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Resumo 

O trabalho discute o papel das fontes pessoais – chamadas personagens – na definição de 

formatos publicados em jornais e revistas. A reflexão se ampara em observações acerca do 

jornalismo praticado por Eliane Brum, brasileira premiada por vários de seus textos e 

conhecida justamente pelas produções que revelam aspectos interessantes da vida de pessoas 

consideradas anônimas. Nossa hipótese é a de que o olhar do jornalista sobre os sujeitos 

comuns – tornados, pela ação da imprensa, em agentes da cena noticiosa – é elemento 

circunstancial para a composição das formas jornalísticas. Em síntese, argumentamos que 

esses textos, principalmente as histórias de interesse humano, se constroem não somente a 

partir das competências redacionais do profissional, mas também estão condicionados às 

próprias histórias (e a seus protagonistas) e à sua capacidade de desvendá-las. 
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Produzir jornalismo é produzir formatos jornalísticos 

Uma discussão frequentemente trazida à tona, no âmbito acadêmico do jornalismo, é 

a que busca questionar em qual medida a definição dos gêneros praticados pela imprensa 

pode ser útil aos profissionais da área e ao próprio meio universitário (MACHADO, 2001). 

Sem querer entrar nesse debate, que se mostra complexo e demanda ponderar múltiplos 

aspectos, cabe expressar que concordamos com Lia Seixas (2009, p. 1), quando ela nos diz 

que “aprender a fazer jornalismo é aprender a produzir gêneros jornalísticos”. E não 

somente comungamos desse posicionamento como também nos estendemos à sua fala, 

registrando que a mesma regra vale para as formas pelas quais os jornalistas se expressam. 

Logo, diagnosticar formatos – suas características, suas possibilidades – significa melhor 

compreender as estratégias adotadas por profissionais da mídia, em seu compromisso de 

traduzir a realidade
3
. É exercício, por isso, facilitador do aprendizado – ideia lançada pela 

autora – e do próprio (re)conhecimento das múltiplas faces comportadas pelo jornalismo. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos, durante o 12º Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 35º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor do curso de Jornalismo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP). Doutorando e Mestre em 

Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo (Umesp). Vice-coordenador do GP Gêneros Jornalísticos 

da Intercom. e-mail: francisco@assis.jor.br 
3 Compreendemos o jornalismo como uma construção do real. Não é o real, em si, que está nas ruas, nos lugares públicos 

e privados, espaços em que o cotidiano acontece. O trabalho da imprensa nada mais é do que um retrato, uma tradução 

dessa realidade. Porém, o compromisso ético pressupõe que os jornalistas se empenhem para expressar o real com o 

máximo de exatidão, chegando ao mais alto grau de verossimilhança. 
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Devemos esclarecer que a subdivisão de gênero e formato se ancora nas 

considerações de José Marques de Melo (2009, p. 35), segundo quem há diferenças 

conceituais e de ordem prática entre as “unidades de mensagem” que “se agrupam em 

classes, mais conhecidas como gêneros”, e suas “extensões”, “denominadas formatos”. Em 

termos mais esclarecedores, um texto original de sua autoria nos dá as seguintes definições: 

 

Gênero jornalístico é a classe de unidades da comunicação massiva 

periódica que agrupa diferentes formas e respectivas espécies de 

transmissão e recuperação oportuna de informações da atualidade, através 

de suportes mecânicos ou eletrônicos (aqui referidos como mídia) 

potencialmente habilitados para atingir audiências anônimas, vastas e 

dispersas. Formato jornalístico é o feitio de construção da informação 

transmitida pela mídia através do qual a mensagem da atualidade preenche 

funções sociais legitimadas pela conjuntura histórica em cada sociedade 

nacional (MARQUES DE MELO, 2010a).  

 

O conceito de “formato”, bem como sua subordinação a um agrupamento maior – 

cuja configuração se dá segundo determinada finalidade
4
 –, foi incorporado, pelo autor que 

nos ampara, em conformidade com a terminologia comum aos estudos midiáticos, ou seja, 

aqueles que se ocupam da mídia como um todo (MCQUAIL, 2003, p. 339). Contudo, 

tratando do jornalismo, especificamente, formato diz respeito às várias disposições textuais 

– em nosso modo de ver, expressões concretas dessa atividade profissional – das quais os 

repórteres se valem, em seu agir. 

De volta ao começo, e considerando tudo o que expusemos até aqui, acreditamos 

que os formatos jornalísticos – embora sejam reconhecidos pela repetição, pelo uso 

constante – não se estruturam, na prática, como frutos do acaso, pela vontade exclusiva de 

quem os produz ou, ainda, apenas para atender às ordens das chefias de redação, que têm 

autoridade – salvo algumas exceções, como as que veremos na sequência – para eleger ou 

rejeitar pautas e para dizer de que textos necessitam. No dia a dia, a produção do jornalismo 

é condicionada a uma soma de fatores – internos e externos às redações – que agem sobre 

seu processo de feitura e mesmo sobre o cenário noticioso. 

Quando nos debruçamos especificamente sobre o gênero diversional – nos termos 

que, por ora, adotamos como referência –, assumimos que há, entre as subdivisões do 

                                                 
4 No caso da classificação que adotamos (MARQUES DE MELO, 2009; 2010a; 2010b; 2010c), são cinco os gêneros 

jornalísticos, definidos conforme suas finalidades: 1) informativo (cujo propósito é informar o novo); 2) opinativo 

(responsável por dar voz a opiniões diversas); 3) interpretativo (tem a intenção de explicar contextos em que os fatos 

ocorrem); 4) diversional (oferece matérias agradáveis e redigidas com recursos mais comuns à literatura do que ao 

chamado hard news); e 5) utilitário (ocupa-se de prestar serviços ao público-alvo da imprensa). Como já sugerimos, no 

corpo deste trabalho, cada um desses gêneros se desdobra em formatos com características próprias e que se estruturam 

em função dos mesmos propósitos norteadores dos gêneros aos quais estão subordinados. 
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jornalismo, uma classe distinguida por “oferecer textos de muito agrado” (ERBOLATO, 

2006, p. 44) e por zelar pela qualidade estética das matérias – às vezes, em detrimento do 

que poderia ser tradicionalmente considerado “o mais importante” (números, por exemplo, 

os quais a imprensa venera) – e “oferecendo nuances típicas de certo jornalismo autoral” 

(MARQUES DE MELO, 2010b, p. 29). Essa ideia sugere, portanto, que o gênero 

diversional é aquele que concede mais liberdade ao jornalista, que não precisa, nesse caso, 

acomodar seu relato em estruturas rígidas, a exemplo do lead. Mas isso não significa que 

ele possa – ou, melhor, consiga – escrever o que bem entende, do jeito como “sonha” ou da 

maneira como faz este ou aquele escritor que “admira”
5
; há outras componentes nessa ação, 

alguns até limitadores daquilo que possivelmente seria um total desprendimento às regras. 

Mesmo que a habilidade do jornalista constitua um dos fatores decisivos para a 

elaboração dos textos que a imprensa faz circular regularmente, percebemos que a tipologia 

jornalística é definida, principalmente, pelos agentes da cena noticiosa e/ou pelas situações 

por eles protagonizadas. Dessa maneira, quem primeiro sugere se um determinado 

acontecimento será tratado em formatos informativos, opinativos, interpretativos, 

diversionais ou utilitários é o próprio fato, acompanhado das informações (ou histórias) 

fornecidas (ou narradas) pelas fontes envolvidas em seu contexto
6
.  

Convencidos disso, buscamos discutir, neste trabalho, o papel exercido pelos 

personagens – considerados anônimos – no jornalismo praticado por Eliane Brum, 

jornalista brasileira premiada por suas matérias que exibem todas as características das 

histórias de interesse humano, classificadas por Marques de Melo (2009, p. 36) como 

formato do gênero diversional. O recorte selecionado para nortear a discussão corresponde 

                                                 
5 Como professor de jornalismo, deparamo-nos, não raro, com alunos ansiosos por escrever textos que fujam do padrão da 

notícia ou da “sisudez” da reportagem diária. Em geral, querem eles produzir matérias que rotulam como sendo jornalismo 

literário, seguindo nomenclatura predominante na área. Junto com a ânsia em cumprir tal exercício, surgem 

questionamentos, direcionados a nós, mais ou menos nesses termos: “Como eu faço para escrever igual determinado 

jornalista?” ou “O que eu preciso colocar na pauta para descobrir detalhes?” Temos a impressão de que os decepcionamos 

com o que costumamos dizer, na sequência a essas abordagens: “Não há respostas para essas perguntas”. Entendemos que 

cada um descobrirá, com a própria experiência – e com o tempo, elemento fundamental –, o que fazer para chegar à 

redação desejada. Registramos essa situação, aqui, pois é uma boa ilustração de nosso posicionamento, ou seja, a defesa de 

que, para produzir o jornalismo diversional, não é preciso apenas ter liberdade que permita não começar o texto pelo lead. 

Há de se compreender e aceitar outras dinâmicas que também caracterizam essa produção, como o olhar atento à fonte e à 

realidade que a circunda. 
6 Nos trabalhos que desenvolvemos recentemente, principalmente os apresentados em congressos, temos reforçado nossa 

percepção a respeito do lugar que as pessoas – e, por consequência, suas histórias – ocupam no jornalismo. A hipótese à 

qual temos nos prendido é a de que a figura humana está no cerne de todo processo, sendo impossível haver jornalismo 

bem feito sem gente capaz de dar vida ao trabalho por vezes mecânico que a imprensa realiza. E pensamos isso, mesmo 

tendo consciência de que algumas editorias, como a de economia, por exemplo, primam mais pela estatística do que pela 

aproximação dos dados à realidade social. Acreditamos que essa tendência, embora majoritária, consiste em grande 

equívoco, uma vez que, tomando ainda o jornalismo econômico como exemplo, a pouca valorização das experiências 

humanas acaba por transformar essa atividade numa escala de valores, taxas e outros números desconexos do próprio 

cotidiano. 
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aos textos que ela produziu para o jornal Zero Hora e para a revista Época e que foram 

reunidos nos livros A vida que ninguém vê (2006) e O olho da rua (2008).  

A análise desse conjunto é subsidiada, principalmente, pelo diálogo que 

estabelecemos com a jornalista
7
, o qual nos foi essencial para aprofundar questões e para 

identificar algumas pistas que nos possibilitaram demonstrar que a opção por determinado 

gênero – segundo o modelo classificatório adotado
8
 – não corresponde apenas ao gosto de 

um jornalista por uma escrita que entendemos “humanizada”, mas principalmente ao olhar 

que ele consegue lançar sobre suas fontes.  

 

O lugar das fontes no jornalismo 

Pedra angular da produção jornalística, a fonte é quem, de fato, sustenta e viabiliza 

tudo aquilo que a imprensa revela à sociedade. Trata-se da “origem da informação” 

trabalhada pelos profissionais da área (CASCAIS, 2001, p. 93), exatamente por ser a 

primeira detentora de dados a propósito do assunto apurado. Por isso mesmo, mantém 

relação complexa e conflitante com o jornalismo – já que de ambos se exige o 

estabelecimento de relação dialética, de adequar-se, constantemente, um ao outro –, fazendo 

haver inúmeras categorizações e percepções quanto aos tipos de fontes e aos seus níveis de 

importância. 

Ao reforçar a ideia de “tudo o que o jornal publica é obtido nas fontes de 

informação”, Mário Erbolato (2006, p. 183) classifica-as em “dois grandes grupos”: as fixas 

– às quais se recorre diariamente, principalmente as institucionais, como prefeitura, polícia, 

corpo de bombeiros etc. – e as fora de rotina – acionadas ocasionalmente, conforme a 

necessidade da pauta. Juarez Bahia (2009, p. 47), por sua vez, se ocupa em denominá-las 

como diretas – autores de um acontecimento, testemunhas, notas oficiais sobre determinado 

acontecimento –, indiretas – que incluem “terceiras pessoas, informantes envolvidos 

circunstancialmente nos fatos, papéis e documentos de consulta, relatos parciais” – e 

complementares, as que oferecem informações adicionais e que podem ser desde pessoas 

                                                 
7 Assim sendo, o trabalho foi metodologicamente estruturado em cima de pesquisa bibliográfica e da entrevista que Eliane 

Brum nos concedeu. Também é importante alertar que não faremos análise textual dos livros já mencionados, em razão do 

pouco espaço de que dispomos, aqui, para esboçar nossas reflexões. Portanto, apresentaremos os livros, de maneira geral, 

e nos preocuparemos mais em direcionar o foco para as questões de que tratamos durante nosso diálogo, até mesmo 

porque elas foram suscitadas a partir de um roteiro de perguntas pré-elaborado, que se baseou na leitura prévia da obra em 

questão. Além disso, deve-se levar em conta que as características das histórias de interesse humano – as quais serão 

apresentadas mais adiante – são facilmente identificadas nos textos da jornalista, sem que seja necessário aplicar qualquer 

técnica de desconstrução discursiva para aproximar sua produção dos pressupostos teóricos que reconhecemos. 
8 Muito embora seja esta uma pesquisa que adota termos relativos a gênero (diversional) e a formato (histórias de interesse 

humano), não podemos deixar de registrar que Eliane Brum não costuma atribuir nomenclaturas ao seu trabalho e ao 

desempenho da imprensa, em geral. Para ela, há dois tipos de jornalismo: o bom (ou bem feito) e o ruim (mal feito). 
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até livros, outras matérias jornalísticas, enfim, tudo o que possa ajudar a “clarear ou 

enriquecer a história” noticiada. 

Em verbete do Dicionário de Comunicação, a fonte – toda pessoa abordada por um 

jornalista – é apresentada como distinta de outras bases de informação, quais sejam: o 

porta-voz – figura altamente qualificada e autorizada a falar por um governante ou por 

alguma outra autoridade –; o informante – identificado em algum setor (público ou 

privado), mas sem status de fonte ou porta-voz –; e setores, círculos, meios, que tendem a 

coletivizar a opinião de alguém importante, como setores políticos, círculos diplomáticos e 

meios empresariais (RABAÇA & BARBOSA, 2001, p. 317-318). 

Curiosa é a classificação que faz a Folha de S.Paulo, ao enumerar as fontes a partir 

do tipo zero, indo até o tipo três. O posicionamento do jornal, apresentado em seu manual 

de redação, é o de que “hierarquizar as fontes de informação é fundamental na atividade 

jornalística”, sendo que “as informações obtidas de cada uma delas exigem procedimentos 

diferentes antes da preparação do texto final” (MANUAL..., 2008, p. 37). Quanto à 

tipologia, ela assim se apresenta: 

 

1) Fonte tipo zero – Escrita e com tradição de exatidão, ou gravada sem 

deixar margem a dúvida: enciclopédias renomadas, documentos 

emitidos por instituição com credibilidade, videoteipes. Em geral, a 

fonte de tipo zero prescinde de cruzamento. [...] 

2) Fonte tipo um – É a mais confiável nos casos em que a fonte é uma 

pessoa. A fonte tipo um tem histórico de confiabilidade – as 

informações que passa sempre se mostram corretas. Fala com 

conhecimento de causa, está muito próxima do fato que relata e não 

tem interesses imediatos na sua divulgação. [...] 

3) Fonte tipo dois – Tem todos os atributos da fonte tipo um, menos o 

histórico de confiabilidade. Toda informação de fonte dois deve ser 

cruzada com pelo menos mais uma fonte (do tipo um ou dois) antes de 

publicada. 

4) Fonte tipo três – A de menor confiança. É bem informada, mas tem 

interesses (políticos, econômicos etc.) que tornam suas informações 

nitidamente menos confiáveis (MANUAL..., 2008, p. 37-38). 

 

Também há tentativas de organização das possíveis fontes jornalísticas no dicionário 

do português Fernando Cascais (2001, p. 93), que as separa em humanas, documentais, 

institucionais ou, ainda, pessoais, sendo essa última “as fontes próprias de cada jornalista”. 

Quanto às “humanas”, precisamente, ele determina: “testemunhas de factos, especialistas, 

dirigentes e líderes, etc.”. O mesmo faz Nilson Lage (2009, p. 62-68), sinalizando a 

“natureza das fontes” a partir de três grupos: 1) oficiais, oficiosas e independentes – todas 

ligadas a acontecimentos com vínculo institucional, ou seja, refere-se a quem fala pelas 
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instituições (em seu nome ou a seu respeito); 2) primárias e secundárias – das quais se 

extrai, respectivamente, as informações essenciais e as complementares, durante a 

apuração; e 3) testemunhas e experts – sendo as primeiras aquelas que acompanharam os 

fatos e as segundas as que os explicam. 

É interessante notar que, dentre gramáticas e autores preocupados em propor 

classificações, poucas são as referências específicas à condição de personagem que as 

fontes podem assumir – o que, para nós, tem especial significado, uma vez que se trata do 

cerne desta reflexão. Sobre isso, encontramos vestígios no livro de Ana Estela de Sousa 

Pinto (2009, p. 181), para quem a fonte “não é só quem diz aquelas frases que aparecem 

entre aspas”, postura que a faz reconhecer quatro tipos: 1) “técnicos e especialistas, que [...] 

explicam o assunto”; 2) “informantes, que contam o que está acontecendo, passam pautas e 

dão informação de bastidor”; 3) “personagens da notícia, diretamente envolvidos nos fatos, 

que precisam ser ouvidos”; e 4) “analistas, não diretamente envolvidos no fato, mas que 

ajudam a colocá-lo em contexto, interpretá-lo”. Também não podemos ignorar que Lage 

(2009, p. 49) menciona fontes como “personagens que testemunham ou participam de 

eventos de interesse público”, mas não se estendem no assunto, mostrando-se mais 

interessado em destacar as várias possibilidades de localizar informações que se oferecem 

ao repórter, no cumprimento de seu ofício. 

Quem vai além, atribuindo o status de personagens às pessoas que “são o exemplum 

que garante gancho à pauta”, é Luiz Costa Pereira Junior (2006, p. 95). Partindo do 

princípio de que a insistência da imprensa em matérias embasadas tão somente na voz de 

especialistas, em enquetes (chamadas, também, “fala povo”) e em declarações de figuras 

públicas pode ser quebrada com a “humanização”
9
, ele orienta ser papel do jornalista não 

apenas “encontrar personagens que ilustrem uma reportagem”, mas, sim, “caracterizá-los, 

sem estereótipos”. A questão é complexa. Seu “nó”, conforme sugere o autor, está na 

relação entre o profissional e quem “é alvo de sua aproximação” (PEREIRA JUNIOR, 

2006, p. 96). E diz mais: 

 

O esforço de humanizar um relato é, portanto, uma meta profissional a ser 

interiorizada pela cultura das redações e, se possível, aplicada a todos os 

personagens citados numa reportagem. A grande dificuldade é procurar os 

matizes de cada personagem envolvido na história, sem julgamentos 

                                                 
9 É oportuno dizer que Luiz Costa Pereira Junior (2006, p. 96) também se refere à situação contrária à humanização, 

bastante comum na imprensa diária: é o que ele chama de “desumanizar”, ou seja, “tratar de pessoas como quem fala de 

fenômenos climáticos ou estatísticos”, “uma abordagem opaca sem margem a dúvidas, um julgamento preto no branco, a 

simular um ordenamento e uma previsibilidade sobre o comportamento humano e sobre as realidades apuradas”. 
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definitivos, na reconstituição de suas qualidades e defeitos, nos detalhes 

diferenciais, naquilo que o distinguirá e em suas contradições, conflitos e 

consensos, necessidades e interesses, em tudo o que o torna de fato 

humano (PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 99). 

 

Sem dúvida, lidar com a pessoa humana – e, mais, saber como abordá-la, identificar 

o que e de que maneira extrair dela, colocar-se em seu lugar – é um dos principais desafios 

a serem enfrentados por quem exerce o jornalismo. Cleide Floresta e Ligia Braslauskas 

(2009, p. 20) deixam claro que “conquistar uma ‘fonte’ [...] é resultado de um trabalho 

árduo e constante, e sempre será mais fácil – ou possível – que essa relação de confiança se 

estabeleça com alguém que se conhece pessoalmente”. Não à toa, Luiz Beltrão (1980, p. 

80), há mais de três décadas, considerava que, sem “conhecer a fonte”, o jornalista não pode 

captar “os autênticos valores e aspectos com que irá preencher as lacunas, os vazios da 

informação”, os quais se mostram necessários para o entendimento dos fatos reportados. 

As discussões sobre as fontes são por demais extensas e merecedoras de atenção. 

Isso levou, inclusive, Norma Alcântara, Manuel Carlos Chaparro e Wilson Garcia (2005) a 

realizarem um trabalho, às avessas, sobre fontes e jornalistas. Sim, às avessas porque 

inverteram os papéis: colocaram a “imprensa na berlinda” e concederam à fonte o direito de 

questionar a relação de repórteres com os protagonistas do cenário social. O resultado do 

esforço, documentado em livro, serve para lembrar “que os acontecimentos têm autores, e 

eles estão fora das redações” e que “os fatos não valem pela sua materialidade, mas pelo 

que podem significar na dimensão discursiva”, como os organizadores defendem, logo na 

introdução (ALCÂNTARA, CHAPARRO & GARCIA, 2005, p. 28). 

Mais importante, portanto, do que quaisquer classificações ou nomenclaturas 

atribuídas às fontes é pensar que elas consistem não apenas em fornecedoras de informação, 

como também são peça-chave para perceber e interpretar a realidade, “a parte mais 

importante na hora de reportar os fatos e testemunhos” (PENA, 2005, p. 59). E, quando nos 

referimos a isso, não aludimos unicamente às declarações que elas podem conceder: situá-

las em seu contexto, observando atentamente o dito e o não dito, é o que possibilita traduzir 

o real – como já propusemos nas primeiras linhas aqui apresentadas – de modo mais fiel. 

 

Histórias de interesse humano: conceituação sucinta 

Faz-se necessário, antes de quaisquer outras considerações, explicar que as matérias 

de Eliane Brum, assim como as de outros jornalistas conhecidos por escreverem de modo 

similar, são comumente identificadas como “reportagens” ou como “grandes reportagens”, 
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sendo que esse segundo conceito, no geral, se refere ao mesmo trabalho a que se dirige a 

primeira nomenclatura, mas tendo como diferença a profundidade de abordagem, a 

extensão do texto (maior, evidentemente) e o tempo de apuração (igualmente superior)
10

. 

No entanto, nossas reflexões e a observação que temos feito em torno da amostra 

selecionada para este trabalho – bem como de outros objetos bastante próximos – nos levam 

a entender que há um fator responsável por diferenciar as grandes reportagens daquilo a que 

damos o nome de “histórias de interesse humano”: trata-se das “marcas autorais”, 

características impregnadas no estilo e na maneira de escrever, visivelmente expressadas 

nas construções textuais que alguns (poucos) jornalistas nos apresentam. Não que, ao se 

dedicar a uma reportagem – ou à sua “versão” mais ampla –, o profissional deixe de 

escrever do jeito que lhe é comum; porém, a tônica de seu esforço não está no aspecto 

estético, mas, sim, na temática e na abordagem, que em geral se guia mais por dados 

oficiais ou estatísticos, por declarações coletadas e, ainda, por fatos de maior destaque, 

ignorando ou rebaixando a um plano mais baixo observações minimalistas, direcionadas a 

itens específicos, a detalhes, a elementos que costumam passar despercebidos ao olhar 

desatento. Eliane Brum, todavia, faz justamente o oposto. Ela se empenha em desenvolver 

um “jornalismo que apura os cheiros, apura os sons que não são palavras, apura os móveis, 

a casa, como os objetos dialogam entre si”, extraindo “o máximo possível daquilo que é o 

real, que é cheio de elemento, e às vezes de elementos contraditórios”
11

, como nos relatou, 

em entrevista concedida ao propósito destas linhas. 

Na definição dada por Marques de Melo (2006), história de interesse humano é a 

 

narrativa que privilegia facetas particulares dos “agentes” noticiosos. 

Recorrendo a artifícios literários, emergem dimensões inusitadas de 

protagonistas anônimos ou traços que humanizam os “olimpianos”. 

Apesar da apropriação de recursos ficcionais, os relatos devem primar 

pela verossimilhança sob o risco de perder a credibilidade. 

 

Por nosso turno, não somente aceitamos as considerações expostas acima, como 

também entendemos que o texto dessa natureza realça aspectos – fatos, situações, histórias 

de vida – bem próximos daquilo que nos interessa por sermos humanos e, logo, dotados de 

sensibilidade. É uma espécie de “jornalismo de identificação”. Seu propósito é fazer o leitor 

identificar-se – ou, então, emocionar-se, entreter-se, rir, chorar, pôr-se a refletir – com a 

experiência do outro, transformado em protagonista da cena jornalística. 

                                                 
10 O próprio livro O olho da rua se firma como sendo a reunião de 10 grandes reportagens e de seus bastidores.  
11 Trecho do depoimento concedido por Eliane Brum, ao autor, em 24 de julho de 2012. 
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 Nosso olhar condiz com os pressupostos lançados por Luiz Beltrão (1969, p. 378), 

segundo quem o texto dessa natureza é aquele em que a carga emocional ultrapassa o 

próprio valor da notícia. “A sua descoberta é fruto do ‘faro’ do jornalista, da sua 

perspicácia, da sua vigilância. Parodiando o poeta, diríamos que o preço da história de 

interesse humano é a eterna vigilância”. Seria, por conta disso, resultado dos esforços 

despendidos pelo repórter “humanista” – conforme acepção de Thaïs de Mendonça Jorge 

(2008, p. 78) –, aquele que “rejeita textos excessivamente econômicos e sempre busca o 

lado social”, que se interessa por “boas histórias que envolvam emoções” e que “não gosta 

de telefone, nem dos meios indiretos para colher informações: prefere o olho-no-olho, a 

intuição e a confiança na sorte e no faro”
12

.   

  Ana Carolina Temer (2007, p. 68), em discussão sobre as tipologias do jornalismo, 

reafirma que o diferencial da história de interesse humano – em comparação com as demais 

matérias publicadas em jornais e em revistas – é o fato de sua “carga emocional” consistir 

em critério valorativo. Além disso, a autora destaca que tal formato é “uma receita eficiente 

para atrair o público” interessado em acompanhar textos leves e interessantes, mesma 

constatação a que chegou John Hohenberg (1962, p. 244), há mais de meio século, em 

ensaio ilustrado pela realidade da imprensa norte-americana. 

Retomando as considerações de Beltrão (1969, p. 382), cabe dizer que ele percebe, 

pelo menos, quatro características básicas nas histórias de interesse humano, as quais 

podemos resumir da seguinte maneira: 1) ação – ou seja, o fato é narrado e não 

simplesmente descrito ou relatado –; 2) clímax emocional – predominância de aspectos que 

surpreendem o leitor –; 3) veracidade absoluta – o que nega a apropriação de detalhes 

imaginados para “enriquecer” a narrativa –; e 4) adequação – adoção de recursos literários 

para dar tratamento às informações. 

Quanto à relação da história de interesse humano com as soluções da literatura, há 

de se destacar que essa imbricação somente se dá no limite da forma textual, ou seja, nas 

suas características, que fazem os relatos alicerçados sobre a apuração de dados vinculados 

à vida real terem feições de obra ficcional. Como diz Edvaldo Pereira Lima (2004, p. 178), 

“o jornalismo absorve assim elementos do fazer literário, mas, camaleão, transforma-os, dá-

lhes aproveitamento direcionado a outro fim”. Assim sendo, reforçamos que o trabalho da 

imprensa não pode romper a fronteira que separa a verossimilhança da ficção. Se isso 

ocorre, seus produtos deixam de ser jornalismo. 

                                                 
12 Essas definições serviriam muito bem para definir o perfil de Eliane Brum, conforme veremos adiante.  
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O jornalismo de Eliane Brum 

 Nascida em Ijuí (RS), em 1966, Eliane Brum é “jornalista, escritora e 

documentarista”, como define sua “pequena biografia”, à qual tivemos acesso
13

. Começou a 

carreira em seu Estado de origem, como repórter do jornal Zero Hora, editado em Porto 

Alegre. Lá, permaneceu por 11 anos. Depois, mudou-se para São Paulo, capital, onde reside 

até hoje. E passou mais 10 anos dentro de uma redação. Desta vez, a da Época, revista em 

que foi convidada a trabalhar, ocupando o cargo de repórter especial. Após essa 

experiência, optou por não mais militar dentro de uma publicação e passou a se dedicar a 

projetos autônomos e a trabalhos freelancer, como a produção de documentários, de textos 

que publica em sites – inclusive no da Época (www.epoca.com.br), para o qual escreve 

semanalmente, num espaço próprio – e do romance Uma, duas, lançado em 2011, pela 

LeYa Brasil, sua estreia no gênero ficcional. 

Em uma entrevista que concedeu a Jaime Lemes e Pedro Melo (2010, p. 42), à 

época alunos de graduação da Universidade de Taubaté (Unitau) – no âmbito da qual 

produziram um livro-reportagem sobre mulheres repórteres, como trabalho de conclusão de 

curso –, a jornalista gaúcha explicou o motivo das mudanças: “Entendo que, quando as 

coisas estão muito confortáveis, você tem que voltar a se desafiar. Não é o conforto que te 

leva para algum lugar, é o incômodo. São as questões, os bons conflitos, que levam as 

pessoas a avançarem na vida em busca de sua verdade”.  

Assim é Eliane Brum, que já recebeu quase 50 prêmios nacionais e internacionais, 

como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, o que inclui distinções Esso, Vladimir 

Herzog, Ayrton Senna, Jabuti, Sociedade Interamericana de Imprensa e Rei de Espanha. 

Também por conta do resultado de seu desempenho como repórter, é sempre requisitada a 

ministrar palestras para estudantes de jornalismo e a proferir conferências em eventos da 

área, como o festival da revista Internazionale, realizado na Itália, e o congresso da 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). A participação em ambos 

ocorreu em 2010.  

Seu mais recente trabalho jornalístico de destaque foi o texto “Os vampiros da 

realidade só matam pobres”, inserido na coletânea internacional Dignidade, comemorativa 

dos 40 anos da organização Médicos Sem Fronteiras e que contou com a contribuição de 

autores de vários países. Eliane é a única brasileira a ter sido convidada a colaborar com o 

                                                 
13 Texto encaminhado a nós, via e-mail, por Bia Lopes, assistente de Eliane Brum, a quem agradecemos a disponibilidade 

e a paciência em atender nossas solicitações.  
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livro, que foi lançado originalmente na Itália, em outubro de 2011, pela Editora Feltrinelli, e 

no Brasil, em junho de 2012, pela LeYa. Seu texto versa sobre o Mal de Chagas na Bolívia, 

um dos países que ainda registra grande prevalência da doença. 

Além dessa obra colaborativa, tem mais três produções de jornalismo publicadas 

pelo mercado editorial. O primeiro – Coluna Prestes: o avesso da lenda, editado pela Artes 

e Ofícios, em 1994 – é um livro-reportagem resultado de um processo de apuração no qual 

a jornalista se dispôs a refazer o trajeto de 25 mil quilômetros percorrido, 70 anos antes, 

pela tropa rebelde liderada por Luiz Carlos Prestes. Nessa ocasião, entrevistou 100 pessoas 

que viviam nas comunidades por onde o movimento passou. 

O segundo e o terceiro livros de natureza jornalística são, como exposto 

anteriormente, antologias que reúnem textos que circularam originalmente no Zero Hora e 

na Época: respectivamente, A vida que ninguém vê (Arquipélago Editorial, 2006) – 

merecedor de um Prêmio Jabuti 2007, na categoria Melhor Livro de Reportagem – e O olho 

da rua (Globo, 2008), no qual não apenas reproduz os textos como também revela seus 

bastidores – dilemas, medos, erros e acertos que percebeu durante o fazer. 

 A leitura desses dois volumes foi o que incutiu em nosso pensamento a 

problemática que direciona toda a discussão aqui promovida e, por consequência, fez-nos 

chegar às hipóteses exploradas anteriormente. Agora, resta-nos adentrar nesse universo – 

até o alcance que a ocasião nos permite – e sinalizar os principais aspectos dessa relação 

fonte-formato, que também perpassa relações jornalista-empresa e jornalista-mundo.  

 

Fonte e formato, vida e escrita 

O livro A vida que ninguém vê é composto por 23 capítulos. Os textos, redigidos de 

janeiro a novembro de 1999, são mais curtos que os da publicação que vem na sequência, 

por uma razão óbvia: foram feitos para jornal, pressupondo espaço reduzido. Todos 

circularam, pela primeira vez, numa sessão homônima, no Zero Hora, criada especialmente 

para que Eliane Brum pudesse ali exercitar os textos de que tanto gosta. A ideia foi do 

diretor de redação Marcelo Rech, que depois assinou o prefácio do livro, no qual avalia: 

 

Celebradas pelo Prêmio Esso de Jornalismo – Regional Sul de 1999, Eliane 

e suas A vida que ninguém vê foram como o encontro do cálice com o 

vinho. Fenômeno de percepção jornalística, Eliane iluminou um mundo 

recluso, obscurecido pela emergência da notícia ou pela máxima de que, em 

jornalismo, a história só existe quando o homem é quem morde o cachorro. 

A série provou o contrário. Ao extrair reportagens antológicas de onde 

outros só enxergariam mesmice, Eliane deu a zés e marias do sul do Brasil 
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a envergadura de personagens da literatura tolstoiana e reverteu um dos 

mais arraigados dogmas da imprensa (RECH, 2006, p. 14).  

 

Apenas a título de contextualização, vale dizer que as matérias
14

 feitas para a seção 

“A vida que ninguém vê” não foram a primeira investida da jornalista em elaborar escritos 

humanizados. Sem contar as experiências que teve ainda enquanto aluna do curso de 

Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), seu primeiro 

desempenho profissional nesse sentido se deu durante o período de estágio no Zero Hora, 

em 1988. Ricardo Kotscho (2006, p. 180) – no posfácio do livro – revela esse começo: 

 

Escalada para cobrir a inauguração do primeiro McDonald’s de Porto 

Alegre, na praça da Alfândega, já em sua estreia no jornal Eliane 

encontrou o filão que a diferenciaria dos outros repórteres. Em vez de 

fazer o registro burocrático habitual, ela puxou conversa com os 

aposentados que frequentam a praça. Acabou escrevendo um texto sobre o 

estranhamento entre a recém-chegada modernidade fast food e os 

personagens de um tempo passado. 

 

Há uma diferença bastante significativa entre essa publicação e O olho da rua, e ela 

não diz respeito somente ao tamanho dos capítulos, os quais, nesse outro momento, são bem 

mais extensos, acompanhando a própria dimensão propiciada pela mídia revista. Não é só 

isso. Mas também tem a ver com isso. Assim como o aspecto “tamanho” é característico do 

meio, a produção para a Época contava com mais um fator correlacionado: o tempo. Há 

matérias que levaram semanas ou meses para serem apuradas e finalizadas, o que 

possibilitou outros aprofundamentos e alcances de detalhes, além da aproximação, num 

mesmo relato, de vários personagens.  

Nesse segundo volume, há 10 capítulos, os quais haviam sido publicados de março 

de 2000 a agosto de 2008. Todos eles são acompanhados de um making off, como outrora 

mencionamos, e foram escolhidos porque são matérias de que a jornalista, por algum 

motivo, “mais gostou” e sobre as quais considerou haver algo importante para revelar, a 

respeito do processo de elaboração – isso não obstante reconhecer que muitas outras lhe 

agradam de igual maneira, mas acabaram ficando de fora. No prefácio, Caco Barcellos 

(2008, p. 10) assim diz sobre o que virá à frente: “Reportagem, para Eliane, é um ato de 

                                                 
14 Também apenas como nota secundária, cabe observar que a referida seção é intitulada pela jornalista e pelo editor como 

coluna. Não utilizamos o mesmo nome por um posicionamento conceitual, já que entendemos ser a “coluna” um formato 

do gênero opinativo, com características próprias, que em nada tem a ver com o trabalho aqui posto em destaque. Por 

outro lado, reconhecemos que é comum chamar seções fixas de colunas. Além disso, em várias partes do livro, os textos 

aos quais aqui nos referimos ora são chamados de reportagem, ora de crônica e ora de reportagem-crônica. Não queremos 

questionar a adoção dos termos empregados, mas pensamos ser interessante utilizar a situação para ilustrar a desordem de 

nomenclaturas que se manifesta tanto no mercado, quanto no meio acadêmico. 
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entrega, de envolvimento intenso entre quem fala e quem escuta, por meio de uma relação 

preciosa de confiança mútua entre repórter e personagem. O resultado dessa cumplicidade 

está explícito em cada uma das histórias captadas em O olho da rua”.  

Apesar de não adotarmos a terminologia reportagem para definir o formato 

praticado pela jornalista, concordamos com Caco Barcellos e com o que diz no trecho 

citado. Isso porque entendemos que, ali, ele não se refere ao texto, em si, mas ao seu 

processo de criação. E, de fato, é nessa etapa do fazer jornalístico que ocorrem todas as 

situações condizentes ao que defendemos nestas linhas. É o momento em que o repórter se 

esvazia de si para poder “chegar ao outro o mais vazio possível e ser preenchido pela 

realidade, pela visão de mundo, pelas experiências que pertencem ao outro”, como a própria 

Eliane nos disse
15

. É o momento do encontro, da aproximação, do diálogo, da dialética 

entre dois sujeitos – jornalista e personagem –, que, na sequência, vão fazer germinar aquilo 

a que damos o nome de história de interesse humano. Não é qualquer apuração
16

. “É o 

movimento que começa internamente e vai para fora, vai em direção ao outro. É um tipo de 

entrega”. Não é qualquer escrita. É a “que se compromete a não reduzir a complexidade do 

real” e, consequentemente, não subdimensionar a “complexidade da vida”
17

. Isso é o que 

entendemos por marca autoral. 

O trabalho de Eliane Brum se concentra nas histórias de gente que muitos colegas de 

profissão não entenderiam como “boa fonte” ou, possivelmente, sequer enxergariam. O 

encontro com esses “humanos anônimos” – termo cunhado por Kotscho (2006, p. 177) – 

levou-a a transformar “histórias pequenas” – agora, expressão que ela própria usou 

(BRUM, 2006, p. 187) – no típico jornalismo que rompe a barreira da informação fria e 

distante para colocar o leitor diante de um retrato do mundo no qual ele pode se enxergar – 

ou, pelo menos, ver o outro de modo a comparar a situação alheia com sua experiência 

própria – e com o qual se emociona, se entretém e, em alguns casos, se diverte – daí o 

termo “diversional”, utilizado para denominar o gênero.  

Pois bem. As cenas da vida de pessoas comuns – do Antonio, do Adail, da Maria 

Alícia, do Vanderlei, da Eugênia, do Hustene, do Sérgio Cláudio, dentre tantos outros 

personagens – são, para o jornalismo, o que o sal é para a massa. Elas conferem o sabor. E 

                                                 
15 Trecho do depoimento concedido por Eliane Brum, ao autor, em 24 de julho de 2012. 
16 Eliane revelou que algumas das apurações feitas por ela, para matérias que demandaram tempo maior – como, por 

exemplo, “A guerra no começo do mundo” (um mês de captação de informações) e “Vida até o fim” (115 dias), as quais 

estão em O olho da rua –, chegaram a reunir 400 páginas de word com dados que vão desde transcrição de entrevistas até 

anotações e registros sobre o que observou, o que sentiu, o que percebeu. 
17 Trecho do depoimento concedido por Eliane Brum, ao autor, em 24 de julho de 2012. 
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quem dosa – porque é preciso dosagem, para a massa (ou para o jornalismo) não se perder – 

é o repórter. Para isso, ele precisa ter o que Eliane Brum (2006, p. 187-189) chama de 

“olhar insubordinado”, aquele “que se recusa a enxergar apenas o que está programado, o 

que está na superfície”. É esta a chave para localizar personagens interessantes. Ou, melhor, 

para conceber que todo mundo pode ser um desses.  

 

Eu parto do princípio de que qualquer pessoa é um bom personagem, se eu 

souber escutar essa pessoa, se eu souber enxergar. Então, muitas das 

minhas matérias são matérias sem pauta: eu saio e vejo o que acontece. 

Como quando eu vou pra Roraima e lá eu vejo qual é o melhor jeito de 

contar Roraima. E eu já fiz essa experiência várias vezes, de parar em 

algum lugar e esperar a primeira pessoa que olha pra mim, que me aborda, 

e contar a história dela. E eu acredito profundamente nisso
18

.  

 

Eliane tem interesses profissionais focados em duas frentes que se complementam. 

Em primeiro lugar, ela se sensibiliza pelo “desacontecimento” – para fazer uso de seu 

próprio termo –, ou seja, pelo que não quebra rotinas, pelo que se repete, pelo que é comum 

à vida cotidiana (o oposto dos valores-notícia mais tradicionais); por consequência, acredita 

que “qualquer um tem o que contar”. Por outro lado, ela assume que seu trabalho é uma 

busca pela compreensão dos sentidos que as pessoas dão às suas vidas, é uma procura por 

entender como, “a partir do que é caos, do que não faz sentido algum, a priori, as pessoas 

inventam sentido”. “Essa é a grande curiosidade que me move em todas as minhas matérias, 

e que acaba dando sentido para a minha própria vida”
19

.  

Por tudo isso, insistimos na ideia de que os formatos jornalísticos – principalmente 

aquele sobre o qual, neste texto, nos dedicamos a refletir – emergem da aproximação que o 

jornalista é capaz de ter com sua fonte. Ou, ainda, dos sentidos que consegue captar do 

sujeito que lhe oferece informações, principalmente quando estas concernem a elementos 

de ordem pessoal, como trajetos biográficos, sentimentos, percepções, enfim, tudo aquilo 

que compõe a vida. Nesse aspecto, Eliane Brum faz um mea culpa que pode ser estendido a 

qualquer outro profissional da área: “Como aquela pessoa inventa sentido para sua vida, o 

que faz dela extraordinária, porque cada pessoa tem o seu jeito e a sua invenção de sentido, 

é o que me interessa descobrir. Se eu não consegui descobrir é porque não fiz o meu 

trabalho direito, e não porque a pessoa não tenha o que contar”
20

. E justamente por isso ela 

defende que a “escuta ampla” – que não apenas ouve, mas envolve todos os sentidos, 

                                                 
18 Trecho do depoimento concedido por Eliane Brum, ao autor, em 24 de julho de 2012. 
19 Idem. 
20 Idem. 
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mesmo quando nenhuma palavra é proferida – é o grande instrumento com o qual o repórter 

pode contar, a fim de pôr em prática um bom jornalismo. 

Além do mais, devemos levar em conta uma predileção de Eliane que dá significado 

ao seu fazer: os personagens anônimos. Em nossa concepção, e pelo percebido na leitura 

dos textos, há um apelo social evidente nessa opção, que projeta suas matérias para um 

patamar muito além da “boa escrita”, dimensão do mostrar uma realidade por vezes 

sufocada pelo discurso maniqueísta da mídia, pela reportagem preguiçosa e declaratória, 

pela supremacia dos números e dos grandes feitos. No entanto, a jornalista acredita que, 

antes dessa relevância social, há uma “escolha própria”, que intenciona não seguir o padrão 

do restante da imprensa, acostumada a se focar em quem “tem muito dinheiro”, “tem um 

cargo importante na política”, “é um puta jogador de futebol”, “tem uma grande história de 

superação”, “quebrou algum tipo de recorde”, ou seja, que apresenta rupturas do comum. 

Eliane prefere seguir o percurso inverso:  

 

Quando tu diz que isso é um bom personagem e que essa é boa pauta do 

jornalismo, tu está deixando de fora a maior parte dos homens e mulheres 

que constroem, que tecem a história cotidiana do país. Está deixando de 

fora a maior parte das pessoas. [...] Quando tu não conta a história dessas 

pessoas, quando deixa a história delas de fora, tu está dizendo para elas 

que a história delas não é importante. Se tu diz para elas que a história 

delas não é importante, está dizendo para elas que a vida delas não é 

importante. [...] O que eu faço é inverter essa lógica, ao dizer que, para 

mim, o que importa são as pessoas supostamente comuns, mostrando que 

cada uma tem uma história completamente singular, e o que me interessa é 

o que se repete, que os meus personagens são esses
21

. 

 

Não há como negar o fato de essas escolhas serem pessoais e estarem imbuídas de 

uma dada visão de mundo, característica de sua própria trajetória enquanto pessoa humana, 

cidadã e profissional. Mesmo assim, ao dizer que “a vida da maioria é importante”, a 

jornalista demonstra qual é o seu compromisso, sendo este revestido pelo interesse com o 

coletivo, e não com o particular; com a vida dos muitos que formam a sociedade, e não dos 

poucos que tiram proveito dela; com aquilo que se sente, e não com aquilo que forçosamente 

se demonstre, com finalidades outras. Realmente, esses são os seus personagens. São os que 

têm “histórias tão reais que parecem inventadas” (BRUM, 2008, p. 15), como expressou na 

apresentação de O olho da rua. Mas suas histórias somente nos chegam assim porque, por 

meio do jornalismo, Eliane Brum foi capaz de contá-las de tal jeito. 

 

                                                 
21 Trecho do depoimento concedido por Eliane Brum, ao autor, em 24 de julho de 2012. 
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Fecho circular 

Iniciamos este paper com uma pergunta que se faz – e que nos fazemos – sobre a 

necessidade (ou não) de estudos sobre as formas pelas quais o jornalismo se apresenta. 

Acreditamos que, agora, encerramos a discussão – ao menos aqui, pois o exercício reflexivo 

continua – cientes de que avaliar trabalhos como os de Eliane Brum nos ensinam o que é o 

jornalismo e nos revelam suas múltiplas possibilidades. 

Mas o questionamento central de nosso esforço é, na verdade, a estruturação das 

histórias de interesse humano. Percorrendo os exemplos tomados como parâmetro, 

buscamos pistas para o entendimento de seu processo. E chegamos, se não a uma 

conclusão, pelo menos a noções que nos permitem visualizar a teia de atitudes e de forças 

que se estabelece conforme o desenrolar da apuração jornalística. Na intenção de tornar a 

discussão mais didática, podemos assim listá-la: 

 a primeira relação que se configura, na elaboração das histórias de interesse humano 

– assim como provavelmente ocorre com outros formatos –, é a do jornalista com o 

cenário social; inicialmente, ele necessita identificar, nesse amplo espaço, o sujeito 

que irá (ou pode) lhe revelar algo; o desafio é reconhecer um alguém muitas vezes 

escondido em meio a uma enxurrada de fatos e de acontecimentos que são 

comumente tidos como sendo os “mais importantes”; essa é, portanto, a relação 

jornalista-mundo; 

 em seguida, deve o repórter permitir-se enxergar, nos sujeitos por ele encontrados, o 

gancho que lhe permitirá não apenas contar determinada história, mas o fazer de 

modo diferenciado; afinal, muitas das próprias situações narradas por Eliane 

poderiam ter sido contadas no formato notícia ou mesmo numa reportagem que 

valoriza dados frios (como números); entendemos ser esta uma questão de escolha; a 

relação, agora, é jornalista-fonte;  

 o profissional precisa extrair da fonte tudo aquilo que revele sua identidade, bem 

como indique o assunto que tal pessoa pode trazer à tona; é a tarefa que Eliane Brum 

chama de “escuta ampla”, que busca informações nas declarações, nos gestos, no 

olhar, no silêncio ou em qualquer aspecto, mesmo mínimo, que ajude a reconstituir 

cenários; por isso mesmo, há uma dependência evidente entre o que o personagem 

esconde e as estratégias – reivindicadoras de sensibilidade e, por que não?!, de 

instinto acurado – que permitirão ao repórter conquistar a confiança  do outro e 

entender o contexto em que ele se insere; ainda se trata do binômio jornalista-fonte; 
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 por fim, além de o jornalista dominar a técnica de redação, de saber escrever ou de 

escrever bem, com estilo, é necessário uma anuência do veículo para o qual  

trabalha, força que, parece-nos muito claro, permite ou não a execução de pautas 

destoadas da rotina; trata-se da relação jornalista-empresa jornalística
22

. 

Desse modo, compreendemos a prática das histórias de interesse humano como 

soma de fatores inter-relacionados, mas cujo centro é, sem dúvida, o personagem. É ele 

quem abrirá as portas de sua vida e revelará sua percepção sobre o mundo, para que o 

repórter possa, dali, extrair a matéria-prima de seu trabalho. Por isso, dissemos, no decorrer 

do texto, que isso significa pôr-se em relação ao outro, doar-se (fonte) e despojar-se de si 

(jornalista) para absorver o que esse outro tem a manifestar. É a partir disso que se chega à 

verdadeira humanização do jornalismo. 
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Anexo 

 

Lista dos textos que compõem os livros de Eliane Brum e suas respectivas datas de 

publicação no jornal e na revista.  

 

A vida que ninguém vê (2006) 

Texto Data da publicação no Zero Hora 

1. História de um olhar 18/09/1999 

2. Adail quer voar 12/06/1999 

3. Enterro de pobre 26/06/1999 

4. Um certo Geppe Coppin 27/02/1999 

5. O colecionador das almas sobradas 29/05/1999 

6. O cativeiro 11/09/1999 

7. O sapo  20/03/1999 

8. O conde decaído 17/04/1999 

9. O menino do alto 17/07/1999 

10. O chorador 06/11/1999 

11. O encantador de cavalos 27/03/1999 

12. Frida... 02/10/1999 

13. Eva contra as almas deformadas 14/08/1999 

14. O gaúcho do cavalo de pau 04/09/1999 

15. O exílio 25/09/1999 

16. A voz 27/09/1999 

17. Sinal fechado para Camila 23/01/1999 

18. Dona Maria tem olhos brilhantes 22/05/1999 

19. O doce velhinho dos comerciais 10/07/1999 

20. O homem que come vidro 06/02/1999 

21. O álbum 20/11/1999 

22. Depois da filha, Antonio sepultou a mulher 01/07/1999 

23. O dia em que Adail voou 16/07/1999 

 

O olho da rua (2008) 

Texto Data da publicação na Época 

1. A floresta das parteiras 27/03/2000 

2. A guerra do começo do mundo 29/10/2001 

3. A casa de velhos 24/12/2001 

4. O homem-estatística 25/02/2002 

5. O Povo do Meio 04/10/2004 

6. Expectativa de vida: vinte anos 03/04/2006 

7. Coração de ouro 05/02/2007 

8. Um país chamado Brasilândia 12/02/2007 

9. O inimigo sou eu 07/01/2008 

10. Vida até o fim 18/08/2008 

 


