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Resumo 

Este trabalho visa discutir o conceito de narrativa jornalística à luz da problemática da 

representação, do ordenamento e do caráter dialógico que reveste o discurso jornalístico 

sobre/para/a partir do mundo. Buscamos discutir duas questões que nos parecem centrais 

na ordem da narrativa jornalística, a saber: o ideal de objetividade e seu caráter redutor, 

bem como o efeito de real e a adesão a uma estética realista. Assim, ao refletirmos sobre 

o jornalismo à luz de sua própria tessitura, visamos problematizar a condição de mediação 

simbólica inerente à narrativa do real, bem como alguns dos principais pilares que 

historicamente têm delimitado o jornalismo como campo de saber e poder. 

 

Palavras-chave: campo jornalístico; narrativa; discurso; efeito de real; mediação 

simbólica. 

 

Introdução 

Ricoeur (1994) afirma que o exercício da narrativa implica em criar o 

acontecimento. Ao aplicarmos essa perspectiva mais ampla ao universo das narrativas 

jornalísticas, inferimos que para além das funções de informar, explicar e orientar 

comumente atribuídas ao jornalismo, soma-se a possibilidade de dar vida à realidade 

narrada, em que os sujeitos, objetos, dados e fatos que compõem o relato têm a sua 

existência fundada, em grande medida, no próprio texto que os materializam. A isso 

equivale dizer que apesar de possuir raízes no real, as narrativas jornalísticas também se 

constituem em um elemento fundador da realidade, ao passo que se apresentam como um 

espaço de reflexão e criação.  

Nesse contexto, Todorov (2009) atenta para uma questão amplamente debatida 

pelos pós-estruturalistas3 e que se faz bastante cara para o jornalismo: o perigo de se 

desconsiderar a narrativa como potência, coibindo a sua face problematizadora e 

inventiva. De fato, esse tema - bastante recorrente nos estudos literários - também figura 
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nas pesquisas em jornalismo ainda que em espaço pouco expressivo se comparado ao 

campo da literatura, como pode ser observado nas já reiteradas contribuições de Bird e 

Dardene (1999), Medina (1996, 2003), Rodrigues (1998), Schudson (1978) e Tuchman 

(1999), entre outros de igual importância.  

A partir destes, percebe-se um posicionamento diferenciado nos trabalhos em 

jornalismo, que passam a compreender a narrativa como um problema fundamental para 

as reflexões epistemológicas e práticas que constituem o campo e não apenas um artifício 

literário usado pontualmente por alguns jornalistas, movimentos (como o Novo 

Jornalismo norte-americano) ou produtos jornalísticos específicos (como a grande 

reportagem).  

Ainda assim, problemáticas como a da narrativa, da enunciação e da própria 

linguagem parecem, muitas vezes, nulificadas pela lógica de um discurso ordenador, 

coercitivo e disciplinador, conforme evidencia Foucault (2007). No horizonte, tem-se a 

conformação de um contexto histórico-social de teorizações e práticas regidas pelo duelo 

de hegemonias (real x ficção; objetivo x subjetivo; coletivo x individual) que torna 

necessário refletir a respeito dos pilares do jornalismo. O resgate de tais discussões 

demanda, antes de tudo, que categorizações dicotômicas como “jornalismo literário” x 

“jornalismo de referência ou tradicional” cedam lugar para a compreensão da narrativa 

como elemento fundador do próprio campo jornalístico e não somente como um estilo de 

escrita.  

Nessa perspectiva, tem-se que o jornalismo, como prática discursiva e cultural, 

constitui-se em um saber historicamente situado e em constante transformação, conforme 

evidencia Hall (1997). Portanto, substituir os pontos considerados pacíficos por 

interrogações no que diz respeito aos regimes conceituais que balizam na 

contemporaneidade a narrativa jornalística e, consequentemente, o que é jornalismo, mais 

do que um movimento radical, firma-se como um movimento metodológico necessário.   

Não se trata, no entanto, de uma busca por modelos substitutivos contrários aos 

comumente atrelados ao jornalismo, mas, do exercício de tentar problematizar questões 

que contribuam para o alargamento do entendimento em torno do conceito de narrativa, 

que aqui é usado não como sinônimo de discurso, mas a partir de sua dimensão poética, 

conforme esclarece Ricoeur (2002, p. 55): “estendo a palavra ‘poético’ para além da 

poesia no sentido de rimado e ritmado, ao sentido de produção de sentido”. Dessa forma, 

reconhecemos a dimensão ambígua que reveste o jornalismo, como prática e saber: ao 
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mesmo tempo em que o seu discurso parece se estreitar diante do desejo de materializar 

o real (muitas vezes, em uma lógica coercitiva e estanque), sua narrativa é construída a 

partir do simbólico (inevitavelmente, fluido e aberto a interpretações diversas). 

À medida que o fazer jornalístico buscou se delimitar como campo autônomo e 

legitimar o seu modo de narrar (ancorado na suposta possibilidade de reproduzir a 

realidade e capturar o tempo presente), procurou também apagar as marcas da mediação 

e (re) afirmar a pretensa transparência de suas representações. Tal tentativa se relaciona 

à validação da legitimidade da tarefa de manter a sociedade informada sobre os principais 

fatos que a cercam. Contudo, como prática comunicacional, o jornalismo e suas narrativas 

vão além do caráter meramente informativo, promovendo “o esquecimento da falta de 

sentido e da solidão da vida para a morte” (FLUSSER, 2007, p. 96), numa busca em que 

a vida ganha sentido por meio do ato de comunicar, ou seja, compartilhar.  

Contudo, o compartilhamento gerado pelo jornalismo e suas narrativas parece, 

muitas vezes, prescindir dos aspectos heterogêneos e qualitativos que compõem o seu 

objeto, à semelhança do que ocorre no modelo cartesiano de ciência. Assim como o 

conhecimento científico, numa perspectiva positivista, precisa ser objetivamente 

mensurável e exato (MATOS, 2006), o fazer jornalístico historicamente também tende a 

legitimar sua linguagem por meio de dados estatísticos e números (RESENDE, 2002). 

Especialmente no que diz respeito ao jornalismo impresso que é revestido, num contexto 

mais amplo, pelo imaginário que atravessa a própria cultura da escrita como símbolo do 

registro (Certeau, 2000). Norteado como saber e prática por um viés tecnicista, o 

jornalismo, em grande medida, fundamenta o seu discurso-verdade e delega a sua 

narrativa o status de reprodutora do real, renegando a sua condição de dilema da 

linguagem.  

Análises não menos estruturalistas parecem seguir esses objetos concebidos como 

estáticos, espelhos de uma realidade facilmente apreendida e traduzida por meio de 

formas conformadoras de sentido, tal como evidencia Foucault (2007). Para o autor, a 

tentativa de estabilizar um sentido uno se relaciona à coibição de “interpretações 

erráticas”, o que validaria a autoridade e autenticidade do texto. A esse respeito, Bakhtin 

(1997) aponta a diferença entre os modos de concepção do discurso providos pela 

linguística (que em seus estudos se debruça para dissecar um aglomerado de frases) e pela 

linguagem (que possui o olhar voltado para a relação entre a dinâmica social e a atribuição 

de sentidos que vai muito além do caráter estrutural das frases). A segunda perspectiva é 
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a adotada pela presente proposta de trabalho, em busca de repensar alguns dos principais 

pilares do campo jornalístico e sua condição como prática narrativa.  

O ideal de objetividade e seu caráter redutor  

Marcondes Filho (2000) é um dos pesquisadores que critica o caráter instrumental 

do exercício da linguagem (imposição de ordens e lógicas orientadas pelo esforço da 

simplificação) que atravessa, de uma maneira geral, o entendimento em torno da prática 

jornalística e das narrativas que dela derivam. Na busca por alcançar o ideal de 

imparcialidade, tal perspectiva cartesiana esbarra na impossibilidade de coibir a face 

interpretativa/subjetiva que está atrelada à tarefa de tecer narrativas do/sobre/para o 

mundo. Constitui-se, assim, um primeiro problema na ordem da narrativa jornalística: o 

ideal de objetividade e seu caráter redutor. 

Benjamin (1985), em suas reflexões sobre os anos de 1940, aponta que a arte de 

narrar encontra-se em vias de extinção. Para o autor, as limitações outorgadas por uma 

rotina cotidiana burocratizante, oriunda de um projeto de modernização do homem e sua 

relação com o mundo, comprometem a vitalidade em meio à exacerbada proliferação das 

formas e ofertas de narrativas. Tal reflexão, ainda que situada, parece aproximar-se, em 

alguma medida, da problemática vivenciada pela prática do jornalismo contemporâneo, 

comumente cerceado pelas rotinas produtivas, relações/interesses comerciais e políticos. 

Nessa perspectiva, torna-se possível afirmar que, quando burocratizado pelas exigências 

do discurso jornalístico frente à acentuação do fluxo de notícias e ao enxugamento das 

redações, o exercício narrativo tende a se tornar limitado e de alguma forma, limitador. 

 Sob a aceitação de ordens discursivas rígidas e dadas a priori, tem-se o 

atrofiamento não só do fazer jornalístico como prática narrativa, como também da 

problemática da enunciação em jornalismo. Lash (2005), ao tecer uma crítica sobre os 

processos informativos na sociedade contemporânea, nos quais se insere a prática 

jornalística, observa justamente que a informação se encontra comprimida ao extremo, 

em decorrência das transformações sociais que modificaram o seu tempo e o espaço de 

circulação. O autor evidencia que a facticidade norteia as formas de consumo da 

informação, ditando um ritmo avassalador, marcado pela “economia dos signos” e pela 

alta perecibilidade dos produtos jornalísticos, características oriundas das formas de ser e 

estar no mundo, compartilhadas em um contexto social que vai muito além da própria 

prática jornalística. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

A intensidade com a qual a noção de jornalismo informativo se firma no Brasil 

como modelo não só para a prática nas redações como também para o entendimento geral 

em torno da deontologia e epistemologia que fundamentam o seu campo, especialmente 

a partir de 1950 (com a aceleração dos avanços tecnológicos e do processo 

profissionalização da área), dá ênfase a um caráter normativo e à hegemonia do ideal de 

objetividade. Nesse viés iluminista, a informação é admitida como elemento esclarecedor, 

usado para validar a enunciação jornalística como aquela que deteria a verdade dos fatos.  

Contudo, mesmo diante das limitações, a narrativa jornalística parece emergir na 

sociedade contemporânea como uma importante instância de representação coletiva, 

constituindo-se num fator fundador e recriador de sociabilidades, ao contribuir no âmbito 

da sociedade mediatizada para a oferta de novas formas de experiência. Nesse contexto, 

o uso da linguagem constitui-se num elemento primordial para a análise do discurso e 

narrativa jornalísticos.  

Pelas vias do discurso ordenador e seu consequente poder legitimador e 

disciplinador, é tecido o lugar de fala legitimado e a credibilidade da narrativa jornalística, 

como se o cumprimento das normas e regras que enquadram sua prática fosse suficiente 

para realizar a sua “vontade de verdade” (FOUCAULT, 2007). É nesse movimento que 

Resende (2007) aponta que a narrativa jornalística se trai: dominada pelo desejo de saber 

e poder, ao invés de promover o compartilhamento de informações acaba, muitas vezes, 

por excluir e segregar.  

Ainda que não se possa desconsiderar a função inerente ao jornalismo de manter 

a sociedade informada sobre os principais fatos do cotidiano e a consequente necessidade 

de um princípio organizador da fala para o desempenho de tal tarefa, é preciso avançar 

no entendimento da prática jornalística para além da ordem do discurso que a fundamenta. 

Acreditamos que é justamente na narrativa que reside o ponto de tensionamento para a 

problematização proposta. Por mais que o regime discursivo seja baseado na premissa de 

que os fatos supostamente falam por si, o ato de narrar pressupõe um jogo de forças, em 

que o compartilhamento pode ou não ser potencializado, ou seja, o propósito de 

comunicar (tornar comum) se torna ou não possível.  

Nesse contexto, Ricoeur (2005) apresenta que o discurso se instaura como o lugar 

onde o acontecimento é revestido por sentidos, num processo lacunar que se fundamenta, 

justamente, a partir dos vazios que oferta. Como um exercício da linguagem, o autor 

atenta para o fato que não é possível pensar o discurso sem considerar as incompletudes 
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que, inevitavelmente, o formam. A partir de Austin e Benveniste, sua reflexão avança em 

torno da tríade lógica / força / intenção, no entendimento de que os atos de fala vão além 

da mera ação, sendo antes constituídos pelas intencionalidades. Dessa forma, sua 

percepção do discurso se aproxima de Foucault (1996), ao pressupor que os enunciados 

estão intrinsecamente ligados aos referentes.   

Contudo, para Ricoeur (2005) é preciso ir além da ordem do discurso se o objetivo 

for tratar do enigma da comunicação ou do desejo da partilha. A tríade por ele apresentada 

sugere que a comunicação se efetiva em algum lugar situado fora do campo do sentido, 

regida pelo princípio nomeado “intenção desejante”, uma força comum ao jogo da 

linguagem, que se realiza na constatação de que aquele que fala “tem a intenção de que o 

outro saiba que ele tem a intenção de” (RICOEUR, 2005, p. 17). Por meio desse artifício, 

torna-se possível ao discurso, num movimento transgressor, viabilizar o ato de comunicar. 

A isso equivale dizer que o jornalismo não se resume a uma instância enunciativa 

que se presta a transmitir informações e o desejo de partilha que o atravessa se realiza, 

justamente, na transgressão da ordem do discurso que o organiza. Dessa forma, a prática 

jornalística se firma como “um lugar de circulação e produção de sentidos” (BENETTI, 

2007, p. 107), ou seja, um espaço de mediações possíveis. Em outras palavras, se o 

jornalismo é constituído pelo processo de enunciação, inevitavelmente, se fundamenta 

por meio da “tessitura da intriga”, que para Ricoeur (1994, vol. I, p. 13) “nunca é o simples 

triunfo da ordem”. 

Não se trata, no entanto, de reconhecer o jornalismo fora do discurso que o 

fundamenta, mas, problematizar a discussão a partir da sua condição de prática 

sociocultural, construtora e não tradutora de realidades, que por meio das instâncias 

discursivas que tanto o formam, quanto são por ele ofertadas, cumprem o papel de “tornar 

um acontecimento inteligível” (HALL, 1999, p. 226). Dessa forma, o jornalismo se faz 

atravessado por um conjunto de falas, questões e ordenamentos – sua deontologia, os 

diferentes imaginários que o cercam, suas rotinas de produção, os embates ideológicos e 

as estratégias que norteiam o seu fazer, como o ideal de objetividade (TUCHMAN, 1999) 

– e suas narrativas, com seus limites e potencialidades, (re) significam a parte possível do 

mundo.  

A esse respeito, Gomes (2000, p. 19) observa que:  

 
antes de registrar, informar, antes de ser colocado pelas condições que o 

caracterizam, por exemplo, periodicidade, universalidade, atualidade, difusão [...] 

o jornalismo é ele próprio um fato de língua. Seu papel e sua função na instituição 
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social implica o de organizar discursivamente, o que, aliás, é a prática jornalística 

por excelência. 

 

 

Na condição de prática discursiva, o jornalismo se firma como instância 

mediadora e assume, assim como evidencia França (2004, p. 23) a respeito da 

comunicação, “o lugar da observação do mundo em movimento”. O objeto de suas 

narrativas, dessa forma, é fluido, jamais poderá ser apreendido de forma estanque e, como 

tal, deve ser problematizado para além do seu auto discurso e de sua vontade de verdade. 

Assim, entre os aprisionamentos do discurso ordenador e a potência inventiva do mundo; 

o esforço de apreensão da realidade em sua totalidade e as lacunas oriundas desse 

processo; a retórica do tempo presente e a dificuldade de acompanhá-lo em plenitude; a 

narrativa jornalística constitui-se no lugar onde a linguagem acontece (BARTHES, 2001) 

e, por isso, interessante para observar os conceitos de mediação e representação. 

O ideal de representação ancora suas raízes na mimese aristotélica, ou seja, 

constitui-se numa versão imitativa da realidade, que tem como propósito reproduzir o real 

de forma imaginativa e busca apresentá-lo de forma fidedigna em sua totalidade. Gebauer 

e Wulf (2004) definem a mimese como um processo humano de recriação do mundo, em 

que os atores sociais, por meio de suas próprias configurações, experimentam a 

materialidade do mundo e interagem uns com os outros. Dessa maneira, se por um lado a 

mimese pode ser considerada a imitação de algo dado, por outro, se apresenta como a 

própria construção da coisa representada. 

Nesse contexto, alinhamo-nos com a perspectiva de que a dimensão discursiva 

que permeia o jornalismo implica em seu caráter relacional e no processo mimético que 

dele deriva, tal como evidencia Ricoeur (1994). Na visão do autor, é a partir desse 

processo que a intriga se desenvolve e a narrativa passa a abarcar os mundos do “como 

se”, da leitura e do agir, num jogo em que a suposta autonomia de cada um dos 

componentes da tríplice mimese estaria comprometida. Analisar a narrativa e os três 

mundos que nela se entrecruzam torna-se, assim, uma “tarefa hermenêutica”, que no 

entendimento de Barbosa (2007, p. 24) se constitui na: 

 

[...] arte da interpretação de decifração do sentido de textos, por intermédio da 

compreensão e da explicação. Nesse sentido, compreender não é conhecer, mas 

ser e relacionar-se com outros seres. A hermenêutica é a filosofia da compreensão 

e não um conjunto de técnicas de interpretação. 
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Portanto, para que a tarefa hermenêutica se concretize é preciso acolher no plano 

da narrativa as circunstâncias da enunciação, a sua consequente produção de 

subjetividades e a luta por legitimidade e poder que dela derivam. Ou, nas palavras de 

Ricoeur (1994, vol. I, p. 92), é necessário (re) conhecer a tessitura da intriga que tensiona 

simbolicamente a narrativa a partir de “processos culturais que articulam a experiência 

inteira”. O processo de construção e consumo das narrativas jornalísticas implica, dessa 

forma, na imersão na dimensão simbólica do mundo que lhe é, ao mesmo tempo, objeto, 

produtor e interlocutor. Esse mundo que experimentamos fora do campo jornalístico e 

que atravessa inevitavelmente a experiência do texto, a partir das negociações, disputa de 

poderes, limites / aberturas e exclusões / inserções que proporciona.  

Os diversos usos da linguagem (e não as regras linguageiras e ordens discursivas 

dadas a priori) passam a nortear, assim, o olhar analítico sob o campo das narrativas 

jornalísticas. Dessa forma, as estratégias do texto – penhores da referencialidade tão 

buscada para legitimar o saber e fazer supostamente exato do jornalismo – ocupam 

também o complexo e fluido lugar do simbólico. Esse viés acaba problematizar outros 

elementos que compõem o jornalístico, como o papel do jornalista (suposto detentor de 

uma fala legítima na narrativa do real); as diferentes vozes (fontes, dados, grupos sociais, 

identidades...) que disputam o seu lugar no texto; e o caráter dialógico (BAKHTIN, 1990) 

que supostamente reveste os discursos jornalísticos. 

 

O efeito de real e a estética realista 

 

A obediência à ditadura dos acontecimentos ou à pretensa reprodutibilidade da 

realidade social constitui um segundo problema na ordem da narrativa jornalística: o 

efeito de real e a adesão a uma estética realista. Uma vez que a apresentação do real se 

firma como condição fundadora do campo jornalístico, corre-se o risco de reduzir a práxis 

jornalística ao que Traquina (2004, p. 146-149) denomina “Teoria do Espelho”, uma 

referência ao desejo de observação isenta e relatos objetivos que atravessa, de forma geral, 

o imaginário social em torno do jornalismo e suas narrativas. A correspondência direta 

do relato ou o registro do real tal como acontecido, constitui-se como resistência ao(s) 

(múltiplos) sentido(s) que todo texto é passível de ofertar, e pressupõe a possibilidade de 

indiciar o vivido.  

Contudo, a “vontade de verdade” encontra a sua impossibilidade de alcance em 

plenitude na constatação de que todo relato é, inevitavelmente, uma das versões possíveis 
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dos fatos e não a versão única ou definitiva.  A esse respeito, Barthes (1984, p. 135) 

apresenta que alguns elementos são inseridos nas narrativas que se pressupõem históricas 

com o único propósito de dar a ver ou simular o real: 

 
É como se, por uma exclusão de direito, aquilo que vive não pudesse significar – 

e reciprocamente. A resistência do “real” [...] à estrutura é muito limitada na 

narrativa fictícia, construída, por definição, de acordo com um modelo que, nas 

suas grandes linhas, não conhece outras exigências para além das do inteligível; 

mas esse mesmo “real” torna-se a referência essencial da narrativa histórica, que 

supostamente relata “aquilo que aconteceu realmente”: que nos importa então a 

infuncionalidade de um pormenor, a partir do momento em que ele denote “aquilo 

que aconteceu”? 

 

Barthes (1984, p.153) aponta a reportagem como elemento que visaria 

“autenticar” o real de forma objetiva, por se firmar como uma espécie de testemunho 

“bruto” da realidade social, assim como também ocorre, em grande medida, com a 

fotografia e a exposição de objetos antigos, entre outros.  Nesses exemplos, tem-se que o 

real em si já se basta, ou seja, os próprios elementos enunciam a história, respaldados pelo 

“ter-estado-ali” das coisas ou até mesmo pela simples ideia de ter-estado. Resta a 

narrativas regidas por essa lógica a condição que poderia se chamar de ilusão referencial4, 

ou seja, “produz-se um efeito de real, fundamento desse verossímil inconfessado que 

forma a estética de todas as obras correntes da modernidade” (BARTHES, 1984, p.136). 

Nessa perspectiva, ao tentar se aproximar do real, o jornalista tende a simulá-lo, 

com maior ou menor sucesso, dependendo das provas que possa oferecer. Frente ao 

desafio de ofertar um relato alicerçado na verdade dos fatos, que por sua vez, consistem 

em construções sociais e não dados objetivos, resta aos jornalistas o uso de estratégias 

discursivas e do efeito do real que, muitas vezes, se mostram coibidores da suposta 

verdade que tão ferozmente conclamam para si. “Com a ideologia da objetividade, os 

jornalistas substituíram uma fé simples nos fatos por uma fidelidade às regras e 

procedimento criados para um mundo no qual até os fatos eram postos em dúvida” 

(SCHUDSON, 1978, p. 122).  

Diversos são os artifícios discursivos usados a fim de prover o efeito de real, para 

que não somente o represente como também esteja alicerçado, de fato, na realidade social. 

Na narrativa jornalística, tais estratégias podem se materializar, por exemplo, nas citações 

                                                 
4 “A ilusão referencial, dissimulando a convenção e o arbitrário, é a ainda um caso de naturalização do signo. Pois o 

referente não tem realidade, ele é produzido pela linguagem e não dado antes da linguagem etc. [...] O signo se apaga 

diante (ou atrás) do referente para criar o efeito de real: a ilusão da presença do objeto” (COMPAGNON, 2001, p.118). 
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dos depoimentos das fontes, trazidas entre aspas, conferindo ao texto o status de discurso 

direto, recurso usado para criar o efeito de real e atestar que a reprodução da fala confere 

exatamente com o seu correspondente no real. Se, de fato, tal transcrição é exata ou 

fidedigna, “nada mais importa, pois a ilusão da realidade foi conseguida” (BARROS, 

1990, p.60). Outro recurso apontado pelo autor bastante usado nas reportagens é o da 

ancoragem:  

 
Trata-se de atar o discurso a pessoas, espaços e datas que o receptor reconhece 

como “reais” ou “existentes”, pelo procedimento semântico de concretizar cada 

vez mais os atores, os espaços e o tempo do discurso, reenchendo-os com traços 

sensoriais que os “iconizam”, os fazem “cópias da realidade” (BARROS, 1990, 

p.60).  

 

 

O recurso da ancoragem corrobora para instaurar o estatuto de verdade do texto, 

uma vez que, segue na contramão da promessa de leitura ofertada, por exemplo, pelas 

narrativas ditas fantásticas. Assim como evidencia Eco (1994), ao não situar de forma 

precisa o relato, localizando-o num passado vago (era uma vez...), estabelece-se uma 

relação em que não se questiona o nível fantasioso que certamente atravessará o enredo. 

Dessa forma, o discurso jornalístico se valida, em grande medida, pela procedência 

autenticada que a circunscrição exata e reconhecível de tempo, espaço e personagens lhe 

conferem. Segundo Charaudeau (1994, p. 11), as dimensões de tempo e espaço são 

preponderantes para ancorar e atestar o pertencimento da narrativa do/no real.  

Dessa forma, ainda que a narrativa do real proposta pela prática do jornalismo 

tenha um fundamento nele mesmo, o que se oferta não é mais o real em seu aspecto puro, 

inteiro ou totalizante. Quéré (1982) evidencia a separação entre o real e seu duplo, em 

que não há coincidência entre o objeto da representação e a própria representação, 

admitida como um tipo de mediação. Assim, destituídos de condições de apresentar o real 

em sua totalidade, restaria aos jornalistas o uso de artifícios para construir, junto aos 

leitores, uma promessa de leitura baseada na credibilidade e na intenção de busca da 

verdade, que revestem o imaginário social em torno da prática jornalística.  

Recurso semelhante é usado, por exemplo, pela literatura, que se torna tão mais 

realista à medida que assume o real como objeto de desejo (BARTHES, 2004, p.23). 

Contudo, o autor adverte que, para o campo literário, o real não é passível de ser 

representado, apenas demonstrável. O jornalismo parece se debater com a mesma 

questão. “O mais relevante, na perspectiva dos efeitos de sentido, é a expectativa quanto 
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aos elementos que podem ser empregados para conferir a noção de realidade. O que 

importa, na verdade, é a criação de uma ilusão do real, ou o efeito de sentido produzido” 

(DALMONTE, 2008, p. 45). 

Dessa forma, o processo de dramatização da realidade social, ao seguir pelas vias 

de um apelo realista e seus efeitos de real, delegaria a um segundo plano a questão da 

linguagem, naturalizando seu aspecto de construção e outorgando a esse suposto real a 

autoria da narrativa, como se pudesse “falar” por si só. A autenticidade do discurso 

jornalístico reside, em grande medida, nas formas realistas de indicialidade, fiadoras da 

sua pretensa autenticidade.   

Nessa perspectiva, estão em jogo as implicações estéticas de tais narrativas, que 

em sua busca de tornar coincidente a experiência do mundo e sua mediação, ou seja, ao 

assumirem a transparência do relato como algo passível de ser ofertado pelo fazer 

jornalístico, legitimam e naturalizam as formas arbitrárias que as constituem, de fato. Em 

outras palavras, a realidade que tanto advoga, na verdade, só pode ser acessada de forma 

mediada, construída e dramatizada por códigos estéticos e artifícios de linguagem, cujos 

contornos parecem cada vez mais esmaecidos na trama textual.  

Nesse sentido, Jaguaribe (2007) aponta que quanto mais roteirizada se torna a 

experiência do cotidiano, mais se buscaria narrativas que ofertem um “choque do real”, 

movimento observado antes mesmo da conformação das novas mídias audiovisuais e das 

tecnologias de transmissão ao vivo e in loco.  Desde meados do século XIX, diversas 

estéticas realistas têm sido culturalmente construídas no universo das artes, com o intuito 

de corroborarem para a apreensão e apresentação da realidade social, firmando-se como 

linguagem hegemônica de codificação do cotidiano.  

Essa disputa simbólica e, por vezes, também de caráter mercantil, parece se 

desenvolver pelas vias da “vontade de verdade” (NIETZSCHE, 1992, 2001, 2006), que 

caracteriza, em grande medida, a alta modernidade e, consequentemente, as narrativas da 

contemporaneidade. Para o filósofo, a verdade tão advogada em nossos dias não pode 

mais ser compreendida como um sentido escondido por trás das aparências, mas, como 

algo que se encontra na própria superfície das imagens (ou textos, na perspectiva mais 

ampla buscada por este trabalho) e pode ser identificado no efeito de verdade, que lhe é 

fundante. Ainda segundo o autor, a aparência se constitui numa realidade primeira, a 

partir da qual o conceito ideal de verdade é fundamentado e se oferta como um efeito.    
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Ao aplicar essa perspectiva teórico-filosófica ao jornalismo, tem-se que a 

realidade social, ao ser organizada pela narrativa e discurso jornalísticos, provê um espaço 

empírico a partir do qual os sujeitos sociais encontram sentido para suas experiências e 

constroem suas crenças e subjetividades, muitas vezes, norteadas pelos enredos 

midiáticos. Assim, as arbitrárias convenções realistas – naturalizadas na tessitura do texto 

– conduzem grande parte dos processos de codificação e apreensão do real, ofertando um 

arcabouço estético-narrativo que provê condições para reconhecimento e legitimidade das 

formas narrativas, além de servir ao propósito de organizar o mundo e conduzir a 

experiência de forma ordenada, em contraste com o fluxo disperso e fragmentado que 

caracteriza a contemporaneidade. 

No entanto, paradoxalmente, esses processos de organização das narrativas do 

cotidiano (dentre as quais destacamos as jornalísticas) – ancoradas nos pressupostos do 

realismo e no próprio intento de registrar os principais fatos da atualidade que reveste o 

entendimento geral em torno do jornalismo – acabam por oferecer uma experiência 

revestida pelos ideais de simultaneidade e verdade, quando nem mesmo a “realidade” 

pode garantir tal experiência. A isso equivale dizer que os elementos realistas conferem 

à narrativa jornalística um efeito ou ilusão do real que, ao mesmo tempo, seriam 

responsáveis tanto por um método considerado autêntico para a suposta captação e 

reprodução da realidade, quanto por atestar a autenticidade do texto. 

Dessa forma, a “vontade de verdade” está intrinsecamente ligada aos artifícios da 

linguagem, uma vez que, a verdade tão aclamada pelos manuais de redação jornalísticos 

não pode ser considerada um dado objetivo, facilmente apanhado e compartilhado, mas, 

se estabelece como fruto de uma construção, que busca compreender o caos e organizá-

lo minimamente, diante da grande avalanche de informações (fragmentadas e dispersas) 

que caracterizam a contemporaneidade. Nesse sentido, o jornalismo explora o fático e o 

factual para causar o efeito de real, a partir dos pressupostos da objetividade, a fim de 

estabelecer com seus interlocutores a promessa de transparência dos fatos narrados, 

atribuindo-lhes, muitas vezes, a aparência de falarem por si mesmos. 

 

Considerações finais 

Diante da crise da representação que a condição de construção de qualquer 

narrativa, inevitavelmente, expõe, resta ao campo jornalístico abandonar o anseio de 

reprodução e assumir o seu papel como mediador social. Já para os pesquisadores que se 
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prestam a analisar os produtos jornalísticos, apresenta-se o desafio de buscar 

metodologias que permitam observá-los a partir da sua dimensão simbólica, 

considerando, inclusive, o esforço de apagamento das marcas de mediação que 

caracterizam, em menor ou maior grau, as narrativas do real.  

O conceito de mediação simbólica, amplamente estudado por diferentes áreas do 

conhecimento, deve se configurar nos estudos em jornalismo como um lugar de 

reconhecimento social, marcado pela pluralidade. Dessa forma, torna-se difícil no 

contexto atual pensar a prática jornalística como uma força totalizadora, ainda que suas 

narrativas, muitas vezes, busquem um ordenamento preciso e a unificação das diversas 

vozes/dados/fontes em um discurso pretensamente uno. 

Para Martin-Barbero (2003), o conceito de mediação não abarca apenas a noção 

de intermediação ou filtro, nem tão pouco pode ser compreendido simplesmente no limiar 

entre os meios e a cultura.  Antes, é construído em uma relação imbricada, em que se 

assume a heterogeneidade dos mediadores; a convivência anacrônica das temporalidades 

sociais; a possibilidade do popular emergir no massivo, conformando-o em grande 

medida; e a porosidade dos tempos, que não podem ser resumidos à mera tradução ou 

imposição. “Assim, o eixo do debate deve se deslocar dos meios às mediações, isto é, 

para as articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais, para as 

diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais” (MARTIN-

BARBERO, 2003, p.270). 

Desse modo, não se trata de pensar uma resistência fora das narrativas 

jornalísticas, uma vez que, a possibilidade de resistir e produzir significados emerge 

justamente no âmbito da sua tessitura. Ainda que os produtos jornalísticos assumam na 

sociedade contemporânea destacada capilaridade e lugar de inegável importância no 

processo de construção social da realidade, não são capazes de dominar ou anular toda a 

esfera da vida cotidiana. Nos vários domínios da experiência, é possível enxergar o espaço 

de alteridade e singularidade dos sujeitos, uma vez que a vida social possui uma 

temporalidade que é diversa da imposta pelos meios de comunicação e pelo próprio 

jornalismo.  

Em suma, cabe ao pesquisador a compreensão de que as narrativas jornalísticas 

promovem uma tradução do real, sem, contudo, jamais apreendê-lo totalmente. Há de se 

considerar que a vida social contempla modelos que vão muito além dos próprios modos 

de objetivação da mediação simbólica. Além disso, é imprescindível o reconhecimento 
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de que a força reflexiva da sociedade é passível de promover a mudança ou o 

deslocamento de lugares já sedimentados historicamente. Tal reflexibilidade 

problematiza constantemente a própria sociedade, bem como seus regimes de 

representação e maneiras de compreender/agir no mundo, dentre as quais se inserem as 

narrativas jornalísticas. Do mesmo modo, os estudos que assumem o exercício narrativo 

como problema de pesquisa também precisam abarcar tal complexidade.  
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