na compreensão da prosa jornalística de Brum é 

necessário investigar como essa corrente historiográfica se estruturou, quais são suas 

ferramentas de análise e os principais pensadores. 
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Os primeiros debates sobre a micro-história remontam a década de 1970 em 

torno da revista Quaderni Storici
4
 – fundada em Ancona por Alberto Caracciolo - 

durante o outono de 1965. A revista mais tarde seria editada em Bolonha com a 

colaboração de diversos historiadores ligados à micro-história, como Edoardo Grendi, 

Carlo Poni, Giovanni Levi e Carlo Ginzburg. 

Henrique Espada Lima (2006) explica que é em torno da revista Quaderni 

Storici que os principais textos programáticos e os primeiros trabalhos influenciados 

pela micro-história irão aparecer.  

Os Quaderni Storici são marcados por uma clara atitude interdisciplinar. A 

revista começa a ocupar um espaço destacável frente às demais publicações de história 

na Itália, como os Studi Storici, revista do Instituto Gramsci e a tradicional Rivista 

Storica Italiana. Suas discussões estão centradas na “amostra”, isto é, afasta-se de uma 

perspectiva epistemológica de se pensar o regional a partir do nacional; pelo contrário, 

tenta-se entender a “história local”, seus sujeitos e suas problemáticas a partir de um 

recorte circunscrito de análise.   

Carlos Antonio Aguirre Rojas (2012) alerta para a perspectiva problemática 

contida no termo micro-história que, ao contrário do que se pode supor, não busca 

pensar uma história de microespaços, microrregiões ou microlocalidades, isto é, “uma 

história local ou de espaços pequenos -, mas antes uma nova maneira de se enfocar a 

história” (2012, p. 89). Desse modo, o caminho traçado pela micro-história italiana 

sedimenta suas bases sobre os procedimentos de mudança de escalas no âmbito de 

observação e também de análises pormenorizadas das problemáticas históricas. 

 

Isso significa que ela utiliza o acesso aos níveis “micro-históricos” – as escalas 

pequenas ou reduzidas de observação, que podem ser locais, mas também 

individuais ou referidas a um fragmento, uma parte ou um elemento de uma 

realidade qualquer – como espaço de experimentação e de trabalho, como 

procedimento metodológico para o enriquecimento da análise. (ROJAS, 2012, 

p. 89) 

 

                                                 
4 Rojas (2012) explica que a revista Quaderni Storici se constitui como o espaço de expressão e propagação da 

perspectiva micro-histórica na Itália. Inicialmente chamada de Quaderni Storici delle Marche, a revista traz em seu 

número inicial, a primeira tradução italiana do famoso artigo de Fernand Braudel “História e ciências sociais: a longa 

duração”. Em 1970, depois da reorganização de seu comitê e de perder o complemento “delle Marche”, o periódico 
passa a funcionar como o principal espaço de concentração e de difusão da corrente micro-histórica. A partir de 1981, 

Carlo Ginzburg e Giovanni Levi publicam pela editora Einaudi, a coleção Microstorie, que passa a concentrar grande 

parte dos pensamentos, das publicações e do arcabouço teórico-metodológico da micro-história italiana. Nesse 

período, a revista Quaderni Storici perde parte de seu status de núcleo estruturador dos principais debates sobre a 
micro-história. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

 Nas páginas dos Quaderni Storici, os debates acerca do estudo microanalítico 

envolvendo a família e as comunidades do Antigo Regime são desenvolvidas por 

Edoardo Grendi, Giovanni Levi e Gérard Delile. O diferencial desses estudos iniciais, 

além de uma aproximação com a história oral e com a antropologia, dizia respeito à 

escala de análise. Em vez de se focalizar nas instâncias de longa duração e em vastos 

espaços geográficos, os estudos apontavam para uma investigação sobre comunidades, 

grupos familiares e indivíduos. Optava-se, portanto, por uma escala reduzida de 

observação. 

 

A justificativa dessa redução de escala estava no fato de que apenas no âmbito 

“microscópico” seria possível articular de modo mais consistente os vários 

perfis que as fontes seriais produziam – originalmente independentes entre si – 

em uma compreensão coerente da realidade social. As fontes seriais, tratadas 

em escala reduzida, não deveriam, portanto, ser consideradas apenas 

separadamente. Ao contrário, seriam combinadas entre si de modo a revelar, 

ainda que indiretamente, o conjunto de estratégias comuns e individuais que 

constituem o concreto das relações sociais. (LIMA, 2006, p. 62)  

 

 

 A escala reduzida de observação constitui um elemento importante para se 

pensar  os contextos microssociais – uma vez que permite uma visão mais ampla das 

dinâmicas cotidianas. Isso significa que a opção por uma escala particular de 

observação resulta em efeitos de conhecimento distintos. A variação de escala não quer 

dizer ampliar ou diminuir o corpus, porém, consiste em analisar as mudanças na forma e 

na trama. Atrelada à ideia de escala, apresenta-se a do “método nominativo”.  

Lima (2006) pontua que, em termos gerais, o “método nominativo” significa um 

exame histórico caracterizado pela interrogação sobre um espaço delimitado e pela 

necessidade de reconstituição da teia que reveste o tecido social em que os sujeitos estão 

inseridos.  

Dessa forma, como destaca Ginzburg, Poni e Castelnuovo (1991), em “O nome e 

o como”, a pergunta sobre o sujeito reconstitui as estruturas sociais. Os autores definem 

a micro-história como uma “prosopografia a partir de baixo”, isto é, apresentam-na 

como uma busca para reconstituir uma biografia coletiva, tentando colocar em primeiro 

plano as ações e pontos de vistas das chamadas classes subalternas. 

 A corrente historiográfica italiana erige suas linhas temáticas e metodológicas, 

sustentando-se sob as bases da microanálise e da redução da escala de observação. A 

primeira tem as redes de relações sociais como processo catalisador e definidor. A 
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segunda operação desdobra-se sobre problemas historiográficos, tendo as biografias e os 

estudos de caso como corpus de investigação privilegiados.  

A micro-história trouxe para o primeiro plano as discussões referentes aos 

sujeitos marginalizados, subalternos, as pessoas comuns. Nessa senda, destacam-se as 

obras O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela 

Inquisição (publicado em 1976), de Carlo Ginzburg, e A herança imaterial: trajetória 

de um exorcista no Piemonte do século XVII (lançado em 1985), de Giovanni Levi.  

Igor Sacramento (2014) ressalta que os trabalhos de Ginzburg e Levi procuram 

engendrar novos amálgamas entre o particular e o geral ao restringir a escala de análise 

ao plano do indivíduo comum: 

 

No lugar dos grandes personagens tidos como responsáveis pelos grandes 

acontecimentos, passou a fazer parte da história sujeitos subalternos, comuns e 

esquecidos. Por conta disso, a microanálise histórica se estruturou no jogo entre 

a descrição detalhada do que é enfocado com a relação com o contexto social 

mais amplo e que passa a ser complexificado pela análise do microssocial. 

(SACRAMENTO, 2014, p. 167) 

 

A microanálise tem se constituído como uma metodologia importante para o 

trabalho dos historiadores, principalmente, por ajudar na reconstrução de trajetórias e 

biografias. A questão central passa a ser a de problematizar os sujeitos colocando-os em 

diferentes contextos e relações sociais, salientando semelhanças e, principalmente, 

diferenças. Trazendo Carlo Ginzburg (2007) ao debate: 

 

Reduzir a escala de observação queria dizer transformar num livro aquilo que, 

para outro estudioso, poderia ter sido uma simples nota de rodapé numa 

hipotética monografia sobre a Reforma protestante no Friul. (...) Pouco a pouco 

me dei conta de que uma grande quantidade de acontecimentos e conexões que 

eu ignorava totalmente contribuiu para orientar as decisões que eu imaginara 

tomar automaticamente: um fato em si banal, mas sempre surpreendente, porque 

contradiz as nossas fantasias narcísicas (GINZBURG, 2007, p. 264). 

 

Sob a perspectiva da microanálise, os acontecimentos e fatos assumem uma 

dimensão social, em que as narrativas articulam os sentidos e promovem o 

aprofundamento dos aspectos históricos – tomando como termo central o indivíduo – 

em contraposição aos valores arraigados que colocam em primeiro plano a história 

social dominante. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

Em duas obras bastante destacáveis, A vida que ninguém vê e O olho da rua, 

Brum apresenta personagens como habitantes de favelas e trabalhadores que executam 

atividades simples e modestas. Mostra, por exemplo, a vida de um carregador de malas, 

uma mulher analfabeta cujo sonho é aprender a ler, parteiras que moram nas florestas da 

Amazônia, garimpeiros e idosos abandonados em casas de repouso.  

Para Ercio do Carmo Sena Cardoso (2016), diferente das bases do jornalismo 

referencial, a escrita de Brum prioriza “as vozes ordinárias”. A autora de O olho da rua 

deixa cair um olhar oblíquo sobre as fontes institucionalizadas, isto é, os valores-notícia 

que guiam sua prática estão assentados sob as bases da imersão no cotidiano e pela 

“visibilidade dos esquecidos sociais”. 

Apreende-se a partir de Cardoso (2016) que o lugar de estudo sobre os anônimos 

configura-se como campo aberto à problematização. Essa atitude permite determinar a 

identidade dos sujeitos, os lugares sociais que ocupam, suas posições hierárquicas e o 

seu ordenamento para se colocar na disputa das representações sociais.  

 

A floresta das parteiras e A guerra do começo do mundo 

 

 Andréa Cristiana Santos (2014) pondera que a micro-história configura-se como 

um percurso metodológico que pode possibilitar a construção de uma “história dos 

sistemas comunicativos, a partir da trajetória individual” (2014, p. 2). Nessa senda, os 

estudos de Carlo Ginzburg permitem, sob essa perspectiva, a arquitetura de uma 

modalidade de jornalismo centrado nos aspectos individuais, nas relações com o outro e 

nas formas de sociabilidades das classes subalternas na narrativa jornalística.  

A figura do jornalista investe-se de uma série multifacetada de contextos e 

sujeitos com a finalidade de compreender e problematizar os fenômenos que medeiam 

os espaços histórico-sociais. Rompe-se com o tom homogeneizador da teia social (que 

privilegia a história vista de cima), deslocando-se para a ambiência dos processos 

individuais das classes subalternas - como forma de entender e articular contextos 

sociais, políticos e culturais.  

Sob esse viés é que se julga que os parâmetros da microanálise e da redução da 

escala de investigação podem ser problematizados à luz das reportagens A floresta das 

parteiras e em A guerra do começo do mundo. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

Para compor o enredo da reportagem A floresta das parteiras, Eliane Brum viaja 

ao Amapá – que no momento da escrita do texto – era o estado brasileiro recordista em 

partos normais. A narrativa da jornalista gaúcha é entrecortada pela descrição dos rios 

sinuosos e pelo ritmo dos remos, pela apresentação da floresta e, principalmente, por 

trazer para o âmbito de discussão a atividade “das pegadoras de meninos”. 

A história é urdida pelas vozes das parteiras. Nos locais em que não há 

maternidades, os pequenos vêm ao mundo pelas mãos das apanhadoras de crianças. A 

narrativa é tecida pelas “personagens” Maria dos Santos Maciel, a Dorica; Jovelina 

Costa dos Santos; Rossilda Joaquina da Silva; Tereza Bordalo; Cecília Forte; Delfina 

dos Santos; Maria Labonté; Maria Rosalina dos Santos; Nazira Narciso e Juliana 

Magave de Souza. 

Já em A guerra do começo do mundo, a atenção de Eliane Brum recai sobre o 

conflito judicial envolvendo a demarcação da reserva indígena Raposa-Serra do Sol, em 

Roraima. Na reportagem, a autora de O olho da rua não se atém a relatar as contendas 

que põem em campos antagônicos as figuras dos arrozeiros, dos indígenas e do exército. 

Sua narrativa se constitui a partir da arquitetura de diferentes vozes - de anônimos a 

figuras hegemônicas. O objetivo é tentar capturar a complexidade dos contextos sociais 

e a heterogeneidade dos sujeitos que compõem a sociedade roraimense. 

As reflexões sobre as reportagens A floresta das parteiras e A guerra do começo 

do mundo são atravessadas também pelo conceito de “livro de repórter” proposto por 

Beatriz Alcaraz Marocco (2010, 2016) e Angela Zamin (2011). Diferentemente da 

perspectiva de Edvaldo Pereira Lima (2009) que concebe o livro-reportagem como 

veículo impresso “não-periódico que apresenta reportagens em grau de amplitude 

superior ao tratamento costumeiro nos meios de comunicação jornalística periódicos” 

(2009, p. 26), a noção de “livro de repórter”, para Marocco, sustenta-se no valor 

hermenêutico do jornalismo, guiando-se pela crítica e pela interpretação. A 

pesquisadora corrobora que: 

 
Trata-se de um tipo de texto que se ocupa do jornalismo, para dele elaborar 

outro texto que oferece o desvendamento de certos processos jornalísticos, ou a 

crítica dos mesmos, em operações de produção de sentidos, em que o jornalista, 

naturalmente, fará um exercício de interpretação criativa do que é considerado 

jornalismo (MAROCCO, 2010, p. 5). 
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Zamin (2011) reitera que por meio da tessitura da narrativa, os “livros de 

repórteres” expõem um conjunto de práticas, formulam comentários e permitem 

“complexificar a compreensão do próprio jornalismo” (2011, p. 394). 

 As reportagens em análise permitem a apropriação dos conceitos de micro-

história e de “livro de repórter” para se pensar a constituição das narrativas jornalísticas. 

Marocco (2016) explicita que para Eliane Brum o texto jornalístico é substantivo, isto é, 

a tessitura da narrativa ancora-se na investigação, apuração e na escuta. A descrição e o 

aprofundamento sobre as “personagens” retratadas nunca constitui um mero bordado em 

prosa, mas apresenta-se como uma unidade de sentido para a composição do enredo da 

reportagem. Para a jornalista gaúcha, o bom jornalismo é aquele que sabe ouvir os 

silêncios, que assimila as sutilizas e que se desloca em direção ao outro.  

 Para abarcar a dimensão social, cultural e política que desempenham as 

parteiras, Brum despe-se do regime de práticas do jornalismo e direciona-se para o 

íntimo de suas entrevistadas. O ouvir se converte em uma atitude heurística, 

interpretativa. Para a autora de O olho da rua 

 

O que as pessoas falam, como dizem o que têm a dizer, que palavras escolhem, 

que entonação dão ao que falam e em que momentos se calam revelam tanto ou 

mais delas quanto o conteúdo do que dizem. Escutar de verdade é mais do que 

ouvir. Escutar abarca a apreensão do ritmo, do tom, da espessura das palavras – 

e do silêncio. (BRUM, 2008, p. 37) 

 

  

 Em A floresta das parteiras e em A guerra do começo do mundo, observa-se que 

a construção da narrativa alicerça-se sob a perspectiva da microanálise e da redução da 

escala de observação, centrando-se nos sujeitos. Tais aspectos podem ser percebidos nos 

excertos a seguir: 

 

Do interior da floresta, elas vão surgindo tímidas, silenciosas. De pés no chão, 

sandálias de borracha. São pobres, as parteiras. Muitas nem dentes têm. Outras 

só comem farinha de tapioca. Ajudar a humanidade a vir ao mundo nunca lhes 

rendeu um tostão. “O que eu mais queria nesta minha vida era uma cama 

bonita”, suspira Cecília Forte, 66 anos, que nunca conheceu outro pouso para o 

corpo que não fosse uma rede de algodão. Quando a fome aperta o ventre, o 

coração capitula, ameaça parar. Moldada em casca dura, Cecília resiste. De 

partejar, ela confessa que nem gosta tanto. “O que eu mais gosto é de remendar 

roupa velha. Por quê? Ora, acho que todo velho gosta de remendar a roupa. É 

um pouco como remendar a vida. Todos dois, um pelo outro.” (BRUM, 2008, p. 

32-33) 
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Numa manhã comum no sul de Roraima, a maranhense Cleonice Conceição, de 

36 anos, despenca do ônibus, traz no corpo a poeira dos caminhos. A fome 

azeda o estômago, o medo escala o esôfago. Pela mão arrasta os dois filhos, 

Silene, de quinze, e Rosenildo, de oito, assustados como ela, resignados 

também. Carregam um colchão emprestado, meia dúzia de roupas, as escovas 

de dentes penduradas na caixa de papel. Cleonice não tem um centavo. Gastou 

tudo o que amealhou com a venda de um guarda-roupa e de uma mesa na 

viagem de Santarém, no Pará, a Rorainópolis, a porta de entrada de Roraima. 

Não tem para onde ir. (BRUM, 2008, p. 49) 

 

 As vidas de Cecília Forte e Cleonice Conceição trazem para o plano da análise 

as minúcias dos contextos sociais. As duas fazem parte, respectivamente, das 

reportagens A floresta das parteiras e A guerra do começo do mundo. No fragmento 

percebe-se algumas características da micro-história, como a pesquisa exaustiva das 

fontes, a exposição narrativa do fato e a descrição pormenorizada das “personagens” e 

realidades.  

O enredo representa uma mudança epistemológica no tratamento que é dado às 

fontes – porque rompe com o espaço sacralizado das personalidades hegemônicas – 

trazendo para a zona de discussão as narrativas oblíquas dos sujeitos anônimos, como 

pode ser percebido nas figuras da parteira Cecília e da retirante Cleonice. 

Essa escrita nas bordas se deve às táticas de resistência utilizadas por Eliane 

Brum – o que redunda em um modo particular de apurar os “desacontecimentos” e 

também à arquitetura de uma narrativa que se equilibra nas margens, tendo como 

leitmotiv os sujeitos subalternos. Marocco (2016) explica que para a autora de O olho da 

rua, a notícia não emerge como uma matriz da prática jornalística unicamente, mas 

como uma escolha histórica, cultural, política e econômica. 

A prosa de Brum opta pelos sujeitos comuns como forma de assimilar os 

aspectos históricos e culturais. Dessa forma, a jornalista gaúcha consegue adentrar por 

paisagens mais densas do tecido social e compreender como se formam as redes de 

relações de sentido, a estrutura social em suas complexas nuances e como se 

estabelecem a história dos sujeitos subalternos.  

Alicerçada sob essas diretrizes, Brum engendra uma espécie de narrativa em 

palimpsesto, em que os diálogos enredados com os sujeitos subalternos processam um 

universo heterogêneo de realidades, reproblematizam contextos e instauram novas 

interpretações sobre o mundo. A prosa de Brum busca trazer para a tessitura da 

reportagem as fraturas e as incongruências que atravessam os contextos históricos e 

culturais.  
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A percepção sobre o mundo social alicerça-se, como se vê, na premissa de 

resgate das estratégias individuais e de grupos para assimilar de que maneira são 

processadas situações particulares no âmbito social da grande escala. Essa alquimia de 

visões de mundo pode ser percebida no conjunto de cenas alinhavadas por Eliane Brum 

para a composição das reportagens investigadas.  

A heterogeneidade que perpassa o sistema de normas sociais é verificada por 

meio do compósito de sujeitos e de vozes enredados na trama da sociedade roraimense, 

por exemplo. Fato constatado por meio do surgimento de “personagens” como o 

Maurício Habert Filho, do suíço Walter Vogel, do general Claudimar Magalhães Nunes, 

dos ianomâmis Chicão e Davi Kopenawa, dos arrozeiros Paulo César Quartiero e Genor 

Faccio e da retirante Cleonice Conceição, com os filhos e o esposo, Francisco Gildo dos 

Santos.  

As reportagens A floresta das parteiras e A guerra do começo do mundo 

apontam, sob esse viés, para a impossibilidade de o contexto social ser concebido como 

um continuum homogêneo, uma vez que a realidade é resultado do fazer humano, 

apresentando-se, portanto, como um dado problemático e complexo. Deduz-se, assim, 

que tanto a narrativa jornalística de Eliane Brum quanto a micro-histórica estão 

assentadas sob o mesmo terreno rugoso, alimentando-se dos mesmos sulcos e 

depressões. E é no conjunto desses interditos que as vozes subalternas alcançam 

repercussão e emergem como constructo social. 

 

Considerações finais 

 

Refletindo a partir dos termos conceituais da micro-história, apreende-se que a 

prática jornalística centrada na configuração social, econômica e política, permite a 

enunciação de um discurso e de uma narração que problematize e complexifique as 

distintas realidades que compõem o contexto social. Dessa forma, o jornalismo pode ir 

além dos maniqueísmos, permitindo-se lançar um olhar heurístico sobre os fatos que 

compõem a realidade social e histórica. 

A procura por garantir espaço à multiplicidade de vozes sociais direciona a 

tessitura do enredo jornalístico a um recorte diferenciado do real e da factualidade das 

“personagens” representadas. Fazendo, assim, com que a intriga narrativa engendre 

novos interpretantes, sentidos e significados para o constructo sócio-histórico – que não 
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estejam centrados unicamente na história dos vencedores, mas que englobe a história 

das pessoas comuns.  

Apreende-se, desse modo, que a junção entre jornalismo e micro-história abre a 

possibilidade de uma síntese mais rica de compreensão e de fusão da história da 

experiência do cotidiano das pessoas com a temática dos tipos mais tradicionais de 

narrativa – articulando as histórias das pessoas comuns à biografia das classes 

hegemônicas.  
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