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Resumo 

 

O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica que propõe a utilização de saberes 

provenientes do campo da literatura para o jornalismo, com o objetivo de enriquecer a 

produção textual, auxiliando na persuasão e conquista do leitor. Serão estudadas as 

possibilidades de utilização das figuras de linguagem em referência a cada elemento do 

processo de comunicação, assim como tipos de narrativa para diferentes gêneros 

jornalísticos. Nesse processo serão consideradas as principais características do 

jornalismo, analisando apenas as classificações de figuras e narradores condizentes as 

especificidades do campo de estudo. Essa proposta de classificação busca auxiliar em 

uma classificação própria para a área visando uma melhor compreensão e categorização 

dos conteúdos noticiosos. 
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Introdução  

 

O jornalismo é uma ciência com importante responsabilidade social, que tem 

como objeto o cotidiano e a vida real. Ele tem a função de selecionar e divulgar 

acontecimentos relevantes e de interesse público; é a representação do real pela 

linguagem. Contudo, todo produto jornalístico, para alcançar o receptor passa por um 

processo no qual o leitor deve se expor, prestar atenção, perceber e reter a mensagem 

transmitida (BARROS FILHO, 1965, p.128). Sendo assim, esse trabalho propõe a 

utilização de recursos provenientes da literatura como atrativos textuais para conquista 

do leitor, recepção e compreensão da mensagem, devido a possibilidade de 

enriquecimento literário das narrativas jornalísticas. Além disso, o estudo de recursos de 

expressão, assim como estruturação de textos provenientes da literatura para o campo 
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do jornalismo tem o intuito de promover uma classificação própria para a área, 

facilitando a compreensão e categorização das produções noticiosas. 

O jornalismo e a literatura são campos que geralmente se aproximam. Segundo 

Edvaldo Pereira Lima (apud CRESTANI, 2010, p. 23) isso ocorre devido a necessidade 

do jornalismo em despertar o interesse dos leitores utilizando-se de "convenções de 

representação comuns na literatura". O autor ainda destaca que essa aproximação seria a 

forma de renovação estilística do jornalismo responsável por potencializar sua 

capacidade de comunicar e permanecer. Proveniente da literatura, diversos elementos 

podem ser utilizados para enriquecer o conteúdo noticioso como a narração, descrição, 

angulação, exposição, foco, figuras de linguagem, fala dos personagens, ponto de vista, 

edição, entre outros.  

Nesse trabalho iremos nos aprofundar em apenas dois itens: a narração e as 

figuras de linguagem. Roman Jakobson (apud CRESTANI, 2010, p.17) aponta seis 

figuras de linguagem: referencial, expressiva, conativa, fática, poética e metalinguística. 

O jornalismo diário faz uso principalmente da função referencial. Já a narração funciona 

como uma estrutura organizadora do texto, que destaca a dimensão temporal, as ações 

das pessoas, as circunstâncias e objetos (CRESTANI, 2010, p. 14). A narrativa estimula 

a imaginação, conta uma história. Contudo, a prática jornalística tende a se caracterizar 

como expressões descritivas e objetivas da realidade, se afastando da narrativa 

(MOTTA, 2004, p.4). Explorar outras funções assim como a narrativa, sem 

descaracterizar o jornalismo, pode enriquecer o texto, atrair o leitor e evitar sua 

dispersão. 

A metodologia para a construção desse artigo foi a pesquisa bibliográfica. Esse 

método consistiu-se em localizar a bibliografia pertinente para o tema delimitado, para 

que não ocorresse perda de tempo em busca de materiais que não seriam úteis ao 

desenvolvimento do trabalho (DUARTE, 2008, p.51). A bibliografia pertinente para 

esse estudo foi composta principalmente de livros de leituras correntes e que 

proporcionam conhecimentos científicos ou técnicos, e as publicações periódicas 

compostas por revistas (GIL, 1991, p.49). Em seguida, foi feita a leitura, fichamento e 

análise de todo o material coletado para então ser gerado um novo texto demonstrando 

que o material analisado foi compreendido e fornecendo no decorrer do trabalho e 

minha conclusão pessoal (DUARTE, 2008, p.51).   
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O jornalismo e as figuras de linguagem 

 

O jornalismo é uma das atividades mais antigas já praticadas, e de modo 

correspondente, diversos estudos sobre o tema já foram realizados. O conteúdo 

jornalístico como o conhecemos hoje é decorrente de alguns marcos históricos. Entre 

eles temos em 1605 a criação do Nieuwe Tijdinghen, na Antuérpia, que é a primeira 

publicação impressa que possui os elementos universalidade, periodicidade, atualidade e 

divulgação coletiva (publicidade) que caracterizam um jornal conforme estudos de Otto 

Groth (MEDITSCH; SPONHOLZ, 2011, p.7). Já em 1702, Samuel Buckley, diretor do 

jornal inglês The Daily Courant, introduz no jornalismo o conceito de objetividade, 

separando as notícias (news), que seriam o relato preciso dos fatos, dos comentários 

(comments).  

O jornalismo se constituiu com uma ciência devido aos seus aspectos 

institucionais, objeto de estudo, assim como metodologia própria para observar e 

analisar esse objeto. O jornalismo possui a função social de transmitir e disseminar 

notícias, conhecimento e em menor grau, entretenimento. Seus produtos devem fazer 

uso de uma linguagem clara, simples, evitando ambiguidades, partindo de elementos do 

senso comum. A seleção e produção de conteúdos noticiosos deve ser realizada com 

profissionalismo, ética, garantindo que a informação é uma representação da realidade 

(CRESTANI, 2010, p. 10). Ressaltamos o papel do receptor que seleciona o conteúdo 

que irá consumir com base na qualidade dos produtos ofertados. Sendo assim, os 

produtos noticiosos ofertados pelo jornalismo precisam ter elementos como 

credibilidade, objetividade, profundidade, diversidade e sobriedade (BARROS FILHO, 

1965, p.127). 

De acordo com Juarez Bahia (1990, p.34), a notícia que é a base do jornalismo, 

adquire um formato, expressão, significado e dinâmica, conforme as especificidades de 

cada meio de comunicação, possibilitando tornar um determinado acontecimento 

acessível as pessoas. Essa prática jornalista está inserida em um modelo de 

comunicação que é centrado em seis elementos que estruturam o processo de 

transmissão e compreensão da mensagem. São eles: emissor, receptor, canal, código, 

referente e mensagem.  

O primeiro é aquele que codifica e emite a mensagem; já o receptor é aquele 

quem irá receber e decodificar a mensagem emitida; o canal são os meios utilizados 
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para transportar a mensagem; enquanto o código refere-se aos signos, estabelecidos por 

um conjunto de regras, que permite a construção e compreensão da mensagem. Outro 

elemento é o referente, que é a situação, objeto ou coisa a qual a mensagem se refere; e 

por fim temos a mensagem que é o conteúdo, as informações que estão sendo 

comunicadas. A mensagem que está sendo transmitida não é neutra, ela tem diferentes 

significações e intenções, para cada uma delas, haverá o foco em um elemento desse 

modelo. Conforme a ênfase em um fator haverá também uma função de linguagem que 

marca o conteúdo emitido (CHALHUB, 1996, p.5). 

Quando a intenção está direcionada no referente, a função de linguagem 

predominante será a referencial; já quando o foco estiver no emissor, será feito uso da 

função emotiva. Quando a direção for para o receptor, estará determinada a função 

conativa; se for no canal, será a função fática. Se o direcionamento for para a 

mensagem, a função será poética; e se o foco for direcionado ao código a função 

presente será a metalinguística (CHALHUB, 1996, p.6). Contudo, nem todos esses 

enfoques, com suas respectivas funções, são aplicáveis ao jornalismo. Aquelas que são 

legítimas do texto jornalístico são apenas três: as funções referencial, poética e 

metalinguística.  

Essa delimitação ocorre devido as particularidades que caracterizam essa ciência 

e que os diferenciam de outras práticas comunicacionais. O uso das demais figuras de 

linguagem em um texto jornalístico acabariam por descaracterizá-lo. Por exemplo, o 

texto publicitário faz uso da figura conativa, ou apelativa, que busca o convencimento, 

fazendo uso de verbos no imperativo. É persuasivo e subjetivo enquanto o texto 

jornalístico busca se ater aos fatos, evitar exageros e ser objetivo, diferente de um texto 

publicitário que é argumentativo e subjetivo. Enquanto a literatura pode fazer uso da 

função emotiva, usando verbos em primeira pessoa, adjetivos e interjeições; o 

jornalismo deve buscar a imparcialidade, em geral fazer uso da terceira pessoa e evitar 

termos de valoração, utilizando-se de substantivos. 

A função referencial, que é aquela centrada no referente, tem como foco da 

mensagem o objeto a que se refere. A linguagem utilizada é a denotativa, aquela 

(...) construída em bases convencionais, elaborada em função de uma certa 

repetibilidade das normas do código, produzindo informações definidas, claras, 

transparentes, sem ambigüidades [sic] (CHALHUB, 1996, p.10). 

 

Portanto é legível, direta, enxuta, exata, descritiva, fazendo uso de uma estrutura 

linear. Geralmente é escrita na terceira pessoa por trabalhar com fatos exteriores ao 
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processo de comunicação. Evita-se utilizar vocabulários ambíguos, imprecisos, 

figurativos, que façam usos de juízos de valor. A função referencial é utilizada na 

construção de textos objetivos, impessoais, com caráter de constatação. Devido a essas 

características, toda a linguagem jornalística é embasada nessa função, que também é 

utilizada em textos técnicos, científicos e arte realista (CHALHUB, 1996, p.11). 

Portanto a linguagem utilizada na construção de textos jornalísticos é de caráter 

informativo, no qual a construção do conteúdo é baseada em fatos reais, garantindo a 

impessoalidade do discurso4. 

A segunda função de linguagem que pode ser apropriada pelo texto jornalístico é 

a função poética, que é centralizada na própria mensagem (CHALHUB, 1996, p.38). 

Essa função faz uso de um vocabulário amplo, mas não se limita ao seu sentido 

convencional, dando valor ao design, imagem, ou sonoridade do signo. Outro elemento 

marcante dessa função é o uso conotativo da linguagem, ou seja, o sentido figurado das 

palavras. Quando a função poética é usada no gênero jornalístico para construção de 

conteúdo noticioso, geralmente são textos que permitem maior liberdade referencial, 

utilização de recursos mais amplos da linguagem, com jogos de palavras, eufemismos, 

trocadilhos, entre outros. Como exemplo de formatos jornalísticos que fazem uso da 

função poética podemos citar a crônica, o obituário, a reportagem, o perfil, a biografia e 

a história de interesse humano.  

Por fim, temos a função metalinguística que é aquela centralizada no código, que 

faz uso da linguagem para falar dela mesma (CHALHUB, 1996, p.49), que utiliza-se de 

palavras para explicar outra palavra, que tem por objetivo a própria língua. Quando há 

uma dificuldade por parte do receptor de compreensão da mensagem emitida, há um 

baixo teor informativo, pois existem elementos dentro do código compartilhado que não 

são da compreensão de ambos. A função metalinguística soluciona esse problema na 

medida em que define, explica, ou precisa um signo dentro da mensagem. Logo, é 

marcada pelo uso de expressões como: “isto é”, “de outra forma”, “em outras palavras”, 

“quer dizer”, “ou seja”. Conforme aponta Samira Chalhub (1996, p.52), essa é uma 

função de uso cotidiano, quando receptor e emissor verificam se fazem uso do mesmo 

                                                 
4 O termo discurso permite uma gama de diferentes significados, sendo aplicado em diferentes áreas dos saberes. 

Aqui entenderemos o discurso como uma prática social, no qual um conjunto de ideias organizadas através de um 

código é partilhado, seja pela via oral ou escrita, com um receptor que se utiliza desse mesmo código, portanto é 

capaz de compreender a mensagem transmitida. Leva-se em consideração na sua construção o contexto em que os 

elementos da comunicação inseridos, pois esses podem influir no discurso. 
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código, focalizando o código no discurso. A metalinguagem, portanto, está presente em 

textos como as críticas, tradução, dicionário, e no jornalismo. 

No jornalismo a presença da função metalinguística pode ser vista, por exemplo, 

na construção de conteúdos que fazem referência a áreas específicas do saber. Quando 

um jornalista redige um texto sobre outras áreas de conhecimento, como economia ou 

jurídico, ele precisa ter conhecimento desse campo para construir um texto que possa 

ser acessível a todos. Contudo, existem muitos jargões, termos, siglas, entre outros 

elementos, que são utilizados e não são de conhecimento geral. Estes fazem parte do 

código comum, mas nem sempre é de entendimento do receptor. Portanto, o emissor 

fará uso da metalinguagem, empregando a língua para explicar ela mesma. 

Entendemos que uma função não exclui a outra, é possível que várias funções 

coexistam em uma mesma mensagem, mas o fator que prevalece em evidência é que 

“determinará a predominância de uma função de linguagem” (CHALHUB, 1996, p.8).  

Isso ocorre porque, no processo de comunicação, para cada elemento existe uma função 

predominante, mas a mensagem veiculada geralmente possui mais de um objetivo, cada 

um deles com o foco em um elemento, fazendo uso de uma função, variando apenas na 

hierarquização destas, conforme a finalidade da comunicação. As figuras de linguagem 

podem ser utilizadas como forma de encantamento, persuasão e enriquecimento do 

texto, buscando formas diferenciadas para adesão e conquista do leitor, sempre se 

atendo a realidade dos fatos. Diante disso, podemos concluir que o desafio do jornalista 

está em como irá narrar a história e na apuração dos fatos5.  

 

O jornalismo e a narrativa 

 

De acordo com Cristiano Anunciação (2011, p.536) o traço em comum dos 

acontecimentos que se constituem em notícia é a narração dos fatos, sendo que a 

narrativa se constitui como uma reprodução e representação do mundo. Os estudos da 

narrativa começam na literatura, e é desse campo que iremos emprestar as classificações 

de narração, baseadas na pesquisa de Norman Friedman (apud LEITE, 1995, p.23), para 

compreender as possibilidades de narrativas jornalísticas. O estudo propõe oito 

categorias: narrador onisciente intruso, onisciente neutro, narrador testemunha, 

                                                 
5 A apuração dos fatos é uma etapa importante na construção da narrativa jornalística, no qual o profissional verifica 

as informações que constarão na matéria, através da realização de entrevistas, pesquisas, e verificação de 

documentos. 
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protagonista, onisciência seletiva múltipla, onisciência seletiva, modo dramático, 

câmera, análise mental, monólogo interior e fluxo de consciência. Contudo, baseado nas 

características de relatar fatos reais, alguns desses grupos não são aplicáveis ao 

jornalismo. As categorias que se aplicam ao jornalismo são: narrador onisciente intruso, 

onisciente neutro, testemunha, protagonista, modo dramático e câmera. 

Norman Friedman (apud LEITE, 1995, p.22) afirma que para ser possível 

compreender o narrador, existem quatro questões que precisam ser respondidas. A 

primeira pergunta indaga quem conta a história: se há ou não alguém narrando, e se 

houver narrador, se ele está em primeira ou terceira pessoa. O segundo questionamento 

a ser feito refere-se à posição ou ângulo do qual o narrador conta a história: se ele está 

dentro, se ele conta da periferia dos acontecimentos, se tem conhecimento de tudo e 

conta a história de cima, de frente ou ainda se esse ângulo muda no decorrer do texto. É 

necessário verificar quais canais são utilizados pelo narrador para transmitir a história 

ao leitor: pensamentos, palavras, percepções, ações, sentimentos, ou uma combinação 

de todas essas formas. Por fim, a que distância o narrador se coloca do leitor: distante, 

próximo, ou alternando entre os dois. 

O “narrador onisciente intruso” tem conhecimento de tudo o que acontece. Ele 

comenta, analisa, e crítica os personagens e situações, agindo sem neutralidade. Fala na 

terceira pessoa e geralmente conta a história de cima, mas esse narrador também pode 

relatar a história de outros ângulos, como por trás, por fora ou pela frente; “podendo, 

ainda, mudar e adotar sucessivamente várias posições” (LEITE, 1995, p.23). Os canais 

utilizados são variados, mas há predominância da observação direta; e a distância do 

leitor em relação ao narrador é pequena, sendo uma relação próxima (LEITE, 1995, 

p.25). No texto jornalístico a presença do narrador onisciente pode ser vista 

principalmente em textos opinativos, já que há uma intrusão por parte do narrador no 

texto. Contudo, na prática profissional, se há um posicionamento em defesa de uma 

ideia, é necessário a utilização de dados e argumentos que o comprovem. 

O segundo tipo apresentado é o “narrador onisciente neutro”. Suas 

características referentes a questões de ângulo, distância e canais 

 [...] são as mesmas do AUTOR ONISCIENTE INTRUSO [maiúscula do 

autor], do qual esse distingue apenas pela ausência de instruções e comentários 

gerais [...] embora a sua presença, interpondo-se entre o leitor e a HISTÓRIA 

[maiúscula do autor], seja sempre muito clara (LEITE, 1995, p.28) 
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Portanto, há predominância da terceira pessoa; podendo ser contada por diversos 

ângulos (em especial o superior) com alternância; por canais variados, de uma distância 

próxima ao leitor. O narrador é onisciente, mas evita realizar comentários, relatando 

apenas os fatos que são indispensáveis para o desenvolvimento da narrativa (LEITE, 

1995, p.29). Um exemplo de narrador onisciente neutro na prática jornalística está na 

construção das notícias, que se constituem como um relato integral de um fato. 

A terceira forma passível de ser adaptada aos textos jornalísticos é a do 

“narrador testemunha”. Conforme afirma Ligia Chiappini Moraes Leite (1995, p.32) 

esse narrador vive os acontecimentos descritos de dentro da narrativa, como uma 

personagem secundária que observa os acontecimentos internamente, relatando-os de 

modo mais direto e verossímil, portanto mais próximo do leitor. Visto que está inserido 

na narrativa em segundo plano, seu ângulo de visão é limitado, de modo que narra da 

periferia dos acontecimentos. Ele não sabe, portanto, o que se passa na cabeça das 

personagens, podendo lançar suas hipóteses apenas com base nas coisas que presenciou 

e informações que teve acesso. Logo, o narrador está limitado aos seus próprios 

pensamentos, sentimentos e percepções. Esse narrador geralmente aparece em primeira 

pessoa, mas no jornalismo encontramos exemplos desse narrador em terceira pessoa, 

pois o jornalista é sempre testemunha dos fatos. 

Em seguida, temos o “narrador-protagonista” que aparece em primeira pessoa. 

Nesse formato em que o narrador é o personagem central, a narração será de um ponto 

fixo, contado a partir de suas percepções, pensamentos e sentimentos, em razão de não 

ter acesso ao estado mental de nenhum outro personagem da trama. Portanto, essa é uma 

narrativa parcial, limitada, com características subjetivas. A distância entre a história e o 

leitor “pode ser próxima, distante ou, ainda, mutável” (LEITE, 1995, p.37). Esse tipo de 

narrador pode ser percebido no jornalismo, por exemplo, em depoimentos extensos de 

entrevistados, com os quais o texto é construído como se fosse deles. Dessa forma a 

função do jornalista se restringe a escutar, transcrever e editar os depoimentos 

(COIMBRA, 1993, p.46). 

No “modo dramático” se eliminam o narrador e os estados mentais. Posto isso, 

os canais de comunicação utilizados para se transmitir a história ao leitor serão as falas 

e ações das personagens, assim como os detalhes apresentados sobre a cena. O ângulo 

será frontal e fixo, e a distância entre o leitor e a história será pequena (LEITE, 1995, 

p.50). Como exemplo dessa categoria, temos as entrevistas ping-pong, na qual são 
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realizadas perguntas e transcritas as respostas, assim como as ações do entrevistado que 

-*+sejam significativas e complementem sua resposta.  

Por fim, temos como forma de narrativa o tipo “Câmera”. Este é utilizado na 

construção de textos que procuram transmitir flashes da realidade (LEITE, 1995, p.53). 

O nome faz alusão a uma câmera fotográfica, pois as cenas registradas seriam como 

fotografias, registradas de uma forma mecânica e impositiva. No jornalismo, a narrativa 

tipo câmera pode ser identificado nas notas, que se constituem como um breve relato de 

um determinado acontecimento. 

O narrador é aquele que conta a história. Este é um ser ficcional, que faz parte de 

uma narrativa, e que foi criado pelo autor, que é aquele que escreve o texto jornalístico. 

As características do narrador delimitam o formato da narrativa. As narrativas não são 

excludentes, sendo assim, um texto não necessariamente manterá apenas um tipo de 

narrador. Pode acontecer de uma narrativa, por exemplo, ora apresentar um narrador 

onisciente neutro, e ora o modo dramático. Sua classificação será baseada no narrador 

que predomina e não por um quesito de exclusividade.  

 

Considerações finais 

 

Vivemos em um mundo no qual o receptor está exposto a uma grande 

quantidade de informações provenientes de diferentes mídias, assim como de uma rede 

de comunicação interpessoal. Sendo assim, o receptor utiliza-se de mecanismos para 

seleção dos conteúdos que deseja consumir e que condicionam sua exposição, atenção, 

percepção e retenção da mensagem recebida. O jornalismo é uma das mídias que 

concorre pela atenção do leitor e que necessita de ferramentas que potencializem o 

alcance da mensagem transmitida. As figuras de linguagens assim como as formas de 

narrativas provenientes da literatura apresentadas no decorrer desse trabalho têm por 

objetivo enriquecer a produção textual, auxiliando na persuasão e conquista do leitor. 

Foram consideradas as particularidades que constituem o texto jornalístico como 

a credibilidade, objetividade, profundidade, diversidade, sobriedade, linguagem clara, 

simples e livre de ambiguidades, para utilização apenas das ferramentas adequadas ao 

campo de estudo. Das funções da linguagem existentes, três são pertinentes ao texto 

jornalístico: referencial, poética e metalinguística. As categorias de narrativa que se 
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aplicam ao jornalismo são: narrador onisciente intruso, onisciente neutro, testemunha, 

protagonista, modo dramático e câmera. 

As classificações apresentadas não excluem outra, tanto no que se refere as 

figuras de linguagem quanto as narrativas. É possível que essas diferentes categorias 

coexistam em uma mesma mensagem, mas o fator que prevalece em evidência é que 

aquele quem determinará a classificação pertinente. Entende-se que esses elementos são 

praticáveis no jornalismo e que podem auxiliar em uma classificação pertinente para a 

área, visando uma melhor compreensão e categorização dos conteúdos noticiosos 

produzidos. 
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