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A interface entre o acontecimento e o desacontecimento  

no texto de Eliane Brum 1 

Ana Resende Quadros2 

 
RESUMO: Visa-se averiguar quais estratégias do jornalismo do desacontecimento Eliane 
Brum aplica em suas colunas políticas. Para tanto, será feita uma análise de conteúdo do texto 
“O homem mediano assume o poder”. A hipótese é que, tendo em vista o histórico de Brum, 
ela teria o potencial de trazer o cotidiano para o jornalismo político. No âmbito teórico 
abordou-se a relação entre jornalismo, política e literatura. Observa-se que Brum usou pouco 
características de seu estilo original nesta coluna.  
 

INTRODUÇÃO 

Eliane Brum é uma das mais premiadas do Brasil. Seu estilo propõe dar destaque àqueles que 

são esquecidos pelo noticiário e para a sociedade, chamados por ela de invisíveis. A 

reportagem de Brum descreve os espaços, os objetos, as personagens, imprimindo as visões 

da jornalista. Suas entrevistas abrem espaço para que o entrevistado diga o que quiser dizer. 

Em seus textos, Brum reflete e convida para que o leitor faça o mesmo. Assim, ela mostra que 

não pretende retratar “a verdade”, e sim, “uma de muitas verdades”, quebrando, segundo 

Fonseca (2013), as barreiras do Positivismo. 

Contudo, no ano de 2019, Eliane Brum ganhou o prêmio Comunique-se 2019 na categoria 

“Nacional – mídia escrita”, destinado a jornalistas que atuam na editoria de política nacional. Tal 

fato marca a mudança de área de atuação da jornalista, que passou a se dedicar à colunas de 

política. Esta mudança desperta alguns questionamentos como: é possível trazer características de 

um jornalismo focado nas pessoas comuns para a cobertura política? Para responder esta pergunta, 

propõe-se estudar o texto “O homem mediano assume o poder” de Brum sob a perspectiva da 

Análise de Conteúdo, como descrita por Bardin (2011). Visa-se compreender que 

características do jornalismo literário são e quais não são mantidas nesta coluna política de 

Eliane Brum, entender se é possível continuar a fazer jornalismo do desacontecimento mesmo 

tratando de assuntos tão tradicionalmente ligados ao acontecimento, como a política, e se Eliane 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4: Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestra e doutoranda em Comunicação pelo PPGCOM/UFJF. E-mail: anarquadros@gmail.com  
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Brum consegue se diferenciar dos demais colunistas políticos, que características seus textos 

trazem para esse gênero jornalístico. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Jornalismo e política são áreas correlatas. Desde seu surgimento, o jornalismo serviu como 

uma ferramenta tanto para a transformação quanto para a permanência das vivências sociais. 

Ligada a esses dois campos está a literatura. No século XIX imperava um estilo denominado 

por Habermas (1984) de jornalismo político-literário, quando realidade e ficção conviviam 

pacificamente nas páginas dos periódicos. Contudo, o jornalismo, como a sociedade, é 

marcado por transformações. O período do fim do século XIX e princípio do século XX ficou 

marcado pela consagração da burguesia como classe dominante e, com isso, o fim de um 

jornalismo focado no debate político e o início do jornalismo focado no lucro. Usando como 

base teórica o Positivismo, os jornais passaram a empregar estratégias de objetividade para se 

desconectar de entidades políticas e se ligar à lógica de mercado, estabelecendo um modelo 

em que o jornalismo se dizia o espelho da realidade e não um espaço onde ela pudesse ser 

debatida (BULHÕES, 2007).  

Havia pouco lugar para literatura nos jornais, mas a política seguia presente, tratada como se 

pudesse ser vista à distância, de forma isenta. Essas mudanças permitiram que a mídia tivesse 

um papel determinante na política. Tuchman (1996) que os jornalistas fazem uso de rituais 

estratégicos para passar ao espectador ou leitor uma aparente objetividade e assim legitimar o 

discurso jornalístico e fazer com que o público incorpore o discurso midiático sem 

questionamento. 

Foi assim até a década de 1960, quando a literatura voltou a ter mais presença em textos 

jornalísticos. Aos olhos do Novo Jornalismo, diálogos, costumes, gestos e hábitos, fossem de 

pessoas famosas ou anônimas, podiam ter espaço no noticiário (WOLFE, 2005). Desde então, 

alguns jornalistas abandonaram o objetivismo e a pretensa imparcialidade para seguir um 

estilo mais literário e humano de ser fazer jornalismo. O Jornalismo Literário pretende ser 

perene e profundo sem esconder que é parcial (PENA, 2013). Vários estilos surgiram dentro 

deste gênero, incluindo o Jornalismo do Desacontecimento, proposto por Eliane Brum. A 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1212 

jornalista gaúcha é uma das mais premiadas do Brasil. Seu estilo propõe dar destaque àqueles 

que são esquecidos pelo noticiário e para a sociedade, chamados por ela de invisíveis.  

A reportagem de Brum descreve os espaços, os objetos, as personagens, imprimindo as visões 

da jornalista. Suas entrevistas abrem espaço para que o entrevistado diga o que quiser dizer. 

Em seus textos, Brum reflete e convida para que o leitor faça o mesmo. Assim, ela mostra que 

não pretende retratar “a verdade”, e sim “uma de muitas verdades”, quebrando, segundo 

Fonseca (2013), as barreiras do Positivismo. Foi assim em seu livro reportagem “A vida que 

ninguém vê” (2006), ganhador do prêmio Jabuti, e foi assim em suas colunas de opinião do El 

País, a partir de 2013, como afirmam pesquisadores como Vivar e Abib (2018) e Leão (2019). 

Brum consagrou-se como sendo uma jornalista diferente dos demais, aquela que enxerga o 

invisível. Se Brum era diferente é porque continuam existindo jornalistas que abordam o 

extraordinário, que privilegiam o acontecimento em detrimento do desacontecimento. 

 

METODOLOGIA 

Para responder às questões propostas, será analisado o texto “O homem mediano assume o 

poder”, publicado em janeiro de 2019 na versão brasileira do site El País. A metodologia 

adotada foi a Análise de Conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011). Na definição mais 

corrente hoje, a análise de conteúdo envolve tanto uma análise quantitativa quanto qualitativa. 

Essa é a principal diferença entre a análise de conteúdo e outros métodos de interpretação. A 

quantidade pode revelar conteúdos que serão interpretados posteriormente. A primeira medida 

é selecionar categorias de análise (rubricas significativas).  Analisam-se temáticas, formas e 

estruturas, tendo como principal foco a análise de mensagens. Nesta pesquisa estabelecem-se 

como categorias preliminares de análise as seguintes: 1- Acontecimento versus 

desacontecimento (concernindo as temáticas abordadas com o enquadramento dado pela 

jornalista); 2 – fontes e personagens; 3 – a imagem de Brasil construída por Eliane Brum; 4 – 

Narrativas jornalísticas (de que forma se assemelha ou se diferencia da narrativa tradicional 

lead, estrutura da notícia, jornalismo declaratório); 5 – o caráter opinativo do texto (como se 

diferencia ou não de outras colunas políticas); 6 – elementos empregados do jornalismo 

literário; 7 – características do webjornalismo. 
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RESULTADOS 

Na primeira coluna do ano de 2019, Eliane Brum discute a posse do presidente Jair Bolsonaro 

e seu significado. Apesar de não ter o linguajar direto e objetivo de um lead tradicional e 

caracterizar Bolsonaro como “mediano” e “o ‘coiso’”, o primeiro parágrafo responde às 

perguntas: o quê? “o Brasil tem como presidente um personagem que jamais havia ocupado o 

poder pelo voto”; quem? Bolsonaro; quando? 1/01/2019; onde? No Brasil; como? “pelo 

voto”; por quê? “Esse homem mediano representa uma ampla camada de brasileiros”.  

O texto tem seu gancho em um fato: a posse de Bolsonaro. Por isso pode-se dizer que está 

ancorado em um acontecimento. Há que se levar em conta o fato de Brum não basear seu 

texto na posse em si e sim no contexto que levou à eleição de Bolsonaro. Mas, além disso, 

Brum quer trazer um outro acontecimento, menos óbvio, o fato de que nunca antes um 

homem tão comum havia chegado à presidência da República. Para comprovar seu ponto de 

vista, Brum evoca personagens como o ex-presidente Lula, a quem caracteriza como 

“excepcional” e “o melhor entre os seus”, ainda que com a ressalva “independentemente da 

opinião que cada um possa ter sobre ele”. Além disso, usa como fontes pessoas reconhecidas 

em suas áreas: os historiadores Denise Paraná e Nicolau Sevcenko. Esses fatores podem 

indicar uma tentativa de trazer objetividade para o texto, como explicou Tuchman (1996), ao 

apresentar mais de uma fonte, cria-se uma possibilidade de conflito e quando essas fontes 

concordam entre si, cria-se uma impressão de verdade. 

Entre os personagens que compara a Bolsonaro, Eliane Brum apresenta Marina Silva, a quem 

também caracteriza como excepcional. Diferente dos demais personagens abordados, Marina 

é a única mulher, a única política que não foi eleita e a única, que concorreu com Bolsonaro 

nas eleições, que foi apresentada no texto. Em nenhum momento, Brum diz claramente em 

quem votou, mas a jornalista, que é conhecida por se preocupar com os invisíveis e com as 

causas ambientais, descreve a presidenciável como a encarnação “de um outro amplo 

segmento de brasileiros, muito mais invisível, representado pelos povos da floresta” e também 

diz que “Se Marina tivesse conseguido chegar ao poder, ela representaria toda essa complexa 

trajetória, mas também encarnaria uma excepcionalidade entre os seus. Quantas mulheres com 

o percurso de Marina se tornaram Marina?”. Esses fatores podem ser indícios da preferência 

política de Eliane Brum por Marina Silva, uma vez que a presidenciável teve uma 

porcentagem irrisória de votos na eleição de 2018 (em 8º lugar, com 1% dos votos, atrás de 
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Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, João Amoedo, Cabo 

Daciolo e Henrique Meirelles) e ainda assim é a única candidata à presidência nas eleições de 

2018 que é tratada no texto. Brum não esconde ao longo da coluna sua desaprovação por 

Bolsonaro à medida que sempre o caracteriza negativamente. Contudo, não é explícita quanto 

à sua preferência por Marina, deixando-a nas entrelinhas. Isso pode ser visto como um 

resquício da tentativa de objetividade das colunas políticas, que evita deixar evidente a 

posição do jornalista. Além disso, é típico do jornalismo tradicional classificar políticos como 

vilões, como indica Gomes (2004). 

A presença de Marina é a única que destoa da lógica do texto, uma vez que não foi eleita 

presidente nem teve sua eleição como senadora, por exemplo, retratada. Tiririca personagem é 

citado, porque sua eleição, vista por outros como “a prova de que era necessária uma reforma 

política urgente”, é entendida por Brum como “um grande palhaço”, que atingiu o sucesso, 

apesar da decadência da profissão.  Lula está presente por ser um “homem do povo” que 

chegou à presidência por ser diferente dos seus. E Brum faz questão de ressaltar que sua 

escolha como personagem não significa que ela o apoie, ao dizer que isso tem que ser 

reconhecido, apesar do que se possa pensar dele. Getúlio Vargas está presente por ser o mais 

popular presidente do século XX e ser representante dos demais presidentes que, para Brum, 

eram escolhidos entre candidatos que “foram acertos das elites que disputavam o poder”. Ser 

da elite também é visto como uma marca da excepcionalidade, porque “Ainda que tenha 

havido alguns presidentes apenas medianos durante a República, eram por regra homens 

oriundos da elite e alicerçados por ela” (BRUM, 2019). 

Brum deixa claro em seu texto o quanto acredita que Bolsonaro é “ordinário” e “comum”, não 

podendo ser comparado ao presidente estadunidense Donald Trump, que, “além de pertencer 

a uma parcela muito particular das elites americanas, tem uma trajetória de destaque”, nem a 

Lula, que, apesar de também ser exceção, representa o oposto de Bolsonaro, não apenas no 

aspecto político, mas, porque Bolsonaro, segundo Brum, “rompe com a ideia de 

excepcionalidade”. 

É curioso observar, porém, que Brum, defensora de que o extraordinário da vida é o ordinário 

e de que todo Zé é um Ulisses, agora apresenta ser comum e ordinário como características 

negativas. Ela defende a teoria de que Bolsonaro foi eleito por ser igual ao brasileiro comum, 

por representar “um tipo de brasileiro que se sentia acuado há bastante tempo. E 
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particularmente nos últimos anos. E que estava dentro de cada família, quando não era a 

família toda”. Para Brum, Bolsonaro é “o mediano entre os medianos” e foi eleito por propor 

a retomada dos “privilégios que eram considerados direitos” por essa camada da população. 

O “brasileiro ‘acorrentado’” também ganha destaque à medida que Brum narra as conquistas 

para as minorias e a consequente perda de privilégios que essa camada da população teve nos 

últimos anos. Destaca-se novamente a tentativa de imparcialidade quando Brum descreve 

essas conquistas como apenas “reconhecidas pelos governos do PT”, diminuindo, portanto, a 

relação entre mudanças sociais que ela considera positivas com um partido político, o que 

reforça a ideia de imparcialidade. 

A literariedade não é uma característica marcante do texto. Ela está presente em raros 

momentos, como em algumas descrições de personagens, em especial de Bolsonaro, e na 

escolha de algumas palavras menos presentes no português cotidiano (exemplo: locupletar) 

que, portanto, são menos comuns ao jornalismo, que presa por termos conhecidos pela ampla 

maioria das pessoas. Um dos recursos literários utilizados é a metáfora, como quando Brum 

diz que “a violência doméstica é quase tão comum quanto arroz e feijão”. O último parágrafo 

é um dos trechos mais literários, quando Brum tenta narrar o que pode acontecer no futuro 

com Bolsonaro: 

Em algum momento, Jair Bolsonaro poderá olhar no espelho e verá apenas a 
imagem exata de si mesmo. Assombrado pela verdade que poderá chamar de 
“fake news”, ele correrá para as ruas para ouvir os Queiroz gritarem: “Mito! 
Mito! Mito!”. Mas o grito pode ter sido engolido pela realidade dos dias. 
Saberemos, então, em toda sua magnitude, o que significa Bolsonaro no 
poder (BRUM, 2019a). 

Como fonte, Eliane Brum utilizou dois historiadores, um artigo de revista, uma pesquisa de 

intenção de voto e os discursos de Bolsonaro. Apesar de tratar o “brasileiro ‘acorrentado’” 

como personagem, nenhum representante dessa categoria de “povo” é ouvido. Eliane Brum 

tira suas conclusões sobre os motivos de terem votado em Bolsonaro a partir de suas opiniões 

acerca do tipo de brasileiro que as pesquisas de intenção de voto (não especificando quais) 

diziam ser os eleitores de Bolsonaro: homens, brancos, em especial os que ganhavam mais. O 

que indica uma tentativa por parte de Brum de não apenas apresentar uma notícia, mas dizer 

como ela deve ser interpretada, como previa Hall (apud TRAQUINA, 2001). 
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Os recursos típicos da internet também não são usados. O único recurso presente é o 

hiperlink, usado 45 vezes ao longo do texto. A coluna conta apenas com uma foto, não tem 

vídeo ou áudio para caracterizar uma multimidialidade e, mesmo assim, a foto não é crucial 

para o texto. Apesar de ter 64 parágrafos, a estrutura do título é similar à das manchetes, 

sendo bastante objetiva, resumindo a ideia central do texto e relatando um acontecimento: “o 

homem mediano assume o poder”. Ainda que o uso do termo vago “homem mediano” não 

seja o padrão online, o contexto da data de publicação bem como a foto de Jair Bolsonaro, 

logo abaixo da linha fina, permite a compreensão imediata de quem a jornalista se refere. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Eliane Brum sempre foi uma jornalista do desacontecimento, que usava recursos da literatura 

para transformar um Zé em um Ulisses. Essas características estavam presentes em seus 

trabalhos publicados em livros e continuaram presentes nas colunas publicadas no El País até 

o ano de 2018, como apontam Vivar e Abib (2018) e Leão (2019). Em 2019, Eliane Brum 

decidiu enveredar-se por outro gênero do jornalismo: as colunas políticas. Com o histórico 

literário premiado imaginou-se que em seu trabalho publicado em 2019 seria possível 

observar a possibilidade de conexão entre as duas áreas que estiveram presentes desde a 

origem do jornalismo: a política e a literatura. 

Ao longo da pesquisa, foi possível perceber que Eliane Brum optou por não usar recursos 

literários com frequência. Isso não quer dizer, porém, que seja impossível usar esses recursos 

em textos políticos escritos para a internet. É possível aferir que Brum, nos textos analisados, 

não foge muito ao tradicional, empregando as estratégias de objetividade elencadas por 

Tuchman (1996) e empregando pouco das estratégias do jornalismo literário. Em entrevistas, 

por exemplo, hábitos e gestos não são descritos por Eliane Brum, ou seja, são vistos como 

menos relevantes. Também não há uma preocupação da autora com a perenidade de seus 

textos, muito ligados aos acontecimentos recentes. A profundidade, outra característica dos 

textos que unem jornalismo e literatura, é apenas parcialmente obtida. Isso porque raramente 

as fontes são de fato ouvidas pela jornalista e os documentos apresentados como provas 

auxiliares, bem como a fala de especialistas, são consonantes com a argumentação de Brum e 

estão ali apenas como uma estratégia de possibilidade de contraditório que, como explica 
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Tuchman (1996), é usada para criar uma ilusão de consenso e verdade. Nesse ponto também 

Brum se afasta do jornalismo do desacontecimento. 

Ao mesmo tempo, a possibilidade de uso de ferramentas tanto do jornalismo literário quanto 

do jornalismo do desacontecimento é observada pontualmente nos textos de Brum. Nota-se o 

uso de apelidos jocosos, usados no tempo do jornalismo político-literário. E, se é possível 

fazer uso desses recursos, pode-se concluir que Brum escolheu não os utilizar com tanta 

frequência, mas não é possível inferir que razões a jornalista teria tido para se aproximar de 

um jornalismo mais ligado às estruturas tradicionais. 

Contudo, é possível levantar. Para Brum, a ascensão de Bolsonaro ao poder representa a 

chegada do homem mediano a um cargo antes ocupado apenas pelos “melhores entre os seus. 

É legítimo supor que foram a eleição e a posse de Bolsonaro que levaram Eliane Brum a 

escrever sobre política. Um homem mediano é, afinal, um homem ordinário, um Zé e não um 

Ulisses. Ao mesmo tempo, ter um homem ordinário como presidente é, como escreveu Brum 

extraordinário. Essa dualidade entre extraordinário e ordinário, pode ter sido um dos 

motivadores para a mudança de temática pela qual Eliane Brum passou. 
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