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2
O ACONTECIMENTO HISTÓRICO E O 
ACONTECIMENTO COMUNICACIONAL

“Não é a consciência do homem que lhe de-
termina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social 
que lhe determina a consciência.” (Karl Marx)

Existe uma clara diferença entre o acontecimento tal como é 
entendido e abordado pela historiografi a tradicional e pelos meios 
de comunicação.1 Entretanto, ambos aceitam que o acontecimento 
deriva do fato entendido como o episódio desencadeador de mudan-
ças no status quo da sociedade. Para que passe a ter destaque, deve se 
encaixar dentro de um processo social no qual se atribui, ou não, rele-
vância, uma vez que interfere nas relações sociais. O acontecimento 
existe em função do relato feito dele. Justamente na construção desse 
relato, a história e a comunicação se encontram, pois criam versões 
de suas especifi cidades. Para a história, o resgate do acontecimento 
implica a possibilidade de se exercitar a cientifi cidade manifesta na 

 1 Neste texto, usaremos o acontecimento como a produção de sentido dos fatos. 
Pierre Nora (1995, p.184) exemplifica essa diferença apresentando vários 
fa tos, e um deles diz respeito ao caso do suicídio de Marilyn Monroe. O suicí-
dio é o fato que se torna acontecimento na medida em que milhões de pessoas 
veem nele o drama do star system, a infeliz vendedora que se escondia por trás 
da supervisora, a tragédia da beleza interrompida, a infelicidade da existência.
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elaboração de explicações úteis para a compreensão das estruturas e 
das mudanças. Tal procedimento facilitará o entendimento do tempo 
presente e do mundo no qual o historiador se situa. 

Numa passagem extremadamente feliz, Le Goff (1999, p.93) tece 
considerações relevantes para compreender, como ele mesmo diz, o 
passado pelo presente e o presente pelo passado. Esse historiador, 
conhecido pelas suas obras relacionadas com a Idade Média, coloca 
uma pergunta-chave para abordar os acontecimentos dentro da ótica 
apontada anteriormente: houve na Idade Média fenômenos históricos 
que esclareçam o presente imediato? O que se passa hoje me permite 
melhor compreender o que aconteceu na Idade Média?

Implícito na pergunta de Le Goff se esboça um percurso para o 
historiador preocupado com a construção de sentido no presente. Ele 
vê a necessidade de se remontar a um momento passado no qual o fato 
se gerou. Partindo dessa defi nição, caberia ir apontando as mudanças 
(rupturas, as grandes viradas) ocorridas no transcorrer do tempo para 
compreender as dimensões atuais envolvidas na visibilidade do fato. 
Para sustentar suas afi rmações, usa alguns exemplos nos quais aplica 
o procedimento de contextualizar e considerar os fatos dentro de 
uma longa duração para poder aprofundar os problemas e os dilemas 
implícitos neles. Dessa maneira, o acontecimento carrega um sentido 
compreensível, inserido numa lógica solidamente fundamentada, 
consistente, analisada por especialistas e estudiosos preocupados 
com esse dado e com a confi guração adquirida no passar dos tempos. 

Le Goff (1999, p.95) usa um exemplo bastante interessante para 
ilustrar sua preocupação: a Guerra do Golfo. O confl ito, seguindo 
suas observações, se insere numa problemática de longa duração, na 
qual árabes e cristãos protagonizaram confrontos, debates e situações 
marcantes. Dessa maneira, ele vê nas Cruzadas um bom referencial 
para iniciar a compreensão do acontecimento mais imediato, ou seja, 
a guerra mais próxima.

Considero-as [as Cruzadas] como um pseudo-acontecimento 
sem grande alcance na longa duração, mas se elas fazem parte ne-
gativamente da memória coletiva muçulmana, isto muda a impor-
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tância histórica das cruzadas. Em seguida, o lugar de Israel: é ele, 
nesse caso, o sucessor do império latino em Jerusalém considerado 
por Prawer como um estado colonial? No domínio econômico as 
motivações econômicas das cruzadas foram fracas na Idade Média. 
Hoje a importância do petróleo é enorme. No domínio militar não 
há um desequilíbrio tecnológico nas cruzadas, São Luís em Joinville 
é prova disso, os cruzados ocidentais temiam o fogo-grego lançado 
pelos muçulmanos sobre os exércitos cristãos. Hoje a enorme supe-
rioridade dos ocidentais em mísseis inverte a situação. Mas foram 
dois problemas que provocaram em mim o historiador de longa 
duração. Diante da Guerra Santa, o Djihad dos muçulmanos, a noção 
de guerra justa porque dirigida contra os infi éis, não mudou hoje? 

Ainda, continuando com sua problematização, Le Goff aler-
ta para o cuidado com as fontes de informação empregadas nesse 
construto histórico. Defende a adoção de algumas preocupações 
como: uma leitura do presente, do acontecimento, com uma pro-
fundidade histórica ampla o suficiente para conseguir construir 
uma opinião fundamentada; aplicar um método crítico em relação 
às fontes, respeitando suas especifi cidades; procurar fugir da simples 
narrativa descritiva, oferecendo explicações interpretativas; e tentar 
hierarquizar alguns fatos, procurando saber distinguir o que é fato 
de acidente, pois assim será possível relacionar esse evento com o 
passado já interpretado e avaliado pelos historiadores ou por outros 
cientistas da área de humanas.

Poucas dúvidas existem na aceitação, portanto, do reconheci-
mento da importância dos meios de comunicação na construção da 
realidade social. Ao incidir sobre a formulação do cotidiano, já que 
sua função principal se centraliza na divulgação dos fatos por eles 
veiculados, acabam servindo de referência para que as pessoas for-
mem ou rejeitem opiniões e versões.2 Os produtos midiáticos devem 

 2 Real e realidade têm signifi cados diferentes. Neste estudo, o real será entendido 
como a relação da cada indivíduo com os fatos aos quais fi ca exposto. Já realidade 
designa os acontecimentos e sua respectiva socialização. 
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ser entendidos como resultados de motivações sociais ou individuais 
ou da combinação de ambas. Parte dessas razões motivadoras é 
imperceptível nos meios de comunicação mesmo quando realizam 
um fi ltro em função das suas particularidades. Seria, por exemplo, 
impossível, para um jornal, pressionado pelo tempo e pelo espaço 
para ser publicado, desvendar ou mostrar o desencadeamento social 
gerado pelas notícias que coloca nas suas páginas. Entretanto, com a 
profi ssionalização dos responsáveis pela gestão dos meios de comu-
nicação e pela divulgação e aceitação dos códigos de ética, é possível 
identifi car nas matérias publicadas um esforço por desvendar boa 
parte da estrutura geradora do fato.

Mesmo com essas limitações, o acontecimento apresentado pelos 
meios de comunicação interfere e repercute ativamente na sociedade 
e nas pessoas que eventualmente puderam acessá-los. Mas, sem levar 
em consideração as formas como as pessoas se relacionam com eles, a 
interferência não teria validade. Por essa razão, é prudente trabalhar 
não apenas com uma fórmula ou um procedimento na hora de aferir 
como as pessoas estabelecem diálogos com os meios de comunica-
ção. A fl exibilidade e a adoção de métodos e procedimentos mais 
abrangentes são imprescindíveis para decodifi car as relações entre 
meios de comunicação e pessoas inseridas num contexto específi co. 

Apenas para ilustrar como isso ocorre na prática, basta pensar 
nas reações de duas pessoas em situações diferentes diante da mesma 
informação. Se a notícia em questão afi rma que os índices de desem-
prego diminuem, e ela é recebida por alguém que acabou de conse-
guir emprego, obviamente terá repercussão diferente do que para 
quem se encontra desempregado. Temos, portanto, duas respostas 
antagônicas originadas por duas situações individuais diferentes. As 
repercussões e versões das falas dessas pessoas diante da informação 
recebida serão, também, opostas e contraditórias para quem não teve 
conhecimento da notícia divulgada.3 

 3 Essa observação se fundamenta numa das últimas falas de Umberto Eco (2008) 
quando refl ete sobre o poder das imagens e os perigos que carregam ao serem 
interpretadas sem uma contextualização. A exageração lança uma hipótese 
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Fica clara a inserção social e ativa dos meios de comunicação na 
sociedade. Só isso já justifi ca a necessidade de decodifi car o alcance e 
a infl uência deles no cotidiano das pessoas na hora de tomar decisões. 
John B. Thompson (1995, 1998), um dos autores fundamentais para 
nossos trabalhos, sustenta a ideia de que os meios de comunicação 
têm um papel decisivo na construção da sociedade moderna, chegan-
do, inclusive, a atribuir-lhes função determinante na construção das 
redes sociais. Dessa perspectiva, os meios teriam um papel ativo na 
socialização das relações sociais, passando a constituir um elemento 
imprescindível na compreensão da modernidade.

Seu ponto de partida remete à valorização da comunicação, ao 
intercâmbio de informações e de conteúdos simbólicos que as so-
ciedades receberam, notadamente naquelas onde a urbanização 
e a divulgação de informações passaram a ter papel relevante nas 
formas políticas, econômicas e sociais. Nessa trajetória, os meios de 
comunicação foram se destacando até que, de uma forma profunda e 
irreversível, acabaram infl uenciando a transformação da natureza da 
produção e do intercâmbio simbólico no mundo moderno, ou seja, 
aproximaram-se das relações de poder existentes na sociedade. Por 
essa razão, os acontecimentos divulgados nos diversos meios de co-
municação passaram a ter expressividade notória para o cotidiano das 
pessoas e acabaram sendo usados pelos grupos detentores do poder 
para legitimar posicionamentos e pontos de vista do seu interesse. 

Justamente nessas relações de poder, Thompson insere a função 
dos meios de comunicação. Assim entendidos, os meios desempe-
nhariam um papel duplo: concomitantemente, seriam portadores e 
porta-vozes de determinados segmentos dentro da sociedade. Dessa 
junção resulta, segundo Thompson, uma nova forma de analisar as 
relações sociais às quais os meios de comunicação agregam valores 
simbólicos não considerados sufi cientemente até o momento em que 

  no mínimo curiosa. Imaginemos a possibilidade de o mundo ser destruído e 
um ser de outro planeta chegar e encontrar um quadro de Picasso. A ideia de 
habitantes da Terra que esse ser terá não corresponderia à realidade, mas esse 
fato não nos autoriza a tirar valor de como Picasso expressa sua arte para nós; 
conhecer a obra do artista pode ter um sentido. 
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se atenta para sua inserção na sociedade. O poder simbólico emanado 
da produção cultural e social, alerta Thompson, teria a mesma im-
portância e exerceria a mesma função que os poderes já considerados 
clássicos na construção e consolidação da sociedade, como o poder 
político, o econômico ou o coercitivo. Ao agregar essa nova forma 
pela qual circulam as relações de poder, Thompson projeta um novo 
fator capaz de intervir no curso dos acontecimentos, de infl uenciar 
as ações dos outros e produzir eventos por meio da produção e trans-
missão de formas simbólicas. Tal concepção do poder simbólico 
difere, portanto, da apresentada por Bourdieu (2003), para quem as 
pessoas submetidas ao poder simbólico não teriam o conhecimento 
das informações recebidas.4 

Mas aceitar a visão de Thompson não é tão simples como pode 
parecer. Se as pessoas já tinham algum tipo de conhecimento na hora 
de se relacionar com os meios de comunicação e seus conteúdos, a 
mediação criada entre as pessoas e os meios de comunicação merece 
uma explicação mais detalhada. Tanto na produção como na trans-
missão das formas simbólicas, os meios de comunicação se servem de 
recursos técnicos que na sua evolução ampliaram substancialmente a 
capacidade de armazenar e usar conteúdos, adquirindo novas e am-
plas formas de interferir nas relações de poder. Veja-se, por exemplo, 
na atualidade, como nas mídias se mostram cenas e acontecimentos 
do passado sempre inseridos dentro de uma espetacularização e 
recriação de outras épocas e momentos bastante diferentes de como 
os fatos se passaram. Um fi lme, por exemplo, pode ser lançado si-
multaneamente no mundo inteiro, atingindo milhões de pessoas que 
irão fi car expostas às mensagens e outras signifi cações e recriações 
do conteúdo da película.5

Comercialmente, a reprodução dos produtos midiáticos inicia, de 
maneira sistêmica, a aproximação entre o capital e o entretenimento, 

 4 Sobre essas discordâncias, ver Thompson (1998, p.24). 
 5 Imaginemos um fi lme de fundo histórico que recria o passado para dar sentido 

a determinadas cenas. Esse aspecto resulta de máxima importância, pois, além 
de ser visto no mundo inteiro, pode, eventualmente, criar uma visão do passado 
tal como pretende o diretor sem que ela corresponda à realidade da época. 
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resultando na exploração comercial dos meios de comunicação e na 
sua apropriação pelos grupos que almejam o poder. Essa ocorrência 
adquire suma relevância no mundo atual. Thompson alerta para o 
fato de vivermos num mundo globalizado no qual a circulação dos 
produtos midiáticos não se restringe ao âmbito local e sim planetário. 
Tal divulgação, lembra, implica que cada produto, elaborado num 
determinado contexto e situação concreta à qual tenta dar uma res-
posta, se maximiza pela facilidade encontrada na sua disseminação. 
Dessa forma, interfere, podendo recriar interpretações sobre os fatos 
e demais acontecimentos apresentados. 

Nesse processo de codifi cação e de decodifi cação dos conteúdos, 
ocorre a interação cultural na qual, nos tempos mais próximos, 
verifi ca-se não só uma padronização na operacionalização dos equi-
pamentos, mas também uma inovação e incorporação de valores cul-
turais. Assim, via meios materiais, chegaríamos a certa massifi cação 
dos conteúdos, o que remete ao conceito de sociedade de massas ou, 
especifi camente, à comunicação de massas, termo infeliz, na opinião 
de Thompson, universalizado para designar todas essas mudanças 
envolvidas na aproximação das pessoas aos meios e seus conteúdos 
dentro da modernidade. 

Estaríamos, portanto, diante de um dilema desafi ador. Será que 
a exposição sistemática aos produtos da mídia altera a cultura e as 
versões criadas por esses produtos midiáticos? Caminharíamos para 
a uniformização de comportamentos e valores? Thompson opta 
por não concordar com essas indagações e abre a possibilidade da 
resistência e da estranheza que as pessoas podem sentir diante do 
conteúdo divulgado pela mídia.

A comunicação de massa, para ele, deve ser entendida como a 
produção institucionalizada e a difusão generalizada de bens sim-
bólicos por meio da fi xação e transmissão de informação ou sentido 
simbólico. Essa comunicação envolve itens importantes, entre os 
quais Thompson (1995, p.83) destaca

Os meios técnicos e institucionais de produção e difusão. A 
mercantilização das formas simbólicas; a dissociação estruturada 
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entre a produção e a recepção; o prolongamento da disponibilidade 
dos produtos da mídia no tempo e no espaço; e a circulação pública 
de formas simbólicas mediadas.

O primeiro item implica considerar a interferência das indústrias 
das mídias sem as quais não seria possível a divulgação maciça dos 
acontecimentos. Entretanto, esse aspecto não adquire um caráter 
negativo em Thompson, ao contrário, emerge como um ponto de 
convergência entre os meios de comunicação de massa e as sociedades 
atingidas por eles. Na medida em que acontecia um deslocamento 
técnico dos meios, também as sociedades modernas tornaram-se 
mais complexas, possibilitando a diversidade de opiniões e versões. 

A mercantilização das formas simbólicas, outro componente da 
comunicação de massa, implica aceitar que os produtos da mídia se 
tornam mercadoria e como tal se apresentam à sociedade. A ques-
tão central a ser pensada reside no fato de que os bens simbólicos 
invadem o cotidiano das pessoas, interferindo na formação de um 
imaginário presente na sua formação individual. Mas a massifi cação 
nem sempre ocasionaria alienação, pois, se todos os produtos sim-
bólicos são comercializados, alguns carregam justamente conteúdos 
muitas vezes contrários aos propósitos econômicos da sociedade de 
massa. Ainda, lembra Thompson, nunca se deve esquecer que ocorre 
uma dissociação estrutural entre as formas de produção simbólicas, 
os fatos e a sua recepção. Em virtude dessa separação, por ser um 
fl uxo de mão única, a comunicação de massa, ao ser recebida, passa 
por uma mediação particularizada pela trajetória das pessoas e pela 
própria estrutura na qual se encontra implantada. 

Thompson defi ne essa característica como a relação desigual num 
processo de intercâmbio simbólico. Assim, a mídia estabelece uma 
dicotomia entre os contextos de produção e os contextos de recep-
ção. Dessa maneira, a comunicação de massa ganha proeminência 
pela capacidade que tem de penetrar de maneira rápida e ampla nas 
diversas sociedades, ou seja, fi ca disponível para um grande número 
de receptores. Seu conteúdo é público, mas gera repercussões no 
âmbito privado.



HISTÓRIA E COMUNICAÇÃO NA NOVA ORDEM INTERNACIONAL  51

Um desdobramento dessas particularidades da comunicação 
de massa diz respeito à historicidade mediada. Nessa expressão, 
Thompson engloba as formas pelas quais as pessoas se relacionam 
com o tempo passado e com a interpretação e transmissão dos fatos 
nele acontecidos. A massifi cação e o crescimento tecnológico colocam 
em risco as narrativas face a face e as interações sociais, fruto dessa 
relação. Dessa maneira, ocorre um acréscimo na hora de transmitir as 
experiências do passado, acréscimo esse que se dá em função da in-
corporação e da exposição das pessoas às mídias e aos seus conteúdos. 
Por esse motivo, Thompson acredita que as noções de tempo e espaço 
passam por transformações. O sentido de pertencimento das pessoas 
agora é mediado pela comunicação e pelos fatos por ela divulgados. 
De maneira enfática, afi rma Thompson, sentimo-nos pertencentes a 
grupos e comunidades que se constituem, em parte, por meio da mídia. 

Mas não se pode afi rmar que as pessoas sejam passivas em rela-
ção aos produtos da mídia. O sentido que os indivíduos dão a esses 
produtos varia de acordo com a formação e as condições sociais. Os 
impactos e as interpretações diferem em função da trajetória socio-
cultural de cada pessoa. Nem sempre a pretensão dos emissores dos 
produtos midiáticos massifi cados atinge as fi nalidades propostas. 
Tão importante seria descobrir o processo de elaboração do produto 
midiático (interesses, fi ns e motivações que o geraram) como deco-
difi car sua interpretação em função do contexto social e histórico no 
qual se encontra o receptor. A recepção se adiciona ao conjunto de 
outras atividades realizadas pelo indivíduo, ou seja, o receptor é ativo, 
trabalha e decodifi ca o material simbólico recebido pelos meios de 
comunicação de massa diariamente.

Como Thompson (1995, p.46) mesmo lembra, de maneira bas-
tante clara:

Nós estamos ativamente nos modifi cando por meio de mensagens 
e de conteúdo signifi cativo proposto pela mídia (ente outras coisas). 
Este processo de transformação pessoal não é um acontecimento 
súbito e singular. Ele acontece lentamente, imperceptivelmente, dia 
após dia, ano após ano. É um processo no qual algumas mensagens 
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são retidas e outras esquecidas, no qual algumas se tornam funda-
mento de ação e de refl exão, tópico de conversação entre amigos, 
enquanto outras deslizam pelo dreno da memória e se perdem no 
fl uxo e no refl uxo de imagens e idéias. 

Para Thompson, o momento atual em que se concretiza toda essa 
dinâmica é diferenciado. A predominância das formas globalizadas, 
encontradas nos meios, indica a existência de interesses globais capa-
zes de uniformizar os produtos da mídia para obter pessoas padroni-
zadas. Assim, as ações, segundo Thompson, são pensadas, planejadas, 
organizadas ou coordenadas em esfera global, envolvendo algum grau 
de reciprocidade e interdependência. As atividades locais, inclusive, 
não fugiriam a essa lógica globalizante e acabariam criando um proces-
so de vinculação e dependência dos grandes grupos comunicacionais 
representantes de interesses estranhos à vida local. Embora Thomp-
son se preocupe com os temas ligados à televisão, suas ideias, tal como 
expostas anteriormente, podem se aplicar também aos demais meios 
de comunicação. Em razão de nossos interesses, permaneceremos 
no jornalismo impresso para aprofundar como se constroem os fatos 
nesse meio e como pode ser estabelecida sua relação com a história.

Jean-Pierre Rioux (1999), um dos autores preocupados em es-
tabelecer pontes entre a história e o jornalismo, mostra um posi-
cionamento categórico ao sustentar que, no caso da França, não 
teria vingado esse diálogo sem o esforço dos jornalistas em buscar 
legitimidade histórica nas suas matérias. Isso não signifi ca que, na 
elaboração de seus saberes específi cos, construídos no passar do 
tempo, as divergências entre a história e o jornalismo não ocorram. 
O jornalista abordaria fatos que morrem no cotidiano da edição na 
qual são publicados. A aparente ausência de lógica e ordenamento 
desses acontecimentos decorre justamente da escassez de tempo para 
aprofundar as notícias. Por causa dessa delimitação, Rioux (1999, 
p.121) sustenta que 

O jornalista é o homem apressado que relata fatos juntados, 
que acredita entregar a vida em estado bruto, mas que a simplifi ca e 
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desfi gura mediatizando-a em jato contínuo, que recolhe material de 
qualquer jeito e inventa (sic) fontes sem poder tratá-las. 

O historiador, lembra Rioux, desenvolve suas atividades numa 
outra perspectiva, marcada pelo distanciamento no qual pode refl etir 
mais calmamente sobre os acontecimentos. Por isso, pode realizar 
uma crítica das fontes e trabalhar em diálogo com as outras ciências 
humanas, conseguindo, dessa maneira, dar ao seu trabalho

[...] um estatuto científi co, pois procura sempre inserir o aconteci-
mento singular na cadeia de um tempo signifi cativo, tenta distinguir 
o perdurável do efêmero, relata os fatos sem ser perseguido pela hora 
do fechamento. (Rioux, 1999, p.120) 

Para Rioux, a década de 1960 modifi cou essa relação aparente-
mente tão distante entre essas duas áreas do conhecimento. Deve-se 
a Jean Lacouture (1995), no caso francês, o esforço para estabelecer, 
por parte dos historiadores, uma valorização do jornalismo no sen-
tido de entendê-lo de maneira a ultrapassar sua cotidianidade e sua 
superfi cialidade. Rioux, referindo-se ao papel desempenhado por 
Lacouture nessa união, salienta seu empenho em suscitar matérias 
mais críticas, contextualizadas, bem estruturadas e capazes de re-
lacionar o passado com o presente. A consagração dessa aproxima-
ção aconteceria em maio de 1968, momento no qual a imprensa se 
destacou “na transmissão, na representação e até na produção dos 
acontecimentos”. 

Nos caminhos da conciliação, a entrada da tecnologia de maneira 
maciça nas redações dos jornais aumentou a quantidade de notícias 
que chegavam a esses veículos, obrigando os jornalistas a realizar 
uma seleção mais criteriosa antes de tornar público um determinado 
fato. Nesse momento, sustenta Rioux, a aproximação se consolidou. 
Efetivamente, 

[...] através da informação das bases, dos bancos de dados e da 
própria fabricação do “papel” que se pode alimentar quase à von-
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tade no “doc”, na pesquisa mais avançada e multiplicada junto 
aos correspondentes locais, da fabricação de dossiês tipo news, 
da exibição da memória arquivada do jornal que dá consistência 
a seu propósito, pela fama também dos suplementos que ajudam a 
relativizar a atualidade e a refl etir sobre ela, o exame da atualidade 
tornou-se uma crônica durável, tomou uma textura e uma espes-
sura que o aproximam mais de um produto histórico. (ibidem, 
p.123) 

Sem dúvida, o papel do jornalismo numa sociedade cada vez 
mais midiática adquiriu relevância. Sua função mediadora, num 
contexto social superinformado e bombardeado constantemente por 
notícias provenientes das mais variadas fontes e lugares, adquiriu 
relevância por passar do papel de mero reprodutor de fatos a exercer 
a incumbência de ordenamento e interpretação desse caos. Assim, 
no exercício de seu cargo, sustenta Rioux, o jornalista ganha desta-
que e se aproxima da história para obter versões mais consistentes 
e estabelecer comentários claros, fundamentados, estruturados e 
compreensíveis para seus leitores.

Rioux observa, nessa transformação, como os historiadores tam-
bém ocuparam espaços no campo midiático. Constantemente, eram 
convocados para apresentar explicações e interpretações “ao vivo”. 
Na década de 1970, essa tendência se consolidou. Proliferaram e 
se consolidaram nos meios de comunicação novas práticas como a 
elaboração de documentários, séries, matérias especiais e publicações 
de materiais impressos com reportagens específi cas. Dessa maneira, 
na década de 1980 os historiadores já tinham as portas abertas para 
a exploração do presente. 

Mas essa história do presente dos anos 1980, lembra Rioux, 
pouco dialogou em profundidade com a história imediata – própria 
do jornalismo –, mantendo mais contato com outras ciências como 
a Antropologia, Sociologia, Economia e Etnografi a, ocorrendo uma 
preocupação maior com a memória do que propriamente com as 
novas configurações que se processavam nos acontecimentos tal 
como divulgados pelos jornais. 
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Na aproximação com as outras ciências, viu-se a necessidade de 
a história também ter “uma versão” para o que acontecia no mo-
mento atual. Afi nal, as demais áreas do saber se manifestavam sobre 
os fatos do dia a dia sem nenhum constrangimento. Renascia uma 
possibilidade de aproximação da denominada história do presente e 
o jornalismo. Encontros entre historiadores e jornalistas acabariam 
dando resultados na medida em que ambos compartilharam as téc-
nicas de cada área. O jornalismo, fruto desse contato, acabou tendo 
mais cuidado na escolha de determinados temas, no uso ostensivo 
das entrevistas para captar opiniões de especialistas e na maneira 
de escrever, dando mais vida aos personagens e aos fatos. Tal con-
cepção de jornalismo se aproximava da forma como se escrevia a 
história.

Embora Rioux realize um esforço signifi cativo para demonstrar 
essa convergência, emergem questões complexas de difícil solução. 
Jean Lacouture, autor que trabalha também com o contexto francês 
como referência, parte de uma afi rmação clara: o jornalista não seria, 
apenas, o historiador do instante, termo emprestado de Albert Camus 
quando se referia a essa categoria. O jornalista convive com alguns 
perigos dos quais é difícil desvencilhar-se. O mais crítico reside no 
modismo das fontes e na rara prática de cruzar as informações obtidas 
para ter certeza de suas afi rmações. 

Dessa maneira, Lacouture reconhece o poder de manipulação 
que retém na sua atividade o jornalismo. A junção das duas áreas, 
vista como inevitável por Lacouture, ocorreu mais na forma do que 
propriamente na metodologia, ou seja, ambas passaram a ter termos 
comuns, mas não conseguiram procedimentos semelhantes nas 
apurações dos fatos tratados. Reconhece os avanços, mas constata a 
inexistência de obras paradigmáticas nessa conexão. Uma exceção 
seria Os homens do presidente, obra investigativa elaborada pelos 
jornalistas do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein. O 
motivo pelo qual Lacouture aponta esse livro como modelar reside no 
seu caráter fi nal, entendido por ele como um alerta sobre as práticas 
denunciadas pelo trabalho investigativo dos jornalistas. De alguma 
maneira, eles teriam fechado uma possibilidade de exercer a política 
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pelo viés negativo. O livro em si tem uma fi nalidade defi nida, se 
fecha, acaba com a denúncia mostrada pelos jornalistas.6

Entretanto, não é só pelo desfecho do acontecimento que o jor-
nalismo adquire relevância. Diante da impossibilidade de publicar 
todas as informações recebidas, o jornalismo convive com lacunas. 
Os inúmeros fatos que o jornalista não valoriza às vezes determi-
nam ou geram processos e têm mais relevância do que “a matéria 
que venderia ou surpreenderia mais” ao receptor. A procura pelo 
furo, lembra Lacouture, nem sempre benefi cia o trabalho mais re-
fl exivo dos jornalistas. Claro que o desejo de consegui-lo é inerente 
à profi ssão do jornalista e à do historiador. Afi nal, que historiador 
resistiria à tentação de publicar, pela primeira vez, um documento 
decisivo para mudar determinados rumos e interpretações da própria 
história? Mas a pressa, em algumas ocasiões, resulta em informações 
totalmente descabidas. 

Talvez o caso mais ilustrativo dessa atitude seja o de Timisoara, 
uma cidade da Romênia mundialmente famosa depois de ter ocupado 
as páginas dos principais jornais do mundo, nos quais se divulgava 
a existência de covas clandestinas com milhares de pessoas mortas 
numa chacinada realizada pelas forças fi éis ao ditador Ceaucescu.7 

 6 Um livro exemplar nessa linha, dentro do nosso contexto, é o publicado por 
René Dreifuss (1989): O jogo da direita. A obra começa com uma indagação-
-chave: seria realmente indispensável recolher documentos sigilosos, ouvir fon-
tes exclusivas, manter encontros discretos e pesquisas em arquivos reservados, 
para desvendar o acontecer político? O resultado obtido é alentador e comprova 
que existe, sim, uma possibilidade concreta de realizar interpretações tomando 
como fontes as notícias publicadas pelos jornais.

 7 No fi nal de 1989, depois de um intenso embate, a Romênia derrubou Nicolae 
Ceaucescu, que governava esse país fazia já 25 anos. Entre os dias 15 e 22 de 
dezembro, Ceaucescu foi derrubado e, depois de ser preso e julgado, acabou 
sendo executado antes do Natal daquele ano. Os intensos combates ocasionaram 
notícias distorcidas e pouco confi áveis, mas que a imprensa mundial fez questão 
de destacar de maneira ampla, criando “um clima” contra o ditador e seus aliados. 
Nesse contexto, divulgou-se o suposto massacre de Timisoara, calculando-se 
entre 50 e 80 mil o número de pessoas assassinadas e jogadas nas sepulturas 
clandestinas. Depois de terminado o confl ito, verifi cou-se que esses números 
não correspondiam, sob nenhuma hipótese, à verdade, e a imprensa foi obrigada
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Na verdade, com o passar do tempo, verifi cou-se que os números 
divulgados nos meios de comunicação não correspondiam à verdade. 
Os jornais, nesse caso, pelas condições internas da Romênia, pela 
falta de conhecimento daquele país e pela ausência de dados concretos 
vindos de fontes confi áveis, acabaram divulgando um fato que não 
ocorreu, mas que teve repercussão mundial, infl uenciando, inclusive, 
a condenação de Ceaucescu à pena de morte.

Apesar dos desdobramentos signifi cativos de episódios como o 
anteriormente citado, Lacouture acredita que o jornalista continua 
sendo um forte candidato à “operação histórica”, uma vez que, 
como ator envolvido nos acontecimentos, é obrigado a ordená-los 
e inseri-los dentro de uma problemática que seja coerente e com 
sentido para o receptor. Não se pode esquecer, lembra Lacouture, 
das especifi cidades do jornalismo contemporâneo. Nele, a venda 
do jornal determina sua existência, motivo pelo qual, se tiver que 
escolher entre duas notícias, com certeza a que cause mais impacto 
e proporcione mais sensacionalismo e, consequentemente, lucro 
acabará sendo a publicada.8 

Numa tentativa de esclarecer e apontar caminhos para aproximar 
a história do jornalismo, Lacouture usa exemplos ilustrativos das 
possibilidades de se trabalhar conjuntamente. Um deles, bastante 
esclarecedor, refere-se a um questionário elaborado pelos repórteres 
do Sunday Times londrino sobre o confl ito árabe-israelense de 1973. 
Nele se colocavam questões relevantes que não deixavam escapar 

  a aceitar seu erro. No entanto, ela interferiu, por exemplo, na execução de 
Ceaucescu, o que levantou sérias questões sobre o papel do jornalismo e como 
ele era exercido. 

 8 A situação hoje é diferente. Atualmente, os jornais têm na propaganda uma 
fonte de renda substancial, superando, inclusive, a proveniente das assinaturas. 
A inversão coloca outra questão de fundo: os jornais publicariam matérias con-
trárias aos interesses dos seus anunciantes? Ao que tudo indica a resposta seria 
não. O jornal se comporta como uma empresa e, obviamente, não pode ferir 
seus clientes. Claro que os leitores não podem ser esquecidos. Em razão disso, 
a forma de apresentar as notícias vem sendo o recurso utilizado pelo jornalismo 
para evitar confronto de interesses entre as partes envolvidas (anunciantes e 
leitores).
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os pontos nevrálgicos do tema em questão. Sua aplicação levaria o 
entrevistador a descobrir elementos sufi cientemente relevantes para 
realizar uma interpretação consistente e bem inteligível sobre o tema. 
O outro diz respeito à forma como o historiador Charles-André 
Julien narra o episódio, por ele presenciado, do confl ito do Magreb 
em 1952. Lacouture (1995, p.237) salienta que, diante da torrente 
de interpretações e dubiedade das informações, Julien “move-se com 
uma mestria implacável, iluminando com seu imenso conhecimento 
do passado os frutos da sua enquete do presente”.

Lacouture aceita a aproximação das duas áreas, mas aponta ressal-
vas que não podem ser ignoradas. Os fatos, tanto na história como no 
jornalismo, envolvem interesses, têm desdobramentos, implicações, 
provavelmente manipulam informações, ou seja, a investigação teria 
bons resultados na medida em que se consultasse o maior número 
de fontes possíveis e se conhecesse em profundidade o contexto no 
qual o fato ocorre. Esses elementos ajudariam na interpretação e 
minimizariam erros passíveis de ser cometidos pelas duas profi ssões.

Se escrever e descrever um fato repercute tanto na sociedade, a 
ponto de interferir na formação da sociabilidade, resta agora entrar, 
de maneira mais detalhada, na compreensão do universo no qual se 
inserem o jornal e o jornalismo. 

Maurice Mouillaud talvez seja um dos pesquisadores que mais 
infl uenciaram a formação dos jornalistas brasileiros por acolher, na 
França, professores que tiveram e têm papel de destaque no âmbito 
da pós-graduação em Comunicação no Brasil, em centros como 
Brasília, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Para nós, interessa co-
nhecer suas ideias, pois esse jornalista manteve uma relação intensa 
com os historiadores da denominada História Nova. Muitos de 
seus pontos de vista acabaram sendo incorporados nas abordagens 
e interpretações de fatos em nossos trabalhos. Por essa razão, vemos 
componentes relevantes na obra desse jornalista e professor francês, 
preocupado em encontrar uma explicação para o papel do jornalismo 
na contemporaneidade.

Para Mouillaud, no jornal se entrecruzam episódios selecionados 
pelos jornalistas, além de se espelharem as circunstâncias estruturais 
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que demarcam o momento no qual ocorrem os fatos. Sua interpreta-
ção, que nunca está solta no espaço e no tempo, obedece a essa lógica 
implícita na elaboração e na concepção do que é o próprio de cada 
jornal.9 Mouillaud aponta o surgimento das agências de notícias, no 
século XIX, como responsáveis pela transformação do jornalismo e 
por sua confi guração mais recente. Efetivamente, naquele momento, 
o surgimento das agências de notícias e a consequente valorização 
da informação deram outro sentido ao jornal e aos fatos por ele pu-
blicados. Se, antes, existiam inúmeras páginas nas quais era possível 
encontrar as narrativas literárias, com a valorização da informação 
esse espaço passou a ter outra confi guração. As páginas cinzentas 
recheadas de longas narrativas abriram espaço para textos curtos, 
concisos, onde primava a quantidade e os fatos apareciam isolados, 
sem nexo ou ligação entre eles. De preferência, as matérias publicadas 
deveriam ser ilustradas com fotos. 

Não se incorporava, apenas, uma mudança na forma de apresen-
tar o jornal para o leitor. A alteração ocorrida escondia uma série 
de armadilhas nem sempre perceptíveis pelos próprios jornalistas. 
A mais evidente residia na questão do percurso utilizado entre o 
fato e sua publicação. Incide, nessa trajetória, uma longa cadeia 
de transformações em que os jornais, no fi nal das contas, tal como 
lembra Mouillaud, publicam um real já domesticado. Essa coloca-
ção nos faz supor que a narrativa literária, anterior ao surgimento 
da valorização do fato, teria a função de despertar a imaginação, de 
fugir da premência do tempo, de permitir debates e não viver do 
furo, da novidade ou do extraordinário. Em algumas ocasiões, tais 
debates serviam de confrontos responsáveis por profundas trans-
formações políticas e culturais. De qualquer forma, Mouillaud (in 

 9 Por esse motivo, considera de suma importância que se realize, antes de iniciar 
qualquer julgamento ou apreciação do que cada jornal publica, a descrição do 
grupo, dos empresários, da linha editorial, em suma, do que compõe a direção 
do jornal. De posse dessas informações, muitos dos posicionamentos assumidos 
se explicariam e se entenderiam melhor do que se não se realizasse inicialmente 
esse trabalho.
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Mouillaud & Porto, 2002, p.51) sustenta que na contemporaneidade 
o jornal é

Apenas um operador entre um conjunto de operadores sócio-
simbólicos, sendo, aparentemente, apenas o último: porque o sentido 
que leva aos leitores, estes, por sua vez, remanejam-no a partir de seu 
próprio campo mental e recolocam-no em circulação no ambiente 
cultural. 

São observações importantes as contidas na passagem anterior, 
em parte, por considerar os acontecimentos que chegavam aos leitores 
já mediados, e estes, por sua vez, tal como já havia sugerido Thomp-
son, ainda os reinterpretam em função de seu ambiente cultural. Por 
isso, Mouillaud defende a ideia de que a informação não é apenas o 
transporte de um fato, e sim um ciclo ininterrupto de informações. 
Nesse ciclo em que se tornam públicos os fatos, intervêm vários 
personagens, dentre os quais sobressaem os promotores e os elabo-
radores do acontecimento. Ambos carregam os interesses implícitos 
ou explícitos que fazem que fi ltrem dados, conteúdos e circunstâncias 
sob as quais o fato se desenvolve. Essa seria a razão pela qual um 
episódio se torna conhecido e outro não. Os dois existem, mas as 
escolhas determinam que se agreguem valores a alguns em prejuízo 
de outros. Dessa maneira, os fatos levam na sua publicação uma 
dose de sentido pessoal do jornalista ou da agência de onde foram 
extraídos.

Para evidenciar esse processo, Mouillaud usa um recurso ilustra-
dor. Ele compara o processamento da informação na forma dialógica 
e na comunicacional. Na primeira, prevalece a retórica orgânica na 
qual se constata a presença do comunicador e do receptor. A ação se 
processa num espaço e tempo determinados, e, via de regra, almejam-
-se a persuasão e o convencimento sem que haja uma preocupação em 
divulgar fatos novos. Na segunda, ocorre a inversão do processo, ou 
seja, não há a presença dos protagonistas, passa-se por uma seleção, 
descontextualiza-se, visando a divulgar fatos ou acontecimentos 
reconstruídos. Assim, acaba com a organicidade e estabelece a frag-
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mentação e brevidade na sua narrativa. Mouillaud (in Mouillaud & 
Porto, 2002, p.58) mostra, de maneira bastante enfática, o que se 
passou com os processos comunicacionais com adoção de matérias 
vindas das agências de notícias:

De fato, o despacho de agência resulta de um desvio. Expedir uma 
informação é desviar a fala de seu destino primeiro, onde possuía 
um valor de uso, para enviá-la a receptores para os quais não estava 
destinada. Uma segunda comunicação acrescenta-se à comunicação 
primeira. 

A experiência da forma dialógica de comunicação não se pode 
reproduzir nos meios de comunicação pelas características delimi-
tadoras de espaço e tempo atribuídas por Mouillaud ao acontecimen-
to, que, no processo comunicacional, é móvel, circula, nunca aparece 
de maneira estática ou defi nida. Desse modo, ao não retratar a tota-
lidade, torna-se parcial, separado do seu contexto, uma vez que 
prevalecia a tentativa de levá-lo para o maior número de pessoas 
pos sível. Nesse momento, lembra Mouillaud, a informação se con-
verte em mercadoria, tornando-se, em algumas ocasiões, irreco-
nhecível em razão das transformações operadas na sua divulgação. 
O acontecimento, tal como aparece divulgado nos meios de comu-
nicação, expressa, apenas, a parte emergente de um processo de in-
formação que começou bem antes, em outro espaço e em outro 
tempo. Assim, só resta, sustenta esse autor, ver e aceitar a pluralidade 
nos fatos que estudamos ou que nos chegam via meios de comuni-
cação. Eles envolvem pessoas, interpretações, visões de cultura que 
os tornam plurais. O modo como são feitos os jornais impede que se 
crie uma unidade entre as diversas informações oferecidas. 

Assim, os grandes acontecimentos são fragmentados de maneira 
dupla: na sua origem, por serem desassociados de uma experiência 
que permanece fora do contexto; na sua divulgação, por aparecerem 
inseridos, sem o devido destaque, entre outras notícias, correndo 
o risco, inclusive, de se vulgarizar. Uma das restrições com as quais o 
jornal trabalha é com o sentimento de pertença a um lugar determi-
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nado. Por isso, na sua elaboração, a maneira de abordar as questões 
locais ou nacionais recebe tratamento diferenciado em relação às 
internacionais, por exemplo.10 Mesmo assim, não se pode ignorar 
que o jornal coloca o leitor diante de acontecimentos que provocam 
reações nos receptores nem que sejam, apenas, para se comparar com 
os fatos aos quais tem acesso. A tendência, em virtude dessa aparente 
curiosidade do leitor, seria apresentar o espetacular, o curioso, ou 
seja, o que é do interesse do leitor. Assim, o receptor reconstrói seu 
mundo e, de alguma maneira, dialoga com seu entorno mais próximo.

Mesmo assim, Mouillaud enfatiza considerações bastante rele-
vantes, para nosso propósito, principalmente ao tentar estabelecer 
pontes entre o fato e sua repercussão social num tempo e espaço 
específi cos. Nesse vasto universo de informações descontextualizadas 
e desconexas, ocorre uma unifi cação e interligação entre elas: sua 
atualidade. Esse seria o ponto de convergência dos acontecimentos. 
Mas afi rmar que só existe informação atual nos meios de comuni-
cação implica aceitar a impossibilidade de reconstituição dos fatos, 
bem como a incapacidade de atribuir-lhes um signifi cado. Como o 
próprio Mouillaud sugere, o presente tem uma tendência destrui-
dora, pois nada mais é do que um “desencadeamento dele mesmo, 
num nascer diário”.

Dessa maneira, o presente e o presenteísmo carregam, na opinião 
de Mouillaud, uma forma de destruição constante que morre no dia 
da sua publicação, mas que se renova no dia seguinte, desencade-
ando um processo contínuo de nascimento diário. Para fugir dessa 
armadilha vigente nos meios de comunicação, notadamente nas 
práticas do jornalismo, Mouillaud se remete ao processo clássico de 
comunicação: emissor, meio, receptor e suas possíveis inter-relações. 
Ora, se a comunicação envolve uma representação na qual o receptor 
identifi ca e reconstitui seu mundo no diálogo com os produtos da 

 10 Apenas para ilustrar, basta verifi car o número de assinantes de jornais numa 
cidade média, do porte de Bauru. De longe o Jornal da Cidade, com quase 
25 mil assinaturas, é o mais vendido. Já a Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo 
mal chegam a 12 mil, isso somando o número de assinantes dos dois jornais.
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mídia, a atualidade e o presente passam a ter um sentido por mostrar 
fatos capazes de interferir na elaboração do futuro e remeter às ex-
pectativas do passado do receptor. Justamente o atual, por ser atual, 
no momento em que nos encontramos, tem que ter um sentido. 
Assim, ele se aproxima das ideias de autores descritos nas páginas 
anteriores, ao assumir uma perspectiva que acredita na possibilidade 
de interação no contexto social, como fi zera Thompson, por exemplo. 

O acontecimento repercute em dois sentidos. Por um lado, apre-
senta situações visando à construção de um futuro, mas, por outro, 
reconstitui e insere sua descrição numa atualidade de acontecimentos 
passados dos quais reatualiza seu signifi cado. Nesse espaço, interfe-
rem as experiências individuais do leitor, na medida em que dialoga 
com o meio no qual se encontra, confrontando sua cosmovisão e 
experiência com esse estímulo vindo do jornal. Não existe uma tem-
poralidade só nos jornais. Cada acontecimento se consolida dentro 
de cada temporalidade, e, embora a mídia privilegie o presente, fatos 
noticiados demandam uma explicação diferenciada se comparados 
com outros menos relevantes no relacionamento com a sociedade.11 

Na tentativa de defi nir o que seria fato histórico e fato jornalístico, 
Héctor Borrat (in Fontcuberta & Borrat, 2006, p.313-47) apresenta 
algumas semelhanças dignas de uma consideração prévia à exposição 
da proposta de Mouillaud, a fi m de superar essa aparente dicotomia. 
Borrat, servindo-se das afi rmações de Paul Veyne (1983), sugere que 
a escrita da história nada mais é do que um conjunto de “versões de 
uma interação ou uma rede de interações”, coincidindo com boa parte 
das considerações de Mouillaud. Afi nal, indaga Borrat, onde surge 
a narrativa na história? Os acontecimentos históricos se estruturam 
por eles mesmos ou são os historiadores quem os colocam em ordem 
cronológica e de sentido?12 Na tentativa de aproximação entre o ofício 

 11 Basta olhar as páginas dos jornais para identifi car formas, na atualidade, de 
contextualizar os fatos. Elaboram-se quadros explicativos nos quais se relata 
como determinado acontecimento se originou, quem está envolvido, passos 
dados até esse momento etc. – tudo para que o leitor não se perca e não abandone 
a leitura.

 12 Essas questões emanam da obra de Veyne (1983).
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dos historiadores e o dos jornalistas, Borrat sustenta a ideia de que, 
no jornalismo, a narrativa se constrói tentando ser o mais fi el possível 
aos fatos, embora o jornalista saiba das limitações desse esforço. Já 
na história, a construção da narrativa cabe ao historiador, pois os 
acontecimentos não têm sentido por eles mesmos. Tanto os histo-
riadores como os jornalistas constroem uma reconstituição parcial, 
na qual se procura atribuir um signifi cado e um sentido para o fato 
descrito. Assim, ambos se distanciam dos relatos baseados na fi cção, 
por trabalharem com preocupações e procedimentos que interferem 
e repercutem no âmbito social.

Borrat (in Fontcuberta & Borrat, 2006, p.330) cita alguns proce-
dimentos nos quais historiadores e jornalistas procedem de maneira 
semelhante. Na construção da narrativa, historiadores e jornalistas 
descrevem os eventos partindo de rupturas temporais; os persona-
gens se inserem num contexto, não se personalizam os acontecimen-
tos; os acontecimentos devem ser contextualizados; o cenário dos 
acontecimentos deve ser ampliado para dar força ao tema tratado; por 
meio de perguntas e respostas se elabora uma sequência temporal; a 
pretensão consiste em traduzir para o público a trama estudada sem 
tentar infl uenciar com suas opiniões, apenas mostrando credibilidade 
na sua exposição; a narrativa sempre é provisória, pois, à medida que 
novos fatos aparecem, o sentido tem que ser revisto; e, fi nalmente, 
historiadores e jornalistas almejam chegar a uma verdade. 

Mouillaud, seguindo as pegadas de Nora (1995), não vê problema 
nenhum em relacionar a atualidade e a história. A ideia mais forte 
usada por Mouillaud se relaciona com o conceito de história vivida 
na qual o passado não pode ser visto como alienado do presente 
em que nos encontramos. Na história vivida, o passado remete a 
um horizonte que é “um passado que vive” (Mouillaud & Porto, 
2002, p.79). Desse ponto de vista, convém lembrar que cada fato 
histórico estudado e analisado também teve seu presente e reper-
cutiu no momento em que ocorria. Como todos os fatos interessam 
para dar um sentido à atualidade, a operação histórica desenvolvida 
pelo historiador passa pela decodifi cação dos sentidos atribuídos ao 
acontecimento em questão. Nessa operação investigativa, o ideal 
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seria descobrir o valor dado, em cada época, aos fatos considerados 
importantes e desencadeadores de um processo que desemboca na 
atualidade.

Cada episódio tem seu passado, mas carrega também seu futuro, 
por gerar consequências de repercussão social. Todas as revisões e 
reinterpretações, de alguma maneira, se servem de novos aconteci-
mentos, de novos documentos, de novos depoimentos ou de outros 
instrumentos que, quando inseridos numa trajetória, adquirem um 
sentido com força sufi ciente para alterar interpretações anteriormente 
estabelecidas. Por esses motivos, tanto o jornalismo como a história, 
afi rma Mouillaud, deveriam se aproximar mais e dialogar sem que 
isso implique mudanças de percursos peculiares a cada área. 

Por ter uma narrativa construída no momento e por todos os ou-
tros itens apontados anteriormente, Mouillaud sugere que a leitura 
dos acontecimentos da mídia seja feita pelo viés negativo, ou seja, 
não como algo que fornece apenas informação, mas que a oculta, 
notadamente por não apresentar o fato na sua relação existente en-
tre ele e as fontes. Sabe-se que qualquer sistema tende a ocultar seu 
funcionamento. Se a cada dia a mídia faz e refaz o acontecimento, 
nada melhor do que duvidar da informação recebida. Esses seriam, 
na visão de Mouillaud, alguns dos pontos para se refl etir na hora de 
considerar e estudar os episódios veiculados na mídia.

Pelo exposto até agora, podemos afi rmar que as semelhanças e 
convergências entre a história e o jornalismo na abordagem dos fatos 
se encontram na atualidade e na repercussão social. Partimos do 
pressuposto de que, nessa aproximação, prevalece a procura de um 
ideal tanto para o jornalista como para o historiador. O jornalista tem 
como missão principal esforçar-se para reconstituir e explicar ao seu 
leitor a sequência e os laços que se vinculam às notícias apresentadas 
cotidianamente. Dessa maneira, a informação adquire um sentido 
mesmo que ela seja desmontada no dia seguinte pela revelação im-
posta por outros acontecimentos. Já o historiador realiza processo 
semelhante na medida em que tenta reconstituir por que caminhos o 
fato chegou ao momento do presente. O historiador, nessa evolução, 
analisa as estruturas que ocasionaram tal desfecho com relação ao 
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tema que estuda. Chegamos, dessa maneira, a um ponto relevante 
relacionado com as abordagens e interpretações que a história faz dos 
acontecimentos mais próximos do historiador, item que se pretende 
estudar a seguir, privilegiando as correntes da história preocupadas 
com a temática mais contemporânea.


