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CONCLUSÃO

Encontros e desencontros marcam a aproximação da história 
com a comunicação e, mais especifi camente, com o jornalismo. Sua 
fi nalidade principal consiste em informar e despertar a criticidade por 
apresentar notícias e fatos que, sem a sua divulgação, nem sequer se 
tornariam públicos. Os meios de comunicação e a história cumprem, 
portanto, uma função socializadora. Entretanto, algumas diferenças 
parecem abrir espaços para criar situações que, difi cilmente, conse-
guirão ser superadas. Na execução de suas atividades diárias, ambos 
podem utilizar as mesmas fontes, mas fi cou claro que, na hora de 
valorizá-las, existem, sim, diferenças entre jornalistas e historiadores. 
Inclusive, nem sempre coincidem na hora de usar as mesmas fontes.

O historiador apoia-se, fundamentalmente, em documentos que 
adquirem relevância na medida em que podem ser contrastados com 
fontes de outra natureza para ter mais segurança na hora de realizar 
as interpretações. O comunicador deve seguir esse procedimento, 
porém a premência do tempo nem sempre lhe permite agir dessa 
forma. Suas fontes acabam sendo as orais, salvo quando pode realizar 
trabalhos investigativos sem depender do fator tempo. Claro que 
existe o confronto de fontes no jornalismo, mas essas fontes também 
são primordialmente orais – ainda que, mesmo no jornalismo diário, 
o jornalista possa recorrer também a fontes bibliográfi cas e documen-
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tos, como boletins de ocorrência policial –, o que não deixa de ter sua 
relevância na hora de elaborar seu texto. É verdade que o historiador 
também as vê como fontes interessantes, mas, como dispõe de todo 
o tempo de que precisa para verifi cá-las, contrastá-las e interpretá-
-las, as fontes orais não se tornam imprescindíveis para o exercício de 
sua profi ssão. Contudo, é possível que essa diferença seja de ordem 
acidental, pois alguns dados que eventualmente não se encontram 
em documentos provêm de relatos de pessoas, de testemunhas, de 
atores que confi am em jornalistas e revelam situações que, sem isso, 
se perderiam. Abre-se, apesar das ressalvas e da diferença nos seus 
procedimentos, uma possibilidade de diálogo entre a história e o 
jornalismo. 

História e jornalismo confl uem na medida em que tentam apre-
sentar para seus públicos uma narrativa coerente, com sentido, 
aceitável e acolhida pelos seus receptores. Para isso, utilizam-se, na 
forma de escrever, de algumas técnicas parecidas. Ao se pronunciar 
sobre ações e atos humanos, a narrativa criada é apresentada de 
maneira viva, envolvendo os atos e as pessoas num mesmo patamar, 
despertando a curiosidade e o interesse dos leitores. Existe, nesse 
âmbito, uma sintonia na apresentação das histórias sufi cientemente 
forte para facilitar “empréstimos” entre jornalistas e historiadores. 

Decorrente dessa melhora na qualidade da narrativa, há também 
uma melhora na qualidade da informação. Essa questão não pode 
ser entendida sem as observações anteriores. De fato, na medida em 
que o jornalista consiga associar os fatos conhecidos e as pessoas 
em uma trama com sentido, servirá melhor ao público e terá uma 
resposta mais ampla, além de aumentar a credibilidade no seu traba-
lho. Caso isso não ocorra e esse profi ssional se limite a citar séries de 
fatos isolados e a apresentar pessoas que atuam sem integrá-las em 
um todo com sentido, estará oferecendo uma informação de pouca 
qualidade e, provavelmente, não receberá a resposta desejada. Para 
narrar melhor, o jornalista tem que primar pela busca constante dos 
fatos. Esse seria o diferencial na hora de elaborar sua história. O mesmo 
se verifi ca na história. O historiador não é um mero executor de uma 
lista de dados. Tem de criar uma narrativa com vida, com informações 
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e, principalmente, com coerência. Isso só se consegue na medida em 
que realiza o mesmo processo adotado pelo jornalismo, ou seja, pro-
cura fontes, explora documentos, analisa rigorosa e detalhadamente 
as informações e produz uma escrita capaz de cativar o leitor.

Uma diferença importante na execução de suas atividades se en-
contra no modo de atuação de cada área. O jornalista narra de dentro 
dos acontecimentos. Sua narrativa remete a processos ainda em curso, 
abertos, sem ter um desfecho conhecido. Contrariamente, salvo na 
denominada história a debate, o historiador conhece o desfecho do 
assunto estudado. Por esse motivo, o cuidado dos jornalistas com 
seus personagens deve ser redobrado, pois ainda estão presentes 
enquanto escreve. Pelo fato de tratar do passado, o historiador exerce 
sua função de forma mais livre, podendo emitir juízos e valores mais 
radicais sobre seus personagens. Tal radicalismo serve de base para 
desmistifi car e elaborar um senso de realidade diferente daquele do 
jornalismo. 

As relações que jornalismo e história estabelecem com seu objeto 
de análise implicam espaços de aproximação e confrontação entre 
essas práticas. Se a realidade social captada pela história nem sem-
pre está de acordo com os critérios de noticiabilidade jornalística, 
podemos dizer que, em certos momentos, o jornalista “escreve” a 
história – produzindo um material que será mais tarde utilizado 
pelos historiadores como corpus documental. Por essa razão, a frase 
tão aceita de que o jornalismo de hoje será a história de amanhã pre-
cisa ser tratada mais cautelosamente. O jornalismo demanda mais 
cuidados do que a escrita da história.

As considerações esboçadas nas linhas anteriores, embora mos-
trem duas maneiras claramente delimitadas para explicar os aconte-
cimentos, revelam, também, que essas concepções precisam dialogar 
mais. Mostramos que, apesar de ser uma área nova, a comunicação 
refl etiu nas suas abordagens muitas das teorias e enfoques seguidos 
pela história. Aproximar não signifi ca estabelecer limites. O desejo 
de participar do social, por parte dos historiadores, não deve igno-
rar a maneira como o jornalismo constrói as informações, e, muito 
menos, devem-se ignorar suas limitações. Ainda, cabe apontar que 
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nem sempre o jornalismo direciona suas atividades para o cam-
po da informação. Muitas das opiniões jornalísticas referem-se ao 
entretenimento e ao lazer, temas esses presentes já nos primórdios 
do jornalismo. Separar o fato da fi cção é vital para não estabelecer 
parâmetros equivalentes para essas duas categorias.

Decorrente da questão anterior, emerge uma outra não menos 
importante e que separa a história do jornalismo. O jornalista nem 
sempre pode mostrar suas fontes. A rigor, pelo menos no caso da 
história, essa seria uma das garantias para realizar as afi rmações. 
As fontes têm que aparecer, pois, sem elas, duvida-se de algumas 
afirmações ou procedimentos realizados no desenvolvimento de 
suas atividades. Já o jornalista não possui tanta liberdade para operar 
desse modo, uma vez que alguns dados chegam ao público por se 
oferecer anonimato aos seus informantes. Dessa maneira, aceitar essa 
informação como verdadeira implica acreditar sem poder ver a fonte. 
Não que isso seja fundamental, mas, dentro de uma construção de 
caráter científi co, na qual se estabelece o diálogo entre as duas áreas, 
resulta, no mínimo, estranho. 

Apesar dessas constatações, pela nossa experiência nesses últimos 
anos, temos claro que é possível realizar aproximações frutíferas entre 
o jornalismo e a história. O intercâmbio de saberes proporciona a 
assimilação das práticas de cada área de conhecimento, originan-
do ganhos para as duas. A história se dinamiza na sua escrita e na 
ampliação de suas fontes. O jornalismo adquire profundidade por 
exercer o rigor nas suas interpretações. Um caminho sugerido, nessa 
tentativa de trocar ideias para aparar as arestas, aponta para enten-
der o jornalismo dentro de uma dinâmica maior, a da comunicação 
social. No texto, mostramos as difi culdades para se estabelecer um 
saber específico dessa grande área de conhecimento. Assim en-
tendida, a comunicação social se preocupa com o estabelecimento 
de formas efi cientes de avaliar a relação entre o emissor, o meio e 
o receptor. Justamente na construção do processo, a comunicação 
tem valorizado muito a sociologia, resultando na ausência de uma 
contextualização mais organizada, capaz de situar no tempo e no 
espaço seu objeto de estudo. Essa nos parece ser outra possibilidade 
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de bom relacionamento. As notícias provenientes dessa mudança, 
sem dúvida, terão mais sentido e signifi cado do que sendo alocadas 
de qualquer maneira.

O exemplo estudado evidencia muito bem essa questão. A revista 
Veja serve-se de conceitos pouco explicados; usa a história sem ter 
uma visão crítica dela, esta apenas representa mais uma ferramenta 
para legitimar sua postura. Em suma, a preocupação mostrada se 
reduz a um simplismo preocupante ao se pensar no número de 
leitores que têm acesso a essa informação. Já o Diplô fundamenta 
suas afi rmações sem emitir juízos, apenas cria diversidade e abre as 
possibilidades por dar voz às partes envolvidas. Estaria mais perto 
esse jornal da visão de informação como processo do que a Veja. 

As diferenças existem, sim. Sem dúvida, a mais angustiante é a de 
dar um sentido ao cotidiano que leve a uma transformação social. A 
impressão que fi ca é que, no meio do caminho, outros componentes 
agem alterando as perspectivas criadas em torno dos fatos. Talvez 
essa seja outra coincidência entre jornalismo e história. Seu poder de 
persuasão esbarra num tipo de poder não tão visível nem tão fácil 
de ser desmascarado. 


