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Dentre os atuais desafios para se pensar a comunicação na contemporaneidade está a passagem de conceitos até então empregados no
jornalismo impresso e que, agora, são desafiados pela modalidade comunicacional da Internet. Sob o ponto de vista discursivo, na linhagem
do modelo gerativo de sentido, a questão essencial está na configuração
mesma das estruturas narrativas, que se convertem em estruturas discursivas, a partir do momento em que são assumidas pelo sujeito da
enunciação. (barros, 1990, p. 53).
A abordagem do Webjornalismo com base na Análise do Discurso
requer que se avalie a organização da máquina discursiva, para que se
entendam as opções do sujeito desse tipo específico de enunciação.
O sujeito da enunciação faz uma série de “escolhas”, de pessoa, de tempo,
de espaço, de figuras, e “conta” ou passa a narrativa, transformando-a
em discurso. O discurso nada mais é, portanto, que a narrativa “enriquecida” por todas essas opções do sujeito da enunciação, que marcam os
diferentes modos pelos quais a enunciação se relaciona com o discurso
que enuncia. (barros, 1990, p. 53).

Para que se entenda uma enunciação, é preciso ‘situar’ o enunciador,
ou, mais precisamente, a instância enunciadora. Como lembra Peruzzolo,
por trás de um jornalista “há uma engrenagem muito maior” (2004, p.
141). Para que se fale do discurso, portanto, há que se falar das estruturas
de produção de tal discurso. “É nas estruturas discursivas que a enunciação mais se revela e onde mais facilmente se apreendem os valores
sobre os quais ou para os quais o texto foi construído. Analisar o discurso
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é, portanto, determinar, ao menos em parte, as condições de produção
do texto”. (barros, 1990, p. 54).
Uma perspectiva focada nas estratégias que envolvem a organização textual, num sentido amplo, pode ser localizada em Verón (1995).
Para ele, ao falar das discursividades, é preciso que se considerem as
matérias significantes e seu sistema produtivo, ou, mais especificamente, a produção de sentido. Para o autor, “há sistemas diferenciados de
funcionamento da produção de sentido, cuja descrição exige recorrer a
conceitos e modelos diferentes”. (1995, p. 12). Para se abordar o sentido,
ou os “sistemas de representação”, é preciso avaliar sua materialização,
ou seja, as matérias significantes.
O ponto de referência de todo empreendimento empírico neste âmbito,
são os fenômenos de sentido certificados, as disposições de matérias
significantes portadoras de sentido, os conjuntos significantes que
foram extraídos, pelas necessidades de análise, do fluxo initerrupto de
produção-circulação-consumo de sentido, em um contexto social dado.
O que chamamos de “investidura” nada mais é que a organização espaçotemporal de sentido, sob a forma de processos discursivos. (verón, 1995,
p. 12-13, grifos do autor).

Verón considera que nada, no funcionamento de uma sociedade, é
estranho ao sentido. O sentido está em todas as partes. Da mesma forma,
o ideológico e o poder estão em todos os lugares. Ele mesmo, entretanto,
adverte: “ao mesmo tempo, afirmar que o ideológico, que o poder, se
encontram em todas as partes, é radicalmente diferente de dizer que tudo
é ideológico, que tudo se reduz à dinâmica do poder” (1995, p. 14-15).
A questão essencial recai sobre uma concepção específica de ideológico, pois, segundo Véron,
“ideológico” designa, portanto, não um objeto, não um conjunto identificável de “coisas” [...], mas uma dimensão de análise do funcionamento
social. Trata-se do ideológico cada vez que uma produção significante
[...] é considerada em suas relações com os mecanismos de base do funcionamento social enquanto condições de produção do sentido. (2004, p.
56, grifo do autor).
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Ao contrário da concepção marxista mais ortodoxa, por exemplo, o
ideológico de Verón nada tem que ver com a problemática do verdadeiro
e do falso, com a distorção, até porque todo e qualquer discurso é produzido de acordo com uma orientação ideológica. Para tanto, “a análise
ideológica da produção social de sentido nada mais é do que a busca dos
traços que os níveis do funcionamento social não deixam de imprimir nos
discursos sociais”. (verón, 2004, p. 58).
Tratar de poder e ideologia pode conduzir analista e análise a posicionamentos exclusivamente políticos, no que diz respeito ao discurso e
à sua organização. Para as questões ora abordadas, a pertinência está na
inserção entre ideologia e poder na conformação de um discurso social,
como é o caso do jornalismo, mais especificamente o Webjornalismo.
Jornalismo não compreendido aqui como matéria que recorta e representa
o real, mas como posicionamento discursivo de uma instância enunciadora. Para tanto, antes de se falar do sentido, enquanto algo finalizado, há
que se considerar os processos de construção de efeitos de sentido.
O sujeito da enunciação faz uma série de opções para projetar o discurso, tendo em vista os efeitos de sentido que deseja produzir. Estudar as
projeções da enunciação é, por conseguinte, verificar quais são os procedimentos utilizados para constituir o discurso e quais os efeitos de sentido
fabricados pelos mecanismos escolhidos. (barros, 1990, p. 54).

O processo de enunciação se converte numa característica essencial
da organização discursiva, capaz de revelar traços do enunciador, bem
como questões sociais que o circundam, além de possibilidades e restrições do próprio discurso. No tocante ao Webjornalismo, a questão gravita
em torno da configuração da discursividade aí empregada; ou, como diz
Verón (2004), atenção nos rastros deixados pelo discurso no texto, que
é sua materialização.
Para que algo seja designado como condição de produção de um discurso
ou de um tipo de discurso, é preciso que tenha deixado rastros no discurso. Em outras palavras, é preciso mostrar que, se mudam os valores das
variáveis postuladas como condições de produção, o discurso também
muda. (p. 52, grifo do autor).
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Se o objetivo for abordar as matérias significantes, segundo Verón
(1995), é preciso analisar “certas operações discursivas de investidura de
sentido” (p. 16, grifo do autor), localizadas nas pistas deixadas na superfície material. A partir do momento em que se estabelece uma relação
entre determinada propriedade significante e suas condições de produção,
pode-se dizer que esses traços foram transmutados em “pegadas” da produção ou do reconhecimento. No entanto, vale ressaltar que as condições
de produção e de reconhecimento nunca são idênticas, distinguindo-se
tais instâncias pela denominação “gramáticas de produção” e “gramáticas de reconhecimento”.
Dentre outros elementos, de maneira preponderante, é a identidade do ser da enunciação que interessa para que se entenda o discurso.
Compreende-se essa identidade como o conjunto dos posicionamentos
norteadores das escolhas quanto aos elementos que farão parte do enunciado. “O sentido produzido só chega a ser visível em relação ao sistema
produtivo que o engendrou, ou seja, em relação com essa ‘alteridade’
construída pelas condições de produção, de circulação, de reconhecimento”. (verón, 1995, p. 20, grifo do autor).
Como exemplo de estratégia de construção da alteridade, por meio
da simulação do contato, Verón (2004, p. 95) cita que o dispositivo de
enunciação do telejornal, que delimita a diferença de sua estrutura narrativa ao marcar uma ruptura com a narrativa do cinema, propondo que
o apresentador olhe o espectador nos olhos. “A partir desse momento começa a avançar um dispositivo muito complexo que é a ordem do contato.
O telejornal se afasta do universo de representação do próprio cinema e
constrói seu próprio objeto discursivo”.
A concepção de efeito de sentido pode ser trabalhada a partir do lugar
onde se constroem as interpretações, ou seja, o lugar da recepção. Para
tanto, Charaudeau (1997) apresenta dois efeitos, pretendido e produzido,
que se desenvolvem em dois lugares, respectivamente.
No primeiro se encontra o destinatário ideal, aquele que em comunicação é chamado de alvo, que é imaginado pela instância midiática como
suscetível de perceber os efeitos que ela busca. Este espaço é o lugar dos
“efeitos pretendidos”. No segundo encontra-se o receptor real, que será
chamado de público, a instância de consumo da informação midiáticas,
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lugar dos “efeitos produzidos” no âmbito do consumidor, em função do
que ele é. (p. 20, grifos do autor).

Como lembra o próprio Charaudeau (1997, p. 88), cada grupo midiático faz escolhas concernentes ao seu público, em função de faixa etária, de
classe social, mas estas são apenas conjecturas sobre uma idéia de público
que, na realidade, é heterogêneo e mutável. Se a questão central está no
sentido produzido pela mensagem junto ao público, a expectativa quanto
a esse sentido será distinta, a depender se o co-enunciador é concebido
como “alvo” ou “público”.
As concepções acerca da noção de destinatário estabelecem os efeitos
de sentido sob uma ótica menos determinista, focada nos “possíveis”.
O campo das possibilidades, desde esse patamar, permite visualizar a
relação entre enunciador e destinatário como pautada pela necessidade
de aproximação para que se valide o processo comunicacional. É a mensagem, portadora de significados, segundo as gramáticas de produção
e de reconhecimento, o elemento capaz de promover a ligação entre as
expectativas do emissor e do co-enunciador.

A MATERIALIZAÇÃO DO DISCuRSO JORNALÍSTICO
No contexto do discurso literário e partindo da palavra francesa récit,
que pode ser traduzida tanto como “relato” quanto como “narrativa”,
Genette (1995, p. 23-24) propõe uma conceituação da narrativa, a partir
de três noções distintas. Num primeiro momento, narrativa significa o
enunciado narrativo, a discursividade, oral ou escrita, que descreve um
acontecimento. O outro sentido designa uma sucessão de acontecimentos, reais ou não, encadeados a tal discurso, respeitando-se as relações
de oposição, repetição etc. Por fim, a noção mais antiga, que designa
um acontecimento, mas não acontecimento puramente, e sim o ato de
narrar determinado feito.
Pelo exposto, constata-se que o ato de narrar um feito deve ser considerado movimento do narrador, resultante de seu empenho, que, portanto, se reflete na enunciação. Como lembra Genette, “sem acto narrativo,
pois, não há enunciado, e às vezes nem sequer ‘plano narrativo’” (1995,
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p. 24). Com base em tal premissa, aqui é adotada a expressão “plano narrativo”, designando os elementos escolhidos para a composição do relato
que se pretende enunciar. Tal escolha é intencional e está marcada pelo
efeito de sentido que se quer produzir.
É a materialização das intencionalidades e as investiduras de sentido,
cristalizadas na forma de texto, que interessa à Análise do Discurso. Cada
organização discursiva adota estratégias para assegurar o efeito de real,
isto é, para conferir a si uma legitimidade. Com o discurso jornalístico,
da mesma forma, ao longo de sua consolidação, observa-se que vários
elementos asseguram coerência à narrativa, centrada na divulgação de
fatos vistos como relevantes para o cotidiano. A valorização dos acontecimentos e sua seleção estão situados entre os elementos que aferem
o sentido de veracidade aos fatos reportados pela mídia. Para tanto, é
necessário ter clareza quanto ao que se concebe como notícia.
A definição do que é notícia é relevante para que se aceite o discurso jornalístico como uma construção discursiva fiel ao real. Pode-se falar, dessa
forma, dos critérios para a definição do que é notícia. Segundo Hohlfeldt,
a noticiabilidade é um conjunto de regras práticas que abrange um corpus
de conhecimento profissional que, implícita e explicitamente, justifica os
procedimentos operacionais e editoriais dos órgãos de comunicação em
sua transformação dos acontecimentos em narrativas jornalísticas. Reúne
o conjunto de qualidades dos acontecimentos que permitem uma construção narrativa jornalística e que os recomendam enquanto informação
jornalística. (2001, p. 209, grifos do autor).

Para que se perceba que esta não é uma questão nova, as concepções
acerca do que é notícia já são apresentadas na primeira tese sobre jornalismo, elaborada por Tobias Peucer, De relationibus novellis, defendida
em 1690,1 na Universidade de Leipzig, Alemanha. Dentre as questões
abordadas, estão a autoria, a verdade e a credibilidade. O autor apresenta
reflexões concernentes aos critérios de noticiabilidade, apontando o que
deve e o que não deve ser publicado.
Pois bem, como estes fatos são quase infinitos, cabe estabelecer uma
seleção de modo que seja dada preferência aos axiomnemóneuta, ou
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seja, àqueles que merecem ser recordados ou reconhecidos. São desta
natureza, em primeiro lugar, os prodígios, as monstruosidades, as obras
ou feitos maravilhosos e insólitos da natureza ou da arte, as inundações ou
as tempestades horrendas, os terremotos, os fenômenos descobertos ou
detectados ultimamente, fatos que têm sido mais abundantes que nunca
neste século. Depois, as diferentes formas dos impérios, as mudanças,
os movimentos, os afazeres da guerra e da paz, as causas das guerras,
os planos, as batalhas, as derrotas, as estratégias, as novas leis, os julgamentos, os cargos políticos, os dignatários, os nascimentos e mortes
dos príncipes, as sucessões em um reino, as inaugurações e cerimônias
públicas [...]. Finalmente os temas eclesiásticos e literários: como a origem
desta ou daquela religião, seus autores, seus progressos, as novas seitas,
os preceitos doutrinais, os ritos, os cismas, a perseguição que sofrem, os
sínodos celebrados por motivos religiosos, os decretos, os escritos mais
notáveis dos sábios e doutos, as disputas literárias, as obras novas dos
homens eruditos, as instituições as desgraças, as mortes e centenas de
coisas mais que façam referência à história natural, à história da sociedade, da igreja ou da literatura. (peucer, 2004, p. 21).

Os critérios de noticiabilidade estabelecem rotina produtiva que equivale a uma escala de tratamento do real. Nesse sentido, a cristalização de
algumas expectativas estabelece a base da produção jornalística. É nessa
linha que os valores-notícia surgem, para responder sobre quais são os
fatos realmente importantes a ponto de serem transformados em notícia.
(wolf, 1995, p. 175).
A relevância desses critérios justifica-se pela celeridade inerente ao
processo de produção-circulação-consumo-defasagem do processo comunicacional. A instância produtora necessita ter agilidade na captação,
elaboração e distribuição do material. Sendo assim, os jornalistas não podem decidir a cada vez sobre como selecionar os fatos noticiáveis. Dessa
forma, a rotinização torna essa tarefa mais produtiva e mais facilmente
gerenciável. (wolf, 1995, p. 176).
O processo de rotinização permite à esfera jornalística internalizar o
esquema de produção das notícias e estabelecer critérios quanto à seleção
e recolha dos fatos que possivelmente irão compor o quadro de notícias.
Nesse sentido, tais critérios colaboram para a construção social do que se
entende por realidade. (berger; luckman, 1976, p. 39).
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A sedimentação do que se convenciona ser os critérios de noticiabilidade colabora para que se eleja, dentre os elementos do cotidiano, aqueles
que podem ser notícia, conferindo a esses estratos do real o status de realidade. Dessa forma, passa-se da categoria subjetiva para a objetiva – a
objetivação. O jornalismo, por meio de várias técnicas, reelabora os fatos,
tomando por base linguagem específica. “A linguagem é capaz de ‘tornar
presente’ uma grande variedade de objetos que estão espacial, temporal
e socialmente ausentes do ‘aqui e agora’” (berger; luckmann, 1976, p.
60).
No tocante à competição dos meios de comunicação para a estruturação de noticiários sobre acontecimentos internacionais, dizem Galtung
e Ruge (1999): “mas a regularidade, a ubiqüidade e a perseverança dos
media noticiosos transforma-los-ão em competidores de primeira categoria em busca da primeira posição, enquanto modeladores de imagem
internacionais” (p. 62). A questão primordial aponta para a necessidade
premente e constante de busca do acontecimento noticiável que, em última instância, é o novo, o que leva necessariamente ao questionamento
sobre como se dá a transformação do “acontecimento” em “notícia”.
Na busca do acontecimento noticiável, segundo os autores, atua decisivamente a atração dos acontecimentos inesperados. Numa situação
de concorrência, apresentar uma notícia nova é diferente de uma notícia
inesperada e tanto melhor se o concorrente não apresentar a tal notícia
inesperada. “Os acontecimentos têm de ser inesperados ou raros, ou,
de preferência, ambas as coisas, para se tornarem notícias”. (galtung;
ruge, 1999, p. 66).
Para demonstrar a situação de seleção dos fatos e a passagem à categoria de notícia, Galtung e Ruge (1999, p. 71) elencam doze fatores e subfatores relevantes nesse processo. Para que um acontecimento torne-se
noticiável, deve satisfazer às seguintes condições (os autores categorizam
fator como ‘F’):
F1 – freqüência
F2 – thresold [limiar]2
F2.1 – intensidade absoluta
F2.2 – aumento de intensidade
F3 – inequivocidade
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F4 – significância
F4.1 – proximidade cultural
F4.2 – relevância
F5 – consonância [predictabilidade] [...]
F6 – imprevisibilidade [...]
F7 – continuidade
F8 – composição
F9 – referência a nações de elite
F10 – referência a pessoas de elite
F11 – referência a pessoas
F12 – referência a algo negativo

Vários são os autores que vêm trabalhando com os critérios de noticiabilidade, em especial na segunda metade do século xx. Silva (2005, p.
102-103, grifos nossos) elabora um quadro, demonstrado a seguir, em
que apresenta as principais contribuições que tratam dessa temática, bem
como os valores-notícia propostos.
elencos de valores-notícias
Stieler: novidade, proximidade geográfica, proeminência e negativismo.
Lippman: clareza, surpresa, proximidade geográfica, impacto e conflito
pessoal.
bond: referente à pessoa de destaque ou personagem público (proeminência);
incomum (raridade); referente ao governo (interesse nacional); que afeta o
bolso (interesse pessoal/econômico); injustiça que provoca indignação (injustiça); grandes perdas de vida ou bens (catástrofe); conseqüências universais
(interesse universal); que provoca emoção (drama); de interesse de grande
número de pessoas (número de pessoas afetadas); grandes somas (grande
quantia de dinheiro); descoberta de qualquer setor (descobertas/invenções) e
assassinato (crime/violência).
Gattung e Ruge: freqüência, amplitude, clareza ou falta de ambigüidade, relevância, conformidade, imprevisão, continuidade, referência e pessoas e nações
de elite, composição, personificação e negativismo.
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Golding-Ellliot: drama, visual atrativo, entretenimento, importância, proximidade, brevidade, negativismo, atualidade, elites, famosos.
Gans: importância, interesse, novidade, qualidade, equilíbrio.
Warren: atualidade, proximidade, proeminência, curiosidade, conflito, suspense,
emoção e conseqüências.
Hetherington: importância, drama, surpresa, famosos, escândalo sexual/crime,
número de pessoas envolvidas, proximidade, visual bonito/atrativo.
Shoemaker et al: oportunidade, proximidade, importância/impacto, conseqüência, interesse, conflito/polêmica, controvérsia, sensacionalismo, proeminência, novidade/curiosidade/raro.
Wolf: importância do indivíduo (nível hierárquico), influência sobre o interesse
nacional, número de pessoas envolvidas, relevância quanto à evolução futura.
Erbolato: proximidade, marco geográfico, impacto, proeminência, aventura/
conflito, conseqüências, humor, raridade, progresso, sexo e idade, interesse
pessoal, interesse humano, importância, rivalidade, utilidade, política editorial,
oportunidade, dinheiro, expectativa/suspense, originalidade, culto de heróis,
descobertas/invenções, repercussão, confidências.
Chaparro: atualidade, proximidade, notoriedade, conflito, conhecimento, conseqüências, curiosidade, dramaticidade, surpresa.
Lage: proximidade, atualidade, identificação social, intensidade, ineditismo,
identificação humana.

Os tópicos atualidade e novidade, bem como descoberta e surpresa,
estão presentes na maioria dos autores, o que revela a pertinência da concepção de atualidade para o recorte do real, uma vez que estes passam
a configurar como valores-notícia, base dos critérios de noticiabilidade.
Pode-se dizer, com isso, que atualidade e novidade são marcadores da
temporalidade perseguida pelo jornalismo, que é o presente. O desafio
do jornalismo é conferir densidade ao presente, de forma a fazer que ele
se articule com o passado e se prolongue no futuro.
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JORNALISMO E NARRATIVA DIÁRIA
Seguindo a lógica de que há semelhança no tocante ao conteúdo noticiado pelos grupos midiáticos, afirma-se a necessidade de se buscar a
diferenciação quanto a esse conteúdo. Mas, antes de o veículo buscar estabelecer marcas para distinguir o seu material de outros, com o objetivo
de estabelecer e fidelizar seu público, um longo caminho é percorrido.
São necessárias algumas rupturas, bem como a criação de artifícios para
atrair e assegurar a permanência do receptor/leitor. Como exemplo de
ruptura, temos a paginação diária e, no conjunto das estratégias, temos a
criação do folhetim. (mouillaud; tétu, 1989, p. 58).
O fato de o discurso do jornal estar circunscrito ao dia de sua publicação, tendo sua “longevidade” assegurada por 24 horas, é algo relativamente recente. A paginação limitada ao número do dia, o que hoje
parece natural, e mesmo impossível pensar de outra maneira, na verdade
leva quase dois séculos para se estabelecer. Mouillaud e Tétu (1989, p. 58)
apontam que “La Gazette, de Renaudot, era paginada por ano, como alguns
de nossos periódicos, cada publicação se juntando às precedentes”.
Por meio dessa técnica, na verdade, o jornal buscava se esquivar da
obsolescência aliada à descontinuidade, expressa pelo número, que tem
um começo e um fim a cada dia. Para os autores, a percepção do jornal
“cotidiano” foi desenvolvida no início do século xix, período em que a
paginação por edição se propaga por entre os cotidianos.
A paginação diária marca de forma definitiva a autonomia do jornal
em relação a outras tradições como a literatura, não em sua forma textual, mas quanto à relação de desconstrução de padrões e construção de
procedimentos específicos, que irão marcar esse novo campo discursivo.
Nesse âmbito estão questões como a proposta inovadora de um discurso
segmentado, com várias narrativas, imagens, publicidade.
Este é um discurso não-linear, que nega a temporalidade dos fatos,
calcada na cronologia, e estabelece uma nova, tendo por referência a ressignificação do mundo com base em critérios próprios, que irão definir a
seqüência de apresentação, enfoque e espaço destinado à representação
do mundo real.
Como se pode notar, para se estabelecer, o jornal rompeu com vários
preceitos. Mas, para o estabelecimento dessa autonomia, sobretudo pela
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instauração de temporalidade própria, foi necessário constituir um vínculo com seu leitor, para provocar nele desejo e necessidade de retornar
às páginas no dia seguinte. É desse mesmo período a intensificação do
uso do folhetim, a partir de 1836, por Émile de Girardin e Armand Dutacq,
para promover a venda antecipada do jornal, por meio da assinatura. (hohlfeldt, 2001, p. 90-91).
A idéia da descontinuidade do jornal, pela paginação diária, foi amenizada pela narrativa proposta pelo folhetim. Para Mouillaud e Tétu, “a
originalidade do folhetim é que ele encontra no dia seguinte uma continuidade, ao passo que o jornal apenas sabe recomeçar” (1989, p. 58).
Vale ressaltar, contudo, que o folhetim é uma modalidade discursiva,
não jornalística.
O uso que Girardin deu ao folhetim foi diferente daquele em vigor. O
folhetim era um espaço no rodapé da página destinado à crítica literária.
Girardin decidiu publicar ficção em pedaços, com o chamariz mágico:
“continua no próximo número”. A primeira produção a receber esse tratamento foi O lazarillo de Tormes, obra de forte apelo popular e anônima,
portanto livre de direitos autorais. Nesse mesmo ano, 1836, por encomenda de Girardin, Balzac produz a novela La vieille fille.
Para Meyer (1996, p. 31), dentre as principais características desse
folhetim-romance, é possível citar a precisão nos cortes, em momentos de grande tensão, assegurando a manutenção do suspense quanto
ao desenrolar da história. É esse suspense o responsável pelo retorno do
leitor no dia seguinte. Se o jornal é diário, descontínuo, o folhetim vai
garantir a periodicidade, para que o leitor tenha assegurada sua história com começo, meio e fim. Esse é apenas um exemplo das inovações
e transformações para a consolidação da tradição do jornal enquanto
espaço para a materialização de um discurso cristalizado e que necessita
travar um diálogo estável com seu leitor.
O convite que o jornal lança ao leitor para que ele retorne às páginas no
dia seguinte atua como importante élan para o reconhecimento daquele
espaço como articulador de uma narrativa continuada. Por meio do artifício da narrativa folhetinesca, o jornal cria a expectativa quanto ao que
virá “amanhã”, que está em estreita ligação com aquilo que aqui está hoje
e veio ontem. Dessa forma, pode-se dizer que o folhetim contribui para a
consolidação de uma narrativa continuada, embora feita aos pedaços.
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A partir dessa constatação, pode-se ponderar sobre a importância da
suíte3, que é o desdobramento de notícias, de forma continuada, enquanto for pertinente. Tomando-se por base os critérios de noticiabilidade, é
possível perceber que tem mais chance de ser noticiado um fato se ele
despertar interesse por dias consecutivos. Entre uma notícia que se esgota
num único dia e outra com possibilidades de desdobramentos imediatos,
esta tem mais chance de ser veiculada.
A idéia de despertar no leitor desejo e necessidade de retornar ao veículo de comunicação, para acompanhar o desdobramento dos fatos, é fundamental para a consolidação da narrativa diária do jornalismo. Quando
desperta interesse, é comum uma notícia ser alçada à categoria de rubrica,
ou seção temporária, como ocorreu com a sucessão de João Paulo ii, em
abril de 2005. No período, a Folha de S. Paulo criou a cobertura especial
intitulada “Sucessão no Vaticano” (Fig. 7), que acompanhou o desenrolar
do processo de escolha do novo representante da Igreja Católica. A rubrica
estava dividida em “Candidatos” (Fig. 8), “Conclave” (Fig. 9), “Dê sua
opinião” (Fig. 10), “Sagração” (Fig. 11) e “Sites relacionados” (Fig. 12).

Figura 7: Sucessão no Vaticano – Folha Online.
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Figura 8: Seção “Candidatos” da página Sucessão do Vaticano – Folha Online.

Figura 9: Seção “Dê sua opinião” da página Sucessão do Vaticano - Folha Online.
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Figura 10: Seção “Conclave” da página Sucessão do Vaticano – Folha Online.

Figura 11: Seção “Sagração” a página Sucessão do Vaticano – Folha Online.

jornalismo.indb 87

6/12/aaaa 11:19:41

88 | o discurso jornalístico

Figura 12: Seção “Sites relacionados” da página Sucessão do Vaticano – Folha Online.

Presente: o tempo do jornalismo e seus desdobramentos
Toda a tradição do jornalismo está assentada sobre concepções acerca da
temporalidade, visto que o produto jornalístico deve possibilitar que o
leitor participe de um presente amplo, global, que deve coincidir com o
seu. Para operacionalizar uma descrição da temporalidade no jornalismo,
Franciscato (2005, 112-162) propõe cinco categorias descritivas destes
fenômenos que, para o autor, alcançam objetividade social, a saber: 1)
instantaneidade; 2) simultaneidade; 3) periodicidade; 4) novidade; 5)
revelação pública.
A idéia da instantaneidade reforça o papel da importância do presente,
ou melhor, do instante. “O ‘instante’ é aplicado para qualificar um período de tempo muito curto, que parece não ter uma duração significativa
que nos possibilitaria perceber a passagem do tempo” (franciscato,
2005, p. 113). Para o autor, a referida situação poderia conduzir a uma
predominância da temporalidade do presente, do ‘agora’. “Os termos
‘instantâneo’ e ‘instantaneidade’ surgem para reforçar e qualificar tanto o
sentido de imediatez ou rapidez de uma ação quanto de veiculação de um
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intervalo ínfimo de tempo (ou de sua virtual inexistência) ao momento
presente”. (franciscato, 2005, p. 113-114).
Por simultaneidade “pode ser preliminarmente entendido como o que
ocorre ou e feito ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo que outra
coisa” (franciscato, 2005, p. 124). Há, com isso, o desenvolvimento
de uma idéia de não haver distinção entre os tempos da narrativa e o das
coisas, pois “o jornalismo constrói um discurso e uma prática que tem,
por exemplo, a instantaneidade como estratégia de legitimação, valor e
fim último”. (p. 134).
Ao situar periodicidade, o autor põe em relevo a capacidade de produção e circulação do material jornalístico, a partir de uma demanda social
de acompanhar o desenrolar dos fatos. Para tanto, segundo Franciscato,
“a noção de periodicidade implica em percebermos um aspecto específico
que será fundamental ao jornalismo: o surgimento de uma necessidade
social de que a sociedade fosse abastecida por notícias em períodos regulares e com intervalos mais curtos”. (p. 137-138).
A novidade está na gênese mesmo na narrativa jornalística, visto
operacionalizar mecanismos por meio dos quais possa irromper o desconhecido na ordem do dia.
Afirmar a novidade como termo fundamental no jornalismo significa dizer
que a notícia surge historicamente para dar conta da tarefa de prover a
sociedade com um relato padronizado sobre novas ações, situações, debates e opiniões, entre outros, tenham relevância para uma coletividade.
(franciscato, 2005, p. 147).

Por fim, dentre as categorias definidas por Franciscato (2005), está
a revelação pública. Por meio desta noção, é explicitada uma dimensão
relevante do presente jornalístico. Na condição de narrativa que irrompe
na ordem do dia, o jornalismo pode tanto oferecer o novo como, por
meio da revelação, trazer a público fatos ocorridos e mantidos em sigilo.
Tem-se, desta forma, a atualização, pois “[os fatos] tornam-se atuais
no momento em que o exercício jornalístico de investigação desfaz
barreiras de ‘segredo’ e veicula esses conteúdos para informação e debate público. Este ato jornalístico pode ser denominado ‘revelação’”.
(franciscato, 2005, p. 159).
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O jornalismo assume, com isso, o papel de articular o presente, de
aproximar o leitor dos fatos que, sob a perspectiva dos critérios de noticiabilidade, merecem passar à categoria de notícia. O presente pretendido
pelo jornalismo, pode-se dizer, não é apenas o momento do acontecimento, que se pressupõe transportável para perto do destinatário, mas o
momento da apresentação, ou revelação pública, como sugere Franciscato.
Por meio da revelação, vai-se além da rememoração de um ocorrido, mas
dá-se a forma, são traçados os contornos de um acontecimento, ele ganha
cor e profundidade; articula-se à vida do destinatário que, por sua vez, se
vê ligado ao mundo que o circunda.
Nota-se, dessa forma, que o presente, no jornalismo, vai além do fato
que se desdobra aqui e agora (hic et nunc), no presente, mas prolongase no futuro que, para ser entendido, ou projetado, requer o passado, o
conjunto dos fatos, seus desdobramentos, as vozes que se manifestaram,
as vozes que silenciaram ou foram silenciadas.

Passado e futuro como dimensões do presente
Para que se entenda o plano dos relatos jornalísticos, há que se compreender a organização discursiva como articuladora de temporalidades,
incluindo-se o ontem, o hoje e o amanhã como dimensões necessárias à
formação daquilo que se chama acontecimento. A ambigüidade da narrativa jornalística no que tange ao tempo, ou melhor, à temporalidade
do presente, pode ser observada pela opção de uso do tempo verbal do
presente do indicativo, independentemente de o fato estar em processo
ou de já ter ocorrido, o que justificaria o emprego do passado simples. O
uso do tempo presente justifica-se pela necessidade de simular a presença do leitor sobre a cena na qual se desenrolaram os fatos. Dessa forma,
abundam, no discurso jornalístico, expressões como morre, nasce, sobe,
muda etc. Por intermédio desse artifício, tem-se a idéia de que o fato
ainda acontece, de que o leitor está ligado a ele. Estamos todos, leitores e
narradores, naquela cena, ainda sendo tocados por aquela ação.
O passado, por seu turno, marca o fim, a conclusão de um fato, o que
pode promover um efeito de sentido de distanciamento entre o indivíduo
e o mundo. Verbos no passado, como acabou, morreu etc., podem conduzir a uma leitura que marca o fim de um ciclo. Como exemplo, a capa da
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Folha da Manhã, do dia 06 de Março de 1953 (Fig. 13), que traz como título
principal: “Morreu Stalin”. Por meio deste título, não é anunciada apenas
a morte de Stalin, mas se apresenta também o desejo do mundo capitalista
de que finde a União Soviética. A exemplo disso, uma chamada menor:
“O fim de uma existência extremamente agitada”, e o texto que se segue:
“Preso e deportado numerosas vezes, Stalin desenvolveu grande atividade
nas lutas revolucionárias em que se empenharam os marxistas”.
Outra página, com a mesma proposta temporal, aparece em 03 de
Janeiro de 1959, também na Folha da Manhã (Fig. 14), trazendo chamada
igualmente no passado, relativa à União Soviética: “Rádio de Moscou:
A u.r.s.s. lançou foguete à lua”. Da mesma forma que no exemplo precedente, o enunciado traz a idéia de uma ação realizada. No contexto
da Guerra Fria e como conseqüente polarização entre Estados Unidos e
União Soviética, a notícia de mais um lançamento dessa importância4,
seguramente, diz respeito a um conjunto de expectativas sociais em relação ao ocorrido. Contudo, o enunciado é atribuído à Rádio de Moscou;
a afirmação é feita por ela.
Estes dois exemplos de uso raro do passado nos enunciados jornalísticos, todavia, apenas ilustram a preponderância do uso do tempo presente
nessas narrativas. A formação discursiva deve ser entendida como fazendo parte de uma conjuntura histórica, o que pode explicar determinados
posicionamentos, como a escolha de tempos verbais. Num exemplo mais
recente, a morte do papa João Paulo ii é noticiada com o uso do presente
do indicativo: “Papa João Paulo 2º morre aos 84 anos em Roma” (Fig. 15).
No título, a morte do papa está “presentificada”, pois ela terá grandes
repercussões, como num ciclo que apenas se fechou com a escolha do
sucessor do Vaticano, dias depois. Contudo, logo na abertura, o texto usa
o pretérito-perfeito do indicativo:
Karol Josef Wojtyla, o papa João Paulo 2º, morreu neste sábado, aos 84 anos
em Roma, após dois dias de agonia. Comunicado oficial do Vaticano informa
que o sumo pontífice morreu às 21h37 [16h37 de Brasília] do dia 2 de Abril
de 2005 em seus aposentos no Palácio Apostólico. (grifos nossos).
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Figura 13: Folha da Manhã, 6 de Março de 1953.
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Figura 14: Folha da Manhã, 3 de Janeiro de 1959.
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Figura 15: “Papa João Paulo 2º morre aos 84 anos” – página do Folha Online.
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São várias as tradições que têm se dedicado a estudar as dimensões da
temporalidade. Mais especificamente, a duração do instante, a extensão
do presente. Estudiosos da Filosofia, Física e Matemática, por exemplo,
têm demonstrado especial atenção à “profundidade” do presente, às formas de permanência do atual ou da fluidez do instante5. Para as questões
pertinentes a este trabalho, serão analisadas contribuições na perspectiva
da Análise do Discurso, considerando-se o aspecto temporal como elemento relevante para a proposição e a construção de sentido.
Considerando-se o discurso jornalístico (compreendendo-se as várias modalidades textuais) como uma narrativa6, a perspectiva temporal
torna-se uma importante variável para que se entenda o posicionamento
deste discurso na sociedade, bem como seu impacto na organização da
vida das pessoas.
O mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal [...] o tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado
de modo narrativo; em compensação, a narrativa é significativa na medida
em que esboça os traços da experiência temporal. (ricoeur, 1994, p. 15).

Com o intuito de entender o impacto da perspectiva temporal da
narrativa, Paul Ricoeur, em Tempo e Narrativa (1994), busca articular
as idéias presentes em Poética, de Aristóteles (2000)7, e Confissões, de
Santo Agostinho (2006)8. Na perspectiva da Análise do Discurso, o cruzamento de tais obras permite situar o plano narrativo dentro de uma
temporalidade mais ampla, passando pelo passado, presente e pelas
projeções do porvir. É sobre este cenário que se inscreve a história de
todos os indivíduos.
Como preâmbulo às idéias de Agostinho, pode-se tomar seu questionamento sobre a temporalidade: “o que é realmente o tempo?” (2006, p.
338). Para as indagações do autor, que na lógica da fenomenologia questiona-se acerca dos mistérios do homem frente ao eterno, entender o que
é o tempo torna-se basilar, pois o percurso da humanidade só tem sentido
no aqui e agora, tomando-se por referência o que já foi e o que será.
Posso dizer com segurança que não existiria um tempo passado, se nada
passasse; e não existiria um tempo futuro, se nada devesse vir; e não ha-
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veria o tempo presente se nada existisse. De que modo existem esses dois
tempos — passado e futuro —, uma vez que o passado não mais existe e o
futuro ainda não existe? E quanto ao presente, se permanecesse sempre
presente não se tornasse passado, não seria mais tempo, mas eternidade.
Portanto se o presente, para ser tempo, deve tornar-se passado, como
poderemos dizer que existe, uma vez que a sua razão de ser é a mesma
pela qual deixará de existir. (agostinho, 2006, p. 338-339).

O que interessa, neste sentido, é a transitoriedade do tempo: o passado
como o presente que se esgota; o futuro como a projeção que se faz a partir
do aqui e agora do instante atual, cabendo ao presente a posição central
entre passado e futuro. O que permite ao presente recuperar o passado e
projetar o futuro é uma articulação entre a linguagem e a memória, o que
dá forma ao discurso. Sobre essa relação, diz Ricoeur (1994, p. 23):
Agostinho vai, primeiro, parecer dar as costas à certeza de que é o passado
e o futuro que se medem. Ulteriormente, colocando o passado e o futuro
no presente, por intermédio da memória e da espera, poderá salvar esta
certeza inicial de um desastre aparente, transferindo para a espera e para
a memória a idéia de um longo futuro e de um longo passado. Mas esta
certeza da linguagem, da experiência e da ação só será recuperada depois
de ter sido perdida e profundamente transformada.

Apontando como umas das possibilidades do ato poético o plano narrativo, Aristóteles diz que “poesia é imitação”. Para o autor, “diferem [os
tipos de narrativa], porém umas das outras, por três aspectos: ou porque
imitam por meios diversos, ou porque imitam objectos diversos, ou porque imitam por modos diversos e não da mesma forma” (2000, p. 103).
A imitação, na narrativa, refere-se ao ato de selecionar os elementos
lingüísticos que irão compor o fato reportado. Como sugere Aristóteles
(2000, p. 103), “pois tal como há os que imitam muitas coisas, exprimindo-se com cores e figuras [...], assim acontece nas sobreditas artes:
na verdade, todas elas imitam com o ritmo, a linguagem e a harmonia,
usando estes elementos separada ou conjuntamente”. É interessante
ressaltar que aquilo que nós compreendemos usualmente como narrativa
é o que Aristóteles chama de simples narrativa ou narrativa mista. Ele se
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atém ao drama, que considera a mais perfeita forma de relatar um fato,
como se nota na afirmação seguinte:
É, pois, a tragédia imitação de uma acção de caráter elevado, completa e
de certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies
de ornamentos distribuídas pelas diversas partes do drama, imitação que
se efectua não por narrativa, mas mediante actores, e que, suscitando o
terror e a piedade, tem por feito a purificação dessas emoções. (aristóteles, 2000, p. 110, grifos do autor).

Dessa forma, para Aristóteles, é por meio da dramatização, da possibilidade de confronto, do diálogo eloqüente, do uso de artifícios, que uma
história pode ser contada com mais propriedade. Falando da imitação narrativa e em verso, diz o autor que o mito aí relatado deve ser estruturado
segundo a forma dramática, como na tragédia. Da mesma forma, para o
autor, é preciso respeitar a idéia de completude da ação, ou seja, apresentar
início, meio e fim, o que faz pensar na importância de situar o tempo, para
a significação daquilo que se conta. (aristóteles, 2000, p. 138).
Fiorin (2002, p. 130) diz que aquilo que não é, no caso, o tempo em
sua transitoriedade, é corporificado por meio da linguagem. Com base
em Agostinho, afirma que “dizemos a respeito do passado que foi longo
[...] e do futuro que será longo”. Por meio da língua, e de suas estratégias
corporificadas no discurso, é que o tempo pode ser vivenciado.
Na perspectiva, a narrativa se constitui no ato da imitação da realidade. Segundo Aristóteles (2000, p. 106-107), “o imitar é congênito no
homem (e nisso difere dos outros viventes, pois, de todos, é ele o mais
imitador e, por imitação, apreende as primeiras noções), e os homens se
comprazem no imitado”. É por meio da língua que o narrador se posiciona em relação ao fato narrado; o fato reportado assemelha-se ao real,
na qualidade de imitação.
Como pode, então, ser concebido o tempo? Em especial, é possível
falar de presente? Para Agostinho (2006, p. 341), “se pudermos conceber
um espaço de tempo que não seja susceptível de ser dividido em minúsculas partes de momentos, só a este podemos chamar tempo presente”.
Seguindo os questionamentos do autor, não dá para falar que o ano corrente seja presente, pois ele está dividido em meses, e estes, em semanas,
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em dias. O dia de hoje, da mesma forma, encontra-se subdividido em
horas, que não são vividas todas ao mesmo tempo. A possibilidade de
redução a frações menores persiste, pois, das horas aos minutos e assim
por diante. Presente é aquilo que se vive agora; o que vem antes é passado;
aquilo que em depois do futuro. “Esse [presente], porém passa tão velozmente do futuro ao passado, que não tem nenhuma duração. Se tivesse
alguma duração, dividir-se-ia em passado e futuro”. (agostinho, 2006,
p. 341). A questão central, reside na ausência de duração do presente:
“logo, o tempo presente não tem nenhuma duração. Onde se encontra
então o tempo que possa ser chamado de longo? O futuro? Não dizemos
certamente que é longo, porque não existe ainda. Dizemos, sim, que será
longo” (agostinho, 2006, p. 341). De maneira enfática, afirma Agostinho
(2006, p. 341): “o presente clama que não pode ser longo”. Mais uma vez,
a ênfase está na fluidez do tempo, permanecendo a indagação acerca do
presente, pois, se ele não tem extensão, como pode ser narrado?
As outras dimensões do tempo, passado e futuro, da mesma maneira
que o presente, encontram-se inquiridas pela ausência de uma duração
que possa ser medida, tangenciada. “Mas quem pode medir o tempo
passado, que agora já não existe, ou o tempo futuro, que ainda não existe, se não tiver a coragem de dizer que pode medir o que não existe?”.
(agostinho, 2006, p. 341-342). A questão diz respeito do não ser do
passado e do futuro.
Aos poucos, Agostinho (2006, p. 344) conclui não ser possível falar de
três tempos, isoladamente:
Agora está claro e evidente para mim que o futuro e o passado não existem,
e que não é exato falar de três tempos – passado, presente e futuro. Seria
talvez mais justo dizer que os tempos são três, isto é, o presente dos fatos
passados, o presente dos fatos presentes, o presente dos fatos futuros.

Essa é a proposta de Agostinho, uma temporalidade trina9, pois o
passado não é algo extinto, ele é apenas o presente que se esgotou, mas
que a todo instante é convocado a contribuir para que se entenda o
presente, ou seja, o passado é a dimensão presente das coisas passadas. O presente das coisas futuras é a antecipação, que se articula no
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presente. Por meio da antecipação, o presente se projeta para o futuro.
O presente das coisas presentes só é possível graças à articulação com
o passado e com o futuro.
Sobre a relação trina do presente, Agostinho (2006, p. 344-345) continua dizendo que “o presente do passado é a memória. O presente do
presente é a visão. O presente do futuro é a espera. [...] o futuro não existe
agora, nem o passado” Segundo esta assertiva, apenas no nível do discurso
é que o passado é rememorado e o futuro projetado. De acordo com a concepção aristotélica, a arte da imitação torna esta presentificação possível.
A dimensão temporal, para Genette (1995, p. 214-215), assume caráter determinante numa narrativa, em detrimento de aspectos espaciais,
vistos como secundários. Para o autor, é possível contar uma história
sem detalhar o local no qual ela se passa, mas é determinante que o fato
seja situado no tempo, em relação ao ato narrativo, visto que deve ser
estabelecido a partir do presente, do passado ou do futuro. Tem-se, dessa
forma, a pertinência da temporalidade no tocante ao ato de narrar, que há
tempos vem demonstrando não caber à narrativa apenas uma posição em
relação à história, elencando fatos após sua ocorrência. Fator importante
para o estabelecimento de um plano narrativo focado na temporalidade
é a capacidade de antecipação de uma ocorrência, que o autor apresenta
como narrativa “predictiva”.
Narrar, na perspectiva temporal, é falar sobre o que já não existe ou
ainda não existe. Para Ricoeur (1994),
estamos, com efeito, prontos a considerar como seres não o passado
e o futuro como tais, mas qualidades temporais que podem existir no
presente sem que as coisas de que falamos quando as narramos ou as
predizemos ainda existam ou já existam. Deveríamos, pois estar muitos
atentos às transições de Agostinho. (p. 26).

O lugar ocupado pela narrativa e, por conseguinte, pelo narrador, diz
respeito àquilo que é possível dizer sobre o tempo, em sua indissociável
relação com o passado e o futuro. Ao presente cabe a possibilidade de ser
“o lugar” desde onde se estabelece uma narrativa sobre o que passou e
aquilo que virá.
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Quanto ao presente, como o podemos medir, se não tem extensão? Nós
o medimos enquanto ele passa [...] Donde então vem ele, por onde passa
e para onde vai? Não pode vir senão do futuro, ao pode passar senão pelo
presente, e não pode acabar senão no passado. Provém daquilo que ainda
não existe, atravessa o que não tem dimensão, para mergulhar no que
já não existe. Todavia, o que medimos nós, senão o tempo tomado no
espaço?. (agostinho, 2006, p. 345).

Entre o passado e o futuro, quais seriam os vínculos possíveis para o
estabelecimento do plano narrativo? Para Agostinho (2006, p. 355), a
possibilidade advém de uma polarização entre a memória e a espera:
Quem se atreve a negar que o futuro ainda não existe? No entanto, já existe no espírito a expectativa do futuro. Quem pode negar que o passado não
mais existe? Contudo, existe ainda no espírito a lembrança do passado. E
quem nega que o presente carece de extensão, uma vez que passa em um
instante? [...] Portanto, não é o futuro que é longo, pois não existe, mas o
longo futuro é a espera do futuro. Também não é longo o tempo passado
inexistente, mas o longo passado é a longa recordação do passado.

A narrativa, desse modo, tem como base a memória, pela necessidade
de recuperar os fatos já ocorridos, e a previsão, relativa à capacidade de
antecipar o que virá. Como lembra Ricoeur (1994, p. 27), “narração, diremos, implica memória e previsão espera”. O autor se questiona sobre
o que vem a ser o recordar e define este ato como “ter uma imagem do
passado”. Se é passado, como seria possível essa permanência? “Porque
essa imagem é uma impressão deixada pelos acontecimentos e que permanece fixada no espírito”.
Sobre a previsão, Ricoeur aborda a importância da espera e de seu
papel antecipador:
É graças a uma espera presente que as coisas futuras estão presentes a
nós como porvir [...] A espera é assim análoga à memória. Consiste numa
imagem que já existe no sentido de que precede o evento que ainda não
é [...]; mas essa imagem ainda não é uma impressão deixada pelas coisas
passadas, mas um “sinal” e uma “causa” das coisas futuras que assim
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são antecipadas, pré-percebidas, anunciadas, preditas, proclamadas
antecipadamente. (1994, p. 27).

Tem-se, dessa forma, que o presente assume importante papel de
articulador da temporalidade. A ele cabe tornar presente o que se passou,
por meio da memória; e no hoje, presentificar, por meio da antecipação,
o porvir. Entre o rememorar e o antecipar, articula-se a narrativa do
presente. Pois, segundo Ricoeur (1994),
confiando à memória o destino das coisas passadas e à espera das coisas
futuras, pode-se incluir memória e espera num presente ampliado e dialetizado que não é nenhum dos termos anteriormente rejeitados: nem o
passado, nem o futuro, nem o presente pontual, nem mesmo a passagem
do presente. (p. 28).

Para Fiorin (2002), a partir do momento em que Agostinho centra seus
questionamentos, por exemplo, nas imagens antecipantes, ele muda seu
interesse do tempo físico e encaminha-se para reflexões acerca do tempo
lingüístico. Como sugere o autor: “a linguagem não somente é a prova de
que o argumento cético não subsiste, mas também é o que propicia ao
homem a experiência temporal, na medida em que só quando o tempo é
semiotizado pode o ser humano apreendê-lo e medi-lo”. (p. 139).

O triplo presente da narrativa jornalística
Tomando por referência as reflexões propostas por Ricoeur (1994),
Garcin-Marrou (1996) realiza um estudo sobre o modo como o jornalismo
realiza a representação do acontecimento. De maneira específica, a autora
busca entender a importância da perspectiva temporal para a organização
e apresentação do discurso jornalístico, o que implica refletir sobre o que
vem a ser a atualidade na narrativa jornalística.
De início, para Garcin-Marrou, é preciso que se entenda o evento
como
se inscrevendo sobre uma memória social, política e histórica: esta
[história], desempenha uma papel para a compreensão e a designação
do próprio acontecimento. Este [acontecimento], não surge num vazio
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histórico; ele se articula a um passado que tem uma carga de significações
e que dá forma a sua percepção atual. (1996, p. 49).

Na proposta da autora, a percepção do acontecimento não pode acontecer de maneira isolada, como se o fato despontasse num dado momento,
desconectado de todo o contexto. Se o fato é resultante de um processo
histórico, da mesma forma, sua percepção também o é.
Garcin-Marrou (1996) afirma que a inscrição do acontecimento num
fundo histórico apresenta dois problemas. Por um lado, a narrativa de
um fato implica entender o processo por meio do qual um acontecimento
passa à categoria de informação. Por outro lado, como se dá a atribuição
de valor a um acontecimento, o que faz um fato sair do fluxo informativo e passar à categoria de acontecimento. “Quando um acontecimento
aparece como tal na primeira página de um jornal, a estruturação de seu
relato e a atribuição de seu valor já foram efetuados, de modo quase simultâneo”. (garcin-marrou, 1996, p. 49).
A inscrição de um acontecimento em uma memória, segundo GarcinMarrou (1996, p. 49), confere a ele uma estrutura temporal específica,
pois: “acontecimento não é apenas um ‘surgimento’ na atualidade; sua
definição articula as dimensões do passado, do presente e do futuro”. O
objetivo da autora é verificar como se articula a estrutura temporal no
texto jornalístico, especificamente na cobertura sobre a Irlanda do Norte10,
sendo que o texto, na concepção da autora, é o resultado de um tensionamento entre a história e atualidade.
Para que se proceda à passagem de um fato à categoria de informação
ou o relato do acontecido, o narrador deve, antecipadamente, ter identificado suas circunstâncias, duração, atores etc11. Para tanto,
o narrador deve controlar aquilo que chamaremos, para retomar os termos
de Paul Ricoeur, as ‘estruturas de inteligibilidade’ [o que permite compreender
o fato como referenciável] o jornalista deve, para isso, conhecer a situação
social e política na qual se produziu o acontecimento [...] esta situação está
intimamente ligada à história e à memória. (garcin-marrou, 1996, p. 50).

A menção que a autora faz a Ricoeur (1994) refere-se ao tecer da intriga, visto que ele só será possível a partir de um conhecimento íntimo
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dos fatos envolvidos, bem como da capacidade de articulação desses fatos
uns com os outros. A tessitura da intriga, ou o agenciamento dos fatos, é
uma reflexão de Ricoeur baseada em Aristóteles (2000) e seu conceito de
imitação da realidade, ou mimese.
Como descreve Aristóteles (2000):
O poeta é imitador, como o pintor ou qualquer outro imaginário; por isso,
sua imitação incidirá num destes três objectos: coisas quais eram ou quais
são, quais os outros dizem que são ou quais parecem, ou quais deveriam
ser. Tais coisas, porém, ele as representa mediante uma elocução que
compreende palavras estrangeiras e metáforas e que, além disso, comporta múltiplas alterações, que efectivamente consentimos ao poeta. (p.
143, grifos nossos).

A realidade das coisas, passadas, presentes e futuras (imaginadas),
aparece na organização da narrativa como base para que se entenda o processo de mimese que, para Ricoeur (1994), está dividido em três: mimese
i, mimese ii e mimese iii. Entendendo-se a mimese como a imitação ou
a representação da ação, diz Ricoeur (1994, p. 60) que “a imitação ou a
representação é uma atividade mimética enquanto produz algo, a saber,
precisamente a disposição dos fatos pela tessitura da intriga”.
No conjunto das três mimeses12, o que interessa aqui é a segunda mimese, ou a configuração, por ela ter uma posição intermediária, desempenhando uma função de mediação (ricoeur, 1994, p. 102), ocupando
papel determinante entre a primeira mimese, a prefiguração (que acontece
no âmbito do enunciador) e a refiguração (junto à instância destinatária).
A posição central diz respeito à organização textual propriamente dita,
seguindo-se a lógica aristotélica, na qual a narrativa prevê o agenciamento dos fatos. Por meio da ação criativa, o mundo toma forma; ele é
configurado.
Ricoeur (1994, p. 103) aponta três motivos que tornam a intriga
mediadora: inicialmente ela realiza uma ação de intermédio entre os
fatos individualizados e uma narrativa tida como completa. Deste ato
mediador, a partir de um contexto plural, ou uma simples sucessão de
eventos, é retirada uma história vista como sensata, ressaltada desde um
caráter unificador, tornando-a uma narrativa. A tessitura da intriga aí é
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vista como a mediação entre acontecimentos e história narrada, sendo
uma operação criativa, capaz de extrair a configuração de uma simples
sucessão de eventos.
Num segundo momento, surge a necessidade de que aconteça a integração coerente da narrativa, advinda da realidade de a intriga estar
aberta para abarcar os vários incidentes, como os lamentáveis, aterrorizantes, o reconhecimento daquilo que se negligenciava etc. A junção de
tais elementos deve assumir um caráter integrador, tendo-se em vista
a necessidade de que a narrativa seja inteligível, fazendo com que seja
mediadora entre os acontecimentos e a história contada, pois, como
lembra Ferreira (1999, p. 88), “uma história contada é mais do que uma
enumeração ou uma sucessão de eventos”.
A intriga é mediadora ainda por uma terceira razão, referente aos seus
caracteres temporais próprios, basilares para a dinâmica constitutiva da
narrativa. (ricoeur, 1994, p. 104). Para a consolidação do plano narrativo
e a tessitura da intriga, combinam-se, em diferentes proporções, duas
dimensões temporais, uma cronológica e outra não-cronológica. A cronológica refere-se à dimensão episódica, caracterizando a história como
sendo constituída por acontecimentos. A dimensão não-cronológica é a
configurante, permitindo a transformação dos acontecimentos em história. Pelo ato configurante, põe-se em relação os “incidentes da história” e,
a partir da diversidade de ocorrências, retira-se a unidade de uma totalidade temporal, que passa a ser o tempo da narrativa, ou o tempo narrado,
com elemento unificador do plano narrativo, ou o tempo semiotizado.
Quanto ao discurso jornalístico, segundo Garcin-Marrou (1996, p. 50),
para que um fato possa passar de acontecimento a informação, o jornalista
deve dominar o contexto sócio-político, pois o simples fato de saber o que
aconteceu não lhe dá sustentação para a tessitura da intriga. É nesse sentido que a mimese ii, ou a configuração, ganha importância, pois permite
reunir os fatos, que, num primeiro olhar, podem parecer isolados, mas
lhes confere uma unicidade narrativa. Conforme diz Aristóteles (2000,
p. 138), a imitação narrativa deve ser constituída “por uma ação inteira
e completa, com princípio, meio e fim, para que, una e completa, qual
organismo vivente, venha a produzir o prazer que lhe é próprio”.
Com o intuito de estabelecer critérios quanto ao planto narrativo,
Aristóteles (2000, p. 139) afirma que as narrativas históricas não devem es-
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tar preocupadas com a exposição de uma ação única, mas sim de um tempo
único, elencando-se os eventos ocorridos aos personagens aí envolvidos.
O tempo surge como elemento agregador, segundo o plano narrativo, pois
os eventos relacionam-se uns com os outros apenas casualmente.
É nesse sentido que Garcin-Marrou (1996, p. 52-53) chama atenção
sobre a relevância da memória histórica para a organização do plano
discursivo do jornalismo, pois os relatos informativos tomam forma num
contexto histórico. Se, para a conformação da intriga, é necessário lançar
raízes no passado, da mesma forma, o relato do acontecimento pressupõe
o entendimento do presente. É pela articulação passado-presente que
a narrativa pode ser conformada, pois o relato do presente, do que se
passa agora, a todo instante se remete (e nos remete) ao passado, o que
faz pensar que o surgimento do acontecimento não é a única dimensão
temporal posta em marcha no campo da informação.
As reflexões de Agostinho (2006), retomadas por Ricoeur (1994),
centradas no triplo presente, a saber: o presente das coisas passadas, o
presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras, constituemse base da narrativa jornalística. O presente das coisas passadas refere-se
à concepção histórica, que, em sentido amplo, deve ser revisitada, pois
é a historicidade dos fatos que agrega sentido, atualizando o ocorrido,
que pode ser apresentado reinvestido de significados. O presente das
coisas presentes é o fato enquanto tal; é o anúncio ou apresentação de um
acontecimento. O presente das coisas futuras refere-se à influência no
porvir que o acontecimento narrado pode fazer ressoar. O evento narrado
é capaz de antecipar realidades, que podem ou não se concretizar, mas
a idéia da previsibilidade lança o leitor num movimento de espera, com
base nas expectativas apresentadas.
Se o tempo do jornalismo é o presente, o agora, que coloca ocorrido
e leitor num mesmo cenário, é inegável que, a todo o momento, este
presente presentifica fatos passados, determinantes para a fundamentação daquilo que se apresenta como surgindo no instante atual. Quando
considerada a perspectiva contratual da comunicação, na qual se valoriza
“aquilo que surge agora”, pode-se, por equívoco reducionista, interpretar
tal constação como a preponderância do atualismo. No entanto, o discurso, ao lançar suas bases no passado, confere profundidade aos fatos, o
que dá densidade ao presente. Da mesma forma, o presente densificado
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pela perspectiva histórica prolonga-se sobre o futuro, conferindo ao atual
também a dimensão futura, fazendo que, por meio do fato apresentado,
o leitor transite do passado ao futuro, tornado próximo à medida que as
expectativas dizem respeito a projeções estabelecidas a partir do agora.
O tempo do relato jornalístico é o atual, aquilo que está na ordem
do dia, mas, segundo o plano narrativo, o agenciamento dos fatos é determinante para a articulação dos tempos. Dessa feita, assume-se que o
triplo presente é o tempo do relato jornalístico por excelência. A noção de
temporalidade trina permite que o acontecimento se torne inteligível, e o
leitor se veja incluído não num simples relato, mas num planto narrativo,
compreendendo-se passado, presente e futuro. A questão daí advinda
diz respeito às estratégias usadas pela mídia para apresentar ao leitor o
plano narrativo, assentado num presente trino e nas possibilidades de
criar, junto ao leitor, a crença de estar sobre a cena que se desenrola e diz
respeito a sua vida.

EFEITO DE REAL: DA LITERATuRA AO JORNALISMO Ou DE uMA
TRADIÇÃO A OuTRA
A apresentação do real é a condição necessária que justifica a existência
do jornalismo. É importante ressaltar que tem havido divergência quanto
a essa capacidade, ora vista como absoluta13, ora com parcimônia, uma
vez que todo relato constitui uma versão dos fatos. O uso da fotografia,
por exemplo, despontou como importante ferramenta para a construção
de efeitos de sentido de real, o que é conseguido pela plasticidade fotográfica e seu caráter de testemunho imagético. É interessante ressaltar,
ainda, que a fotografia pode ser vista como fazendo parte de um duplo
movimento: por um lado, entendida como um regime de significação; de
outro, a fotografia tal como apropriada pelo discurso jornalístico.
Numa perspectiva histórica, a fotografia tem se apresentado como
capaz de se aproximar do real, pois concilia natureza e cultura, presença
e ausência; é capaz de marcar tanto a continuidade quanto a descontinuidade. A fotografia tem a capacidade de repetir aquilo que jamais irá se
reproduzir, fazendo o objeto desaparecer. (floch, 1986, p. 14).
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De maneira dicotômica, a fotografia pode ser tanto vista como auxiliar
das ciências e das artes como uma arte em si mesma. Essa polarização
quanto aos usos da fotografia permite que se pense acerca do hiato entre
aquilo que se chama “realidade” e suas representações, ou melhor, as
possibilidades de representação do real. Para Floch (1986, p. 16), quando
a fotografia assume um caráter testemunhal, ela é investida de valores
práticos, sendo vista como documento, prova e lembrança; na perspectiva das artes, é investida de valores utópicos14, representando a beleza e
as buscas a ela associadas.
Aqui, na tentativa de lançar vários olhares sobre os processos de construção de efeito de sentido de real e de como ele é agregado ao discurso
jornalístico, duas tradições semióticas são apresentadas. De um lado
Floch, que toma a vertente do pensamento greimasiano, advindo, por
sua vez, das contribuições de Saussure. A ênfase aí está nos processos
de significação e de leitura, como proposto por Saussure pela dicotomia
entre língua (fato social) e fala (ato individual) (dubois, 1997, p. 261).
Numa outra corrente estão os estudos a partir da chamada “tríade sígnica” ou os três modos de funcionamento do signo em relação ao objeto ou
referente. Estes, nomeados por Peirce como ícone, índice e símbolo colaboram sobremaneira para o entendimento das categorias de representação do
real. O índice diz respeito a um mecanismo de indicação, mantendo com o
elemento representado uma relação de proximidade. Dessa forma, fumaça
é a representação indicial do fogo; não há, portanto, semelhança nem convenção com o representado. (dubois, 1997, p. 338). O símbolo representa
uma relação numa determinada cultura, resultando de uma convenção,
como a balança que simboliza a justiça. (dubois, 1997, p. 549).
Dentre as formas de representação, a que mais parece se aproximar do
real é o ícone, pois estabelece uma relação com seu objeto, pautada pela
semelhança, ainda que não seja uma reprodução ponto por ponto. Já não
há limite de separação entre o signo e seu objeto, visto que, em função
da semelhança, os limites são borrados e eles se misturam. Como diz
Santaella (2000, p. 115), “num lapso de tempo, o sentimento é sentido
como se fosse o próprio objeto”.
É nesse sentido que a iconicidade é vista como o resultado da produção de um efeito de sentido do “real”. A iconicidade é a representação
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pretensamente direta do objeto em questão e que, por esta passagem direta, sem uma mediação que afasta o signo de sua representação, pode-se
dizer que ela seja a simulação do real. “É no interior de uma cultura, no
quadro de uma economia de atitudes em relação a diferentes sistemas
de expressão e de significação, que pode se compreender a iconicidade”.
(floch, 1986, p. 28).
Para Floch (1986, p. 31), nos caminhos da semiótica, interessa mais
a iconização, em detrimento da iconicidade. A iconização tem por base
os procedimentos de fazer parecer “real”, tendo na relação enunciativa
uma forma particular de contrato fiduciário, fazendo que o enunciatário
julgue ser a “realidade” o elemento enunciado. Dessa feita, são vários os
efeitos de sentido possíveis: de realidade, de surrealidade, de irrealidade,
de hiper-realidade etc. Ao jornalismo, torna-se basilar a busca de efeito
de sentido de realidade.
Num artigo seminal, intitulado “O efeito de real”, Barthes (1984, p.
131) discute a inclusão de elementos na narrativa que façam parecer ou
simular o real. Para ele, de maneira paradigmática, podem ser observadas
duas obras: num texto de Flaubert aparece um barômetro; numa descrição histórica de Michelet, aparece uma delicada porta15. Barthes chama a
atenção para o fato de que, na lógica de uma análise estrutural, os referidos elementos podem parecer estranhos, visto não apresentarem uma
relação direta com a seqüência dos acontecimentos, podendo parecer até
mesmo supérfluos ou soltos.
Qual seria, então, a função dos elementos apontados pelo autor em
cada uma das narrativas? Por meio da inclusão de objetos aparentemente
estranhos, dissonantes, visto não serem da ordem do previsível, conferese um tom de realismo aos textos, ou maior realidade, no caso do texto
histórico. A representação direta do relato, ou o real tal como acontecido,
aparece como uma resistência ao sentido ou à possibilidade de gerar vários sentidos, devendo indicar o vivido. Para Barthes (1984, p. 135), é
como se, por uma exclusão de direito, aquilo que vive não pudesse
significar — e reciprocamente. A resistência do “real” [...] à estrutura é
muito limitada na narrativa fictícia, construída, por definição, de acordo
com um modelo que, nas suas grandes linhas, não conhece outras exigências para além das do inteligível; mas esse mesmo “real” torna-se
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a referência essencial da narrativa histórica, que supostamente relata
“aquilo que aconteceu realmente”: que nos importa então a infuncionalidade de um pormenor, a partir do momento em que ele denote “aquilo
que aconteceu”?

Dentre as posições ocupadas pela fotografia, segundo Floch (1986, p.
20-24), destacam-se a referencial, a oblíqua, a mítica e a substancial. Para
as reflexões ora propostas, torna-se mais relevante situar a fotografia referencial, por ser vista como resultado de uma técnica que busca dar fala
ao mundo, oferecendo ao leitor uma posição testemunhal. A fotografia é
entendida como mediadora entre o público e outras realidades.
Para Barthes (1984, p. 153), dentre os elementos que podem “autenticar” o real de forma objetiva está a fotografia, pois ela pode apresentar
um testemunho “bruto”, da mesma forma, a reportagem16, a exposição de
objetos antigos etc. O que se afirma, por meio desses exemplos, em última
instância, é que o real se basta a si mesmo. Os elementos enunciam a sua
própria história, sendo suficiente o ter-estado-ali das coisas.
O ter-estado ou a idéia de ter-estado também pode ser conseguido
pela função referencial, que se refere à mensagem centrada no contexto. (dubois, 1997, p. 513). A relação direta com o real é construída pela
semiose pois, como lembra Compagnon (2001, p. 109), o referente não
é um dado preexistente, mas um produto dos processos de significação/
da semiose.
Estamos perante aquilo a que se poderia chamar a ilusão referencial. A
verdade desta ilusão é a seguinte: suprimido da enunciação realista a título
de significado de denotação; com efeito, no preciso momento em que estes pormenores parecem notar directamente o real, eles não fazem mais,
sem o dizerem, do que significá-lo; o barômetro de Flaubert, a portinha
de Michelet não dizem afinal de conta senão isto: nós somos o real; é a
categoria do real [...] que é então significada; em outras palavras, a própria
carência do significado, em proveito exclusivo do referente, torna-se o
próprio significante do realismo: produz-se um efeito de real, fundamento
desse verossímil inconfessado que forma a estética de todas as obras correntes da modernidade. (barthes, 1984, p. 136, grifos do autor).
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Sobre esta relação, diz Compagnon (2001, p. 118):
A ilusão referencial, dissimulando a convenção e o arbitrário, é a ainda um
caso de naturalização do signo. Pois o referente não tem realidade, ele é
produzido pela linguagem e não dado antes da linguagem etc. [...] O signo
se apaga diante (ou atrás) do referente para criar o efeito de real: a ilusão
da presença do objeto.

A ilusão referencial, ou a simulação de ancoragem no real, possibilita
envolver o fato narrado numa aura de realidade, assegurada pelos elementos que indicam a ligação entre aquilo que é relatado e sua configuração,
na forma de narrativa. Como resultado, tem-se a ilusão de estar diante do
real ou a ilusão da presença do objeto/questão reportada.
No caminho das simulações, o efeito de real também pode ser estimulado pela iconização, visto ser esta a capacidade de representação direta
do signo. À narrativa jornalística compete a busca de uma representação
clara daquilo que é reportado, permitindo que o fato apresentado esteja o
mais próximo possível do real. Por vezes, a noção de realidade está intrinsecamente associada ao universo midiático, em que, num escalonamento
da mídia quanto à apresentação do real, a televisão tem supremacia, por
exemplo, sobre o impresso, pela exibição de imagens. A partir do senso
comum, é freqüente se ouvir: “sim, é verdade, eu vi na tv”.
O relato jornalístico, quanto mais tenta se aproximar do real, simula
este real, na medida em que é capaz de oferecer as provas do real retratado. Além do testemunho de quem relata, a fotografia permitiu avanços
nesta seara. Da mesma forma, a televisão, pela oferta de imagens, mostra
o real com maior detalhamento. Numa perspectiva de convergência midiática, tanto a ilusão referencial quanto a inconização despontam como
características determinantes de novas narrativas.

Simulação de contato – simulação do atual
Sobre o discurso jornalístico, quanto a sua organização no intuito de
promover um efeito do real, é importante notar os vários estratagemas,
para que ele não apenas represente o real, mas esteja ancorado de fato no
real. Como exemplo, o recurso das aspas, chamado citação direta, que
confere ao texto o sentido de discurso direto, recurso usado para provocar
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efeito de sentido de real, de reprodução da fala tal como se deu “no real”.
Se a referida fonte disse exatamente aquilo, naquela ordem e naquele
contexto, já não interessa, “nada mais importa, pois a ilusão da realidade
foi conseguida”. (barros, 1990, p. 59-60).
Outro recurso importante apontado pela semiótica de extração greimasiana é a ancoragem. “Trata-se de atar o discurso a pessoas, espaços
e datas que o receptor reconhece como ‘reais’ ou ‘existentes’, pelo procedimento semântico de concretizar cada vez mais os atores, os espaços
e o tempo do discurso, preenchendo-os com traços sensoriais que os
‘iconizam’, os fazem ‘cópias da realidade’”17 (barros, 1990, p. 60). Por
meio desse recurso, o discurso não apresenta apenas uma narrativa, mas
oferece ao leitor elementos essenciais para situar o lugar onde se desenvolve a história, a temporalidade e marcações que asseveram a existência
dos partícipes. O discurso tem uma procedência comprovada e esses
elementos passam a compor o cenário do discurso.
Com o advento do Webjornalismo surge o desafio de se pensar quais
são os novos critérios de noticiabilidade que, por um lado, passam a marcar o modus operandi dessa esfera; por outro, reconfiguram as concepções
acerca do efeito de sentido propostas pelas especificidades dessa narrativa
jornalística. Tanto os dispositivos de enunciação como os constrangimentos discursivos operacionalizam uma nova discursividade, tendo
por referência as expectativas quanto às potencialidades da narrativa via
Web. Dentre tais desdobramentos, um novo valor-notícia está associado
ao tempo, mais precisamente à noção de tempo real.
Para Franciscato (2004, p. 27), com base em Meditsch (2001), podese falar em duas noções de tempo real. Num primeiro momento, restrito
à modalidade de produção e veiculação de programas que, por vezes,
simulam a idéia de transmissão ao vivo.
A outra noção de tempo real se situa na dinâmica de produção de conteúdos
em fluxo contínuo, particularmente no movimento de alimentação constante de notícias e sua fragmentação pela programação diária (às vezes nas 24
horas do dia), seja em rádio, televisão ou Internet. Esta segunda perspectiva
induz o leitor a pensar que, se a disponibilização é contínua, a produção
contínua também, o que significaria mais pessoas produzindo mais conteúdos decorrentes de um envolvimento direto com mais situações, eventos ou
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temas — seqüência indutiva que tende a não se comprovada na averiguação
de experiências práticas. (franciscato, 2004, p. 27-28).

O mais relevante, na perspectiva dos efeitos de sentido, é a expectativa
quanto aos elementos que podem ser empregados para conferir a noção
de realidade. O que importa, na verdade, é a criação de uma ilusão do real,
ou o efeito de sentido produzido. Como lembra Franciscato (2004, p. 30),
“na verdade, o ‘ao vivo’ não é apenas uma tecnologia de transmissão, mas
igualmente uma nova estratégia de sentido ou modo de interação, em
que evento, jornalista e público agem em simultaneidade”. Vale ressaltar,
contudo, que os interlocutores continuam em posições assimétricas, mas
a idéia de partilha das estratégias contribui para o estabelecimento de
um outro efeito de sentido, no qual a realidade é “montada” em parceria
entre jornalista e público.
Essa nova forma de usar o tempo presente, o atual, a atualidade, a
atualização, reflete o emprego das tecnologias para a reorganização de um
discurso. Técnica similar pode ser observada na organização discursiva
do jornalismo impresso, como no caso dos títulos, que usam os verbos
no tempo presente, mesmo em se tratando de assuntos que ocorreram
numa outra temporalidade.
A noção de presente proposta pelo jornalismo passa a ser operacionalizada pelo sentido de instantaneidade, o que reflete o desejo de ausência de
um lapso de tempo entre a ocorrência de um fato, sua coleta, transmissão
e recepção. Tem-se, daí, que a velocidade e a aceleração apresentamse como variáveis temporais decorrentes de novas concepções técnicas,
especialmente no jornalismo. (franciscato, 2005, p. 114).
Pensar a organização das novas mídias pode resultar num exercício
de constante adequação conceitual, para tentar abarcar uma situação
que não é estanque, e que, ao movimentar-se, requer ajustes para ser
plenamente compreendida. Na tentativa de definir o que é uma nova
mídia, podemos optar pelo entendimento de uma mídia como artefato
cultural, surgindo como possibilidade imaginativa e de operacionalidade
tecnológica. (manovich, 2005).
Seguindo essa perspectiva, uma nova mídia é aquela que abre novos
caminhos estéticos e permite criar estratégias de produção, circulação
e recepção de sentido, mas que também pode dialogar com as que a
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precederam. Essa possibilidade de conjugação midiática é o que tem
sido experimentado pela prática de jornalismo na Internet que, pelo
processo de digitalização da informação, vem se descolando de práticas
mais compartimentalizadas, como a do impresso, do rádio e da televisão,
para ambientes em que há o diálogo entre essas práticas. Palacios (2005)
lembra que o jornalismo impresso, há tempos, vem usando num mesmo
discurso, distintos gêneros, tais como gravuras, charges e fotos.
A mídia se coloca numa posição de relatar fatos e, por meio de artifícios, cria, junto ao leitor, o sentimento de proximidade com a instância
de produção, por meio daquilo que é relatado e pela forma como se estabelece o relato. As dimensões tempo e espaço (charaudeau, 1994, p. 11)
colaboram decisivamente para lastrear o leitor e o fato narrado, ancorado
num quadro de pertencimento ao real.
O processo de enunciação não é estático na estrutura midiática, mas
é potencializado pelas inovações tecnológicas, que disponibilizam outras
possibilidades a esse fazer. Numa ação em que se observa a convergência
colaborativa entre instâncias midiáticas, como é o caso do jornal impresso
que remete ao portal18, o leitor pode encontrar elementos paratextuais19
que complementam a notícia. Dessa forma, são disponibilizados ao leitor
o fato jornalístico e o processo de feitura da notícia.
Cada inovação tecnológica traz um discurso segundo o qual é possível representar a realidade de um modo inovador20. “Argumentase, tradicionalmente, que as novas representações são radicalmente
diferentes daquelas possibilitadas pelas antigas tecnologias; que as
atuais são superiores; que elas permitem um acesso direto à realidade”.
(manovich, 2004). Dessa forma, toda inovação tecnológica na área da
comunicação faz surgir um discurso sobre a representação social da
realidade. Os pontos principais dizem respeito à capacidade de inovar
quanto a essa representação.
Uma nova tecnologia é um avanço a partir do momento que se afasta
de sua precedente no quesito possibilidade de acesso a uma realidade,
como é o caso da fotografia, que inova, desde suas origens aos dias atuais,
indo da representação estática da realidade, segundo a etimologia (escrita
por meio da luz), a uma realidade que pode ser esquadrinhada com um
detalhamento cada vez maior. A fotografia digital pode nos levar a pensar numa representação que conduz a um embate entre o realismo e o
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pós-realismo, visto que a digitalização permite o tratamento da imagem
(ajustando cores, contrastes, ângulos etc.), o que oscila entre o aprofundamento em uma realidade, permitido pelo aprimoramento tecnológico,
e a superação ou descolamento entre a realidade e sua representação.
Em vez de conceber as modernas tecnologias sob o ponto de vista
de representação da realidade, numa evolução linear, Manovich (2004)
assegura que é preferível pensar nas distintas possibilidades estéticas de
representação do real. As inovações tecnológicas não apenas conduzem
a inovações quanto a essas formas de representação, mas também ativam
determinados impulsos estéticos presentes já num passado tecnológico e
que eram limitados pela capacidade técnica.
Para ilustrar as novas possibilidades de representação do real, o autor
compara dois modos de produção cinematográfica que se constituem
em dois tipos de representação estética: um centrado no filme como seqüência de efeitos especiais, pressupondo um estágio de pós-produção;
outro, centrado na autenticidade e imediaticidade, em detrimento do
uso de efeitos especiais, o que é possibilitado, por exemplo, pelo uso de
equipamentos dv (Vídeo Digital)21.
A arte e a mídia modernas operam representando amostras da realidade, ou seja, fragmentos da experiência humana. Sob a perspectiva digital
de registro e arquivo, a capacidade de representação pode ser expandida,
em detrimento da mera reprodução desses fragmentos. Para Manovich
(2004), “isso se refere à granularidade do tempo, granularidade da experiência humana, e também àquilo que pode ser chamado ‘granularidade
social’ (isto é, o indivíduo representado em sua relação com os outros)”.
Nesse sentido, o Webjornalismo, pelo uso dos recursos da Web, permite um discurso que se aproxima mais do real, visto que pode mostrar
pedaços de realidade, sem um corte temporal tão grande entre o acontecimento e sua divulgação, bem como o uso de imagens, áudio, vídeo
de quem testemunhou o ocorrido. Da mesma forma, o ponto de vista, ou
o depoimento de quem presenciou o ocorrido, ou mesmo de quem quer
opinar, pode ser agregado àquele discurso, conferindo um maior sentido
de realidade ao fato.
Se a novidade e o atual estão no cerne dos critérios de noticiabilidade,
no Webjornalismo esses são os valores fundamentais, no que diz respeito
aos desejos operacionalizados pelas inovações tecnológicas. A idéia de
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notícia em fluxo contínuo é portadora de expectativas basilares para a
consolidação do efeito de sentido específico dessa modalidade discursiva na Web. O efeito de sentido de real despertado pelo Webjornalismo,
por sua vez, atua decisivamente para que o leitor entre no processo comunicacional, pois a mídia é vista como sendo capaz de colocá-lo em
contato com os fatos; mais do que um mero espectador, ele acredita
poder interagir com a realidade. A mudança é causada por essa noção de
temporalidade simultânea, criadora da expectativa de situar o leitor no
desenvolvimento de fato.
A questão daí decorrente é que a relação do indivíduo com a informação midiática, disponibilizada num ambiente interativo como a Internet,
pode tomar um outro rumo. Ao acessar a notícia, a idéia de estar diante
do real pode ser fortalecida, visto que há possibilidades não apenas de ver
e ler, mas de participar do desdobramento e da apresentação dos fatos.
Embora o destinatário nem sempre esteja sobre a cena onde se desenrolam
os fatos, há vários recursos que podem produzir um simulacro de contato,
assegurando o sentido de real, fator decisivo para a adesão do indivíduo
ao processo comunicacional.
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