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A voz do homem ordinário na narrativa jornalística de Bru Rovira 1 

Tayane Aidar Abib2 

 
RESUMO: Neste estudo, reflete-se sobre cultura jornalística a partir das fontes selecionadas 
para compor o produto noticioso. Em chave de contraposição ao predomínio informativo das 
instâncias oficiais e especializadas, inscreve-se o protagonismo do homem ordinário, por 
entrecruzamentos bibliográficos com a Sociologia do Cotidiano, como horizonte possível a 
dinâmicas jornalísticas de configuração polifônica, interessadas em apreender as construções 
de sentido da vida comum. Desde uma análise interpretativa das reportagens de Bru Rovira 
sobre anciãs do clube da leitura do bairro El Gotic, de Barcelona, inicialmente publicadas no 
periódico espanhol La Vanguardia, evidencia-se tais articulações teóricas no plano da 
tessitura narrativa. 

 

INTRODUÇÃO 

Consideramos neste estudo a dimensão das vozes convencionalmente selecionadas para 

compor o produto jornalístico. Colhidas dentre instâncias de poder e de prestígio, as fontes 

oficiais e especialistas são priorizadas pela cobertura hegemônica, figurando como frente 

estável e regular de consulta, porque ademais inscritas nas relações políticas e econômicas 

que atravessam o campo. É pelo protagonismo noticioso do homem ordinário, no entanto, que 

situamos um horizonte possível a registros polifônicos e polissêmicos, desde o cotidiano 

tecido por personagens anônimos (CERTEAU, 1994; MAFFESOLI, 1996).  

Com o objetivo de situar tais apontamentos no plano da narrativa, acionamos a prática 

jornalística do catalão Bru Rovira, especificamente em suas reportagens sobre anciãs do clube 

da leitura do bairro El Gotic, de Barcelona, publicadas no periódico La Vanguardia entre 

2004 e 2007. Nas histórias de Josefa e Ana Luisa, sublinhamos, por análise interpretativa, 

traços de sua dinâmica profissional que dão mostras de uma predileção noticiosa pela voz dos 

sujeitos ordinários e dos diminutos do comum, à contramão da gramática hegemônica. 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”. E-mail: tayane.abib@unesp.br 
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PELAS VIAS JORNALÍSTICAS TRADICIONAIS 

Herdeiros do positivismo, tradicionalmente operamos nos conformes de uma gramática 

funcionalista, e mobilizamos uma conduta profissional que parece não considerar que, apesar 

de constrangimentos de ordem organizacional e social, temos relativa autonomia no processo 

produtivo por meio das escolhas que fazemos. Quando pensamos no saber que orienta os 

procedimentos da tribo jornalística (TRAQUINA, 2005) em relação à matéria-prima 

noticiosa, damo-nos conta de que uma estanque cartilha de linhas de ação também aqui se faz 

notar. Para além da marcação de pautas, a seleção de vozes a compor a narrativa nos mostra a 

presença de um dirigismo, ou simplesmente de um comodismo de rotina, a limitar um modelo 

informativo de ordem mais complexa – polifônico e polissêmico.  

Já nos estudos de Shoemaker e Reese (1996, p.121) sobre newsmaking, no que toca aos níveis 

de análise do gatekeeping, a relação de influência, e por muitas vezes de subordinação, entre 

os meios e os chamados ‘definidores primários’ (a opinião dos poderosos) era evidenciada 

como parte da rotina dos profissionais. Os pesquisadores norte-americanos definiram três 

canais principais por onde os jornalistas tratam suas informações: instâncias oficiais, press 

releases e coletivas de imprensa; complementados por canais denominados ‘informais’, que 

tampouco alargam as possibilidades de registro nas dinâmicas que estamos a buscar aqui, quer 

seja, os briefings de origem, os relatórios de associações não-governamentais e de outras de 

agências de notícia.  

Também Lage (2005) identifica que, mesmo antes do século XX, as fontes consultadas 

precisavam ter um certo tipo de prestígio: políticos, funcionários públicos em geral, diretores 

de empresas, viajantes – os repórteres se inseriam em portos, estações ferroviárias e em 

qualquer evento considerado de interesse aos seus leitores, bem concentrados no estrato 

burguês. Alsina (2005, p.182) sintetiza um tal proceder nos moldes de negociações de 

interesse: “mientras que hay sujetos que tienen un acceso prácticamente inmediato a los 

medios, otros difícilmente entran en el circuito informativo”. Se há que se considerar que, 

diante de um fluxo de trabalho muitas vezes escasso em tempo e recursos, as fontes oficiais 

representam uma frente estável e regular de consulta, com seus gabinetes de comunicação 

fornecendo dados autorizados à imprensa, por outro, não há como não se ponderar sobre os 

seus benefícios institucionais nessas operações. Preservar estratégias políticas, beneficiar 

grupos dominantes, promover tendências no debate público ou determinadas construções para 
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certos acontecimentos, são citadas como linhas de ação frequentemente perfomadas nos 

embates entre os campos e que nos sinalizam para as posições nada arbitrárias tomadas por 

cada um. 

Ademais do predomínio das figuras de poder, as fontes especialistas são rotineiramente 

acionadas em ordem de contextualizar as notícias e fornecer-lhes explicações credíveis. Ainda 

que tradicionalmente apresentadas como objetivas, e pouco problematizadas devido à 

expertise legitimada em sua área do conhecimento, as fontes especialistas também acabam 

configurando, de acordo com Shoemaker e Reese (1996), uma narrativa previsível e 

homogênea, porta-voz de um pensamento de grupo de elite. Não à toa, Sousa (1999, p. 51) 

descreve o espaço público jornalístico como “tendencialmente ocupado por meia dúzia de 

protagonistas”, a que vale ecoar, também, a assertiva de Schudson (2010, p. 31), para quem a 

produção informativa pode ser tida “normalmente como uma questão de representantes de 

uma burocracia apanhando notícias pré-fabricadas de representantes de outra burocracia”.  

Seguindo à risca a convenção da autoridade que norteia o saber de procedimento dos 

profissionais – “quanto mais alta a posição do sujeito, melhor a fonte de informação” 

(TRAQUINA, 1999, p. 172), o campo jornalístico nem sempre se atenta, assim, à cadeia de 

privilégios que sustenta ao reduzir os pontos de vista articulados em suas coberturas. As 

relações de comunicação, não nos deixa esquecer Bourdieu (1989, p.11), são, 

inseparavelmente e sempre, “relações de poder que dependem, na forma e no conteúdo, do 

poder material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou pelas instituições) envolvidos”, de 

modo que as categorias do conhecimento sobre o mundo social, também no jornalismo, estão 

inscritas em tal jogo de poder para se conversar ou transformar a percepção que temos. Nessa 

luta pelo direcionamento de uma visão sobre o real, explica o sociólogo francês, em que o 

poder se configura na proporção de seu capital, isto é, do reconhecimento que os agentes 

recebem de um grupo, a mídia, com suas operações de visibilidade e silenciamento, pode 

legitimar a eficácia performativa de discursos – ou também reduzir suas forças simbólicas. 

Neste sentido, Bourdieu (1989, p.148) destaca o título profissional ou escolar como “uma 

espécie de regra jurídica de percepção social, um ser-percebido que é garantido como um 

direito”, e ao qual é conferido todos os tipos de ganhos simbólicos, de “poder de fazer ver e 

de fazer crer”, em função justamente de sua posição ocupada no espaço – e aqui nos cabe 

problematizar a atuação jornalística que, se por um lado tem um estatuto público dependente 
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de tais aparatos de credibilidade, por outro, pode converter-se em instrumento político e 

ideológico de manutenção das divisões sociais vigentes. O poder simbólico, afinal, tende a 

estabelecer um conformismo lógico, uma concepção homogênea na construção da realidade, 

que contribui para a integração da cultura dominante – uma vez que prestígio/reputação/fama 

inevitavelmente jogam atrelados ao capital econômico.  

O que nos parece relevante desde uma tal incursão é evidenciar que, no compasso de uma 

analítica consciente de que o jornalismo é um campo, as fontes reportadas no circuito 

tradicional trazem para o palco da notícia seus interesses diversos, sobretudo visando ganhos 

políticos e econômicos, e bem se conformam a uma sistemática que, historicamente e também 

extraindo daí vantagens próprias, beneficiou a voz e o lugar dos oficiais e especialistas. O 

capital pessoal de notoriedade e de popularidade para aquisição de uma visibilidade midiática 

é como convenção já tão bem institucionalizada na maquinaria informativa que, para Alsina 

(2005, p.200), “el cambio radical de alguno de estos elementos supondría la alteración del tipo 

de prensa”.  

Mas é precisamente esse movimento que buscamos: alargar os horizontes da mediação 

jornalística para fazer, tal qual propõe Medina (1996), do povo um personagem-protagonista 

da tessitura contemporânea. Ou, acaso, “as tarefas diárias do padeiro, do mecânico...têm um 

conteúdo desprezível?”, ressoo o questionamento de Esquirol (2015, p. 65, tradução nossa) 

em sua crítica ao nosso modo de ver corta de miras, que não reconhece que há uma 

indiscutível dignidade no cotidiano das pessoas. Desde as margens, a vida pode ser complexa 

em construção de sentidos, justamente pelo caráter de inventividade que cada qual articula no 

trato com o que lhe é próximo. Importa perceber, neste sentido, que cada um é assim início, 

vinculado à uma singularidade que ganha forma na trama tecida pela rítmica dos nossos dias.  

 

O PROTAGONISMO DO SUJEITO ORDINÁRIO 

Se sob as dinâmicas informativas há uma lógica positivista que conduz a redução do social a 

dados e fatos, o escopo da cotidianidade nos aclara que cada rotina é uma textura rica em 

potência a ser desvelada. E elegemos falar em descoberta porque, conforme ensina Certeau 

(1994, p.171), é mais embaixo dos limiares onde cessa a visibilidade que vivem os 
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“praticantes ordinários da cidade”, cujos caminhos e desventuras, tradicionalmente ignorados, 

escapam à legibilidade: 

A instituição dos aparelhos escriturísticos da ‘disciplina’ moderna 
indissociável da ‘reprodução’ possibilitada pela imprensa foi acompanhada 
pelo duplo isolamento do ‘Povo’ (em relação à ‘burguesia’) e da ‘voz’ (em 
relação à escrita). Daí a convicção que, longe, bem longe dos poderes 
econômicos e administrativos, ‘o Povo fala’ (CERTEAU, 1994, p.222).  

Não há, nesta via, a acepção de um povo que é sujeito histórico sempre enganado, ou vítima 

de algum tipo de imposição da qual não é possível escapar. Antes, o homem-ordinário é 

assumido como aquele capaz de táticas de resistência para alterar os códigos dominantes, e de 

um jogo reapropriações dos espaços e objetos à sua maneira. Essa vitalidade criativa que, a 

priori, pode parecer ineficaz e mesmo imperceptível frente às estruturas hegemônicas, 

desborda-se em uma multiplicidade de experiências, também coletivas, que articulam-se pelo 

que em Maffesoli (1984, p. 154) aparece como leitourgia. “É o que brota do povo e que o 

organiza enquanto tal [...] é essa poesia do cotidiano que é antes de tudo tradição oral, que 

nasce e celebra todos os microacontecimentos da existência diária”, descreve o autor francês, 

sublinhando o valor da retórica popular que circula na vida concreta. 

É o oral, em sua correlação com gestos e corporalidades, que nos inscreve em encontro com o 

Outro, e sua manifestação se percebe em toda parte porque a conversação, escreve Certeau 

(1994, p.337), se insinua em todo lugar, “é o espaço essencial da comunidade”. O concerto 

das vozes nos coloca diante de uma semântica para muito além do enunciado: “os acentos 

marcados pela inspiração e pelas paixões, [..] os rituais de mensagem e de saudação, os 

registros de expressão escolhidos, as nuanças de entonação e movimentos do rosto [...]”, toda 

a associação som e performance nos mostra como o indivíduo em si é fonte complexa desde 

suas interlocuções. 

Mas quanto nos falta ainda compreender, adverte-nos o historiador, “dos ‘obscuros heróis’ do 

efêmero, andarilhos da cidade, moradores dos bairros [...]. E como tudo isto é admirável!” 

(CERTEAU, 1994, p. 342). O homem-ordinário, nas coberturas jornalísticas, no mais das 

vezes não passa de um tom popular forçado que, às pressas, o profissional colhe para dar um 

ar ‘mais humano’ à sua matéria. Não consegue, com isso, figurar como inventor de sentido 

que na realidade o é, e aos ouvidos pouco apurados de uma mídia que mais se importa com o 

dito que com o ato de dizê-lo, segue ecoando apenas como “murmúrio das sociedades de todo 
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o tempo” (p.57), sem uma cosmovisão, da parte do jornalista, “que ele merece nessa luta para 

que todos sejamos humanos”, conforme Medina (1996, p.26).  

Se é “ignorância crassa” de uma elite intelectual, jornalística ou política (MAFFESOLI, 2010, 

p.19), ou se é em razão de um ethos que bem se estabilizou a administrar o quadro vigente, o 

que cabe neste registro é ponderar sobre o território fecundo a ser explorado na conjunção 

cotidianidade e testemunho dos anônimos. Reposicionar em via de protagonismo os relatos 

das ruas, as histórias que se desenvolver nas trocas com parceiros de urbe ou de povoados – 

nesse entrecruzamento de tempo e espaço que nos mobiliza na experiência do contar. É-nos 

caro, por isso, dar sequência às reflexões seguintes em chave interpretativa à narrativa do 

repórter catalão Bru Rovira, aqui tomado como caso exemplar para se pensar as articulações 

possíveis entre teoria e prática jornalística. 

 

O COMUM NA REPORTAGEM DE BRU ROVIRA 

Trabalhando atualmente como jornalista colaborador do programa A vivir que son dos dias, da 

emissora radiofônica SER, desde 2012, Bru Rovira tem uma carreira profissional marcada, no 

entanto, por sua atuação como repórter de mídia impressa. Durante 25 anos, contribuiu com o 

periódico espanhol La Vanguardia, onde se consagrou na cobertura de pautas sociais e 

internacionais, e recebeu os prêmios Miguel Gil Moreno de Periodismo (2002) e Ortega y 

Gasset (2004), pelo conjunto de seu trabalho.  

Da convicção de Kapuscisnki (2002, p. 15) de que, “para se ter direito a explicar, é preciso ter 

um conhecimento direto, físico, emotivo, olfativo sobre aquilo que se fala”, Rovira aprendeu 

o valor da observação às pequenas coisas. Identificar aqueles detalhes que significam aos 

sujeitos, conferem sentido ao seu cotidiano e acabam por conectar suas micro-realidades a 

dimensões sociopolíticas mais amplas. Os elementos aparentemente simples carregam a 

potência de uma história, com sua vitalidade, suas contradições e fragilidades. E, para Rovira, 

é pelo escopo que atrela os diminutos às subjetividades humanas que somos capazes de 

alcançar a complexidade do real – como uma espécie de porta de entrada à compreensão das 

redes contextuais que formam a vida em sociedade. 

Trata-se de um modus operandi que manifestou com potência e liberdade em seus anos de 

reporterismo para o jornal espanhol La Vanguardia. De 2004 a 2007, Rovira publicou 
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matérias sobre um grupo de ex-alcoolatras que, às quartas-feiras, reuniam-se no Centro de 

Serviços Sociais do bairro Gótico, de Barcelona, para ajudarem-se mutuamente. Os registros 

relatavam a convivência rotineira entre os personagens, sem reduzir o enfoque da abordagem 

à dependência química que os assolava. Às narrativas desse que Rovira denominou de “bando 

dos poetas” (2016), o jornalista associou reportagens sobre anciãs que também se reuniam no 

Centro do El Gotic, para um clube de leitura, compartilhando de seus movimentos criativos, 

pelo ritmo dos dias, para lidar com as intempéries da vida. Todos esses textos foram 

compilados no livro Solo pido un poco de belleza (2016), e é a partir dele que 

desenvolveremos incursões interpretativas para evidenciar a voz do ordinário na 

cotidianidade. 

A narrativa de Josefa, senhora andaluza que dedicou quarenta anos de serviço como 

governanta em casas de industriais catalãs, pode ser bem ilustrativa de tais apontamentos. 

Rovira a encontrou pela primeira vez após um dos encontros semanais do grupo, no elevador 

do edifício do centro social, levando no rosto um largo sorriso pelo que viria a se apresentar 

como um dia de comemoração: “-Mi madre. Es su cumpleaños. - Felicítela de mi parte.  - 

Pero ¡qué dice usted!  ¡Mi madre murió hace veinticuatro años!” (ROVIRA, 2016, p.85). 

Josefa criou o seu próprio jeito de lidar com as lacunas da vida, e da morte. Ao dia do 

aniversário de cada um de seus familiares, mesmo daqueles que ela não pôde conhecer ou que 

já haviam falecido, ela organizava uma comemoração muito íntima, seguindo sempre o 

mesmo ritual: comprava um bolinho, buscava se sentar em um lugar bonito do bairro, fechava 

os olhos e pensava no aniversariante do dia.   

A história de vida de Josefa, como a das outras protagonistas, é contada por Rovira na chave 

dessas significações subjetivas, que perfazem o cotidiano por entre as lembranças de seu 

passado e o sustento íntimo que busca no aparentemente banal. Sua apuração jornalística 

envolve o olhar atento às camadas do infra-ordinário, para identificar a rede de afetos que 

atravessa as apropriações realizadas por cada qual, e uma escuta também sensível ao tempo do 

Outro, articulada em configuração dialógica. Vê-se como a pauta do cotidiano, neste sentido, 

não se dissocia de movimentos de alteridade e compreensão do repórter às fontes do relato. 

Pelo convívio próximo ao dia a dia de Josefa, na vinculação do diálogo que gera confiança, 

Rovira foi apreendendo essa espécie de semântica do trivial que organiza a rotina da anciã: o 

amparo pelas celebrações que realiza em família, ainda que vivenciadas apenas dentro de si, 
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pelos livros que recentemente aprendeu a ler e compartilha com as amigas do centro, pelo 

cafezinho que toma vez ou outra na praça Traginers, e pelo pequeno luxo de ter suas próprias 

roupas íntimas e perfume. 

Esses itens, mais que sensação estética ou de utilidade, enfatiza Bosi (2001, p. 25), “nos dão 

um assentimento à nossa posição no mundo, à nossa identidade”, como se tivessem uma 

espécie de habilidade de “falar à nossa alma”. O ponto é que tais objetos carregam muito de 

nossas afeições e, assim sendo, nos simbolizam para os pormenores que importam, como 

elementos-chave para a vinculação dos protagonistas ordinários à cotidianidade. Nos dias de 

Ana Luísa, de 93 anos, professora de inglês e música aposentada, vinda de Buenos Aires 

ainda garota, a resistência se mostra por uma estima às recordações que os acessórios 

espalhados pela casa lhe evocam: a toalha de mesa bordada à mão, as xícaras e o bule de 

porcelana, as fotos de família emolduradas pela parede – peças da mãe Maria, com quem 

dividiu o mesmo lar até o seu falecimento em 1980, e que seguem envelhecendo com ela e lhe 

fornecendo uma sensação de continuidade.   

No profundo das aparências, as minúcias revelam-se como essas metáforas em trânsito, as 

quais os indivíduos se agarram para conferir um tipo de ordem ao caos da existência. É no 

como os sujeitos se apropriam de suas vidas, nas coisas que elegem ou não assinalar, que o 

jornalista extrai o substrato para compor os personagens: deixa-se conduzir pela maneira 

mesmo que eles orientam suas tramas.  
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