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RESUMO:  
O presente artigo faz um recorte nas discussões teóricas que serão levantadas na minha 

dissertação de Mestrado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, na PUC-RJ, a ser defendida 
em abril de 2017. Minha pesquisa investiga como o jornalismo literário da escritora e repórter 
Eliane Brum usa elementos de ficcionalidade para representar pessoas anônimas, dando-lhes 
visibilidade. Parto da hipótese de que Brum, em seus textos, desloca conceitos rígidos do 
jornalismo tais como: critérios de noticiabilidade, de objetividade e de verdade. Nesse trajeto, 
seus textos são escritos numa zona intermediária em que o literário está presente. O corpus 
analisado engloba: crônicas-reportagens veiculadas ao longo de 1999, no Jornal Zero Hora, onde 
Brum aborda a invisibilidade do anônimo da rua, do cotidiano; e reportagens especiais publicadas 
na Revista Época a partir do ano de 2000, onde ela retrata o anonimato da velhice e da doença (e, 
por extensão, o desejo de não se ver os idosos e os doentes). O objetivo principal do artigo é 
discutir como e quais são as estratégias ficcionais utilizadas na escrita de Brum. O objetivo 
secundário é discutir as relações entre realidade e ficção na pós-modernidade e, mais 
especificamente, nas crônicas-reportagens da jornalista. Minha fundamentação teórica principal 
inclui estudos sobre o cotidiano, o banal, sobretudo textos de Maurice Blanchot e Michel de 
Certeau; e sobre ficcionalidade e estratégias narrativas em geral, principalmente as abordagens de 
Jacques Rancière e Jean-François Lyotard. Brum é jornalista com mais de 40 prêmios nacionais 
e internacionais. Além disso, escreveu o romance “Uma, Duas”. Por muito tempo, ficou 
conhecida, no meio jornalístico, como “historiadora do cotidiano”, designação que a coloca em 

consonância com o tema contemporâneo da valorização do “pequeno”.  
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A opção por um corpus formado por textos de jornalismo num seminário de Letras 

não é simplesmente um embaralhar de cartas. Ou, pelo menos, esse embaralhar não é um 

movimento simples. Sou jornalista por formação, mas daqueles que vivem 

constantemente a crise de, “na redação, pensar na literatura, e, no Mestrado de Literatura, 

pensar na página de jornal”. É desse lugar de indecisão, de dúvida - diga-se, com potencial 

transformador -, que surgiu o fio condutor da minha pesquisa: quais são os limites e 

relações possíveis entre a ficção e a realidade?  

Inevitavelmente, tentar responder a isso (e talvez só seja possível tentar) é fazer 

deslocamentos. Mas é também enfrentar uma impossibilidade. Em “A Preparação do 

Romance”, Roland Barthes (2005, p.4) nos fala de um certo tipo de censura do sujeito 

exercida sobre a sua geração. Comuns também nos meios de comunicação, “as imposturas 

da objetividade”, sob pretexto de conterem “os logros da subjetividade”, delimitam o que 

dizer, quando dizer, como dizer e, sobretudo, quem pode dizer o quê. Nas redações, não 

é só o sujeito que é frequentemente “censurado”. Também o olhar é domesticado em prol 

de “ficções oficiais”. É como nos lembra Jesús Martin-Barbero (2004, p.116): toda 

objetividade é socialmente construída. Nesse sentido, minha opção (esse embaralhar de 

cartas) não deixa de ser também um desvio a certos constrangimentos. Diante da 

impossibilidade estética e política posta por um campo (o da imprensa), busca-se o outro: 

o das Letras.  

O desafio passa a ser, então, analisar textos jornalístico-literários sob o ponto de 

vista não unicamente do jornalismo, mas também da literatura. Investigá-los tendo em 

mente que tanto o primeiro quanto o segundo são práticas discursivas. E, por isso, 

misturam-se. Não são mais gêneros puros, uma vez que o literário necessita confluir, 

mesclar-se, abarcar novos saberes. Trata-se sobretudo de uma questão de sobrevivência. 

Afinal, nas palavras de Jean-François Lyotard (apud RESENDE, 2002, p.32), “as 

instituições contemporâneas do saber serão aquelas que permitirão um maior número de 

lances em seus devidos jogos de linguagem”. Os jogos textuais.  

Aqui, a constatação desse hibridismo inevitável me dá o álibi que preciso para 

lançar mão, como método discursivo, de dois intercessores provenientes da literatura, 

permitindo, assim, um breve diálogo entre eles e Brum.  O intuito? Ilustrar caminhos já 

percorridos por minha pesquisa. Um desses escritores é Carlos Drummond de Andrade. 

Mais especificamente quero me referir a uma crônica sua intitulada “O real visto de 

costas”. Nela, o escritor fala sobre um tipo de inflexão do olhar. Inconformado com aquilo 

que, refém da repetição, deixa de significar (leia-se: uma simples caminhada diária numa 
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praia), Drummond busca desabituar o ver, descrevendo o passeio como se andasse de ré. 

A certa altura do texto, Drummond escreve:  

A visão conquistada parceladamente conferia aspecto original a cada 
acidente descoberto, fosse banhista, barraca, trapo colorido, reflexo de 
sol. Era como se criássemos a vida, o mundo plástico, pois ele nascia 
do nosso movimento, em vez de se ofertar autônomo e predeterminado 
(DRUMMOND, 1987, p. 128) 

Olhar enxergando. É isso que o cronista, de certa forma, defende. Aqui, o paralelo 

com Brum é providencial porque, para a jornalista, o olhar também é um gesto de 

desnaturalização. Tal posicionamento fica claro tanto em suas entrevistas e posfácios, 

onde ela se comporta como operadora de conceitos, criando um pensamento próprio fora 

dos padrões dos manuais de redação, como quando, na condição de repórter, está nas ruas 

praticando o seu ofício. Na sua crônica-reportagem “A história de um olhar”, antes de 

introduzir as personagens, ela nos diz: “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” (BRUM, 2006, p.22). A exemplo 

de Drummond, Brum enxerga o extraordinário que verdadeiramente o ordinário é. 

Aproprio-me, aqui, de uma expressão do escritor russo Victor Shklovsky, para ilustrar o 

movimento feito pela jornalista em seus textos: “tornar a pedra pedregosa” (apud 

CHARNEY, 2001, p.399). Essa deveria ser a maneira, segundo o escritor, de fazer as 

pessoas voltarem a sentir as coisas. Senti-las como elas são percebidas e não como são 

conhecidas. Por isso, é necessário torná-las. Defendo que é nesse sentido, talvez, que a 

subjetividade não deva ser negada diante dos fatos. 

Brum lança-se, então, à tarefa de dar a “ver aquilo que ninguém vê”. Nesse 

processo, é importante ter os pés na lama, no “lodo do macadame”, como nos diz Charles 

Baudelaire (1995, p.137). Num posfácio intitulado “O Olhar insubordinado”, ela comenta: 

“Aqui faço um parênteses para o que se poderia chamar de a arte de olhar – ou uma 

campanha pela volta dos sapatos sujos” (BRUM, 2006, p.190). E sujar os sapatos é estar na 

rua. Isso porque é lá, como nos diz Blanchot em “A fala cotidiana”, que está o cotidiano, 

o comum - aquilo que é, ao mesmo tempo, sem significação, mas com todo potencial de 

significar. Repito: no cotidiano, está o ordinário que, tanto para Drummond quanto para 

Brum, é, na verdade, o extraordinário do dia a dia. Blanchot defende que:  
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O cotidiano não está no calor de nossos lares, não está nos escritórios 
nem nas igrejas, nem tampouco nas bibliotecas ou nos museus. Está – 
se estiver em algum lugar – na rua. Reencontro, aqui, um dos belos 
momentos dos livros de Lefebvre. A rua, observa, tem esse caráter 
paradoxal de ter mais importância do que os locais que ela conecta, mais 
realidade viva do que as coisas que reflete. A rua torna público[...] E o 
que é publicado na rua não é, no entanto, realmente divulgado 
(BLANCHOT, 2007, p.242) 

 
Portanto, a rua mostra, mas também esconde. E é lá, num primeiro momento, onde 

a escritora vai buscar sua matéria-prima (os anônimos); é lá onde esse regime de 

visibilidade tem um quê de fantasmagoria. Barulhos de fundo ou visões invisíveis 

(oxímoro que exploro em minhas pesquisas como conceito), as personagens que Eliane 

escolhe para suas reportagens habitam, no dia a dia, uma região de existência inaparente. 

É sobre elas que Brum se interessa. Seu objetivo não é falar do acontecimento, mas, sim, 

do que ela denomina como “desacontecimentos”. Enquanto os critérios de noticiabilidade 

dos manuais de redação estabelecem que há notícia quando o homem morde o cachorro, 

Eliane se debruça sobre narrativas (comuns) nas quais o cachorro morde o homem.  

Nesse ponto, uma pergunta se faz necessária em minha pesquisa, embora não faça 

parte dos objetivos deste artigo respondê-la propriamente aqui. Se, como nos mostram 

alguns teóricos modernos, as massas ganharam visibilidade a partir do século XX, 

sobretudo por causa da revolução tecnológica; e se, desde o realismo, o anônimo ganhou 

força como tema artístico em meio a uma revolução estética que valoriza o pequeno... 

como se dá, então, esse processo inverso de perda de noticiabilidade? 

O segundo texto que usarei como intercessor nesta qualificação é “Crime e 

castigo”, uma crônica feita por Fernando Sabino, na década de 40, quando ele morava em 

Nova York. Nela, o cronista demonstra o seu descontentamento com o relato de uma 

breve notícia do Daily News sobre o furto praticado por um homem negro a um caminhão 

de padeiro abandonado (SABINO, 1958). Um crime ordinário que só mereceu uma 

coluna de página. Sabino não se contenta com o que lê porque existem verdades omitidas 

na reportagem (sejam rejeitadas, sejam ignoradas). Rejeitado ou ignorado foi, por 

exemplo, o fato de que o intuito do assalto não poderia ter sido outro senão o desejo de 

furtar um simples naco de pão. Levantada a constatação, Sabino passa, então, a descrever 

aquele tipo de massa insossa vendida nas padarias americanas. Descrições e divagações 

que duram por parágrafos a fio.  

É claro que tais descrições não faziam parte da matéria do Daily. Muito 

provavelmente porque foram deduzidas como aquilo que Barthes (1988), em “O efeito 
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do real”, tratou como “ocioso”3. No entanto, o que foi omitido (tanto o motivo do delito 

quanto as descrições a respeito do que foi furtado e seu pouco valor gustativo) guardava 

em si a potência de uma significação: a fome. Reitero: uma fome ainda mais pungente se 

atentarmos para o fato de ser aquele pão, segundo Sabino (1958, p.160), “essa tremenda 

substância que até as pombas do Central Park rejeitam”.    

Novamente o diálogo com Brum se faz possível. Uma das hipóteses já levantadas 

pelo meu trabalho é a de que a jornalista, muitas vezes, busca dar sentido às vidas 

anônimas tanto pelo detalhe que excede ao que é visto quanto por esse elemento ocioso 

sobre o qual nos fala Barthes. Trilhando, por exemplo, o rastro daquilo que excede, ela 

descobre: um humilde carregador de malas do aeroporto que nunca havia voado; o 

mendigo que nunca fora visto pedindo coisa alguma; os idosos do asilo que fogem à 

noitinha para o quarto para um namoro clandestino; e o pedinte paraplégico das ruas de 

Porto Alegre que tinha chofer. Por outro lado, em relação aos elementos ociosos, defendo 

que Brum não tenta simplesmente aproximar seu relato do real, tese que se basearia no 

pensamento do linguista francês na época. Da mesma forma que, a meu ver, significa 

alguma coisa a longa descrição feita por Sabino sobre a qualidade do pão nova-iorquino. 

Neste caso, minha análise está mais próxima do texto de Jacques Rancière (“O efeito de 

realidade e a política da ficção”), no qual ele dialoga com Barthes, contestando-o.  Ou 

seja: o ocioso significa algo.  

Para ilustrar isso, cito uma crônica de Eliane intitulada “Enterro de pobre”. Nela, 

a repórter conta a épica trajetória de Antônio Antunes e sua família contra a miséria. 

Depois de enterrar numa cova rasa o filho natimorto, vítima de sucessivos descasos da 

saúde pública, Antônio profere, ainda no cemitério de lomba, a frase que é sua sentença 

de vida: “Este é o caminho do pobre”. Reagindo a esse depoimento, a jornalista, depois 

de algumas descrições e divagações, escreve: “E foi com tal dor que Antônio a pronunciou 

que até o sabiá que cantava do outro lado do muro silenciou, como se adivinhasse que a 

frase morta era a vida de um homem” (BRUM, 2006, p.37). Aproximação do real? Ou 

uma significação possível? Qual é o efeito causado pela imagem do sabiá, esse elemento 

identificado em minha pesquisa como ocioso?  

Tais perguntas podem ser uma boa porta de entrada para uma questão central no 

meu trabalho, a qual vai permeá-lo do início ao fim. Refiro-me à ideia de ficcionalidade. 

Tenho, aqui, o cuidado de fazer uma distinção. O ficcional não é a mentira. Um texto 

                                                           
3A tradução à qual nós tivemos acesso não usa essa expressão, mas o termo será usado por Jacques 
Rancière no texto “O efeito de realidade e a política da ficção”, referindo-se ao ensaio de Bartthes.    
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literário comporta o ficcional e o fictício, mas o texto jornalístico pode ser retoricamente 

ficcional, mas não fictício. E mais: o real precisa ser ficcionalizado para ser pensado, 

teoriza Rancière (2005, p.58), em “A partilha do sensível”. Ficcionalidade trata-se, 

portanto, de formas de organização dos signos; tem relação com definição de modelos de 

conexão entre apresentação de fatos e formas de inteligibilidade. Um filme documentário, 

que lida com a verdade, por exemplo, pode ter mais “invenção ficcional” do que um filme 

fictício.  

Dessa forma, torna-se indefinida a fronteira entre a razão dos fatos e a razão da 

ficção. Não por acaso tais modos de conexão foram retomados por historiadores e 

analistas da realidade social. E, como defendo em minha pesquisa, por jornalistas como 

Brum. Segundo Rancière (2005), portanto, escrever histórias e escrever a história passam 

a pertencer a um mesmo regime de verdade: De um lado, o “empírico” da história (o que 

aconteceu) traz as marcas do verdadeiro sob a forma de rastros. Do outro, “o que poderia 

acontecer” não tem mais a forma autônoma e linear da ordenação das ações segundo o 

gênero.  

Essa problematização sugere algumas questões para a minha pesquisa sobre 

Brum. Por quais formas inteligíveis, por quais alternativas de invenção ficcional ela opta 

em seus textos e qual o potencial de significação dessas estratégias? Parto da hipótese de 

que aquele movimento iniciado no seu gesto de “olhar insubordinado”, sobre o qual 

falamos anteriormente, tem o arremate na linguagem e, ato contínuo, na forma de contar. 

É preciso que estas também sofram uma transformação, uma desnaturalização, num ato 

subversivo contra as “imposturas da objetividade” dos manuais de redação.  

Para finalizar, alguns exemplos: 

Ao lançar mão de elementos de ficcionalidade (tais como construção de 

personagem), Brum não expõe o banal apenas como ele é, mas, em certos momentos, 

magnifica-o. Em “Enterro de Pobre”, o protagonista Antônio quer interromper o seu 

caminho fatídico, a sua jornada de enterrar filhos em covas rasas. No entanto, a miséria é 

um dos mais cruéis antagonistas que o impede de conseguir realizar o seu desejo. Antônio 

ganha ares épicos. A sua miséria é tão ameaçadora como o mar de Ulisses. No fim, não 

acontece transformação alguma. O antagonismo da miséria prevalece. Fica, então, a 

repetição (na sintaxe de Brum e na vida de Antônio). Já em “História de um Olhar”, o que 

se vê é a estrutura de um conto de fadas. No começo, o trecho “essa é a história de um 

olhar de uma professora chamada...” equivale ao tradicional “era uma vez”. Já no meio 
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do texto, Israel é contemplado com a virada da sua história. E, no fim, o sempre esperado 

“e foram felizes para sempre”: 

Israel, capturado pelo olhar da professora, nunca mais o abandonou [...] 
E a professora, que andava deprimida e de mal com a vida, descobriu-
se bela [...] E as crianças, que têm na escola um intervalo entre a 
violência e a fome, descobriram-se livres de todos os destinos traçados 
nos olhos de Israel [...] Israel, depois que se descobriu no olhar da 
professora, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai [...] (BRUM, 
2006, p.24).   
 

Talvez as análises e conclusões aqui dispostas ainda estejam naquele momento 

instável sujeito a enfrentamentos diante de novas fundamentações teóricas que virão até 

a defesa da dissertação. No entanto, acredito que elas me coloquem no caminho ao qual 

venho me lançando em meu curso de Mestrado, o de tentar responder àquela pergunta 

inicial deste texto: quais são os limites e relações entre a ficção e a realidade? Responder 

a isso (ou, reitero, pelo menos tentar) é, por extensão, responder também a uma outra 

questão: que tipo de jornalismo literário é esse que Brum faz? Por ora, já posso dizer:  

De certo, um tipo que se interessa pelo “real visto de costas” e “pelo pedaço de 

pão que nem os pombos do Central Park querem”.    
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