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As Fontes na Narrativa Amazônica de Eliane Brum 1 

Quezia da Silva Alencar2 

 
RESUMO: O objetivo deste artigo é compreender como são abordadas as fontes nas 
narrativas amazônicas da jornalista Eliane Brum em reportagens sobre a região amazônica 
publicadas no site El País. Busca-se, por meio de uma Análise de Conteúdo, observar a 
construção narrativa, as habilidades técnicas-estética e a representação de histórias de vidas. 
As conclusões apontam para uma valorização da experiência do personagem em alguns textos 
como possível espaço para novas narrativas amazônicas na mídia.  
 

INTRODUÇÃO 

Compreendendo a relevância dos estudos do fazer jornalístico e buscando entender os 

processos comunicativos, a pesquisa busca tensionar a abordagem jornalística das fontes nas 

narrativas amazônicas da jornalista Eliane Brum no site El País verificando a representação 

desses sujeitos, observando os aspectos de construção narrativa de Brum e as habilidades 

técnicas-estéticas da repórter, para compreender as fontes e as narrativas apresentadas. 

Para discutir os principais conceitos que servirão de substrato teórico do artigo, dialogaremos 

principalmente com os estudos das narrativas e das fontes no jornalismo, a partir de teóricos 

tradicionais como Medina (2003), Beltrão (1980), Martino (2016), entre outros como Maciel 

(2018) e Ijuim (2018).  O trabalho é parte inicial do projeto de dissertação da autora e conta 

com a análise de conteúdo (BARDIN, 2011) com três reportagens selecionadas inicialmente. 

A pesquisa pretende contribuir com a compreensão da complexidade da atividade jornalística 

na representação de fontes, especialmente nas narrativas que pretendem visibilizar 

personagens historicamente pouco explorados pela jornalismo.  

O ambiente sociopolítico atual contribui para a discussão do fazer jornalístico,  a prática da 

profissão colocada em constante dúvida e negação de legitimidade é potência para discussões 

como estas.  Uma política atual que menospreza os povos originários, índios e quilombolas 
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que também fazem parte da grande região amazônica pontuada neste trabalho. São pontos 

importantes e iniciais para a produção científica crítica e atual.  

As análises apontaram uma narrativa aprofundada possível por Eliane Brum, com pautas 

pertinentes, que abarcam os acontecimentos e desacontecimentos cotidianos. Brum utiliza seu 

espaço para ampliar vozes, inserindo-se também na narrativa, possuindo um texto estilizado 

que pontua até mesmo adjetivos aos personagens, mas utilizando ainda princípios norteadores 

do jornalismo tradicional.  

 

A NARRATIVA E SEU LUGAR NO JORNALISMO 

Pode-se afirmar que as relações de comunicação compõem um elemento essencial da 

sociedade civil, o desejo de se comunicar e a busca pelo conhecimento fazem parte do 

processo de afirmação social e são particularidades do ser humano. Esta comunicação, do 

latim communicare, ganha o significado de partilhar, compartilhar ideias, pensamentos e 

informações. A ideia de comunicar demanda certo nível de compreensão do outro sobre o que 

está sendo compartilhado, sobre isso, Martino (2016, p.44) pontua que a narrativa se confirma 

no ato comunicacional a partir dessa efetividade da compreensão, “narrar pressupõe o 

estabelecimento de algum tipo de relacionamento, ainda que mínimo, com a pessoa para 

quem se narra”.  

A narrativa é também parte importante para a compreensão da realidade, Medina (2003) parte 

dessa perspectiva oferecendo uma forma de entender o mundo em sua complexidade. A 

autora argumenta que a produção de sentido na realidade  se dá por meio da narrativa, poder 

narrar é uma necessidade vital e organiza o caos, que é a vida. Busca-se aqui entender a 

narrativa como parte dos processos comunicativos  complexos e múltiplos que envolvem e 

refletem sobre a ação do narrador, do personagem/fonte e do leitor, que de algum modo 

também está inserido nesse processo, assumindo assim todos os sujeitos envolvidos nessa teia 

que abarca o jornalismo.  

Para Ijuim (2013) o relato jornalístico não é produto de simples execução de técnicas 

narrativas, mas fruto amadurecido da observação apurada, da reflexão dedicada e da emoção 

solidária do comunicador, no sentido estético também faz parte dos desafios do comunicador 

a busca por narrativas que assuma a sensibilidade, o afeto e a dialogia, buscando cumprir com 
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a função do jornalismo de ampliar o horizonte de compreensão acerca do outro e de sua 

realidade.  

Os meios de comunicação tendem a reproduzir uma postura que privilegia o fato à 

circunstância, o espetáculo e menos as dores e sofrimento humano, herança do pensamento 

moderno e positivista, afastando-se assim da contextualização e complexidade necessária dos 

fenômenos sociais. Com essas características a narrativa (re)produz mensagens que podem 

legitimar práticas de determinados grupos como constituidoras de identidade, enquanto outros 

grupos (que não estão na mídia ou são representados de maneira equivocada) são silenciados.  

Para Andrade e Cortês (2020, p. 16), as narrativas predominantes são  entendidas como "uma 

invenção advinda das conveniências de um determinado grupo social, o qual muitas vezes 

detém privilégios de poder falar e usam isso para os interesses dos seus próprios poderes”. As 

narrativas abordadas sobre a região amazônica –objeto de análise deste estudo- apresentam 

regularmente pautas já demarcadas. A região é vista apenas como potencial econômico, com 

personagens caricatos que desconhecem o mundo “civilizado”, uma narrativa apresentada 

pela ótica colonizadora europeia.  

A reportagem aparece como espaço para essa  narrativa contextualizada, apropriando-se da 

realidade dos sujeitos de forma complexa, com compreensão da dimensão sensível, pela 

perspectiva que as narrativas jornalísticas trazem para além da informação, sentidos e 

percepções que devem ser consideradas. Cremilda Medina (1988), compreende o gênero 

como um espaço para aberturas e aprofundamentos das narrativas.  

 Segundo Maciel (2018, p. 206) a reportagem faz parte do que conceituam narrativas de 

fôlego, esse “fôlego” aparece nas narrativas mais longas, possibilitando mais 

descobertas/investigação, permitindo uma descrição mais fiel dos lugares e personagens, 

“Não se trata de semear o texto com floreios ou adjetivá-lo, mas de conferir consistência 

interpretativa na narrativa final”, pontua o autor. Sendo definida pela apuração, seleção e 

organização narrativa com uma análise multiangular, contextualizada e humanizada de 

acontecimentos não factuais. Podendo ser escrita em qualquer mídia, como na internet.   
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A COMPREENSÃO DAS FONTES E SUA REPRESENTAÇÃO NO ATO 

COMUNICACIONAL 

É uma tarefa comum da rotina jornalística selecionar  e conversar fontes, buscar dados e 

depoimentos, situá-los em algum contexto e processá-los seguindo técnicas jornalísticas, 

atividade fundamental e padronizada desde o fim do século XIX, com a institucionalização do 

jornalismo. Para Assis (2012), a fonte é pedra angular da produção jornalística,é quem, de 

fato, sustenta e viabiliza tudo aquilo que a imprensa revela à sociedade.  

Herman (1993) aponta que as fontes significam grande parte da notícia, e também direcionam 

o enquadramento da história. O autor afirma que as fontes convencionais usadas pelos 

jornalistas, como as do governo, definem a noticiabilidade e o enquadramento. A teoria 

interacionista constata que as notícias são, muitas vezes, um aliado das instituições 

legitimadas. As fontes provêm, sobretudo, da estrutura do poder estabelecido e por isso as 

notícias tendem a apoiar o status quo.   

Para Assis (2012), um dos principais desafios a serem enfrentados por quem exerce o 

jornalismo, é sem dúvida, lidar com a pessoa humana – e, mais, saber como abordá-la, 

identificá-la e entender o que e como extrair dela, colocar-se em seu lugar. Luiz Beltrão 

(1980) já considerava que se o jornalista não busca conhecer a sua fonte, o profissional perde 

aspectos e valores autênticos que podem preencher as lacunas da narrativa.  

Entende-se as fontes como parte crucial da construção da narrativa, partindo da perspectiva 

que estas além de informações, contam suas histórias de vida, permeada de subjetividades e 

percepções que podem ou não ser capturadas pelo jornalista. A experiência humana e suas 

particularidades fazem parte da centralidade da reportagem.  

Ainda há a propagação de representações unilaterais e homogêneas da realidade, apresentadas 

como sendo a própria ou o que importa dela, como afirma Biroli (2011), sendo práticas de  

imposição de padrões e estereótipos aos sujeitos das narrativas. Para Castro e Prado (2012), a 

mídia não apenas capta e veicula como também constrói discursos sobre as identidades de 

grupos. 

Para Gushiken e Pereira (2017, p.10), entendem-se as subjetividades nas narrativas como uma 

forma de valorização da experiência individual da personagem.  Os autores afirmam ainda 

que, “A busca pelo alargamento e aprofundamento do espaço da personagem no texto é a 
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negação de sua retratação massificada e estereotipada.” Produzindo um eco político na 

narrativa. Eliane Brum é de praxe uma das jornalistas mais citadas quando fala-se de relação 

fonte-repórter, a jornalista é vista como exemplo de como construir um bom relacionamento 

com os personagens, apreciando histórias humanas que refletem um mundo comum, os 

desacontecimentos. A subjetividade das fontes - que exerce essa força política e social - é 

quase inexistente no jornalismo cotidiano, da produção noticiosa que tende a buscar suas 

respostas nas fontes institucionais e em personagens que, com histórias de vidas singulares, 

existem, para além do dito e escrito.  

Reflexos indesejáveis estão na representação dos sujeitos na região amazônica, estes não 

vivem isolados no tempo e espaço, sem conhecer o “mundo moderno” como já discutido- 

acreditando-se que esta região está longe de “acompanhar” o resto do Brasil.  Mas é 

importante salientar que esta representação está associada também ao esquecimento e 

negligenciamento governamental - enquanto suas riquezas naturais e recursos são explorados, 

características estas que estão sempre em pauta na mídia, não pela sua exploração mas como 

meio de interesse, acúmulo de riquezas e “desenvolvimento” em interesses nacionais e 

internacionais- a exemplo temos o recente caso da falta de oxigênio em hospitais de 

Manaus, 3durante a pandemia do coronavírus, crise instaurada no início deste ano de 2021.   

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

Buscando compreender como são abordadas as fontes nas narrativas amazônicas da premiada 

jornalista Eliane Brum em reportagens publicadas no site El País,  a produção desse trabalho 

se deu a partir de uma pesquisa bibliográfica, que de forma concisa compreendeu os estudos 

das narrativas e das fontes no jornalismo, a partir de estudos com teóricos tradicionais como 

Medina (2003), Beltrão (1980) e Martino (2016), entre outros como Maciel (2018) e Ijuim 

(2018).  

Utilizou-se também a pesquisa documental (BARDIN, 2011) para o mapeamento e descrição 

das reportagens publicadas no site El País. Utilizando ainda a análise de conteúdo (BARDIN, 

                                                 
3 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/14/manaus-falta-oxigenio-hospitais-
coronavirus.htm  

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/14/manaus-falta-oxigenio-hospitais-coronavirus.htm
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2011) para averiguar as seguintes questões: a) aspectos da construção da narativa de Brum; b) 

habilidades técnica-estético da repórter; c) representação das fontes. 

A pesquisa é parte inicial da dissertação da autora no Programa de Pós-graduação -  Mestrado 

em Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Foram analisadas inicialmente três 

reportagens para o corpus do trabalho nos anos de 2019 e 2020, a primeira tem como título 

“Mães Yanomami imploram pelos corpos de seus bebês”4 publicada em 24 de junho de 2020, 

a repórter vai relatar o caso de Mães da etnia Yanomami localizado em Roraima, que tiveram 

seus bebês contaminados pela covid-19, mortos pela doença e seus corpos desapareceram.  

A segunda reportagem, “A cidade que mata o futuro: em 2020, Altamira enfrenta um aumento 

avassalador de suicídios de adolescentes”5, publicada em abril de 2020 teve contribuição da 

jornalista Clara Glock. A matéria aborda o aumento dos casos de suicídio em Altamira do 

Pará, considerada a cidade mais violenta da região Amazônica, nos quatro primeiros meses do 

ano, o número de pessoas que tiraram a própria vida  já é quase o triplo da média anual do 

Brasil. É também a cidade em que Eliane Brum mora atualmente. A terceira reportagem 

“Erro de projeto coloca estrutura de Belo Monte em risco”6, foi publicada em 08 de novembro 

de 2019. Relata problemas técnicos na estrutura da usina de Belo Monte, obra que afeta 

diretamente milhares de moradores da região amazônica.  

 

RESULTADOS 

Brum começou com colunas quinzenais no El País em 2013, publica diversso artigos de 

opinião, principalmente assuntos do momento, os acontecimentos. Com a observação desse 

espaço da jornalista no site, percebeu-se que o próprio jornal realiza uma distinção quando há 

texto de opinião e quando o texto caracteriza reportagem, para a análise decidimos optar pelos 

textos jornalísticos.  

Dos três textos analisados, dois tinham como tema o impacto ambiental da usina de Belo 

Monte apresentadas em diferentes perspectivas. Uma possuia o tema delicado, o aumento dos 
                                                 
4https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-24/maes-yanomami-imploram-pelos-corpos-de-seus-bebes.html 
5https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-27/a-cidade-que-mata-o-futuro-em-2020-altamira-enfrenta-um-
aumento-avassalador-de-suicidios-de-adolescentes.html 
6 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/08/politica/1573170248_680351.html 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-24/maes-yanomami-imploram-pelos-corpos-de-seus-bebes.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-27/a-cidade-que-mata-o-futuro-em-2020-altamira-enfrenta-um-aumento-avassalador-de-suicidios-de-adolescentes.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-27/a-cidade-que-mata-o-futuro-em-2020-altamira-enfrenta-um-aumento-avassalador-de-suicidios-de-adolescentes.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/08/politica/1573170248_680351.html
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suicídios na cidade de Altamira-PA e aponta justamente o sentimento de deslocamento e falta 

de pertencimento da população causada pela construção da usina na região, que retirou por 

completo diversas comunidades das suas casas, apagando a história de diversas famílias.  

A reportagem possui 18 fontes, entre elas diversos especialistas como psiquiatras, médicos, 

fontes oficiais com dados e também histórias de vidas, estas com seis fontes no total, dando 

espaço para familiares que perderam pessoas queridas para o suicídio. Quando fala-se da 

superação da objetividade, neutralidade e conceitos positivistas nas práticas jornalísticas, não 

busca-se necessariamente uma prática sem ordem, apuração e técnicas, mas o olhar mais 

crítico, a sensibilidade na relação com as fontes e a contextualização das narrativas.  No texto 

de Brum, observa-se que a autora realiza matérias complexas e detalhadas com uma apuração 

firme, além de buscar os motivos e causas desse aumento de suicídios na cidade, superando a 

simplificação dos textos jornalísticos.  

Na segunda reportagem, “Erro de projeto coloca estrutura de Belo Monte em risco”, Brum 

apresenta um texto com tom de denúncia, o texto possui muitos dados e muitas falas de 

especialistas que de fato são necessárias para a produção, com oito fontes no total, contando 

apenas com um morador da região como fonte e diretamente afetado pela usina, sem 

representar as vozes necessárias sobre o acontecimento, como possibilidade de construir uma 

uma narrativa multiangular. Apesar de todo o espaço e voz dominante sobre a Amazônia, a 

jornalista também está inserida no mercado jornalístico tradicional que traz o tempo e o 

espaço como limitantes na sua jornada, heranças de uma rotina produtiva baseada nos anseios 

positivistas, o que afeta as produções jornalísticas.  

A repórter denuncia caso da obra superfaturada que afeta a vida de indígenas e da população 

urbana, com risco real de rompimento e ameaça a vida de pessoas e animais. A repórter traz 

no texto a informação que a obra já estava condenada antes mesmo da sua 

construção. Pontuando estas questões também nas escolhas das falas das fontes especialistas, 

apontando de forma contundente a irresponsabilidade do governo na obra, onde uma empresa 

decide a quantidade de água de um rio.  

Eliane Brum de fato apresenta uma narrativa estilizada, com recurso estilístico pessoal, que 

possibilita a interpretação de histórias e acontecimentos. Podemos perceber  quando, por 

exemplo, ela “aparece” no texto, no trecho ao contar sobre a mensagem que recebeu de uma 

das mães na terceira reportagem “Mães Yanomami imploram pelos corpos de seus bebês”, a 
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repórter relata: “Eu escuto a mensagem antes da tradução. Não entendo as palavras. Mas 

compreendo o horror. A linguagem universal daquela que está sendo arrancada do mundo dos 

humanos”.  O desenvolvimento estético aparece aqui quando a repórter busca a compreensão 

sobre as ações dos sujeitos, não ignorando sua condição subjetiva. Há uma possível 

problemática quando o aparecimento do repórter está acima dos sujeitos, enfatizando sua 

experiência individual à voz do coletivo, esse aparecimento de maneira contínua pode até 

mesmo tirar espaços para a fala dos personagens.  

Outro aspecto percebido, são os adjetivos atrelados aos personagens, inseridos pela própria 

jornalista, como por exemplo, “removidos” ao se referir a população de Belo Monte, “Povos 

das florestas” relacionando-se aos indígenas e “população urbana”, referindo-se a população 

que moram nas cidades, são expressões evitadas nas notícias para que o ar de objetividade e 

imparcialidade seja mantido.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em seu espaço no site El País, Brum além de escrever textos de opiniões sobre diversos 

assuntos, principalmente político, usa-o também para aprofundar pautas sociais. A repórter 

continua a buscar por histórias de pessoas comuns, os desacontecimentos. Pauta bastante as 

questões amazônicas, militante da causa há muito tempo, mudou-se para a região amazônica 

em 2017, conseguindo histórias no seio das comunidades.  

A repórter possui caracterísitcas narrativas estilísticas perceptíveis, com as subjetividades das 

fontes e a sua própria em aparição, esta, questionada se não ocupa espaços que seriam 

necessários para os personagens. Ainda que utilize uma narrativa estilizada, não deixa de 

utilizar técnicas centrais e padrões do jornalismo.  

Percebe-se que apesar de estar no meio digital, Eliane Brum não utiliza da multimidialidade 

possível dentro desse ambiente, que poderia abranger muito mais possibilidades de 

contextualização. Seus textos assemelham-se ao jornalismo impresso, utilizando apenas fotos 

e no máximo hiperlinks 7que contribuem para a contextualização do acontecimento.  

                                                 
7 A função cria um atalho que pula para outro local armazenado na Internet. 
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No aspecto estético, a observação cada vez mais apurada não permitirá somente ampliar o 

potencial cognitivo, mas trará também maior sensibilidade para alcançar a profundidade e a 

complexidade do momento histórico-cultural.A partir dessas percepções o trabalho busca-se 

por uma narrativa jornalística que seja possível a compreensão de todos os sujeitos 

envolvidos, entre fonte-repórter-leitor. Entendendo as subjetividades como parte importante 

de um modelo jornalístico que busca compreender o mundo de fato como ele é.  
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