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RESUMO:  A partir  de  exemplos  extraídos  do  Jornal  Nacional  em  2010  (matérias 
especiais sobre jogadores da seleção e outras, cotidianas) o artigo busca realizar uma 
revisão  crítica  do conceito  de  ficção.  Para  isso,  aproxima-se  à  abordagem feita  por 
autores como Thomas Pavel e Umberto Eco que, ao introduzirem a noção de "mundos 
possíveis",  postulam  uma  "teoria  referencial  da  ficção",  que  propõe  uma  outra 
abordagem da ficcionalidade,  inserindo-a num contexto comunicacional mais amplo. 
Assim, menos que um esforço classificatório em situar a ficção como um problema de 
gêneros  fechados,  o  artigo propõe a  análise  de algumas matérias  do JN para  tentar 
entender como se dá a articulação de diversos elementos usados para apresentar um 
ordenamento coerente de mundos.
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Uma bola  de  futebol  digitalmente  criada,  antropomorfizada,  cujos  os  gomos 

representam  cada  um  dos  vinte  e  três  jogadores  da  seleção  brasileira  de  futebol 

convocados para a Copa do Mundo de 2010 surge na tela. De repente, um dos gomos se 

"aproxima" (a profundidade de campo é ilusória) e nele surge a imagem da foto de um 

bebê.  A trilha  sonora é  suave,  emprestada do filme  O Fabuloso Destino de   Amélie   

Poulain. Em  seguida,  brotam  mais  fotos  da  criança,  numa  espécie  de  travelling 

fotobiográfico,  num espaço criado digitalmente,  que autentica a  narração em  off.  O 

fluxo de imagens é contínuo e se assemelha a uma obra de "ficção".  No entanto,  o 

conjunto de imagens descritas acima trata-se de uma reportagem do Jornal Nacional, da 
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Rede Globo. A que serve esse tipo de ficcionalização e como ela tensiona e, ao mesmo 

tempo, constitui o mundo possível de que a realidade do JN é fruto? É desse cruzamento 

entre ficção e não-ficção que esse artigo se ocupará.

Em um conto intitulado Do rigor na ciência3, Borges comenta sobre um império 

em que a arte da cartografia havia atingido tamanha perfeição, que o mapa de uma única 

província ocupava toda uma cidade e o mapa do império,  toda a província.  Com o 

tempo,  tais  mapas  foram  considerados  desmedidos,  pois  já  não  eram  capazes  de 

satisfazer o ímpeto representacional dos cartógrafos  da região que,  então,  decidiram 

construir um mapa que tivesse o tamanho do império e que coincidisse pontualmente 

com ele. No entanto, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil 

e o desprezaram, deixando-o à sorte das intempéries do sol e do inverno.

Por  sua  vez,  em  Jornal  Nacional:  Modo  de  Fazer  (2009),  William  Bonner 

afirma que o objetivo diário perseguido à exaustão por seu telejornal é o de “mostrar 

aquilo  que  de  mais  importante  aconteceu  no  Brasil  e  no  mundo  naquele  dia,  com 

isenção, pluralidade, clareza e correção” (BONNER, 2009, p.25). Assim, o telejornal 

funcionaria como um grande atlas dos acontecimentos do mundo que, separados por 

critérios de relevância, deveriam ser apresentados ao espectador de forma fiel e coesa, 

como um mapa em escala real. A reflexão proposta pelo escritor argentino, bem como o 

objetivo  do  JN  nos  oferecem um ponto  de  partida  interessante  para  começarmos  a 

refletir e avançar sobre o papel da apresentação do real na linguagem e suas relações 

com a ficção.

Esse debate em torno do par real/ficção, longe de ser recente, é algo que vem 

suscitando discussões nas mais diversas disciplinas. Das ciências exatas, passando pela 

Literatura e também pelo Jornalismo esse é um tema de destaque e motivo de muitos 

trabalhos  que  tentam decifrá-lo  e  abarcá-lo.  No entanto,  é  nas  teorias  literárias  que 

encontramos  uma  preocupação  maior  com  as  questões  relacionadas  às  narrativas 

contemporâneas.  Por  isso,  partimos  da  Literatura  para  relacionar  e  adaptar  seus 

conceitos  e  ferramentas  ao  Jornalismo.  Isso  nos  parece  pertinente  porque,  se  em 

paradigmas anteriores, a temática da ficção estava centrada nos aspectos meramente 

formais dos textos, a problemática passa, nas teorias mais modernas, a ser um tema de 
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central  importância  para  terrenos  mais  abrangentes  no  âmbito  da  comunicação, 

inclusive o jornalismo. 

Esse crescente interesse pelos estudos da ficção se deve, em boa medida, ao que 

se convencionou chamar de "crise da literariedade". Tal fenômeno, iniciado na segunda 

metade  do  século  XX,  pode  ser  percebido  a  partir  de  pesquisas  de  autores  como 

Todorov, Gianfranco Bettetini e Walter Mignolo, cujos trabalhos assumiam uma mesma 

perspectiva:  considerar  a dimensão pragmática na análise  semiótica,  afastando-se da 

ideia da "obra em si mesma". Como postula Pozuelo Yvancos (1994), "o interesse da 

teoria literária atual pela ficcionalidade situa-se nesta troca de paradigma teórico que 

substitui  uma poética da mensagem-texto por uma poética da comunicação literária" 

(tradução nossa). Nesse sentido, a visada teórica contemporânea problematiza a ideia 

rígida de caráter estrutural do sentido textual e considera que o campo do ficcional está 

para além das fronteiras da literatura, sendo mais amplo do que ela. 

Como  aponta  Marcela  Farré  (2004),  antes  desse  giro  pragmático  da  teoria 

literária,  o  debate  ficção/realidade  concentrava-se,  sobretudo,  numa  perspectiva 

metafísica,  em  termos  de  um  estatuto  lógico  da  verdade/não  verdade  do  discurso, 

estando assim, à margem da retórica da realidade. Já essa nova concepção da ficção é 

capaz de abarcar os vários níveis textuais e superar as concepções estilísticas e retóricas 

da linguagem. Seria capaz de afetar, por um lado, a ontologia (o que é ficção em termos 

metafísicos)  e,  de  outro,  a  pragmática  (com qual  sentido  e  intenção são  emitidas  e 

recebidas as mensagens). Assim, de acordo com Pozuelo Yvancos,

a língua literária seria menos uma estrutura verbal diferenciada e mais 
uma  comunicação  socialmente  diferenciada  e  pragmaticamente 
específica como modalidade de produção e recepção de textos. E nessa 
modalidade, o estatuto ficcional ocupa lugar proeminente.  (POZUELO 
YVANCOS, 1994, p.1. tradução nossa)

Essa  crise  da  literariedade  afeta  também,  de  alguma  maneira,  o  estatuto  do 

jornalismo e põe em xeque as teorias que buscam definir a notícia pela sua estrutura, 

sem considerar  sua  dimensão pragmática  e  discursiva.  Como bem pontua  Farré,  da 

mesma maneira em que os teóricos formalistas procuravam definir a literariedade como 

algo  inscrito  e  anterior  à  obra,  os  manuais  tradicionais  tentam fixar  elementos  que 

definiriam  um  texto  como  jornalístico  ou  não  a  partir  da  sua  estrutura.  Nessa 

perspectiva, as estratégias ficcionais são consideradas como um afastamento do ideal 



jornalístico  da  objetividade  e  não  deveriam estar  presentes  na  composição  de  uma 

notícia. 

Em contra partida a essa visão, há teóricos como Christian Metz (1968), que 

propõem que qualquer noticiário estaria necessariamente no âmbito da ficção, já que sua 

relação com a realidade é a mesma que a de qualquer criação discursiva. Ou seja, a 

produção de uma notícia seria sempre uma atividade simbólica e intencionada,  cujo 

conteúdo não seria e nem poderia ser a realidade mesma. Como defende o autor, mesmo 

quando  apresenta  analogias  com  o  mundo  real,  o  relato  sempre  se  difere  dele 

radicalmente. Primeiro, porque seria uma sequência temporal limitada no tempo e em 

função  de  um início  e  de  um fim,  mas,  sobretudo,  porque  é  contado  por  alguém, 

proferido por um narrador (Metz, 1968, p.25-35) Para essa corrente, o jornalismo pode 

ser definido como um simulacro, uma simulação da realidade.

Nesse sentido,  fica  evidente  que o conceito  de  ficção tomado por  cada uma 

dessas  perspectivas  é  distinto.  De  um  lado,  temos  aqueles  que  criticam  a 

espetacularização produzida pelo jornalismo, em especial na sua versão televisiva, pois 

isso representaria um desvio na função do jornal que é a de mostrar o mundo. De outro, 

temos os autores que, ao assumirem a condição ficcional a priori do jornalismo não se 

preocupam nem questionam as  convenções  que o governa,  entendendo que não faz 

sentido uma aproximação do jornalismo com a realidade social, já que ele será sempre 

uma obra de ficção. 

Portanto, se trata de concepções teóricas bem delimitadas: a) corresponde a uma 

visão segregacionista da linguagem, já que se considera a ficção como um fenômeno 

textual,  estrutural e imanente, bem diferente da referencialidade e da realidade; e b) 

assume um viés integracionista, já que a ficção não se distinguiria do mundo real, tendo 

em vista que se considera qualquer texto como um simulacro ou espelhismo.

Farré, no entanto, propõe uma terceira via em que a ficção é algo diferente da 

realidade, mas não é oposta a ela, tendo em vista sua estreita relação com o mundo de 

referência. Trata-se de uma perspectiva referencial da ficção.

No  que  diz  respeito  à  televisão,  aquele  que  tem  como  ponto  de  partida  o 

segregacionismo,  seguramente  irá  ir  de  encontro  a  qualquer  incursão  ficcional  num 

programa que tenha a finalidade estrita de informar. Já o que adota uma perspectiva 



integracionista, fatalmente dirá que há indistinção entre uma novela e o telejornal, pois 

ambos seriam ficções, desconsiderando, por exemplo, as diferenças entre os contratos 

comunicativos de ambos os produtos. Já, se se adota a teoria referencial, admite-se,

em primeiro lugar, que o ficcional não é oposto à realidade. Que há um 
cruzamento entre as modalidades de expressão referencial e ficcional, 
que permite pensar a realidade a partir de convenções não referenciais 
ou denotativas.  Que há zonas intermediárias  nas quais  coisas podem 
também  serem  comunicadas  -  e  às  vezes  melhor  -  por  meio  da 
ficcionalização (FARRE, 2004, p.78. tradução nossa)

Essa terceira via é interessante por reconhecer a força representacional da ficção 

e ser capaz de reconhecer a existência de zonas fronteiriças. Ela desloca o problema em 

torno  do  estatuto  ficcional  das  obras,  mas  não  o  apaga,  pois  toma  as  estratégias 

narrativas ou textuais como algo que articula e perpassa textos de diferentes naturezas. 

Como dito  anteriormente,  a  partir  da  segunda metade  de século  XX, começamos  a 

perceber uma mudança de um paradigma epistemológico para outro comunicacional que 

permite, a partir da linguagem, analisar os fenômenos sociais e culturais. A teoria da 

ficção começa a ser pensada de uma outra maneira, liberada do enfoque meramente 

textual,  em que os  recursos  ficcionais  começam a ser  concebidos  também em suas 

possibilidade imaginativas de criar mundos em relação ao de referência. A ficção, em 

toda  sua  incompletude  e  complexidade,  portanto,  começa  a  ser  vista  como  algo 

integrado  à  economia  geral  da  cultura  e  regulado  por  ela.  Nesse  sentido,  qualquer 

narrativa deve ser encarada como um  mundo possível,  a ter  a existência efetivada e 

autenticada no ato da recepção. 

O conceito de mundo possível  foi  cunhado por  Leibniz como base para  um 

modelo das modalidades lógicas. Para essa perspectiva, todo o sistema da lógica formal 

foi interpretado a partir da idéia de que o mundo referencial está cercado por uma outra 

série de outros mundos possíveis. Desse modo, o conceito, em sua origem, era utilizado 

como uma alternativa imaginada ao mundo factual ou como uma metáfora, já que não 

se considerava sua existência junto ao mundo real. Portanto, essa proposta semântica 

trata os mundos possíveis como conjuntos livres e indiferenciados. 

No entanto, ainda que tenha surgido em Leibniz, o conceito de mundo possível 

que utilizaremos aqui é bastante distinto. Isso porque, nesse trabalho, aceitar a idéia de 



mundo possível não é o mesmo que discutir a existência do real, tomando como base a 

ideia  de  que  os  mundos  ficcionais  existem independentes  do  mundo  factual,  muito 

menos encarar essas construções discursivas como algo vazio. Ao nosso ver, resulta-se 

mais  interessante  nos  apropriarmos  das  atualizações  teóricas  do  conceito  de  mundo 

possível propostas por Pavel e Eco.

Esse  último  expõe  a  teoria  dos  mundos  possíveis  a  partir  da  semiótica 

pragmática, superando o imanentismo do texto para propor, em troca,  que o sentido 

textual é sempre resultado de uma dinâmica comunicativa mais ampla.  Como aponta 

Pozuelo Yvancos, Eco subordina o conceito de mundo possível à estrutura básica da 

poiesis no  jogo  de  construção  de  estratégias  semióticas  onde  entram as  atividades 

culturais, a economia da enciclopédia de leitor, etc. Além disso, na semiótica textual 

proposta por Eco (1986), um mundo possível não é vazio, ao contrário, é um conjunto 

pleno, "mobiliado". Desse modo, devemos nos afastar das análise de tipos abstratos de 

mundos  possíveis,  para  buscar  conhecer  as  propriedades  e  indivíduos  desse  mundo 

"grávido".

Com  o  objetivo  de  construir  uma  categoria  de  “mundo  possível”  para  a 

semiótica do texto narrativo, Eco adapta o modelo da lógica modal de Leibniz e postula 

que  o conceito  deverá funcionar  como uma representação estrutural  de atualizações 

semânticas concretas. Em  Lector in fabula,  a noção de "mundo possível" está assim 

explicitada:

Definimos como mundo possível um estado de coisas expresso por um 
conjunto de preposições onde para cada preposição ou p ou ~p. Como 
tal,  um  mundo  consiste  em  um  conjunto  de  indivíduos  dotados  de 
propriedades. Visto que algumas dessas propriedades ou predicados são 
ações, um mundo possível pode ser visto também como um curso de 
eventos. Dado que esse curso de eventos não é real, mas absolutamente 
possível,  ele  deve  depender  dos  comportamentos  proposicionais  de 
alguém, que o afirma, nele acredita, com ele sonha, deseja-o, o prevê, 
etc. (ECO, 1986, p. 109)

Assim,  trata-se  de  propor,  como  sugeriu  Pavel,  que  os  modelos  de 

verossimilhança são internos às estruturas de realidade criadas pelo próprio discurso. 

Quando traçamos uma narrativa, delineamos um certo número de indivíduos providos 

por um número limitado de propriedades. Tais propriedades podem seguir as mesmas 

regras do mundo referencial (quando dizemos de coisas empiricamente comprováveis 



em  nossa  experiência),  ou  a  própria  narrativa  pode  criar  propriedades  existentes 

somente  naquele  mundo  (um lobo  que  fala,  porquinhos  que  constroem  casas).  No 

entanto,  um texto jamais poderá desenvolver todas as possíveis propriedades de um 

indivíduo ou coisa, porque de modo algum um mundo narrativo pode ser totalmente 

autônomo do mundo de referência. Desse modo, há sempre uma oferta de liberdade para 

o  leitor,  que  preenche  os  espaços  vazios  inerentes  a  qualquer  construção  narrativa. 

Assim,  ao  mobiliar  o  seu  mundo  e  atribuir  uma  série  de  propriedades  aos  seus 

indivíduos, o mundo possível se superpõe ao mundo de referência, gerando uma fricção 

entre  ambos.  Cabe aclarar  que da  mesma maneira  que é  impossível  estabelecer  um 

mundo alternativo completo, também não se pode falar em completude do mundo de 

referência.

Desse modo, para uma semiótica do texto narrativo, o termo mundo possível 

designará um possível estrutural, em que a estrutura é constituída de indivíduo, ações e 

propriedades configurados na concretude do texto que se constitui. Ou seja, não é uma 

manifestação imanente ou linear da narrativa (somente aquilo que está escrito), mas sim 

o conteúdo total -quer ele implícito ou explícito,  dado ou interpretado-, que o leitor 

empírico  irá  atualizando  com  os  dados  da  sua  “enciclopédia”  no  momento  da 

decodificação. Assim, um mundo possível é sempre um constructo cultural.

Mas se é um mundo possível, essa possibilidade é em relação a que? Farré atenta 

para o fato de que a categoria de possibilidade não se dirige a uma existência efetiva 

-como postulava a lógica modal-, mas sim ao que acontece dentro do universo abarcado 

pelo  texto.  Para  o  que  propunha  Eco,  interessa  a  representação  estrutural  dessas 

possibilidades.  Nesse  quadro  de  abordagem  construtivista  dos  mundos  possíveis,  o 

também chamado "mundo real" de referência deve ser entendido como uma construção 

da cultura.

Assim,  os  termos  de  comparação  entre  ambos  mundos  dependem  de  qual 

enciclopédia o leitor  utiliza como instrumento para efetuar  essa operação. Eco dá o 

exemplo  de  que  reconhecemos  como irreal  a  possibilidade  da  avó da  Chapeuzinho 

Vermelho ter sobrevivido ao ingurgitamento de um lobo porque acionamos, ainda que 

intuitivamente, as noções da termodinâmica. No entanto, tais noções de impossibilidade 

dependem de qual enciclopédia utilizarmos. Outro leitor, por exemplo, pode acreditar na 

possibilidade real de que Jonas tenha sido devorado por um peixe e, passado três dias, 



poder sair intacto, pois, de acordo com a sua enciclopédia aquilo seria extremamente 

possível. Assim, a categoria de possibilidades, do que é real ou não depende de uma 

relação maior que envolve a jogo de fazer-crer envolvido na troca comunicativa dos 

discursos e a enciclopédia do espectador/leitor.

Não se trata aqui, no entanto, de relativizar toda a realidade e tomar a atitude 

integracionista de dizer que não existe nada fora dos textos. O "real" pode até não ser 

um constructo cultural, mas as formas de acessá-lo e convertê-lo em realidade o são. 

Daí a necessidade metodológica de caracterizar certos tópicos do mundo de referência 

com o objetivo  de  compará-lo  com os  demais  mundos  possíveis.  Ou seja,  o  nosso 

mundo de atualidades está cercado de diversos outros mundos possíveis que utilizamos 

para compreender  melhor  o mundo de referência  e  atualizá-lo.  Para isso,  temos em 

conta que um mundo possível constitui parte do sistema conceitual de algum sujeito (a 

experiência mesma) e depende de esquemas conceituais mais amplos (as enciclopédias).

Nesse sentido, um mundo possível é sempre resultado de um permanente jogo de 

“fazer-crer” e de uma convenção temporal e cultural que diz o que é ficção ou não num 

determinado contexto histórico. Para comprovar essa tese, Pavel encontra na mitologia 

um  importante  ponto  de  análise.  Para  a  nossa  sociedade  moderna,  é  impensável 

acreditar na existência efetiva de Zeus, Atena ou todos os outros Deuses gregos. Por 

muitos processos históricos,  tais  divindades  estão hoje abarcadas culturalmente pelo 

âmbito do ficcional.  No entanto, para um grego do período clássico, todos os Deuses do 

Olimpo eram tidos como a realidade possível e havia uma fusão de suas ontologias. 

Caso  similar  acontece  hoje  com  as  diversas  religiões  existentes  em  nossa 

sociedade. Para seus fiéis, elas são tomadas como uma verdade indiscutível, em que 

encontram os motivos e a orientação para suas existências. No entanto, tomando como 

referência outros momentos históricos, é razoável pensar que daqui a um tempo, essas 

mesmas  crenças  podem ter  o  seu  estatuto  alterado  para  o  ficcional,  a  depender  da 

mudança de relação entre o mundo possível proposto por ela e a enciclopédia adotada 

pelo fiel.

A ficção  não  está,  portanto,  separada  do  mundo  de  referência  e  deve  ser 

entendida  numa  relação  mais  ampla  entre  o  mundo  possível  e  as  enciclopédias 

movimentadas no processo comunicacional para o "fazer crer". Nesse sentido, a ficção 

serve inclusive para colocar nossa cultura e sociedade em perspectiva, já que avança 



sobre as "fronteiras" do que entendemos como o real. Assim, ao abordar os problemas e 

possibilidades representacionais da ficção temos que abarcar três questões: a ficção, a 

representação e o principio em que ambas se vêem relacionadas. Como defende Farré,

muitas  são  as  questões  que,  a  partir  desta  perspectiva,  podemos 
examinar: a mimese e sua relação com a práxis; o que resulta verossímil 
e necessário segundo um princípio de realismo; os pactos de leitura que 
estabelecem em que sentido deve-se compreender um texto; os modos 
em que uma obra afeta as condições sociais; o que é aceitável ou não 
segundo o tipo de texto que se trata; o lugar da ficção literária entre as 
produções humanas;  seu valor de verdade,  etc.  (FARRE, 2004,  p.88. 
Tradução nossa) 

A autora aponta ainda que esses aspectos não podem ser remetidos a uma única 

definição sobre o que é e o que não é ficção. Toda essa complexidade faz com que a 

problemática  em  torno  ao  ficcional  quase  sempre  esteja  caracterizada  em  termos 

arbitrários e convencionais. Mais interessante e pertinente parece ser a proposta triádica 

ofertada por Pavel. Para ele, o que é entendido como "ficção"  dentro de uma cultura 

não está determinado por um único parâmetro e menos ainda a partir da oposição com o 

"real". Como pontua, deve-se levar em conta: a) as perguntas metafísicas sobre os seres 

de ficção, e a sua verdade; b) as perguntas sobre a demarcação estilística que permite 

estabelecer distinções estruturais de gêneros entre ficção e não ficção; e c) as perguntas 

institucionais relacionadas com o papel assumido pela ficção numa determinada cultura.

Nesse  sentido,  há  combinações  possíveis  e  critérios  múltiplos  para  dizer  da 

ficcionalidade  de  um  produto.  Uma  obra  pode  valer  como  ficção  no  sentido 

institucional,  sem  ser  considerado  "irreal"  ou  "inexistente"  do  ponto  de  vista 

metafísico/semântico. Isso é muito importante para análise de um telejornal, já que, por 

exemplo,  ainda  que  as  personagens  de  uma  notícia  possam  ter  suas  ontologias 

alteradas/moldadas  (e  serem  apresentadas  nas  matérias  somente  como  categorias 

"consumidores, dona de casa, empresário"), e o veículo faça incursões ficcionais (como 

o  uso  do  melodrama,  recursos  de  edição,  de  grafismos,  etc),  institucionalmente,  o 

telejornal deve ser reconhecido por sua natureza não ficcional, já que isso é primordial 

para o pacto com o telespectador.



Além disso, essa perspectiva triádica de Pavel afasta a visão em pares da ficção 

(ficção/mentira, realidade/verdade) e nos permite dizer que ainda que o telejornal lance 

mão de recursos ficcionais, ele não estará incorrendo num erro ou numa falsificação do 

real, já que, muitas vezes, se pode entender melhor o mundo de referência pela ficção.

O mundo possível do Jornal Nacional

Realizado  o  percurso  teórico  que  nos  permitiu  entender  a  noção  de  mundo 

possível a partir de relações mais amplas estabelecidas na troca comunicacional e não 

como dicotomias "verdade/realidade ficção/mentira", o que iremos realizar agora é uma 

aproximação  ao  nosso  objeto  para  perceber  e  apontar  algumas  das  estratégias 

específicas empregadas na construção do mundo possível do Jornal Nacional, da Rede 

Globo.

Para isso, retomaremos a matéria que abre o artigo, sobre o perfil do goleiro 

Doni, tendo em vista que nela são empregados vários recursos de pós-produção.  Além 

disso,  analisaremos  uma  outra  matéria,  mais  factual,  para  aproximá-la  à  anterior  e 

perceber certos recursos recorrentes na criação dos mundos narrativos do JN. 

A primeira matéria faz parte de uma série de reportagens sobre os jogadores da 

seleção brasileira de futebol exibida entre os dias 12 de maio e 02 de julho. Nela, o 

repórter Tino Marcos conta a história dos vinte e três jogadores brasileiros convocados 

para a Copa do Mundo de 2010, esboçando um perfil para cada um deles. Para isso, 

entrevista  familiares,  amigos;  conta  histórias  da  infância,  visita  as  cidades  natais, 

traçando a trajetória até a chegada na seleção. As vinte e três reportagens sugerem o 

emprego  de  recursos  narrativos/expressivos  bastante  semelhantes:  a  superação  de 

dramas pessoais que culminaria na convocação para a Copa do Mundo.

No caso do goleiro Doni, o grande mote da sua história era o fato de não querer 

crescer. Na matéria, é interessante perceber como o fator tempo é construído na trama. 

O  fluxo  temporal  é  o  da  memória,  e  talvez  por  isso  haja  um  relato  num  tempo 

anacrônico, no qual momentos distintos e esparsos da vida do jogador são unidos pela 

atualidade da narrativa telejornalística.  Por exemplo,  a  escolha do nome do jogador 

pelos pais é, obviamente, anterior ao momento em que o filho pede para ir ao médico 



resolver  seu  "problema"  de  altura  mas,  na  narrativa,  esses  acontecimentos  são 

apresentados na lógica contrária. Além disso, as sequências de fotos fazem referências a 

múltiplos tempos, que acabam se configurando em um só: o tempo da própria narrativa. 

A composição das imagens, a sobressignificação e a simulação (o momento em que o 

goleiro  fake,  por  exemplo,  representa  o  tempo  passado  do  goleiro  Doni)  tentam 

reconstruir o tempo memorialístico e provocar a ilusão de que eles todos estão num 

mesmo  fluxo,  numa  mesma  temporalidade.  O  tempo  da  reportagem  é,  portanto, 

altamente ficcional e artificial,  subordinado à atividade narradora,  que o unifica e o 

investe de sentido.

Em relação ao espaço em que se desenvolve a narrativa, ele também é múltiplo e 

difuso. Há referências espaciais ao que parece ser a casa dos pais do goleiro, imagens de 

arquivo, imagens fotográficas postas num cenário criado, etc. Todos esses espaços, no 

entanto, não se referem exatamente ao espaço do "acontecimento real". Até porque o 

acontecimento só tem sentido e existe por intermédio da narrativa, pois o acontecimento 

real é a trajetória do goleiro, significada discursivamente. O que temos nessa matéria, 

portanto,  é o próprio espaço textual,  que conjuga outros espaços,  simbolizando-os e 

subordinado-os à lógica e à estrutura da narrativa.

Exemplo disso é a passagem realizada por Tino Marcos: a narrativa prossegue 

em off até que, de repente, ele invade o segundo plano da imagem. Os acontecimentos 

que eram mostrados (um goleiro defendendo chutes) continuam sem que sua presença 

física os altere. No entanto sua voz "controla" cada movimento das personagens em 

cena e manipula o que acontece. Ele diz "cair e levantar" e um duplo sentido é acionado, 

pois há referências à vida de Doni, aos problemas enfrentados por ele (a altura, o não 

desejo de ser goleiro, a reprovação nos testes) e à vida de qualquer goleiro, que "cai e 

levanta" para realizar as defesas. 

Em outra matéria,  mais factual,  sobre a divulgação de dados preliminares do 

Censo 2010 exibida em quatro de outubro de 2010, em que claramente o tempo para a 

edição era menor do que na série de reportagens sobre os jogadores também podemos 

identificar recursos expressivos que dizem de um certo grau de ficcionalidade.

Após o habitual "boa noite",  que interpela o espectador e cria um espaço de 

contiguidade  entre  o  espaço  doméstico  e  o  mundo  possível  do  telejornal,  Fátima 

Bernardes toma a palavra. Olhando ora para Bonner, ora diretamente para a câmera, ela 



tem a função de antecipar a notícia ao espectador e propor o pacto comunicativo. A 

função assumida pela âncora é a de intermediar os dois espaços e os dois tempos (os da 

notícia e os do espectador).

Aos dez segundos, uma rua qualquer sem nenhuma referência nos é apresentada 

e  vemos  inúmeras  pessoas  comuns  caminhando.  A voz  off surge  para  mobilizar  a 

imagem e dar sentido à narrativa. Para facilitar a compreensão e assimilação dos dados, 

recursos  de  edição  são  mobilizados.  Na medida  em que a  voz  off vai  narrando  os 

números divulgados pelo IBGE, eles vão surgindo na tela e percebemos o quão artificial 

é a natureza das imagens ofertadas. O conjunto imagético mobilizado nessa parte da 

narrativa sobressignifica o que é dito, mas sua natureza é altamente produzida para ser 

usada para esse fim. Além disso, os espaços, apesar de serem os do acontecimento, são 

extremamente artificiais. A câmera parece não existir ali e cria-se a ilusão de que ela não 

afeta o acontecimento. Por exemplo, a imagem da recenseadora que bate a porta e não 

obtém  resposta,  o  cumprimento  entre  uma  mulher  grávida  sorridente  e  uma 

recenseadora, ou funcionários do IBGE olhando para a tela de um computador (cuja 

página da internet  é  a  do instituto)  são utilizadas  para autenticar  o  que é  dito  pela 

narração. 

Nesse ponto, é interessante refletir sobre as estratégias assumidas pelo telejornal 

para  apresentar,  sob  forma  de  imagens,  acontecimentos  que  não  possuem  uma 

concretude, como no caso da divulgação de pesquisas. Nessa reportagem, por exemplo, 

as imagens da rua poderiam ter uma ampla rede de significados e não possuem uma 

relação  natural  com o  objeto  da  narração:  mostrar  pessoas  caminhando  na  rua  não 

necessariamente representa que "quanto maior a população, mais dinheiro a prefeitura 

recebe".  No  entanto  áudio  e  imagem  trabalham  juntos  e,  subordinados  à  lógica 

narrativa, vão assumindo significados específicos. Quando os referentes são as grandes 

metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, o telejornal recorta o 

mundo  e  produz  uma  realidade  televisiva  que  provoca  fácil  reconhecimento  do 

telespectador.  São  Paulo,  por  exemplo  é  representada  por  muitos  e  altos  prédios, 

enquanto o Rio é representado por praias.

Apesar  de  fazer  referência  ao  passado  "O  IBGE  divulgou"  e  ao  futuro  "o 

resultado  vai  ser  divulgado",  esses  tempos  estão  vinculados  à  temporalidade  da 

narrativa,  que  se  constitui  num  presente  alongado,  que  abarca  desde  a  data  da 



divulgação dos dados preliminares do censo até a divulgação do resultado final. Nessa 

linha temporal,  há conjunções  dos  tempos do objeto da narração (a  divulgação dos 

resultados e suas consequências imediatas), da própria narração (o tempo da narrativa 

que une esses tempos internos difusos) e da meta-narração (o ao vivo,  a  atualidade 

trazida pelo âncora, o aqui e agora). Além disso, os espaços abarcados pela notícia são 

altamente artificiais ou artificializados, mudados de contexto, como vimos,  ao sabor e 

interesse da narrativa.

Alguns comentários

A partir dessa incursão e aproximação ao  Jornal Nacional, podemos destacar 

algumas  características  comuns  ao  processo  de  construção  narrativa  dos  mundos 

possíveis das matérias analisadas. A primeira delas é a impossibilidade de transformar 

em fato e transmitir o acontecimento que reportam em sua totalidade. Por isso, distintas 

estratégias narrativas são mobilizadas para dar sentido ao fluxo disperso de sujeitos, 

espaços  e  tempos:  o  forte  controle  da  voz  off,  a  sobressignificação,  o  uso  das 

personagens  para  confirmar  o  que  é  dito,  a  planificação  dos  sujeitos  em cena,  etc.

Como aponta Marcela Farré (2004), as distintas maneiras de organizar o mundo 

sob forma narrativa são aproximações,  mas que de nenhuma forma podem contê-lo 

como um todo (retomando o conto  de  Borges,  não  existe  mapa em escala  real).  A 

narrativa telejornalística, portanto, tem acesso e apresenta apenas fragmentos do mundo 

factual. Assim, a ação do jornalismo é a de contar histórias para fundar ou afirmar uma 

realidade. 

Nesse sentido, ainda de acordo com Farré, estudar a narrativa jornalística tem o 

objetivo  de  conhecer  como  se  organizam os  elementos  usados  para  apresentar  um 

ordenamento  de mundo,  tendo em vista  que,  diante  da  impossibilidade  de um todo 

informativo, a informação só pode ser uma versão parcial da realidade ou do mundo 

possível instaurado. A televisão se reconfigurou ao longo da história e sua relação com o 

espectador já não é mais a mesma que em sua origem. No contexto de uma sociedade 

em midiatização e movida pelo desejo de um "eterno presente" e pelos micro-relatos, o 

telejornal se oferece de forma íntima, criando uma contiguidade entre o seu mundo e o 

mundo do telespectador. E são as estratégias empregadas por essa estética do contato 

que definem a tele-realidade, que se confunde com a realidade de referência ao estar 



friccionada a ela, mas que não a abrange por completo, reforçando e atestando a tese de 

que não existe narrativa neutra, nem mapa em escala 1:1.

No  entanto,  dizer  que  o  telejornal  não  é  a realidade,  não  significa  afastá-lo 

completamente dela, dizendo-o autônomo. A narrativa não é o real "bruto", mas oferece 

modos de percepção da realidade social. A atividade narradora reduz o mundo a um 

conjunto estável e coerente de sujeitos em ação, transformando-se num mundo possível 

de ser habitado pelo espectador/leitor. O real serve ao jornalismo, mas isso não exclui as 

tensões entre a realidade e a ficcionalidade envolvidas nas narrativas instauradas.
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