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Linguagem e narrativa jornalística nos horizontes da Experiência1 
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Resumo 

O presente artigo pretende proceder a uma discussão sobre as relações entre 

acontecimento, linguagem e narrativa, num diálogo com dois estudos sobre a narrativa 

jornalística: “Mitos, registo e “estórias”: explorando as qualidades narrativas das 

notícias”, de Bird e Dardenne (1999) e “El relato periodístico: El periodista como 

contador de historias”, de Sanchéz (1992). Importante ressaltar que, ao discutir os 

fundamentos teóricos e epistemológicos da narrativa jornalística, esses dois textos 

apresentam como uma das bases da sua abordagem sobre o acontecimento um diálogo 

com a história e com a literatura, de forma a alargar os horizontes de compreensão e 

recepção da narrativa jornalística. 
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A Modernidade foi, em grande parte, dominada pela ideia de que a mente se 

caracteriza por espelhar a natureza, o que garantiria a possibilidade do conhecimento e da 

representação ‘correta’ da realidade; desdobrada, posteriormente pela crença no 

conhecimento científico como garantia de objetividade, credibilidade e verossimilhança 

- como caminho para o progressivo desencantamento dos elementos míticos e demais 

heteronomias às quais a humanidade se achava supostamente presa.  

Todas as esferas da vida individual e social poderiam, assim, ser submetidas, 

então, a uma regulação consciente e racional, metódica e objetivamente estruturadas pela 

repressão dos impulsos, pelo controle da subjetividade, especialmente em suas expressões 

sensíveis, subjugadas pela razão que opera segundo cálculos. As transformações sociais, 

filosóficas e epistemológicas operadas desde então – tais como a mudança na natureza do 

vínculo social, agora predominantemente calcado no individualismo; a sobrevalorização 

da temporalidade presente em detrimento a sua incondicional relação com o passado e o 

futuro; a departamentalização do saber e sua conformação, ordenação e previsão à 

vontade de domínio do homem sobre a natureza e o mundo, expressa na forma e lógica 
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da ciência – coadunam-se a uma crescente exigência de publicização e visibilidade dos 

saberes, fazeres e dizeres dos sujeitos sociais. 

O próprio desenvolvimento  das ciências humanas não pode ser isolado 

do movimento de ruptura epistemológica para com os quadros de 

referencia em que se inseriam as interrogações e os procedimentos das 

ciências modernas, de natureza predominantemente classificatória e 

evolucionista. (...) É certo que logo no acto fundador deste gesto 

podemos observar uma inflexão normalizadora, vergando o seu 

projecto às necessidades de legitimação do poder e à reprodução do 

bom senso e do senso comum, às tarefas terapêuticas, reduzindo o 

próprio discurso das ciências humanas [e sociais] a figuras 

predominantemente injuntivas, prescritivas e normativas. 

(RODRIGUES, 2001, p. 09) 

 

No contexto destas transformações é que a imprensa periódica - manifestação 

primeira da ordem comunicacional em sua dimensão técnico-midiática - vai surgir e se 

afirmar como fenômeno social da maior relevância para a experiência societária em curso 

– principalmente pela exigência de visibilidade que passa a regê-la - e, como não poderia 

deixar de ser, para o conhecimento desta nova sociedade que então se descortinava. 

Assim, pode-se compreender porque a questão comunicacional e, em especial, a imprensa 

periódica foram temas tão caro às nascentes Ciências Sociais. 

A título de exemplo, chama a atenção o fato de, já no primeiro Congresso da 

Associação Alemã de Sociologia, realizado na Alemanha em 1910, Max Weber destacar 

a premente necessidade de uma sociologia da imprensa e que pudesse responder a 

perguntas tais como:  

 

Primeiro: o que a imprensa traz para a conformação do homem 

moderno? Segundo: que influências exercem sobre os elementos 

culturais objetivos supraindividuais? Que deslocamentos se produzem 

com eles? O que se destrói e o que é novamente criado no âmbito da fé 

e das esperanças coletivas, da “sensação de viver”(Lebensgefühl)[...]? 

Que possíveis atitudes são destruídas para sempre, que novas atitudes 

são criadas? (WEBER, 2006, p. 43) 

 

E apontava para o material que deveria servir de fonte a todas elas: “Esse material 

é constituído pelos próprios jornais [...]”. (WEBER, 2006, p. 44 ) 

Estas raízes epistemológicas nos levam a compreender também porque a 

Sociologia firmou-se como paradigma primeiro dos estudos sobre a comunicação 

midiática e sobre o Jornalismo; e numa perspectiva que, para MEDINA (2008), ressalta 

a persistência ainda hoje da herança positivista na teoria e prática da comunicação - 
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especialmente, para os objetivos deste estudo, no que se refere à comunicação jornalística 

ou narrativa da contemporaneidade. 

Ainda neste sentido é que Sfez (2007) afirma que as teorias da comunicação 

surgidas no século XX silenciaram-se quanto à natureza do processo de transformação 

dos modos de significação e, se poderia acrescentar, da Experiência. Ao optarem pela 

tematização do seu alcance – tomando-se apenas seus efeitos e extensão como índices de 

sua especificidade –, essas teorias permaneceram incapazes de perceber o modo peculiar 

como cada meio de comunicação e suas possibilidades narrativas redefinem os modos de 

significação, incidindo de forma diferencial sobre a sensibilidade e sobre a percepção e 

compreensão do mundo e do seu próprio tema de estudo. 

Destarte, os estudos do Jornalismo acharam-se majoritariamente signatários de 

uma perspectiva epistemológica que, muitas vezes, reduz seu lugar a uma 

instrumentalidade marcada por parâmetros de eficácia que privilegiaram a administração 

dos efeitos de seus modos de produção e a consequente interpretação de seu papel na 

construção dos processos de dominação política, econômica e cultural.  

Também oriunda desta mesma perspectiva, pode-se dizer ainda que predominou 

no fazer e no pensar sobre o Jornalismo a concepção de que a representação se dava como 

repetição: teatro da vida ou espelho de uma realidade que está à mão como coisa, 

objetivamente dada, e que persiste nas mudanças temporais e espaciais. Inscreve-se aí, 

ainda para Medina (2003, 2006 e 2008) o signo da difusão não só como princípio 

orientador, mas, sobretudo, como condição ontológica da experiência comunicacional 

jornalística. 

A realidade, nesta concepção, se torna presença estável e, como tal, existência 

objetiva. Segundo Heidegger (1993), esta concepção é fruto de certas escolhas que 

resultaram na história do ocidente como a decisão de se pensar o ser (a realidade) como 

efetividade, ao invés de como possibilidade; como estabilidade e suporte, e não mais 

como abertura. 

Representar seria, no horizonte dessa abertura negada, revelar o mundo real, 

justapô-lo, torná-lo próximo de si e inerente às suas próprias formas. Numa concepção 

anterior ao projeto da Modernidade, os signos achavam-se depositados sobre as coisas 

para que os homens pudessem desvendar seus segredos; a linguagem mesma das coisas 

os instaurava na sua função significante. A partir da Modernidade, a representação baseia-

se, assim, numa relação convencionada, de modo que só há signo quando se acha 
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conhecida a possibilidade de uma relação de substituição entre dois termos já conhecidos. 

Ela só se constitui por um ato de conhecimento, por um nexo entre o signo e o que ele 

indica.  

A disposição do signo torna-se binária (FOUCAULT, 1992); definida pela ligação 

de um significante com um significado, pela conformação de um enunciado com um 

estado de coisas – concepção que vai orientar a idéia de verdade no Jornalismo. Trata-se 

de um corte epistemológico no problema da representação, que tem lugar já a partir do 

século XVII e se assenta na dicotomia sujeito-objeto, sendo, a partir do final do século 

XIX e início do século XX, levado às últimas consequências. 

Ora, se por um lado toda essa discussão aponta para a fragilidade das matrizes 

conceituais que parecem ainda persistir como parâmetro da maior parte dos estudos e da 

teoria e crítica jornalística; esta fragilidade mesma parece não consegue sair do lugar de 

sua mera afirmação que, enquanto tal, não leva necessariamente à sua possibilidade de 

superação. Ou seja, os estudos do Jornalismo – e, de modo geral, da Comunicação -, 

especialmente desde as últimas três décadas do século XX, apontam para a insuficiência 

de um paradigma de onde, paradoxalmente, quer se afirmar sua legitimidade: na forma 

de uma pergunta partitiva e exclusiva, constrói-se neste horizonte, por exemplo, a 

pergunta se a Comunicação, e o Jornalismo, constituem-se como ciência, arte ou técnica.  

Neste contexto, é que se coloca a hipótese de que a tematização das possibilidades 

compreensivas da narrativa jornalística ainda se encontra fortemente perpassada por uma 

instrumentalidade típica da racionalização esquemática e que oblitera as complexidades 

e potencialidades de abertura dos horizontes de experiência nele implicadas.  Esta redução 

se faz mais presente e visível, quando se considera com Medina (2008, p.24-25) que 

a noção de real e a relação objetiva com o real; a tendência para 

diagnosticar o acontecimento social no âmbito da invariabilidade das 

leis naturais; a ênfase na utilidade pública dos serviços informativos; o 

tom afirmativo perante os fatos jornalísticos; a busca obsessiva pela 

precisão dos dados como valor de mercado; a fuga das abstrações; a 

delimitação de fatos determinados. A moldura ideológica, fixada no 

jornalismo, está representada nas palavras-chave da bandeira brasileira: 

ordem e progresso. [...] Sempre que o jornalista está diante do desafio 

de produzir notícia, reportagem e largas coberturas de acontecimentos 

sociais, os princípios ou comandos mentais que conduzem a operação 

simbólica espelham a força da concepção de mundo positivista. 

 

Tal perspectiva, além disso, aponta, dentre outros aspectos, para a necessidade de 

se refletir sobre a relação entre narrativa jornalística e experiência, principalmente quando 

se considera que os estudos do jornalismo, mesmo aqueles que focalizam as questões da 
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narrativa, são, em sua maioria, ainda fortemente marcados por uma concepção objetivista 

e instrumental da linguagem, - mesmo quando se a quer negar - de forma que, como 

afirma MEDINA (2003, p. 92-93), “o cotidiano da atualidade está, no jornalismo como 

em outras esferas de conhecimento, aprisionado em paradigmas em crise”, acusando, 

assim, “um déficit de criatividade que constitui o desafio da pesquisa nessa área”.  

Ao perguntar-se pelo sentido e limite da categoria “narrativa”, Costa Lima  afirma 

que, apesar de ela se constituir num tema cada vez mais central tanto na História quanto 

nas Ciências Sociais, permanece ainda dominante “[...] a ideia de que a narrativa é algo 

que importa, desde que não estejamos a lidar com a ciência. [...] O radicalizar a pergunta 

pelo seus sentido e pelos limites está fadado a criar uma perturbação maior porque então 

se atinge a noção compartilhada de ciência”. (COSTA LIMA, 1989, p. 16) 

Assim, se a imaginação e a experiência cientificista do século XX parece ter nos 

habilitado a uma percepção de que, se por um lado, a racionalidade tudo nos dá a ver e 

compreender; se parecem assegurados aos indivíduos os aparatos cognitivos, narrativos e 

tecnológicos que se lhes permitam – mesmo que ilusoriamente – aceder à totalidade do 

mundo; por outro lado, e mesmo assim, todos estes aparatos foram também capazes de 

mostrar sua própria insuficiência: “No ha sido necesaria la muerte de la civilización 

tecnológica para que incontables seres humanos puedan participar de ella”. (OSPINA, 

2002, p. 15) 

Nas reflexões aqui apresentadas, e que tomam como um dos seus pressupostos a 

capacidade constitutiva da linguagem, estaria colocado como objetivo primeiro o desafio 

de se constituir uma compreensão da narrativa jornalística, que rompa com o paradigma 

epistemológico ancorado numa concepção instrumental-objetivista para (re)afirmá-las 

(linguagem e narrativa jornalística) numa dimensão relacional-constitutiva do mundo. 

Parafraseando Medina (2003, 2006 e 2008), trata-se do desafio de passar do “signo da 

difusão” para o “signo da relação” – ancorado este último no diálogo dos afetos como sua 

condição primordial. 

Ao propor a passagem da racionalidade esquemática para o diálogo dos afetos, 

Medina (2008) afirma a necessidade da palavra poética como uma das condições 

essenciais para a criação de uma assinatura coletiva para o jornalismo. 

 

Para renovar e criar uma narrativa rigorosa, sutil e solidária, tantos os 

diversos produtores do saber científico quanto aquele que rege e articula 

a interpretação da contemporaneidade carecem do contato e do 

movimento: o corpo por inteiro abre a sensibilidade para a intuição 
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criadora que, por sua vez, mobiliza a razão complexa para uma 

intervenção transformadora. (MEDINA, 2008, p. 109) 

 

Tal perspectiva, por sua vez, aponta, dentre outros aspectos, para a necessidade de se 

refletir sobre a relação entre narrativa jornalística e experiência, principalmente quando 

se considera que os estudos do jornalismo, mesmo aqueles que focalizam as questões da 

narrativa, são, em sua maioria, marcados por uma perspectiva epistemológica que parece 

privilegiar uma concepção objetivista e instrumental da linguagem, de forma que, como 

afirma MEDINA (2003, p. 92-93), “o cotidiano da atualidade está, no jornalismo como 

em outras esferas de conhecimento, aprisionado em paradigmas em crise”, acusando, 

assim, “um déficit de criatividade que constitui o desafio da pesquisa nessa área”.  

Ao perguntar-se pelo sentido e limite da categoria “narrativa”, Costa Lima  afirma 

que, apesar de ela se constituir num tema cada vez mais central tanto na História quanto 

nas Ciências Sociais, permanece ainda dominante  

[...] a idéia de que a narrativa é algo que importa, desde que não 

estejamos a lidar com a ciência. [...] O radicalizar a pergunta pelo 

sentido e pelos limites da narrativa está fadado a criar uma perturbação 

maior porque então se atinge a noção compartilhada de ciência. (1989, 

p. 16) 

 

Torna-se, pois, evidente que, a despeito da diferença entre os focos prioritários de 

suas reflexões – Jornalismo e História, respectivamente – é possível um diálogo entre 

Medina e Costa Lima, principalmente quando se tem em conta não só o fato de ambos 

empreenderem reflexões bastante singulares e inovadoras em suas áreas de 

conhecimento, mas, sobretudo, que tais singularidade e inovação deixam claro que: 

1) nestes dois campos do saber, as abordagens sobre a narrativa ainda têm a 

cientificidade como horizonte e condição de autoridade e competência;  

2) tal horizonte implica uma concepção instrumental da linguagem, cujo ideal seria 

uma relação de transparência com a realidade;  

3) e, por último, que em ambos se afirma a necessidade de se proceder à interrogação 

sobre o status epistemológico da narrativa como possibilidade de ruptura com 

paradigmas que não se mostram mais suficientes para responder às complexidades 

inerentes ao contemporâneo. 

Tal insuficiência tona-se evidente quando se considera que as atuais condicionantes 

históricas e tecnológicas, e suas possibilidades interativas e de sentido, implicam não só 

a falência do paradigma racional-objetivista, como o imperativo de construção linguística 
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e narrativa do acontecimento capaz de não obliterar suas dimensões polifônicas e 

polissêmicas, mas, antes de se apresentarem como a apropriação singular e plural que 

dele faz cada coletivo pensante e sensível. Assim, pode afirmar com Costa Lima (1989, 

p. 19) que “o interesse em teorizar não se generaliza sem que antes se difundam os sinais 

de crise, seja no modo de compreender um certo objeto (crise em uma disciplina), seja no 

lidar até com o próprio cotidiano (crise de um paradigma)”  

Daí que a reflexão sobre o status epistemológico da narrativa poderia começar pela 

colocação de outra pergunta nela implicada, qual seja a relação entre acontecimento e 

narrativa. Esta relação mostra-se já quando se considera a narrativa como  

[...] o estabelecimento de uma organização temporal, através de que o 

diverso, irregular e acidental entram em uma ordem; ordem que não é 

anterior ao ato da escrita, mas coincidente com ela, que é pois 

constitutiva de seu objeto. (COSTA LIMA, 1989, p.17, grifo do autor) 

 

 Semelhante perspectiva encontra-se em Medina (2003, 2006, 2008) para quem a 

narrativa jornalística é uma produção de sentidos perante os acontecimentos da realidade, 

destacando que essa produção implica na criação dos múltiplos significados da realidade 

e não na sua mera administração e/ou reprodução, como tem sido ainda corrente tanto na 

prática quanto no saber do jornalismo. 

 Assim, a noção de acontecimento torna-se crucial para ambos os autores, 

principalmente quando se considera sua crítica à predominância, em suas respectivas 

áreas de conhecimento, à concepção de que lhe cabe (ao acontecimento) captar o passado, 

e a realidade, como “efetivamente fora”. Permanece-se, pois, sob o signo da difusão.  

 Diante do exposto, o presente artigo pretende proceder a uma revisão do estatuto 

do acontecimento, num diálogo com dois estudos sobre a narrativa jornalística: “Mitos, 

registo e “estórias”: explorando as qualidades narrativas das notícias”, de Bird e Dardenne 

(1999) e “El relato periodístico: El periodista como contador de historias”, de SANCHÉZ 

(1992). Importante ressaltar ainda que esses dois textos apresentam como uma das bases 

da sua abordagem sobre o acontecimento um diálogo com a história e com a literatura, 

como tem sido corrente na maioria dos estudos sobre a narrativa jornalística. 

 

O acontecimento como “epiconceito” do Jornalismo 

 

 A noção de acontecimento ocupa um lugar central nas discussões sobre o 

jornalismo. A despeito dessa centralidade, no entanto, nem sempre essas discussões 
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trabalham a sua dimensão constitutiva; antes, mesmo reconhecendo que, ao dar-lhes 

visibilidade e publicidade, o jornalismo constrói o acontecimento, ainda se o restringe ao 

nível de uma representação ante o evento, como apontado por Gadini:  

Mas, nem sempre a hipótese de que o discurso jornalístico configura 

um acontecimento é trabalhada sob o ponto de vista de sua 'construção 

singular' no universo social.  Nisso consiste o limite dessa abordagem: 

apesar de atribuir ao 'acontecimento periodístico' uma gama de 

características que o diferenciam de outras construções discursivas, 

acaba-se por não trabalhar a dimensão constitutiva da produção 

mediática (GADINI, 1994, p. 37) 

 

Essa perspectiva pode ser observada no texto de Bird e Dardenne quando afirmam 

que abordar as notícias como uma narração não significa negar seu valor como 

correspondendo a uma realidade exterior, nem negar que as notícias informam. E isto 

mesmo num texto que pretende questionar a pretensão de que cada notícia é “inventada” 

exclusivamente a partir dos “fatos do acontecimento”. 

Os autores iniciam seu texto afirmando que, a despeito de ser comum o 

reconhecimento das notícias como “estórias”, ou seja, como narrativas culturalmente 

construídas, “pouco estudo sério” tem sido feito sobre suas qualidades narrativas:  

 

Continua-se a ter a pretensão de que todas as “estórias” surgem 

directamente de factos relativos a acontecimentos. Se for verdade que 

<<se pode colocar seis repórteres num tribunal a assistir seis horas de 

palavreado e eles saírem de lá com a mesma <<estória>> (Chibnall, 

1981, p. 86), os jornalistas preferem ver isto mais como a defesa da 

objectividade do que o triunfo da fórmula de construção narrativa. Os 

dispositivos retóricos e estruturais são vistos simplesmente como 

métodos de transmitir informação com precisão e eficácia, e o fosso 

observado entre facto e ficção é definido cada vez mais fortemente. 

(BIRD e DARDENNE, 1999, p. 263) 

 

Assim, a partir de uma compreensão do texto como construção cultural, ancorada 

numa abordagem interdisciplinar – num diálogo com a História e a Antropologia, em 

especial -, se propõem a  

explorar algumas das questões que levantam ao considerarmos 

seriamente as notícias como narrativa e “estória” e, deste modo, a 

relação nada pacífica entre a “realidade” e as “estórias” sobre a 

“realidade”. (...) Acreditamos que daqui possa advir uma compreensão 

mais nítida do contexto no qual os jornalistas constroem “estórias” e de 

como estas se relacionam com a cultura da qual ele são tanto o reflexo 

como a representação. (BIRD e DARDENNE, 1999, p.264) 
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Para tanto, procedem a uma crítica à separação entre narração e informação, 

também muito corrente no jornalismo, que postula que a primeira se restringe às 

chamadas notícias soft, enquanto a segunda caberia às notícias hard. Segundo os autores, 

essa distinção, que considera apenas o conteúdo da notícia,  

Deixa nos a ver as notícias dentro de um “modelo de transmissão” 

tradicional – essencialmente do ponto de vista dos profissionais que 

criaram esta dicotomia. Pouco há que sugira que o público sente o 

mundo como se este estivesse tão claramente dividido. Segundo, esta 

assunção deixa-nos cegos para ver as qualidades estruturais de 

“estórias” individuais. (265) 

 

Esta cegueira quanto às qualidades estruturais da narrativa apoia-se, por sua vez, 

na “ilusão” de que os dispositivos estruturais são técnicas neutras que “actuam como 

canais de transformação de acontecimentos em informação, mais do que meios para 

criação de um determinado texto narrativo”. Os autores, então, criticam uma dicotomia 

para, no entanto, acolhê-la logo em seguida: acabam por reforçar a separação entre forma 

e conteúdo – tão cara ao paradigma difusionista - ao afirmarem que “[...] Os factos, nomes 

e detalhes modificam-se quase diariamente, mas a estrutura na qual se enquadram – o 

sistema simbólico – é mais duradoura”. (1999, p. 265) 

Caberia aqui uma crítica semelhante a que Costa Lima (1989) faz à antropologia 

estrutural, que ao postular a permanência de certas estruturas sociais - que, mesmo 

pertencendo a culturas e sociedades distintas, persistiam devido a sua funcionalidade -, 

escolhia como seu elemento fundamental a linguagem: dotada de “uma teleologia 

inconsciente” capaz de dar acesso ao universal.  

Tal perspectiva permanece evidente mesmo quando Bird e Dardenne consideram 

as qualidades míticas da narrativa jornalística, as quais dotam os acontecimentos do 

passado de fronteiras artificiais, “construindo totalidades significativas a partir de 

acontecimentos dispersos” (1999, p. 65). Tais qualidades míticas derivariam de uma 

“ressonância”, definida como a “sensação de “termos escrito ou lido as mesmas “estórias” 

repetidas vezes”.   

  Cada “estória” individual sobre o crime é escrita tendo como 

cenário outras “estórias” sobre o crime, às quais retiram elementos e 

acrescentam outros. Os leitores raramente se recordam de detalhes de 

“estórias” sobre o crime, e não “utilizam” a informação nas suas vidas 

diárias (Graber, 1984). Em vez disso, [...] as “estórias” tornam-se parte 

de uma “estória” ou mito mais amplo acerca do crime e valores. (1999, 

p. 267) 
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Outro aspecto a ser considerado no texto é o fato de que, para os autores, alguns 

acontecimentos não se encaixam na categoria de “estórias” como, por exemplo, as 

notícias de rotinas, como acidentes, crime de rotina, trânsito, etc. Aos relatos deste tipo 

de acontecimento, atribuem a categoria de “registos”.  

Estes relatos não são “estórias” concebidas para ocupar a mente, mas 

“registos” fornecidos como relatos de que algo noticiável aconteceu 

(White, 1981). Isto não leva a deduzir que os “registos”, ao contrário 

das “estórias”, se limitam a registar a realidade, embora isto pareça ser 

o modo como vieram a ser apreendidas pelos profissionais da 

informação. (BIRD e DARDENNE, 1999, p. 269) 

 

A despeito desta afirmação de que “os registos não se limitam a registar a 

realidade”, outra afirmação trai a perspectiva epistemológica que os orienta: “A forma 

narrativa do registo provém essencialmente da forma discursiva logos, que os filósofos 

socráticos distinguiram do mythos, ou “estória” (Fisher, 1985), e ficou identificado como 

“objectiva”, em todas as formas de narrativa, sejam elas história, notícia ou ciência 

social”. (1999, p. 270) 

Pode-se, assim, colocar para esta afirmação o mesmo que diz Costa Lima ao 

criticar a separação entre universal e particular nos estudos “tradicionais” da História 

sobre a narrativa:  

Posto entre essas fronteiras o discurso do historiador se dispõe entre a 

pura narrativa e o puro discurso lógico. I. é, ele não se orienta nem pela 

seleção efetuada na ordem da sucessão, nem tampouco pela cadeia 

formada pela “verdade” das proposições. O discurso da história é um 

discurso impuro, que se constitui pela passagem constante da 

narrativização para o exame lógico de seus dados e vice-versa. (COSTA 

LIMA, 1989, p. 37-38) 

 

Assim, mesmo reiterando a importância da análise das qualidades narrativas da 

notícia, Bird e Dardenne continuam a pensar em termo de uma relação de representação 

entre narrativa, acontecimento e realidade, que, de resto, opera uma separação entre os 

sujeitos nela implicados,  como se pode ver nos trechos a seguir:  

 

 Um jornalista-contador de “estórias”, no entanto, está também a criar 

“estórias” de acontecimento com os quais os públicos não estão 

familiarizados, onde não têm experiências próprias para aí colocarem 

esses acontecimentos. (BIRD e DARDENNE, 1999, p. 274) 

 

Essa proximidade com a matriz mitológica revela-se, sobretudo na 

atribuição de um sentido de verdade universal a narrativa que 

constroem. Como Schudson (1982) argumenta, “o poder dos media não 

está só (nem principalmente) no seu poder de declarar as coisas como 
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sendo verdadeiras, mas no seu poder de fornecer as formas nas quais as 

declarações aparecem.” (BIRD e DARDENNE, 1999,275) 

 

Corre-se, então, o risco de, ao criticar a hipostasia de uma verdade universal, se operar 

tão simplesmente um deslocamento de uma perspectiva objetivista para uma subjetivista, 

tão assente numa autonomia absoluta quanto o que se quer combater. Neste sentido, é que 

Medina destaca a interação criativa, a curiosidade para descobrir outras verdades e outros 

modos de ser como condições de ruptura com os dogmas, preconceitos e paradigmas que 

tendem a “engessar” a narrativa e a impedir a polifonia e a polissemia como suas 

condições fundamentais. 

 O texto de José Francisco Sanchéz (1992) elege como focos a informação como 

relato e a necessidade de se definir o status próprio da narrativa jornalística no “amplo 

mundo da narrativa”, a partir da abordagem das relações e confusões entre a narrativa 

jornalística e outros dois tipos de narrativa que lhes são muito próximos: a narrativa 

literária e a narrativa histórica.  

La confusión se deriva casi siempre de uma preocupación orientada 

solo a la estructura externa del discurso – que, de hecho, puede coincidir 

y coincide a veces em los tres tipos de narración -, sin atender 

suficientemente – o sin atender em absoluto – a otros dos aspectos 

fundamentales: la pretensión de verdad de unos y otros textos y la 

estructura interna de esos discursos (SANCHÉZ, 1992, p. 49) 

 

Para o autor, essa confusão se torna mais aguda quando se trata da distinção, e das 

relações, entre jornalismo e literatura, já que muitas vezes se usa o termo “ficção” para 

designar a essas duas modalidades discursivas.  

Se supone, como es obvio,  que toda realidad está simbólicamente 

mediada y, precisamente por eso, la historia que se construya, com 

independência de que parta de la realidad misma o de que intente 

configurarla por cuenta propia, tendrá carácter fictivo. No estaria mal 

semejante planteamiento – que de algún modo respeta la etimologia de 

la palabra “ficción” – si, luego, se utilizase otro término para atender, 

precisamente, ese outro aspecto referencial del discurso: la pretensión 

de verdad. (1992, p. 49) 

 

Para ele, é óbvio que a verdade se apresenta de maneiras distintas nos três tipos de 

narrativa consideradas: enquanto na literatura se pretende criar um mundo, na história e 

no jornalismo se trata de representar ações do mundo exterior.  “[...] y el lector guarda 

expectativas distintas con respecto a uno y a otro tipo de texto.” (SANCHÉZ, 1992, p. 

50) 
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Num primeiro momento, e ao dialogar com Coseriu (apud SANCHÉZ, 1992) para 

fazer uma abordagem da narrativa que se não se limite à estrutura externa do discurso, 

Sanchéz elege a narrativa literária como contraponto da narrativa jornalística, destacando 

que os fatos humanos devem ser definidos por sua finalidade e não por sua estrutura.  

[...] El discurso informativo tiene finalidad exterior o instrumental; es 

decir, debe tener conocimiento de ciertos hechos y comunicar ese 

conocimiento a alguen [...] La finalidad del discurso literario radica en 

ser como debe ser. Así, mientras el discurso informativo ha de ajustarse 

a un modelo real que se da en el mundo exterior, el literário solo se 

compara consigo mismo. (SANCHÉZ, 1992, p.51) 

   

Assim, se no discurso literário o conhecimento e o fato conhecido tendem a se 

identificar, já que não se julgam os fatos em função de uma adequação a uma realidade 

externa ao texto, mas da necessidade interna da obra, no jornalismo seus limites são bem 

distintos porque se trata de um saber acerca de algo.  

Este saber implica, ainda, certa competência, ancorada, segundo o autor, dentre 

outros aspectos, pelo fato de que na informação jornalística se selecionam os fatos, 

valorando-os segundo critérios de interesse público e tendo-se em conta o público 

concreto a que se destina o texto; o que implica, por sua vez, que ambos, público e texto, 

são histórica e concretamente situados; são efetividades. Na literatura, ao contrário, a 

seleção dos fatos ocorre em função de sua importância humana e orientada pelo objetivo 

de que se possa reconhecê-los como possibilidades.  

Por sua vez, essa seleção vai incidir diretamente sobre o sentido da narrativa, uma 

vez que “[...] en la información el sentido coincide con el significado de la designación: 

o sea, dice las cosas como son. En el discurso literário, en cambio, siempre según Coseriu, 

“el sentido no coincide con el significado y la designación: estos son siempre significantes 

para outro sentido”. (SANCHÉZ, 1992, p.51) 

Outra diferença apontada diz respeito às vozes da narrativa ou sujeitos falantes:  

en el caso de la información, se trataría de un sujeto empírico, un 

periodista determinado, mientras que, en el caso de la literatura, se 

trataría de un sujeto universal. Como distinta sería la situación histórica 

del sujeto en el discurso: determinada, la del sujeto de la información, 

y eterna, la del de la literatura. [...] El discurso informativo se dirigiría 

siempre a “alguien, a un público al que informa, al que comunica la 

información”, mientras que “el sujeto de la obra literária no se dirige a 

nadie.” (SANCHÉZ, 1992, p.51).  

 

Tais distinções, segundo Sanchéz (1992), tornam-se mais problemáticas quando 

se trata do jornalismo literário, uma vez que nele podem conviver as funções referenciais 
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e estéticas simultaneamente, de modo que a narrativa pode ser classificada tanto como 

jornalística quanto como literária.  

O segundo eixo do texto diz respeito às distinções e relações entre jornalismo e 

história, e Sanchéz elege como interlocutor prioritário Paul Johnson, que, depois de 

destacar as mútuas implicações entre jornalismo e história e como a formação do 

historiador potencializa o trabalho explicativo do jornalista e vice-versa, proclama como 

virtudes e capacidades comuns a ambos as seguintes: uso das mesmas fontes; submissão 

ao método científico; demonstração de hipóteses; reconhecimento do impacto dos 

acontecimentos; obrigação de legibilidade. 

Sanchéz apresenta críticas ao modo como Johnson trabalha três destas 

capacidades: a) quanto ao uso das mesmas fontes, o autor destaca que o historiador se 

apóia fundamentalmente em fontes fixas e em documentos, enquanto o jornalista “se 

apoya básicamente en fuentes orales que no siempre puede contrastar con documentos, 

sino com otras fuentes orales que, como las primeras, son siempre o casi siempre fuentes 

interesadas”. (1992, p. 53); b) quanto à submissão ao método científico, ele acentua 

apenas o  fato de serem jornalismo e história ciências humanas e não ciências físicas; e c) 

quanto à demonstração de hipóteses, ao afirmar que não se tratam em ambas as áreas de 

demonstrar hipóteses, mas de mostrar ações humanas em forma de histórias. 

Desta forma, para ele, a narrativa consiste numa trama com sentido, de modo que 

a narratividade jornalística não se limita à forma narrativa do chamado jornalismo 

literário ou a determinado tipo de notícia, como mencionado no texto de Bird e Dardenne 

(199), mas configura uma condição de possibilidade do próprio jornalismo, já que o 

jornalista não faz apenas uma mera apresentação de fatos, antes  

 
debe hacer más: instaurar una peculiar relación entre esos hechos , 

disponerlos en una trama, como diría Aristóteles, para darles un sentido, 

para que resulten inteligibles o, com palabras de Paul Johnson, 

simplemente legibles. De ahí que informar, de ordinario, signifique 

narrar. El periodista es un contador de historias con sentido. 

(SANCHÉZ, 1992, p. 54). 

 

Assim, se para Bird e Dardenne, os jornalistas acham-se divididos entre o que eles 

consideram dois ideais impossíveis – as exigências da “realidade”, que consideram 

alcançável através de estratégias objetivas, e as exigências da narratividade -, para 

Sanchéz, afirmar que o jornalista é um contador de histórias significa que não se pode 

esquecer que toda narração é uma versão, razão pela qual carece de sentido insistir em 
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modelos narrativos aparentemente factuais e repetitivos e que nem por isso deixam de ser 

uma versão. Poder-se-ia, aqui, se perguntar o que o autor entende por versão e se a 

ambiguidade semântica do termo – que tanto pode ser a explicação ou interpretação de 

um acontecimento quanto uma história controvertida e infundada - não trairia uma 

perspectiva difusional a orientar suas reflexões. 

Parafraseando Paul Veyne (2008), Sanchéz afirma: “informar más es narrar 

mejor” (1992, p. 55), ou seja, quando o jornalista consegue integrar fatos e fontes numa 

trama com sentido, informa mais cabalmente a seu público. Se ao contrário, se limitar a 

listar fatos isolados e atuação de pessoas de forma desconectada tenderá a reforçar o 

modelo da pirâmide invertida e restará uma informação de pouca qualidade. Daí que 

exigir dos jornalistas narrativas mais aprimoradas é exigir que eles se informem melhor 

para informar melhor.  

A conjunção exclusiva da ciência com a utilidade intelectual era (e é) 

favorecida pela resistência generalizada, tanto nas disciplinas mais 

nobres como nas mais fluidas, em considerar a reflexão epistemológica 

ou mesmo metodológica, como derivativos, senão estorvos, à pesquisa 

concreta. (COSTA LIMA, 1989, p 22) 

  

A afirmação de Costa Lima aponta para o fato de que, nos estudos narrativistas da 

História, a tendência predominante é encerrar a pergunta pela narrativa à oposição entre 

ficção e história, dando a entender que se encerra aí também o próprio limite da narrativa: 

“Negava-se, pois, uma concepção do fato - sua autossuficiência – e daí a não-

problematicidade do relato para que melhor se mantivesse uma meta: a de contribuir para 

o alcance de uma história efetivamente científica”.  (COSTA LIMA, 1989, p. 20).  

De modo semelhante, para Medina (2003, 2006, 2008), a presença do signo da 

difusão – percebida aqui na permanência de uma ideia de exterioridade intrínseca ao 

acontecimento -, reforça a persistência da soberania absoluta e onipotência do paradigma 

cientificista como fundamento da narrativa jornalística.  

Em ambos os autores e, de resto e de modo mais amplo, figura como perspectiva 

futura a necessidade de uma reflexão epistemológica não para atribuir e/ou reforçar o 

caráter científico da História e do Jornalismo, mas para se compreender e postular de 

outro modo a relação entre a linguagem e o mundo.  
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