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RESUMO 

 

Os acontecimentos mediáticos, quer sejam eles imprevisíveis, previsíveis ou repetitivos, 

fazem parte de uma cadeia de discursos. O que comunicadores fazem é nomeá-lo, 

construindo um objeto discursivo que assegura uma homogeneidade ao acontecimento, 

no âmbito de um sistema de valores sociais. Nesse sentido, este trabalho realiza uma 

breve revisão teórica sobre estudos que refletem sobre a construção discursiva dos 

acontecimentos pelos media, a partir de uma perspectiva sóciossemiótica em uma 

articulação com o Campo da Comunicação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teorias da Comunicação; Sóciossemiótica; Jornalismo; 

Acontecimento. 

 

 

Introdução 

No atual contexto de mediatização, somos confrontados, diariamente, com 

discursos mediáticos que relatam acontecimentos marcantes da vida pública. Mas como 

esses acontecimento são construídos e emergem à esfera pública pelo trabalho de 

produção de sentido operado pelos media? Como estão evoluindo e se transformando 

com a emergência de novas práticas discursivas e de produção/circulação de sentidos? 

Estas são algumas das questões que têm mobilizado pesquisadores do Campo da 

Comunicação e também da Análise de Discursos nas últimas décadas. 

Ao abrir o jornal, um site ou ver o telejornal, encontramos acontecimentos já 

classificados, enquadrados, nomeados, selecionados, seja pela escolha das palavras, seja 

pelos argumentos utilizados para explicá-los ou pelos pontos de vista, interpretações e 

sentidos veiculados. Outro aspecto do acontecimento e que tem merecido atenção é sua 

característica de conferir visibilidade a questões que se desenham como fundamentais 

para o espaço público, servindo de pano de fundo para preocupações sociais e debates 

potencialmente promotores de mudanças sociopolíticas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Jornalista, Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas (UFBA). Docente do curso de Jornalismo e do 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação (UFU). E-mail: ivaniseha@gmail.com 
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A produção de sentido empreendida pelos media constrói acontecimentos, 

transformando ocorrências da existência em acontecimentos mediatizados (QUÉRÉ, 

2006; 2013). Além disso, os meios de comunicação “impõem ao mundo não apenas 

uma interpretação hegemônica dos acontecimentos, mas a própria forma do 

acontecimento”, conforme ensina Maurice Mouillaud (2012, p. 50).  

Os acontecimentos mediáticos, quer sejam eles imprevisíveis, previsíveis ou 

repetitivos, fazem parte de uma cadeia de discursos. Conforme Calabrese (2013), o que 

o comunicador faz é nomeá-lo, construindo um objeto discursivo que assegura uma 

homogeneidade ao acontecimento, no âmbito de um sistema de valores sociais. Ou seja, 

a forma de nomear e construir o acontecimento dependerá do olhar que o sujeito da 

enunciação lança sobre o fato e as redes e conexões que estabelece com base em suas 

próprias experiências, crenças, rotinas e processos produtivos inerentes ao dispositivo. 

Assim: 

Mortos são mortos, mas para que signifiquem “genocídio”, “purificação 

étnica”, “solução final”, “vítimas do destino”, é preciso que se insiram em 

discursos de inteligibilidade do mundo que apontam para sistemas de valores 

que caracterizam os grupos sociais. Ou seja, para que o acontecimento exista 

é necessário nomeá-lo. O acontecimento não significa em si. O 

acontecimento só significa enquanto acontecimento em um discurso. O 

acontecimento significado nasce num processo evenemencial que, como 

vimos, se constrói ao término de uma mimese tripla
3
. É daí que nasce o que 

se convencionou chamar de “a notícia”. (CHARAUDEAU, 2010, p. 131-132, 

grifos do autor). 

No entanto, em que pese a importância do conceito de acontecimento para o 

estudo dos produtos mediáticos, não há um consenso sobre a sua definição, nem sobre 

sua operacionalização em análises
4
. Centro de um debate interdisciplinar entre filósofos, 

sociólogos, historiadores e comunicadores, o acontecimento tenta ser explicado desde a 

Antiguidade, evidenciando definições e características frequentemente a ele atribuídas, 

tais como singularidade, imprevisibilidade e descontinuidade (MORIN, 1972; NORA, 

1972).  

                                                 
3
 O autor se refere às três mimeses da hermenêutica narrativa de Paul Ricoeur que propõe que a 

significação social da experiência humana passa por uma forma de inteligibilidade que consiste em 

integrá-la numa narrativa. As três mimeses são a pré-configuração do mundo, a configuração do mundo 

prefigurado e a re-figuração do mundo configurado (RICOUER, 1994). 

4
 No Brasil, reflexões sobre o “acontecimento jornalístico” em uma aproximação entre teorias sobre a 

temática do acontecimento e as teorias do jornalismo podem ser encontradas nos quatro volumes da 

coleção Jornalismo e Acontecimento (Editora Insular), em SODRÉ, Muniz. A narração do fato: notas 

para uma teoria do acontecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009 e também em FRANÇA, Vera R. Veiga e 

OLIVEIRA, Luciana. Acontecimento: reverberações. Belo Horizonte, MG: Editora Autêntica, 2012. 
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Em 1972, em um esforço por debater a noção de acontecimento, a Revista 

Communications, número 18, dirigida por Edgar Morin, retoma a reflexão, após longo 

período de silêncio da História e das Ciências Sociais sobre o tema. Em seu artigo de 

abertura, Le retour de l'événement, Morin (1972) afirma que o acontecimento foi 

perseguido pelas mais variadas áreas da ciência – ocupadas em ordenar leis, modelos, 

estruturas e sistemas – justamente no momento em foi relacionado à singularidade, à 

contingência, ao acidente, ao irredutível, ao vivido. A unicidade do acontecimento 

parecia contrária à necessidade de repetição e regularidade do objeto científico.  

Entretanto, segundo ele, o acontecimento toca e é a questão limite de todas as 

ciências (quer em nível astronômico-cósmico, da história psíquica ou da observação 

microfísica), mesmo com sua singularidade, improbabilidade, descontinuidade, 

acidentalidade, etc. Maurice Mouillaud, citando Claude Labrosse, reconhece: 

“acontecimento está em todos os lugares [...] é um tipo de delírio porque, então, tudo se 

pode tornar acontecimento [...], o acontecimento está onipresente, difuso, sem limites 

[...], sucedem-se como uma rapidez que apenas permite retomar o fôlego.” 

(MOUILLAUD, 2012, p. 68). 

Nessa mesma época, no contexto anglo-saxão, o conceito de news – comumente 

associado à noção de acontecimento jornalístico – era reexaminado por trabalhos que se 

inspiravam na etnometodologia e na análise interacionista, no intuito de compreender de 

que maneira as notícias se tornam relatos de acontecimentos. Apenas nesses dois 

exemplos é possível verificar o quão amplo e diversificado é o debate sobre a noção de 

acontecimento e suas derivações. Para Charaudeau (2010), a questão do acontecimento 

ainda é mal colocada no domínio de investigação sobre os media: 

O acontecimento é definido ora como todo fenômeno que se produz no 

mundo, ora de maneira restrita como todo fato que está fora da ordem 

habitual. Ora o acontecimento é confundido com a novidade, ora ele se 

diferencia dela, sem que se defina a diferença. Ora defende-se a ideia de que 

o acontecimento é um dado da natureza, ora sustenta-se que ele é provocado. 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 95). 

O alerta do linguista francês é para que se fique atento às várias definições 

disciplinares para a noção de acontecimento (histórico, hermenêutico, linguístico, 

comunicacional, discursivo) e suas diferentes dimensões (fenomenológico, semiótico, 

discursivo). Dentro dessa multiplicidade de abordagens, o pesquisador francês Maurice 

Mouillaud defende um caminho que leva o estudo do acontecimento para as instâncias 

da significação. “Sua diversidade e heterogeneidade nos pareceram justificar um ensaio 
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que desloca sua temática em direção a uma semiótica do acontecimento.” 

(MOUILLAUD, 2012, p. 70).  

Diante disso, a proposta desse trabalho é discutir o conceito de acontecimento 

por uma abordagem fenomenológica e também pelo viés construcionista, em sua 

articulação com as Ciências da Comunicação. Busca-se, assim, oferecer contribuições 

para reflexões sobre a produção de sentido operada pelos meios de comunicação dentro 

do atual contexto de mediatização.  

 

Entre o fato, o acontecimento e o sentido 

Filiado ao pragmatismo norte-americano, o sociólogo francês Louis Quéré 

(2006; 2013) trabalha com o conceito de acontecimento como existencial, como 

instância da experiência. O que acontece na existência não é, para ele, nem fato nem 

acontecimento, mas uma ocorrência, algo que surge, se manifesta. O que torna a 

distinção entre fato e acontecimento uma questão fenomenológica, que repousa sobre a 

forma como uma ocorrência que atinge os sujeitos, afetando sua experiência
5
. “É neste 

nível que a distinção entre fato e acontecimento torna-se pertinente. Contudo, ela não 

está acompanhada de uma divisão que coloca de um lado os fatos e de outro os 

acontecimentos, uma vez que eles são frequentemente imbricados um dentro do outro. 

Há sempre um fato na origem de um acontecimento” (ARQUEMBOURG, 2011, p. 20, 

traduções nossas)
6
. 

A individualidade do acontecimento não é determinada, conforme Quéré (2006), 

somente pelas características de sua ocorrência como fato, mas pelas reações e respostas 

que suscita, por uma apreensão e uma apropriação pelo sujeito, seja qual for o suporte. 

Assim, fato e acontecimento estão completamente ligados. A diferença reside na 

capacidade de ruptura e transformação que o acontecimento é capaz de produzir, seja no 

âmbito material ou simbólico. “ É o que acontece que perturba ou não uma ordem das 

coisas, reconfigura a existência de indivíduos para os quais torna-se a origem de um 

                                                 
5
 Não se trata, aqui, da diferença entre o fato jornalístico, enquanto gênero discursivo (notícia), e o 

acontecimento jornalístico (ou mediático). Os autores refletem sobre o conceito de acontecimento por 

uma abordagem fenomenológica e inspirados na pragmática peirceana. Consideram, portanto, o fato 

como ocorrência da existência, ou seja, uma primeiridade, enquanto o acontecimento mediático, 

construído, algo da instância da terceiridade, da simbolização e da racionalização. 

6
 “C’est à ce niveau que la distinction entre le fait et l’événement devient pertinente. Pour autant, elle ne 

s’accompagne pas d’une répartition qui ferait mettre d’un côté les faits et de l’autre les événements, car 

ils sont souvent imbriqués l’un dans l’autre. Il y a toujours un fait à l’origine d’un événement.” 

(ARQUEMBOURG, 2011, p. 20). 
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mundo, projetando uma nova luz sobre seu próprio passado.”
7
 (ARQUEMBOURG, 

2011, p. 21). 

Assim, o acontecimento instaura o novo e, sendo descontínuo, constitui-se como 

abertura de novas possibilidades interpretativas nas dimensões do passado, presente e 

futuro, trazendo consigo um passado e um futuro evidenciado em seu presente 

evenemencial (QUÉRÉ, 2006). Conforme advertem Arquembourg (2011) e Quéré 

(2013), o processo de constituição de acontecimentos se realiza em meio a um 

movimento de interações permanentes entre a forma como se apresenta a ocorrência e 

suas consequências aos sujeitos. 

Isto posto, qual o papel dos meios de comunicação nesse processo de 

constituição do acontecimento? Em um de seus artigos, intitulado Les formes de 

l’événement, Quéré (2013) realiza um retrospecto conceitual e admite que é necessário 

precisar como os media constituem o acontecimento. O autor se pergunta: em que 

momento um acontecimento torna-se um acontecimento mediático?  

Quéré não acredita na simples constituição de acontecimentos pelos meios de 

comunicação e afirma que a matriz de sentido do acontecimento é complexa. Ainda 

assim reconhece que há produção de sentidos pelos media e que é importante refletir 

sobre como são constituídos. Em sua argumentação, o sociólogo detém-se na distinção 

entre o acontecimento existencial e o acontecimento-objeto. Descreve acontecimento 

como sendo algo que está no mundo e é da ordem do “tornar-se”, do devenir, e não algo 

da instância da representação ou do discurso: “o que então caracteriza o acontecimento 

não é o que acontece, mas o que se torna, manifesta e culmina em transições que se 

processam a todo momento, com princípios de tendências que vão se desdobrar de 

acordo com sua própria lógica e culminar em acontecimentos.”
8
 (QUÉRÉ, 2013, p. 2). 

E ensina que os acontecimentos se configuram em nossa experiência sob formas 

distintas. Essas diferenças estão relacionadas a modalidades ou regimes diversos de 

experiência, quais sejam: um regime imediato, experiencial, e um regime cognitivo de 

racionalização. O que difere acontecimentos entendidos como transformações que se 

                                                 

7
 “C’est ce qui arrive qui bouleverse ou non un ordre des choses, reconfigure l’existence de sujets pour 

qui il devient l’origine d’un monde en projetant un éclairage nouveau sur leur propre passé” 

(ARQUEMBOURG, 2011, p. 21). 

8
 “Ce qui caractériserait alors l’événement n’est pas qu’il arrive, mais qu’il devient, qu’il émerge et qu’il 

est l’aboutissement de transitions s’opérant à tout moment, avec des amorces de tendances qui vont se 

déployer selon leur logique propre et aboutir à des événements” (QUÉRÉ, 2013, p. 2). 
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produzem concretamente em nosso entorno (acontecimentos existenciais) e os 

acontecimentos como objetos (da consciência, do pensamento, do discurso, da 

racionalização) é o grau de simbolização
9
.  

Há mudanças e irrupções às quais somos confrontados em suas qualidades 

imediatas, especialmente em sua singularidade e força bruta, e a experiência 

direta cuida delas [...]. E há acontecimentos com os quais nos deparamos 

enquanto ocorrências destacadas do fluxo de transformações, isoladas de seu 

contexto, sobre os quais focalizamos nossa atenção, em busca de uma 

determinação mais ou menos aprofundada de seu conteúdo, identidade (o que 

aconteceu exatamente?), consequência e significado.
10

 (QUÉRÉ, 2013, p. 5). 

No segundo caso, encontram-se os acontecimentos que são apreendidos e 

construídos discursivamente por, entre outras instâncias/instituições, os meios de 

comunicação. São eles que, de acordo com Quéré, realizam um processo de decupagem 

das ocorrências presentes no fluxo de transformações da existência e conferem a eles 

significações e focalizações. Em outras palavras: fazem um trabalho de simbolização, 

convertendo acontecimentos existenciais em acontecimentos-objeto por operações de 

investimento de sentido. Inspirado em John Dewey
11

, o autor considera a comunicação 

como o lugar de constituição de acontecimento-objeto e lembra que os media são 

também distintos entre si, com potenciais e eficácia próprios, e em constante evolução. 

Por isso, também a simbolização do acontecimento sofrerá constrangimentos advindos 

do próprio dispositivo. 

A comunicação, por seu turno, não se contenta em apenas anunciar ou divulgar o 

acontecimento, nomeá-lo ou inserir uma etiqueta identificadora ou categorizadora. Para 

Dewey, citado por Quéré:  

quando a comunicação se produz, todos os acontecimentos naturais são 

sumetidos à reconsideração e revisão; eles são readaptados para satisfazer as 

exigências da conversação, seja ele o discurso público ou o começo do 

discurso que chamamos de pensamento. Os acontecimentos são 

transformados em objetos, em algo com significação. Pode-se referir a eles, 

então, como deixando de existir; eles podem assim operar entre instâncias 

distantes no espaço e no tempo, através de uma presença por delegação 

                                                 
9
 Simbolização corresponde à terceira categoria de Peirce, a terceiridade, e não deve ser reservada, 

segundo Quéré (2013), ao acontecimento-objeto, uma vez que ela também assume diferentes formas e 

graus variados. 

10
 “Il y a des changements et des émergences auxquels nous sommes confrontés dans leurs qualités 

immédiates, et notamment dans leur singularité et leur force brutale, et l’expérience directe s’en occupe 

[…]. Et il y a des événements auxquels nous sommes confrontés en tant qu’occurrences découpées dans 

le flux des changements, isolées de leur contexte, sur lesquelles nous focalisons notre attention, en quête 

d’une détermination plus ou moins poussée de leur contenu et de leur identité (que s’est-il passé 

exactement?), de leur issue et de leur signification.” (QUÉRÉ, 2013, p. 5). 
11

 Filósofo norte-americano, foi um dos fundadores da Escola de Pragmatismo de Chicago. 
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dentro de um novo media. [...] Uma vez que são nomeados, os 

acontecimentos trilham uma segunda vida, independente
12

. (DEWEY, 1925, 

p. 166, apud QUÉRÉ, 2013, p. 14). 

Apreende-se dessa última sentença que, ao ser significado, nomeado, 

classificado pelos meios de comunicação, o acontecimento existencial deixa de sê-lo. 

Torna-se outra coisa, outro acontecimento. Os acontecimentos não são mais que simples 

transformações existenciais, que se tornam objetos na medida em que nos tornamos 

conscientes das significações. É o significado, ou o sentido, em conjunto com a 

causalidade, a individualidade e o potencial do acontecimento, que interessa. Ou seja, a 

mudança do acontecimento existencial para ‘algo com significação’, nos termos de 

Quéré (2013), se processa no interior de um quadro de apreensão pela comunicação e de 

reflexão sobre sua natureza, sobre suas relações com outros acontecimentos, sobre suas 

condições e consequências.  

Realmente, concordando com Dewey e Quéré, compreendemos os fatos e os 

acontecimentos somente quando nos voltamos para suas implicações e práticas, seus 

sentidos, consequências e possibilidades de interações determinadas pelas condições e 

pelo contexto. “O sentido de algo reside nas consequências que elas produzem quando 

estão em interação com outras coisas específicas.”
13

 (DEWEY, 1993, p. 615 apud 

QUÉRÉ, 2013, p. 16). 

Portanto, por essa perspectiva teória, acontecimentos são da ordem da existência 

e estão imersos em uma semiose que é social, histórica e infinita, onde são significados 

quando nomeados e narrativizados, isto é, quando sobre eles se produz sentido. O 

acontecimento deixa, então, sua condição de mera existência para ser um “devenir” 

(QUÉRÉ, 2013), para se configurar como acontecimento-objeto. Nesse sentido, o 

acontecimento mediático pode ser entendido como um acontecimento-objeto, segundo 

acepção de Quéré, constituído pelos meios de comunicação em um processo de 

apreensão de partes do acontecimento existencial agregando a ele reflexões sobre 

                                                 

12
 “quand la communication se produit, tous les événements naturels sont soumis à reconsidération et 

révision ; ils sont ré-adaptés pour satisfaires les exigences de la conversation, qu’il s’agisse de discours 

public ou de ce début de discours que l’on nomme pensée. Les événements sont transformés en objets, en 

choses avec des significations. On peut s’y référer alors qu’ils ont cessé d’exister ; ils peuvent ainsi opérer 

parmi des choses distantes dans l’espace et le temps, à travers une présence par procuration dans un 

nouveau medium. […] Une fois qu’ils ont été nommés, les événements mènent une seconde vie, 

indépendante” (DEWEY, 1925, p. 166, apud QUÉRÉ, 2013, p. 14). 

13
 “Le sens des choses réside dans les conséquences qu’elles produisent quand elles sont en interaction 

avec d’autres choses spécifiques” (DEWEY, 1993, p. 615 apud QUÉRÉ, 2013, p. 16). 
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passado e futuro, sobre causas, consequências e situações. É sobre essa noção de 

acontecimento que assentamos nossa reflexão: no acontecimento-objeto. No 

acontecimento produzido discursivamente pelos media. São fragmentos da semiose, 

como ensina Verón (1987), recortados e reconfigurados pelo processo de produção de 

sentidos operado pelos meios de comunicação. “ Na experiência real, [...] um objeto ou 

acontecimento é sempre uma porção, uma fase, um aspecto particular de um mundo que 

nos rodeia experienciado – [um fragmento] de uma situação.”
14

 (DEWEY, 1993, p. 128-

129 apud QUÉRÉ, 2013, p. 18). 

 

A construção discursiva do acontecimento e o ponto de vista comunicacional 

Para as Ciências da Comunicação, o acontecimento mediático é um objeto de 

estudo privilegiado: um produto semioticamente complexo construído a partir de 

constrangimentos técnicos, culturais, econômicos, discursivos. A parte decupada de 

acontecimentos da existência que ganha significação em um processo de construção 

sociossimbólica operada pelos media (MOUILLAUD, 2012). 

 Eliseo Verón inaugura, em sua obra Construire l’événement (1981/1995), uma 

reflexão acerca do modo de construção de acontecimentos pelos meios de comunicação, 

buscando examinar as diferentes estratégias discursivas pelas quais o rádio, a televisão e 

imprensa produzem a notícia. Ao introduzir o estudo da construção do discurso de 

informação sobre o acidente nuclear de Three Miles Island (EUA, 29 de março de 

1979), o autor explica que, se os responsáveis pela central nuclear tivessem conseguido 

esconder o acidente do conhecimento público, seria como se ele nunca tivesse 

acontecido. 

Os acontecimentos sociais não são objetos que se encontrariam prontos em 

alguma parte da realidade e dos quais os media nos fariam conhecer as 

propriedades e os avatares retrospectivamente com mais ou menos fidelidade. 

Eles só existem na medida em que os media os elaboram
15

 (VERÓN, 1995, 

p.6). 

Nesse processo, os modos de construção de acontecimentos utilizados pelos 

media tem como efeito produzir uma “unificación imaginaria” dos fenômenos, no qual 

                                                 
14

 “Dans l’expérience réelle, [...] un objet ou événement est toujours une portion, une phase, un aspect 

particulier d’un monde environnant expériencé – [un fragment] d’une situation” (DEWEY, 1993, p. 128-

129 apud QUÉRÉ, 2013, p. 18). 

15
 “los acontecimientos sociales no son objetos que se encuentran ya hechos en alguna parte en la realidad 

y cuyas propiedades y avatares nos son dados a conocer de inmediato por los medios con mayor o menor 

fidelidad. Sólo existen en la medida en que esos medios los elaboran” (VERÓN, 1995, p.2).  
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o ato de nomear e significar tem papel central: “valiéndose del poder de su designación, 

el acontecimiento se impone en la intersubjetividad de los agentes sociales” (VERÓN, 

1995, p. 6). E cada um dos dispositivos de comunicação terão seus próprios modos de 

construção discursiva do acontecimento. 

Para chegar a tais conclusões, Verón comparou os textos produzidos pelos media 

com o material de despacho dos jornalistas ou das agências de notícias. Ele analisou as 

condições sobre as quais o acidente da central nuclear se tornou público e concluiu que 

o acontecimento é uma ocorrência, antes desconhecida, que passa a existir na medida 

em que é construído pelos meios de comunicação. Coloca ainda em questão a própria 

legitimidade do discurso jornalístico, como o princípio invariante da objetividade. O 

que teria realmente acontecido em Three Mile Island? Os meios de comunicação 

dramatizaram os fatos? As contradições e ambiguidades foram voluntárias ou resultado 

de um mau tratamento das informações? 

Entre os diferentes tipos de informação (dados, descrições, designações, 

declarações) utilizados pelos meios de comunicação como estratégias enunciativas para 

construir o acontecimento, Verón distingue diferentes níveis de referenciação. Entre 

eles, designações e descrições pontuais; fragmentos do discurso que servem para 

apresentar os elementos do acontecimento; a relação que se estabelece entre esses 

elementos; e, por fim, objetos discursivos que não fazem parte, diretamente, do 

acontecimento, mas são trazidos para o texto (metáforas, comparações com outros 

acontecimentos, etc). Essas descrições revelam as diferentes formas de produção do 

acontecimento pelos media. 

Em outra perspectiva que, de certa forma, articula uma abordagem linguística e 

comunicacional, Patrick Charaudeau adota igualmente uma visão construtivista, mas 

considerando, diferentemente de Verón, a existência de um fato bruto. O acontecimento, 

que se encontra em um mundo a comentar, é percebido, interpretado e transmitido por 

um enunciador que o constitui em um mundo comentado, ou seja, que o torna inteligível 

por um processo de semiologização. “O acontecimento nunca é transmitido à instância 

de recepção em seu estado bruto; para sua significação, depende do olhar que se estende 

sobre ele, olhar de um sujeito que o integra num sistema de pensamento e, assim 

fazendo, o torna inteligível.” (CHARAUDEAU, 2010, p. 95). 

Para o linguista, esse trabalho de ordenamento do sentido se realiza no processo 

evenemencial, ou no processo mesmo de construção do acontecimento. Isso porque no 
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mundo fenomênico existe, independente do olhar do homem, uma natureza que vive 

segundo princípios energéticos que obedecem a leis que dependem de sistemas, assim 

como já afirmava Morin (1972). Por vezes, esses sistemas sustentam-se em suas lógicas 

internas e por vezes são confrontados, inesperadamente, com elementos de sistemas 

diferentes, gerando acontecimentos de ordem e desordem. Assim, para construir 

sentidos acerca dos acontecimentos, o sujeito enunciador precisa, primeiro, perceber, 

através de uma experiência direta, aquilo que os fenômenos têm de “potencialmente 

estruturável em relação ao tempo e ao espaço” e, depois, estruturar o mundo 

“comentando-o com o auxílio da linguagem” (CHARAUDEAU, 2010, p. 98-99). 

Para que o acontecimento possa ser depreendido, então, é necessário, ainda 

segundo Charaudeau (2010), que se produza uma modificação no estado do mundo 

fenomenal que provoque um desequilíbrio, que essa modificação seja percebida por 

sujeitos (ou que estes julguem que houve modificação) e que essa percepção se inscreva 

numa rede coerente de significações sociais.  

Em outros termos, para que um acontecimento seja percebido e significado pelo 

sujeito enunciador (um jornalista, por exemplo) é preciso que, além de identificado, se 

insira no sistema de conhecimentos, crenças, símbolos e normas sociais conhecidos pelo 

sujeito. Assim, ele pode compreender esse acontecimento tão perturbador e inesperado a 

ponto de provocar espanto e estabilizar ou modificar os sistemas já existentes de 

inteligibilidade do mundo. 

Não há, pois, como capturar fragmentos da experiência enquanto fenômeno, sem 

passa-la pelo filtro de um ponto de vista particular (CHARAUDEAU, 2010). Um desses 

filtros, no atual contexto de mediatização, são os meios de comunicação que, a partir de 

suas estratégias enunciativas, rotinas produtivas e escolhas de seleção e moldura, entre 

outros aspectos, constroem e dão forma aos acontecimentos mediáticos. 

De sua parte, o pesquisador francês Maurice Mouillaud (2012), conhecido por 

realizar estudos sobre a produção de sentido pelos jornais impressos, se interroga sobre 

o acontecimento enquanto um tipo de discurso jornalístico que emerge da necessidade 

de troca de experiências pelos indivíduos de uma sociedade. Para ele, se o 

acontecimento é composto de fatos brutos que são tratados pelo dispositivo mediático 

produzindo informação, é preciso se perguntar em que medida esses fatos já não são 

pré-construídos e moldados pelas rotinas de produção do campo jornalístico. 
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Sua argumentação parte da constatação de que os acontecimentos se inscrevem 

na superfície dos media como sobre uma membrana sensível, colocando em ressonância 

os sentidos que nela são inscritos. São, portanto, objetos de uma construção previamente 

formatada como um “fato-padrão”, o que confere a ele a característica do já construído. 

Essa regularidade, que se convencionou chamar de discurso jornalístico, enunciado 

jornalístico ou notícia, nasce junto com a sociedade mediática
16

.  

A dicotomia fato-acontecimento é usualmente debatida no escopo das Teorias do 

Jornalismo, muitas vezes relacionada a estudos sobre valor-notícia, seleção e 

enquadramento de acontecimentos que se tornam noticiáveis. A noção de fato, segundo 

essa perspectiva, denota o modelo segundo o qual todo acontecimento deve ser 

formatado para ser considerado informação ou notícia. Para Mouillaud, no entanto, fato 

e acontecimento não têm o mesmo status, sendo o fato o paradigma universal que 

permite descrever o acontecimento. 

O pesquisador reflete ainda que “o acontecimento tem sempre a forma da 

informação”, ao invés de ser uma representação de um acontecimento que existiria 

inicialmente para si mesmo e à qual se aplicaria, depois, a informação (MOUILLAUD, 

2012, p. 75). Por esse motivo, os acontecimentos são móveis e destinados a circular; 

contudo, aspiram por unidade e identidade. Estas, conferidas em um trabalho de criação 

sociossimbólica, cujos meios de comunicação são operadores dentre um conjunto de 

operadores; fazendo com que a informação não seja um simples transporte de fatos, mas 

um ciclo ininterrupto de transformações. O que torna útil a noção de construção 

discursiva, saindo da perspectiva conteudística, marcadamente de teor sociológico ou 

linguístico, para uma perspectiva da moldura em si, pela qual a informação conserva sua 

identidade ao longo dos vários deslocamentos.  

A moldura, ao produzir um corte e uma focalização de sentidos, isola, portanto, 

um fragmento da experiência separando-o de seu contexto, o que permite sua 

conservação e seu transporte. Ao realizar o corte, o enquadramento, e enfocar uma 

situação dentro do todo do acontecimento, o Jornalismo produz sentido com base em 

seus modos de produção próprios. Assim, o acontecimento é como “a sombra projetada 

                                                 
16

 As regras canônicas (ensinadas nas escolas de jornalismo a partir das questões quem, que, o quê, onde, 

quando, como?), critica Mouillaud (2012, p. 78), são a expressão, na supefície dos jornais, de uma leitura 

da experiência que é codificada e arbitrária. 
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de um conceito construído pelo sistema da informação, o conceito do fato” 

(MOUILLAUD, 2012, p. 70). 

O acontecimento se inscreve, de acordo com Garcin-Marrou (1996), sobre uma 

memória social, política e histórica; articula-se a um passado que tem uma carga de 

significação e que informa, ou dá pistas, para a compreensão atual do acontecimento. 

Esse entendimento, segundo a autora, pressupõe dois problemas: um sobre a natureza 

discursiva do acontecimento e outro sobre a sua natureza simbólica. “De um lado, a 

narrativa do acontecimento – como a ocorrência, isso que emerge, torna-se uma 

informação – e, de outro lado, a atribuição de um valor ao acontecimento – como esta 

informação é dotada de um valor, de uma importância e uma significação, que a faz 

ressurgir do fluxo informativo e a torna um acontecimento.”
17

 (GARCIN-MARROU, 

1996, p. 49). 

Por essa visada, o acontecimento mediático é construído em dois movimentos: 

pelo mise en récit, isto é, pela própria narrativa que é criada pelo meio de comunicação, 

e pela atribuição de valor (sentidos, significados) pelo sujeito enunciador em sua relação 

com o coenunciador, em uma partilha de saberes. Construído, pois, pelos sentidos que 

se constituem no processo comunicativo, envolvendo as instâncias de produção, 

reconhecimento e circulação. 

A construção do acontecimento mediático opera, dessa forma, a partir das 

apreensões da experiência que são narrativizadas com base no funcionamento discursivo 

dos meios de comunicação. No entanto, para Mouillaud, a questão é muito mais que 

apenas um entendimento sobre a rotina produtiva. Assenta-se sobre os conceitos, sobre 

compreender com quais ferramentas e como comparar a informação sobre o 

acontecimento, suas estratégias e discursos. “Poder-se-ia intitulá-la: a questão da 

moldura das molduras.” (MOUILLAUD, 2012, p. 73). 

O modo de apreensão da experiência pelos meios de comunicação noticiosos, 

portanto, condiciona a moldura dentro da qual o acontecimento será delimitado em 

busca de conter a “hemorragia de sentidos”. O problema, para o autor, é que esse 

modelo é linear, interpreta toda e qualquer experiência como uma série de 

transformações encadeadas umas às outras. Essa linearidade é o modelo dominante da 

                                                 
17

 “D’une part, la mise en récit de l’événement – comment l’occurrence événementielle, ce qui est arrivé, 

devient une information – et, d’autre part, l’attribution d’une valeur à l’événement – comment cette 

information est dotée d’une valeur, d’une importance et d’une signification, qui la font ressortir du flux 

informatif et en font un événement” (GARCIN-MARROU, 1996, p. 49). 
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informação: “serve de suporte ao paradigma do ‘fato’, cuja forma canônica é a 

transformação de um ‘estado’”, em que os verbos “fazer”, “ser”, “estar”, por exemplo, 

servem de matriz para todos os acontecimentos (MOUILLAUD, 2012, p. 78-79).  

Não se pode, porém, apreender um acontecimento de uma só olhada, ou como 

um todo, por isso, sua narração exige que ele seja fragmentado em cenas parciais, em 

fragmentos da experiência, daí a importância da noção de moldura que Maurice 

Mouillaud propõe. A página do jornal, por exemplo, oferece uma figura aproximada 

desse olhar fragmentado da experiência. Nela se pode verificar que o acontecimento não 

forma um texto único: é fragmentado em facetas múltiplas, que correspondem, cada 

uma à captura de uma de suas dimensões.  

Por fim, de acordo com Maurice Mouillaud (2012), além de pré-construído, o 

acontecimento é polissêmico, ou seja, vários tipos de acontecimento se encaixam uns 

nos outros; e programado, na medida em que reformula e reatualiza acontecimentos 

passados em novos acontecimentos seguindo o modelo do ‘fato-padrão’. 

 

Considerações finais 

A título de conclusão desta reflexão empreendida, é possível afirmar que, por 

uma abordagem fenomenológica, acontecimentos são ocorrências experienciadas pelos 

sujeitos e que provocam rupturas e transformações, sendo nomeadas e significadas por 

esses sujeitos, conduzindo à transmutação do acontecimento existencial em 

acontecimento-objeto (QUERÉ, 2006; 2013; ARQUEMBOURG, 2011).  

Por outro lado, discursivamente, tais sujeitos são entendidos como enunciadores: 

instâncias discursivas que, tendo ou não vivenciado a ocorrência, constroem narrativas 

sobre ela, nomeando-a e conferindo significação. Assim, os meios de comunicação, 

enquanto instâncias enunciativas, são espaços de evidenciação de acontecimentos 

construídos a partir de modelos, padrões e regularidades impostas pelos discursos da 

informação.  

Acontecimento mediático não é, portanto, somente uma reunião de 

acontecimentos estrategicamente articulados pelos produtores dos discursos dos meios 

de comunicação. Trata-se de uma construção (VERÓN, 1995a), de uma criação 

sociossimbólica de visibilidade e contenção de sentidos operada por, entre outros, os 

meios de comunicação (MOUILLAUD, 2012). É um processo que torna visíveis e 

inteligíveis fenômenos a partir da percepção, seleção, interpretação, significação e 
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circulação, via discurso mediático, daquilo que se encaixa nos padrões convencionados 

do que merece ser noticiado (CHARAUDEAU, 2010). Acontecimentos são, por fim, 

relembrando Edgar Morin (1972), autogerados e heterogerados, são acidentais, 

singulares, factuais e descontínuos; no entanto, sua construção, sentido e significação se 

processam no e pelo discurso (MOIRAND, 2007). 
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