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Resumo  

 

Para além do jornalismo convencional e da factualidade, a reportagem em profundidade 

representada na forma de livro é um gênero requisitado por jornalistas assíduos por 

abordar temáticas sob o viés da literatura, em meio a uma vastidão de temas, fontes e 

objetivos possíveis. Entre os autores que discutem este tema, Lima (2009) apresenta 

uma gama de possibilidades para se compreender o livro-reportagem, que tem o relato 

humanizado e o jornalismo literário como características intrínsecas. O propósito deste 

trabalho é elucidar como tais recursos contribuem para a construção de um jornalismo 

mais sensível e humano. Constituem objeto de estudo as obras A Vida Que Ninguém Vê 

(2006) e O Olho da Rua (2008), ambos escritos pela jornalista e documentarista Eliane 

Brum, adotando-se a pesquisa bibliográfica como procedimento metodológico.   

Palavras-chave: livro-reportagem; jornalismo literário; relato humanizado.  

 

1. Introdução 

 

A produção jornalística tradicional assiste, a priori, a dois pilares: de um lado, a 

rotina de produção abalizada em informações a partir do viés de matérias factuais 

construídas em meio às orientações do lead e de outros poucos parágrafos, divulgando 

apenas dados básicos do fato retratado; na outra mão, se encontram aquelas produções 

que extrapolam o relato objetivo que responde as questões: o que, quem, quando, onde e 
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como e fazem uso de relatos mais detalhados, do olhar humanizado e da literatura para 

dar vida às suas publicações, indo além do requerido ao aprofundá-las a partir de dados 

quantitativos e qualitativos e que, de acordo com a ocasião, lançam as suas reportagens 

em forma de livros.  

 Este último tipo de produção geralmente se constitui a partir de abordagens 

sobre temáticas de caráter social impossíveis de serem retratadas nos moldes do 

jornalismo factual cabendo à reportagem em profundidade e suas técnicas de 

investigação, a missão de reportar certos dilemas sociais. Reportagem aqui entendida, 

nas palavras de José Marques de Melo (2009, p.23), como “o relato ampliado de um 

acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações que são 

percebidas pela instituição jornalística”. É através deste e de outros pilares - em alguns 

casos pouco explorados pela mídia convencional - que os livros-reportagem adquirem 

popularidade nos segmentos sociais e bancos universitários e demonstram a sua 

eficiência enquanto gênero jornalístico capaz de englobar várias possibilidades para 

jornalistas e leitores.  

 Lima (2009, p. 269) aponta que o livro-reportagem apresenta características 

semelhantes ao romance, pois “ambos visam ao conhecimento da realidade humana, são 

antropocêntricos. Ambos devem construir uma fórmula estética que torne ao leitor 

aprazível a leitura”. Além disso: 

 

[...] o livro-reportagem conduz um resgate histórico, a recuperação de 

um episódio épico, ampliando os limites temporais sobre os quais 
normalmente trabalha o jornalismo e aproximando-se da tarefa 

historiográfica, mas com sua própria especificidade, sem confundir-se 

com esta. Ao mesmo tempo, livros-reportagem dessa linha apresentam 

características paralelas à da modalidade literária conhecida como 
romance histórico (LIMA, 2009, p.269).  

 

 Surge, então, com o livro-reportagem, uma possibilidade de conhecer realidades 

pouco trabalhadas no jornalismo cotidiano, de embarcar no universo de outrem a partir 

de uma visão antropológica e etnográfica e de tornar eternos os acontecimentos, os 

cidadãos e as histórias de vida.  

Vale lembrar que se trata de um gênero jornalístico que ultrapassa o âmbito da 

mera transmissão de informação, o livro é antes de tudo um produto editorial que 
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cumpre também o papel de entreter o leitor, capaz de informar com qualidade e 

excelência e de transmitir conhecimentos válidos e preciosos. A Vida Que Ninguém Vê 

(2006) e O Olho da Rua (2008), obras que reúnem uma antologia de reportagens 

escritas pela jornalista e documentarista Eliane Brum, são exemplos desse tipo de 

narrativa, marca registrada de uma profissional que em meio à arte de escutar e de 

enxergar o mundo à sua volta, e que entre tantos outros nomes do jornalismo, faz uso do 

relato humanizado, da imersão no universo do outro e da literatura em suas narrativas 

para dar vida e sentido às personagens de suas histórias. 

 Tais produções foram escolhidas como objeto de investigação por constituírem 

referência quanto à humanização do relato e ao formato de crônica, gênero textual 

híbrido, de estrutura livre. A finalidade é apreender as técnicas empregadas pela autora 

em seu fazer jornalístico, bem como elucidar elementos como a humanização do relato, 

a imersão no universo a ser retratado e a escrita literária como recurso viável ao 

jornalismo. 

 Antes se faz relevante, contudo, dissertar a relação entre os dois campos, 

abarcando as características e o histórico deste gênero, cuja natureza é a hibridização 

entre os campos jornalístico e literário. Autores nacionais e internacionais contribuem, a 

partir de suas teses, para a compreensão do jornalismo literário, bem como para a 

concepção de livro-reportagem, ao qual a prática etnográfica mostra-se como um dos 

métodos mais imponentes e essenciais para a reportagem ampliada, sobretudo ao que 

tange questões sociais.  

 

2. Jornalismo e literatura: uma relação promissora 

 

No final da década de 1930, quando o mundo começou a sofrer os impactos da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o jornalismo literário já era consagrado, pelo 

menos nos Estados Unidos, como uma realidade consistente, cujas narrativas nem 

sempre eram redigidas por jornalistas, mas também por escritores de ficção, 

antropólogos, sociólogos, historiadores e outros profissionais. 

Deste modo, com a ascensão do jornalismo literário, o cenário da época      

estava perpassado por dilemas, conflitos e fatalidades a serem reportados por diferentes 

pontos de vista. Assim, Cornelius Ryan escreve um pano épico a partir do cenário do 



 

 

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

 

4 

 

Dia D, marcado pelo desembarque das tropas aliadas na Europa ocupada pelos nazistas, 

lançando o livro O mais longo dos dias, publicado em 1959.  

Tal como Ryan, John Hersey também foi inspirado pela guerra a cobrir o novo, 

descrevendo os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki e como eles afetaram a 

vida de milhares de pessoas a partir de uma série de depoimentos. Os editores da revista 

The New Yorker dedicaram as páginas da edição de 31 de agosto de 1946 às narrativas 

de Hersey, cujas histórias posteriormente foram convertidas em um dos livros-

reportagem mais consagrados em todo o mundo: Hiroshima. 

Lima (2009) afirma que, após a guerra, o desenvolvimento do jornalismo 

literário continua em periódicos e nos livros, buscando desvendar bastidores ou, em 

outras palavras, como os fatos acontecem. Nas décadas de 1960 e 1970, quando os 

Estados Unidos viviam uma transformação social, comportamental e no plano das artes, 

o new journalism experimenta o seu período de maior efervescência, indo em 

contrapartida aos princípios da objetividade e da imparcialidade. Neste sentido:  

 

Truman Capote já era um escritor de longa data – mas estava com a 

carreira em baixa – quando lança A sangue frio, denominando seu 
trabalho “romance de não-ficção”. Pouco depois, em 1968, outro 

ficcionista de reputação, Norman Maller, entra no jogo do new 

journalism, denominando seu Os exércitos da noite de “história como 
romance, romance enquanto história” (LIMA, 2009, p.196).  

 

O relato em forma de pirâmide invertida, com um parágrafo inicial determinado 

a responder aos critérios como, quando, onde, quem, porque e quando, já não era 

suficiente para contemplar os acontecimentos da época, e os autores citados 

anteriormente, além de muitos outros, resgataram a tradição do jornalismo literário, 

servindo de inspiração para jornalistas de outros países e abrindo, a partir da corrente do 

new journalism – que Tom Wolfe recusa chamar de movimento – uma porta de 

possibilidades vastas e demarcando algumas características e técnicas usadas 

anteriormente apenas em romance de ficção ou em contos. 

Wolfe (2005) explica que uma das características do new journalism é a 

amplitude no tamanho das matérias, cujas linhas ultrapassam os limites da rotina de 

produção convencionais e permitem narrar de forma mais aprofundada. O autor 

apresenta a possibilidade de, no novo jornalismo, mudar-se o ponto de vista da terceira 



 

 

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

 

5 

 

pessoa para a narração em primeira pessoa em uma mesma cena, bem como sair dos 

pontos de vista de diferentes personagens, ou optar pela voz onisciente do narrador, uma 

vez que a liberdade criativa é o ponto principal de qualquer obra do new journalism.   

Deste modo, com o desenvolvimento gradativo do new journalism, o jornalismo 

literário passa a ter um novo foco décadas mais tarde.  

 

Após a tragédia dos ataques terroristas em 11 de setembro de 2001, a 
modalidade desperta um interesse maior, novamente. É que o público 

percebe que os verdadeiros heróis daquele dia fatídico são pessoas 

comuns. Os bombeiros, policiais, paramédicos de Nova York, gente 
do povo, testemunhas, vítimas da tragédia [...] o público e a 

comunidade redescobrem o chamado jornalismo da intimidade [...] 

um campo particular do jornalismo literário que ganha esse nome 

provavelmente na década de 1990 e que tem um foco específico: a 
vida cotidiana das pessoas comuns (LIMA, 2009, p.403-404). 

 

 Portanto, o jornalismo literário, que sempre centralizou as suas histórias sob 

pessoas comuns, encontrou meios para cumprir essa função de uma forma mais intensa. 

Mas, afinal, o que é jornalismo literário? Para Pena (2005): 

 

Assim, defino jornalismo literário como linguagem musical de 

transformação expressiva e informacional. Ao juntar os elementos 

presentes em dois gêneros diferentes, transforma-os permanentemente 
em seus domínios específicos, além de formar um terceiro gênero, que 

também segue pelo inevitável caminho da infinita metamorfose. Não 

se trata da dicotomia ficção ou verdade, mas sim de uma 
verossimilhança possível. Não se trata da oposição entre informar ou 

entreter, mas sim de uma atitude narrativa em que ambos estão 

misturados. Não se trata nem de jornalismo, nem de literatura, mas 

sim de melodia (PENA, 2005, p.14).  

 

 Ainda sobre o conceito de jornalismo literário, o autor enfatiza: 

 

Não se trata apenas de fugir das amarras da redação ou de exercitar a 

veia literária em um livro-reportagem. O conceito é muito mais amplo. 
Significa potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os 

limites dos acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da 

realidade, exercer plenamente a cidadania, romper as correntes 
burocráticas do lide, evitar os definidores primários e, principalmente, 

garantir perenidade e profundidade aos relatos (PENA, 2005, p.6-7).  
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Assim, o autor considera que o conceito de jornalismo literário está fundamentalmente 

ligado a uma questão linguística, apontando, na última conceituação, o que no 

jornalismo literário chama de “estrela de sete pontas”, por se tratar de “um conjunto 

harmônico e retoricamente místico, como a famosa estrela” (PENA, 2005, p. 7).  

Diante das contribuições de Lima (2009), Wolfe (2005) e de Pena (2005) para 

compreender-se o jornalismo literário, subentende-se que o mesmo é empregado com o 

objetivo de dar uma liberdade estilística ao jornalista e ao leitor busca entreter, fazê-lo 

viajar por novos mundos, percorrer novos horizontes e conhecer novas realidades.  

A partir disso, a reportagem de profundidade ganha destaque por permitir uma 

alternativa eficiente de se “fazer jornalismo” de uma forma mais intensa, em todos os 

aspectos, oferecendo ao jornalista uma liberdade para imergir no mundo do outro e 

produzir os seus textos sem necessariamente preocupar-se com limites, assim como 

também ao leitor a possibilidade de não apenas manter-se informado sobre uma 

realidade, mas, sobretudo, ter a experiência de vivenciá-la por meio das palavras.   

 

3. O livro-reportagem e a extensão da pauta 

 

 Antes mesmo de se compreender as dimensões do livro-reportagem, torna-se 

necessário elucidar aquilo o que se entende por reportagem e refletir acerca dos detalhes 

que a diferenciam da notícia. Assim, alguns autores contribuem nesse aspecto, tal como 

José Marques de Melo ao afirmar:  

 

A notícia é o relato integral de um fato que já eclodiu no organismo 
social. A reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já 

repercutiu no organismo social e produziu alterações que são 

percebidas pela instituição jornalística (MELO apud LIMA, 2009, 
p.23). 

 

 Cremilda Medina (2009, p.23) a descreve como um dos meios possíveis para a 

conquista plena da democracia, pois trata-se da “forma de maior aprofundamento 

possível da informação social e, por outro lado, é aquela que responde melhor às 

aspirações de uma democracia contemporânea, com toda a plenitude até mesmo da 

utopia”, e conclui que “é justamente a pluralidade de vozes e a pluralidade de 

significados sobre o imediato e o real que fazem com que a reportagem se torne um 
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instrumento de expansão e instrumentação plena da democracia, uma vez que a 

democracia é polifônica e polissêmica”.  

 Já Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari concebem a reportagem como um dos 

gêneros jornalísticos e pontua:  

 
[...] a reportagem, como gênero, pressupõe o exame do estilo com que 
o jornalista articula sua mensagem. Significa também um certo grau 

de extensão e/ou aprofundamento do relato, quando comparado à 

notícia, e ganha a classificação de grande-reportagem quando o 
aprofundamento é extensivo e intensivo, na busca do entendimento 

mais amplo possível da questão em exame (SODRÉ e FERRARI, 

apud LIMA, 2009, p.24).  

 

 A partir das conceituações aqui elencadas, cita-se ainda, a partir de Muniz Sodré 

e Maria Helena Ferrari, algumas características presentes e que dão vida ao gênero 

jornalístico em análise, tais como a “predominância da forma narrativa”, a 

“humanização do relato”, o “texto de natureza impressionista” e a “objetividade dos 

fatos narrados”, elementos que constituem matéria prima para o livro-reportagem.  

 

Entendendo a reportagem como a ampliação da notícia, a 

horizontalização do relato – no sentido da abordagem extensiva em 

termo de detalhes – e também sua verticalização – no sentido de 
aprofundamento da questão em foco, em busca de suas raízes, suas 

implicações, seus desdobramentos possíveis -, o livro-reportagem é o 

veículo de comunicação impressa não-periódico que apresenta 

reportagens em grau de amplitude superior ao tratamento costumeiro 
nos meios de comunicação jornalística periódicos. Esse “grau de 

amplitude superior” pode ser entendido no sentido de maior ênfase de 

tratamento ao tema focalizado – quando comparado ao jornal, à revista 
ou aos meios eletrônicos -, quer no aspecto extensivo, de 

horizontalização do relato, quer no aspecto intensivo, de 

aprofundamento, seja quanto à combinação desses dois fatores 
(LIMA, 2009, p.26).  

 

 Percebe-se, diante desta definição, que o livro-reportagem, quase sempre escrito 

por um jornalista, apresenta ainda três condições especiais que os distinguem dos 

demais gêneros, tal como o conteúdo, correspondendo ao real, ao factual, além do 

tratamento, que deve ser eminentemente jornalístico a partir da linguagem, montagem e 

edição e a função, uma vez que pode abranger distintas temáticas e finalidades, desde 

que seu objetivo principal seja informar, orientar, explicar (LIMA, 2009, p.27-28). 
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Possibilita ao leitor uma narrativa mais aprofundada, a partir de abordagens 

intensivas e extensivas, para em forma e grande-reportagem externá-las ao mundo. 

Assim explica Lima (2009):  

 

Dos elementos que compõem o livro-reportagem como sub-sistema do 

jornalismo, seu catalisador, ou disparador, é a grande-reportagem, 

assim como no jornalismo cotidiano o catalisador é a notícia. São as 
técnicas da reportagem de que se vale o livro de relato do real para se 

comunicar (LIMA, 2009, p.39).  

 

 Para se produzir uma narrativa ampliada sobre um fato, sujeito ou realidade, 

cabe ao jornalista imergir na própria história que pretende compartilhar com o mundo. 

Diante disso, a prática etnográfica se faz presente como um dos recursos mais essenciais 

ao processo de produção de uma grande-reportagem, sobretudo ao que tange questões 

sociais. Para Rovida (2015, p.78), “a pesquisa de campo nos moldes da etnografia 

implica em ir ao mundo, ouvir as pessoas e, principalmente, observar para compreender 

aquilo que se passa”. 

A partir desta iniciativa, o resultado, de acordo com Lima (2009, p. 95), “é uma 

visão multiangular dos personagens, seu comportamento, seus problemas, sua 

realidade”. Deste modo, migra-se da entrevista para a observação participante à medida 

que o observador interage com o grupo no qual está inserido. “A grande-reportagem 

deve fugir do esquema cada vez mais rígido da produção industrial na imprensa. A 

observação intensa, demorada, torna-se, no geral, quase próxima ao impraticável sob 

tais condições” (LIMA, 2009, p.95).  

Para Travancas (2006) a observação participante, 

 
Significa que antes de mais nada o cientista social não se coloca 

ingenuamente, ou pelo menos não deve se colocar, em relação a sua 
presença no grupo. Ele deve estar atento ao seu papel no grupo. Deve 

observar e saber que também está sendo observado e que o simples 

fato de estar presente pode alterar a rotina do grupo ou o desenrolar de 

um ritual. Isso não quer dizer que ele também não deva ou não possa 
participar (TRAVANCAS, 2006, p.7).  

 

 Jornalistas que optaram por trabalhar com a reportagem de profundidade 

encontraram na etnografia uma aliada para as suas produções. Aqui no Brasil, muitos 

selaram seu nome na história das grandes-reportagens e no trabalho de campo como 
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Euclides da Cunha, em Os Sertões (1902); Caco Barcellos, em Rota 66 (1992) e 

Abusado – o dono do morro Dona Marta (2003) e Daniela Arbex, autora de Holocausto 

brasileiro – vida, genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil (2013) e Cova 

312 – a longa jornada de uma repórter para descobrir o destino de um guerrilheiro 

(2015). 

 Estes são apenas alguns exemplos de grandes nomes do jornalismo no Brasil. No 

entanto, é impossível falar sobre grandes-reportagens, imersão etnográfica e jornalismo 

literário sem citar o nome de Eliane Brum, que busca, sobretudo, através da arte de 

olhar e de escutar, compreender o outro e narrá-lo a partir de um relato humanizado.  

 

4. Eliane Brum: uma repórter em busca da literatura da vida real em A Vida 

Que Ninguém Vê e O Olho da Rua 

 

Nas entrelinhas de seus textos, Eliane Brum escreve a sua própria história 

enquanto profissional e, sobretudo, a de seus personagens. É por meio de palavras que o 

jornalista Caco Barcellos define a sua colega de profissão: “Ela renasce e se recria a 

cada reportagem [...]. Reportagem, para Eliane, é um ato de entrega, de envolvimento 

intenso entre quem fala e quem escuta, por meio de uma relação preciosa de confiança 

mútua entre repórter e personagem” (BRUM, 2008, p.4). Ela aponta o que a palavra 

representa para si enquanto jornalista:  

 
A palavra escrita me encarnou em um corpo onde eu podia viver. O 
corpo-letra. Ao fazer marcas no papel, com a ponta dura da caneta, 

entrei no território das possibilidades [...]. A literalidade que assinala 

meu estar no mundo, fazendo de mim uma geografia em que os 
sentimentos escavam quase mortes, encontrou uma mediação. Pela 

palavra escrita eu tornava-me capaz de transcender o concreto, 

transformar impotência em potência. Fui salva pela palavra escrita 
quando comecei a ler – e (talvez) em definitivo quando escrevi. E – 

importante – quando fui lida (BRUM, 2014, p.47-48). 

 

Tal como Eliane Brum, Clarice Lispector, outro grande nome não apenas da 

literatura, mas também do jornalismo, afirma encontrar na palavra escrita o sentido de 

viver. “Sou uma mulher que escreve porque, para mim, escrever é como respirar, faço 

para sobreviver” (LISPECTOR, 2011, p.117). Assim, neste mundo infinito de letras, 
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sílabas, substantivos, pronomes e de tantas outras classes gramaticais, Eliane faz uso de 

dois adjetivos para se autodefinir:  

 
Desde pequena sou uma olhadeira e uma escutadeira, raramente uma 

faladeira, e vou engolindo as novidades com os olhos e com os 

ouvidos, sempre ávida por mais. Foi isso o que fez de mim repórter, 
que é muito mais do que uma profissão, é um ser/estar no mundo 

(BRUM, 2013, p. 6, grifo nosso).  

 

Nascida em 23 de maio de 1966 no município gaúcho de Ijuí, Eliane é jornalista, 

escritora e documentarista, consagrada pelo Brasil a fora com mais de 40 prêmios de 

reportagem. Após o cargo que exerceu por nove anos no periódico Zero Hora, Eliane 

Brum migrou para a Revista Época, na qual trabalhou como repórter especial até 

meados de 2010. Atualmente, escreve artigos para os jornais El País e The Guardian.   

Suas principais publicações são: Coluna Prestes - o avesso da lenda (1994), A 

vida que ninguém vê (2006), O olho da rua – uma repórter em busca da literatura da 

vida real (2008), Uma duas (2011), A menina quebrada (2013) e Meus 

desacontecimentos (2014). Obras que a consagraram no contexto nacional e 

internacional e inspiraram uma legião de leitores ávidos pelo jornalismo, pela literatura, 

pelas histórias pequenas que se revelam como grandes relatos e por um novo olhar 

através das palavras, um olhar mais humano, mais fiel à realidade, mais vivo. A 

jornalista é mestra na “arte de escutar, ver e ouvir”, como ela mesma expressa em 

entrevista ao também jornalista Claudiney Ferreira:  

 

Eu vejo o escritor como um escutador. No caso da reportagem, ele é 

um escutador de personagens externos, de personagens que estão na 
vida real [...]. O processo de ir pra uma realidade outra, tu precisa se 

esvaziar da tua realidade pra alcançar aquela realidade outra, pra ser 

preenchida por aquela sonoridade que vem pela linguagem (BRUM, 
2010). 

 

Seu diálogo com o entrevistado ultrapassa pautas e conceitos pré-concebidos. A 

respeito da entrevista e do diálogo, Medina (1986) elucida que: 

 

Um leitor, um ouvinte ou telespectador sente quando determinada 

entrevista passa emoção, autenticidade, no discurso enunciado tanto 
pelo entrevistado quanto no encaminhamento das perguntas pelo 

entrevistador. Ocorre com limpidez, o fenômeno da identificação, ou 
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seja, os três envolvidos (fonte de informação – repórter – receptor) se 

interligam numa única vivência. A experiência de vida, o conceito, a 

dúvida ou o juízo de valor do entrevistado transformam-se numa 
pequena ou grande história que decola do indivíduo que a narra para 

se consubstanciar em muitas interpretações. A audiência recebe os 

impulsos do entrevistado, que passam pela motivação desencadeada 
pelo entrevistador, e vai se humanizar, generalizar no grande rio da 

comunicação anônima. Isto, se a entrevista se aproximou do diálogo 

interativo (MEDINA, 1986, p.5-6).  

 

 Diante do diálogo que Eliane procura estabelecer com seus entrevistados, 

destaca-se agora, para fins de análise, dois livros-reportagem de sua autoria: A vida que 

ninguém vê e O olho da rua, para, de fato, compreender por um viés aprofundado como 

a literatura, o relato humanizado e a imersão no universo do outro se encontram 

presentes na forma de narrar o mundo, ou melhor, a existência de mundos, 

desconhecidos e despercebidos na maioria dos casos. 

 Lançado em 2006, A vida que ninguém vê é uma antologia de crônicas literárias 

de pessoas comuns, inicialmente escrito ao longo do ano de 1999 e publicadas no jornal 

Zero Hora, e graças aos textos que misturam crônica, coluna e reportagem, a jornalista 

foi contemplada com o Prêmio Jabuti 2007 na categoria melhor livro-reportagem. Em 

2008, a obra O olho da rua – uma repórter em busca da literatura da vida real, ganha 

espaço nas livrarias, com reportagens publicadas entre os anos de 2000 e 2008 na 

Revista Época, além de uma reflexão, um desabafo, uma explicação e demais escritos 

em um capítulo especial sobre as experiências vivenciadas em cada uma das dez 

reportagens do livro.  

 Para se analisar a literatura nas obras citadas, extrai-se um trecho de uma das 

reportagens de A vida que ninguém vê, intitulada História de um olhar e outro de A 

floresta das parteiras, presente no livro O olho da rua, respectivamente: 

 

O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos. Diminutos, 

invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância. Pelo 

antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar. Que envolve e 
afaga. Abarca. Resgata. Reconhece. Salva. Inclui. Esta é a história de 

um olhar. Um olhar que enxerga. E por enxergar, reconhece. E por 

reconhecer, salva. Esta é a história do olhar de uma professora 

chamada Eliane Vanti e de um andarilho chamado Israel Pires 
(BRUM, 2006, p.10).  
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Elas nasceram do ventre úmido da Amazônia, do norte extremo do 

Brasil, do estado ainda desgarrado do noticiário chamado Amapá. O 

país não as escuta porque perdeu o ouvido para os sons do 
conhecimento antigo, a toada de suas cantigas. Muitas desconhecem 

as letras do alfabeto, mas leem a mata, a água e o céu. Emergiram dos 

confins de outras mulheres com o dom de pegar menino. Sabedoria 
que não se aprende, não se ensina, nem mesmo se explica. Acontece, 

apenas. Esculpidas por sangue de mulher e água de criança, suas mãos 

aparam um pedaço do Brasil (BRUM, 2008, p.9). 

 

 Nota-se, assim, que por meio da escrita literária um simples gesto, objeto ou ser 

humano torna-se especial e é revestido de imensurável valor simbólico. Sua narrativa 

ancora sobre o que é real e concreto. Além do mais, por meio da literatura, a jornalista 

cumpre com maestria a missão de qualquer comunicador: informar com qualidade e 

excelência. Da mesma forma o faz ao relatar, a partir da veia humanizada, seus 

personagens, como nos dois exemplos abaixo de O chorador (A vida que ninguém vê) e 

A casa de velhos (O olho da rua), respectivamente:  

 

Tierri é o chorador da cidade. Chora os mortos de Quaraí. Todos eles. 
Os ricos, os pobres, os remediados. Os que sucumbem de paixão, os 

que tombam de doença, os que caem de cansaço. E também os que 

arriam por desistência. Até mesmo os que morrem porque esqueceram 

de viver. Tierri chora os mortos não porque alguém tenha pedido nem 
porque algum parente tenha pago. Não por contrato, mas por gosto. 

Tierri o faz porque não chorar os mortos é ofender os vivos. Porque 

chorar a morte é sua missão na vida (BRUM, 2006, p.43). 
 

De repente eles chegaram lá, diante do portão de ferro da casa de 

velhos. A vida inteira espremida numa mala de mão. Deixaram para 
trás a longa teia de delicadezas, as décadas todas de embate entre 

anseios e possibilidades. A família, os móveis, a vizinhança, as 

ranhuras das paredes, um copo na pia, o desenho do corpo no colchão. 

Reduzidos a um único tempo verbal, o pretérito, com suspeito 
presente e um futuro que ninguém quer (BRUM, 2008, p.42).  

 

 Literatura e relato humanizado se misturam, se adicionam, nas obras de Eliane 

Brum. Ademais, uma característica da jornalista é que ela raramente se insere no texto, 

mas escolhe dar privilégio ao outro, aos protagonistas da história: seus entrevistados. No 

entanto, tanto nas entrelinhas como nos momentos em que a sua presença jornalística 

cruza os parágrafos das suas reportagens. Isto posto, destaca-se dois momentos em que 

se observa a imersão etnográfica de Eliane Brum. Um deles se refere a uma entrevista 
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transcrita em Adail quer voar (A vida que ninguém vê), na qual o diálogo interpessoal é 

estabelecido com um senhor que deseja voar pela primeira vez:  

 
– O que acha mais bonito no avião? 

– A decolagem. Sempre que eu posso subo lá em cima e dô uma 

espiada. Até hoje não achei explicação. Parece que não vai sair do 
chão, aí levanta e fica parecendo um passarinho. Um urubu (BRUM, 

2006, p.14).  

 

 Já em O olho da rua, Brum se insere na obra de uma forma mais subjetiva. Após 

A floresta das parteiras, ela reflete a sua experiência na Floresta Amazônica e a 

sabedoria presente nas “pegadoras de menino”: 

 
A riqueza da linguagem das parteiras e a forma como cada uma se 

expressa é o coração dessa reportagem. As palavras também nasciam 

dessas mulheres extraordinárias de parto natural. E emergiam de suas 

vaginas como literatura da vida real. Elas falavam com tanta lindeza, 
com uma variedade e uma fundura tão impressionantes, que meu 

trabalho era mínimo. Bastava escutar e anotar cada suspiro para não 

perder nada. Nem que eu quisesse, nem que eu estivesse fazendo 
ficção e tivesse autorização para inventar, eu chegaria perto da beleza 

com que elas se contavam. Especialmente nessa reportagem, meu 

trabalho de repórter foi apenas escutar, prestar atenção em cada gesto, 
ênfase, trejeito e passar isso tudo para o papel. Foi quase uma 

psicografia de gente viva (BRUM, 2008, p.10-11).  

 

 E assim, por meio da palavra oral, Eliane lê o universo do outro, permitindo que, 

através da palavra escrita, ela seja lida por uma infinidade de sujeitos ávidos por 

grandes-reportagens, pelo jornalismo, pela literatura. Mais que isso, pela vida, como ela 

realmente é.  

 

5. Considerações finais  

Indo além da automaticidade com a qual a vida real costumeiramente é abordada 

nas redações, o fazer jornalístico repousa sob o terreno das grandes reportagens e 

encontra um meio eficiente de contemplar recursos muito valiosos para abordar as 

realidades, como a literatura, o relato humanizado e a imersão etnográfica para se 

informar com qualidade e excelência, e mais que isso, proporcionar emoções, valores 

simbólicos e sentidos.  
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Em meados da década de 1960, autores como Truman Capote, Tom Wolfe e 

Norman Maller participaram da vanguarda do new journalism, corrente que abriu uma 

porta de possibilidades vastas para o jornalismo, como a amplitude no tamanho das 

matérias, a narrativa aprofundada, o uso da terceira pessoa e a pluralidade de pontos de 

vista. Além do new journalism, outros sub-gêneros do jornalismo literário se destacam, 

nas palavras do professor e jornalista Felipe Pena, tais como o romance-reportagem, a 

biografia, o jornalismo gonzo, a crítica literária, entre outros (PENA, 2006, p.1).  

O jornalismo literário, por sua vez, é uma característica essencial para a 

produção de um livro-reportagem, mas não a única. O(a) jornalista disposto(a) a 

escrever um livro-reportagem precisa encher-se da “arte de ouvir e escutar” e  

estabelecer um diálogo interpessoal com os entrevistados e capaz de externar novos 

sentidos para o mundo e promover dignidade e cidadania para os segmentos sociais.  

 Eliane Brum prova que a prática deste jornalismo é possível – e necessária. Esse 

jornalismo dotado de humanidade, literatura, singeleza, sensibilidade, diálogo e de 

entrega - presente nas histórias de vida e nas reportagens de profundidade – é o mesmo 

que resguarda no mais íntimo de si uma solução imprescindível para qualquer crise de 

identidade que o campo da comunicação possa enfrentar e também um futuro brilhante 

para as próximas gerações de jornalistas e de leitores apaixonados pelo mundo como 

realmente o mundo é, em meio a um processo constante de evoluções. 
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