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Notas sobre as temporalidades que atravessam a narrativa jornalística 
 

FAR BEYOND THE PRESENT 
Notes about the temporalities that cross the journalistic narrative 

 
 

Dayane do Carmo Barretos2 
 
RESUMO 
 
A discussão que propomos neste artigo tenta contribuir para a compreensão dos diversos 
modos como tempo e jornalismo se articulam. Entendemos que a prática jornalística não se 
limita a registrar um presente volátil, mas conjuga os diversos tempos a partir de uma ótica 
múltipla do presente constituindo assim uma outra temporalidade complexa. Partindo dessa 
discussão inicial procuramos examinar a reportagem São Gabriel e seus demônios, 
veiculada pela Agência Pública de Reportagem e Jornalismo Investigativo em busca de 
vestígios dessas variadas formas de apropriação do tempo pela narrativa jornalística de 
grandes reportagens.  

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo; Tempo; Narrativa Jornalística. São Gabriel e seus 
demônios.  

 

ABSTRACT 

The discussion we propose in this article tries to contribute to the understanding of the 
diverse ways that time and journalism are articulated. We understand that journalistic 
practice is not limited to registering a volatile present, but it conjugates the different times 
from a multiple view of the present, constituting another complex temporality. Starting 
from this initial discussion, we sought to examine the report São Gabriel e seus demônios, 
published by Agência Pública de Reportagem e Jornalismo Investigativo in search of 
vestiges of these varied forms of appropriation of time by the journalistic narrative of great 
reports. 
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1. Questões introdutórias 

O jornalismo nutre uma relação íntima com o tempo desde a sua concepção. Ainda 

que essa relação esteja calcada na ideia do tempo presente, não é possível limitar a 

produção jornalística à sua volatilidade, sendo assim, compreendemos que as 

temporalidades presentes na narrativa jornalística possuem um caráter mais complexo, 

articulando presente, passado e futuro à experiência dos sujeitos em sociedade, 

transformando essa experiência.  

Partimos do pressuposto de que não há uma única maneira do tempo atravessar a 

narrativa jornalística, e é a partir dos vestígios da conjugação de tempos no jornalismo e do 

jornalismo que iremos tecer as nossas considerações neste trabalho. Sendo assim, o artigo 

em questão tem como objetivo investigar as múltiplas formas como diversas 

temporalidades se articulam nas narrativas jornalística de grandes reportagens, tomando 

como corpus a reportagem São Gabriel e seus demônios,3 produzida pela jornalista Natalia 

Viana e veiculada no site Agência Pública de Reportagem e Jornalismo Investigativo.  

Essa reportagem foi vencedora da categoria texto do Prêmio Gabriel García 

Márquez de 2016 e foi escolhida por nós para um exame das apropriações do tempo pela 

narrativa jornalística por se tratar de uma produção de fôlego que não parte de um 

acontecimento ou um evento, mas que busca cercar um processo delicado vivenciado pela 

população da cidade de São Gabriel da Cacheira: os recorrentes surtos de suicídio indígena. 

Assim, acreditamos que a jornalista reponsável pela construção da narrativa lança mão de 

diversos modos de tratar os tempos implicados na realidade que buscou retratar que nos 

ajudam a compreender como se contitui a relação entre tempo e jornalismo em grandes 

reportagens.  

Iniciamos a discussão a partir da reflexão sobre a relação entre o sujeito e o tempo, a 

partir da ideia de que a temporalidade é um construto humano. Segundo o sociólogo 

Norbert Elias o tempo tornou-se uma "representação simbólica de uma vasta rede de 

                                                             
3 Ver: http://apublica.org/2015/05/sao-gabriel-e-seus-demonios/ Acesso em: 04 out 2016. 
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relações que reúne diversas sequências de caráter individual, social ou puramente físico” 

(1998, p. 17). Assim, é através dessas relações entre o tempo físico, os sujeitos e a 

sociedade que o conceito de tempo é construído.  

Ao explorar esse debate sobre o tempo como a própria relação, mostra-se pertinente 

problematizar o papel do jornalismo, mais especificamente da narrativa jornalística, nessa 

relação complexa que se constitui entre o indivíduo e o tempo. Para Franciscato (2014) o 

jornalismo afeta a experiência social do tempo. Temos então um movimento circular: o 

tempo determina a produção jornalística e ao mesmo tempo é determinado por ela.  

Ainda sobre a relação jornalismo e tempo, André Bonsanto Dias considera que “a 

própria prática do jornalismo procura articular a temporalidade de forma que possa garantir 

inteligibilidade aos fatos que se sucedem” (2011, p. 178). Isso ocorre pois os discursos no 

jornalismo não contruídos com a intenção de ancorar a nossa percepção no presente não 

apenas a partir do presente, mas relacionando-o àquilo que ocorreu e o que virá (DIAS, 

2011). 

Seguindo nessa linha, propomos investigar as diversas dimensões pelas quais as 

temporalidades afetam a narrativa jornalística. A partir das proposições dos autores iremos 

percorrer os vestígios dessa temporalidade na narrativa da reportagem em questão, tendo 

em vista que entendemos a tessitura da narrativa como reponsável pela composição 

temporal, por narrativizar uma série de eventos, acontecimentos ou processos tornando-os 

inteligíveis. Esse processo é efetuado pelo jornalista e carrega traços de diversas relações 

com o tempo: do veículo onde sairá a reportagem, dos dados utilizados, dos saberes e dos 

sujeitos com os quais o jornalista tem contato, do próprio jornalista. Além disso, há uma 

dimensão contextual que aciona uma memória, bem como possíveis desdobramentos, que 

dizem respeito à esfera do futuro. Por fim, é necessário levar em conta as características da 

produção, uma cobertura em tempo real basea-se em uma temporalidade que é diferente 

daquela explorada na grande reportagem.  

Benedito Nunes (1995) discutindo o tempo na narrativa literária contribui para o 

debate sobre o modo como a experiência e tempo se configuram em nível individual e 

social. Segundo o autor “direta ou indiretamente a experiência individual, externa ou 

interna, bem como a experiência social ou cultural, interferem na concepção do tempo” 
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(NUNES, 1995, p. 17). Dessa forma, podemos perceber que o tempo habita e tensiona a 

narrativa jornalística das mais diversas maneiras, promovendo uma ruptura e criando uma 

temporalidade própria que só existe na/pela narrativa. A narrativa não reflete uma 

linearidade cronológica, ela constitui a sua própria linearidade, o seu próprio ritmo por 

meio da escolha do modo como os eventos serão narrados.  

Assim, a ideia é buscar na reportagem São Gabriel e seus demônios, os vestígios 

dessas temporalidades que habitam essa narrativa, com o intuito de buscar compreender de 

que forma ocorrem os atravessamentos das dimensões temporais citadas neste resumo nas 

narrativas jornalísticas.  

 

 

 

2. O tempo do jornalismo e o tempo no jornalismo 

O desafio de nos embrenharmos nas discussões sobre o tempo e problematizá-las no 

âmbito do jornalismo é duplo: prevê uma reflexão sobre o que é o tempo, que não é apenas 

algo medido pelo relógio ou pelos calendários, e, além disso, demanda uma reflexão sobre 

o modo como a prática jornalística insere uma nova temporalidade na vida humana, além 

de ser conformada por ela. Comecemos pela primeira discussão, buscando compreender 

como o tempo configura a experiência dos sujeitos.  

O sociólogo Norbert Elias (1998) compreende o tempo enquanto relação, uma 

síntese que abarca questões físicas, individuais e sociais.   

Em seu atual estágio de desenvolvimento, a noção de tempo representa uma 
síntese de nível altíssimo, uma vez que relaciona posições que se situam, 
respectivamente, na sucessão dos eventos físicos, no movimento da sociedade e 
no curso de uma vida individual (ELIAS, 1998, p. 17) 

Dessa forma, o autor propõe uma forma ampla de compreender o tempo, que não se 

limita a pensá-lo enquanto um dado objetivo, conforme considerava Newton, ou enquanto 

algo que precede a experiência humana de forma inata, visão de que compartilhava Kant. 

Uma vez que não é algo que possamos perceber pelos sentidos, para fazer parte da 
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experiência dos sujeitos o tempo necessita de um nível de adequação à realidade. O alto 

nível de sintetização abordada por Elias (1998) diz respeito a uma espécie naturalização da 

concepção de tempo que torna impressionante, por exemplo, a ideia de que há sociedades 

em que não há calendário e, portanto, as pessoas não sabem dizer quantos anos tem. Em 

contrapartida, essa ótica social do tempo torna-se compreensível se pensarmos que vamos 

nos familiarizando com a ideia do tempo ao longo da vida, uma vez que desde criança 

experimentamos o caráter coercitivo desse símbolo de instituição social.  

Avançamos então para uma compreensão de ferramentas como o relógio e o 

calendário não como instrumentos de medição do tempo, mas sim como formas de 

representar o tempo que dependem de uma consonância entre experiência individual e nível 

de desenvolvimento das instituições sociais. Nas palavras de Elias (1998, p. 16) “um 

processo físico só se torna instrumento de determinação do tempo na medida em que, 

consideradas as suas propriedades físicas, é associado a um símbolo social móvel”. 

Portanto, a experiência do tempo se modificou e continua a se modificar conforme a 

sociedade e atualmente é compartilhada em uma escala global, naturalizada de tal maneira 

que sequer pensamos que poderia ser de outra forma. 

 Lucien Sfez (2008) se apropria da concepção de Aristóteles de que o tempo é a 

medida entre o início e o fim do movimento para discutir a forma como a medida do tempo 

permite a tomada de consciência da mudança, assim, medir o tempo é uma forma de 

governá-lo. “Ora, o que é dominar o tempo senão regrar o modo de vida dos indivíduos e 

dos grupos, dos clãs, das tribos e dos povos?” (SFEZ, 2008, p.10). Seguindo essa linha, as 

sucessões, os intervalos, a simultaneidade e a causalidade podem ser compreendidos como 

modos de padronizar a experiência temporal, de regrar a experiência do tempo para os 

sujeitos em sociedade e, consequentemente, seu modo de vida. Tendo essa conceituação de 

tempo como ponto de partida, podemos passar para uma reflexão que insere o jornalismo 

nessa dinâmica do tempo enquanto relação e o seu papel na organização da vida cotidiana 

dos sujeitos em sociedade.  

 A produção jornalística insere-se aqui em sua potência de modificação dessa 

experiência. De forma circular, o tempo formata a produção jornalística e é conformado por 

essa prática nas mais diversas apropriações periódicas que o jornalismo explora entre os 
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jornais diários, as publicações semanais e a cobertura em tempo real, podemos perceber que 

o jornalismo tem o tempo como elemento fundamental. Para além, o modo como o 

jornalismo busca dar significado ao tempo, afeta a experiência social do tempo 

(FRANCISCATO, 2014), contribuindo para a constituição do modo como os sujeitos 

experimentam o tempo. Assim, jornalismo carrega a difícil tarefa dar significado ao tempo 

social, por meio do relato noticioso sobre os eventos do mundo, fixando o presente como 

marco dessa produção.  

 Tendo a abordagem do presente como um dos principais discursos sobre a prática, o 

jornalismo instituiu a sua função social por meio da necessidade de dar significado a esse 

tempo tão arredio. O escritor argentino Jorge Luís Borges em seu ensaio intitulado Ensaio: 

O tempo (1985) destaca o caráter inapreensível do presente que não possuiria uma 

extensão, carregando em si traços do passado e do futuro. Não há como deter o presente e 

se a nossa consciência do tempo ocorre através da sua passagem, do passar de um passado a 

um futuro, o presente permanece, portanto, como algo abstrato. O desafio do jornalismo ao 

tratar do presente é dar significado a essa abstração. 

 Paul Ricoeur (1994) ao discutir o tempo em Santo Agostinho compartilha dessa 

noção de apreensão do tempo através da sua passagem. “É na própria passagem, no 

trânsito, que é preciso buscar ao mesmo tempo a multiplicidade do presente e seu 

dilaceramento” (RICOEUR, 1994, p. 35, grifo do autor). O que o jornalismo tenta capturar 

desse tempo fugidio, portanto, está nessa passagem, de maneira que seja possível não 

estabelecer-se a partir de uma abstração.  

Essa abordagem marcada pelo presente tornou-se definidora para a atividade 

jornalística, caracterizando-a, conforme afirma Franciscato (2014, p. 102) “a notícia traz, 

normalmente de forma explícita, marcas do presente que afirmam sua singularidade 

temporal, sua duração breve na expressão de um presente que se esvai”. No entanto, reduzir 

o relato jornalístico à efemeridade de um presente que nos escapa é negligenciar os diversos 

atravessamentos dos outros tempos – passado e futuro – nas produções jornalísticas. Sendo 

assim, ao fixarmos o presente enquanto tempo base para a apropriação jornalística dos 

eventos do mundo não podemos fazê-lo a partir de um olhar reducionista que tenta dar 

conta de um tempo que está sempre a nos escapar, mas sim se apropriando dele a partir da 
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sua multiplicidade, do modo como ele aponta para passados e futuros e os abarca em si 

através da constituição da narrativa. Um processo de dilaceramento que é por si só potente 

de significados, de sentidos.  

Desse modo, podemos dizer que as narrativas que possuem o real como referente, 

como é o caso do jornalismo, e buscam dar significado a um tempo constituem em si uma 

temporalidade singular que mesmo tendo o presente como marco também é habitada pelo 

acionamento de um passado e de um futuro que contribuem para a compreensão dos 

eventos de que se trata. Sobre esse aspecto, o pesquisador Elton Antunes (2007) considera 

que: 
A mídia curto-circuita os tempos: ao mesmo tempo em que ela é padronizadora 
do tempo atual – ritma e ordena cronologicamente o cotidiano –, ela põe também 
em circulação representações de relações temporais diversas, fazendo emergir 
outros tempos de outros estratos. (ANTUNES, 2007, p. 289) 

 Essa relação entre o jornalismo e os três tempos que se confluem em uma espécie de 

temporalidade tríplice está intimamente ligada ao processo de apropriação de eventos pela 

linguagem. Trata-se ao mesmo tempo de uma limitação e de uma potência do discurso 

jornalístico o imperativo de articulação de uma sucessão de episódios durante a tessitura do 

relato. Dito de outra forma, não é possível relatar algo que ocorreu sem lançar mão de uma 

relação de causalidade que por si só já articula eventos que ocorrem no decorrer do tempo, 

seja em sucessão, simultaneamente, ou ainda com um intervalo entre eles.  

 No que concerne à limitação que resulta da relação intrínseca entre o discurso 

jornalístico e a multiplicidade da temporalidade que se instaura há a possibilidade de um 

descompasso entre o relato e o tempo que se propõe abarcar. Uma preocupação sinalizada 

por Franciscato (2014) que considera que “o jornalismo vive um permanente risco de que o 

sentido do tempo que traz no seu discurso se descole do tempo do mundo” 

(FRANCISCATO, 2014, p. 102). Esse risco resume-se na discrepância propiciada pelo 

intervalo que se estabelece na relação entre o contar algo e o acontecer das coisas.  

 Partindo do pressuposto de que esse risco é inerente ao discurso jornalístico 

podemos delimitar duas possibilidades para a relação entre tempo e jornalismo: 1) o tempo 

que é constituído a partir do jornalismo, ou seja, o tempo do jornalismo; 2) a apropriação 

do tempo pelo jornalismo, ou seja, o tempo no jornalismo. Essas duas possibilidades longe 
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de serem excludentes estão em contínua articulação no fazer jornalístico, determinando e 

caracterizando o modo como o jornalismo se apresenta hoje. Detenhamos-nos um pouco 

mais nessas duas faces dessa complexa relação.  

 Ao falarmos de tempo do jornalismo há algumas variantes que devem ser levadas 

em conta. As diferentes periodicidades das produções são determinantes para o tempo de 

produção, o nível de aprofundamento e a disponibilização do material para o 

leitor/espectador, ou seja, uma revista semanal permite um prazo mais alargado de apuração 

e construção textual o que faz com que muitas vezes esse formato seja caracterizado por 

trazer uma visão mais aprofundada dos episódios, mais difícil de ser encontrada em jornais 

diários. Em contrapartida o fato da disponibilização dessa mesma revista ocorrer 

semanalmente impede uma atualização no intervalo entre as edições, preocupação que os 

portais de notícias on-line não precisam ter, uma vez que podem atualizar o conteúdo a 

qualquer momento.  

 De certa forma podemos dizer que o tempo do jornalismo afeta a percepção de 

tempo dos sujeitos no cotidiano da sociedade. Os desdobramentos de um acontecimento a 

que o leitor só teria acesso no jornal do dia seguinte hoje podem ser acompanhados em 

tempo real na internet. Segundo Dias (2011, p. 178): 

Com o advento das novas tecnologias de comunicação, por exemplo, muito se 
pergunta sobre qual seria o estatuto temporal que a mídia re-instaura nas relações 
cotidianas. As mídias tradicionais, por outro lado, se encontram em crise de 
identidade em um momento em que a “atualidade” e a obsessão pelo instante 
parecem não garantir mais espaço para que jornais diários abarquem seu fluxo 
temporal do presente. 

Assim, as novas tecnologias não afetam apenas o tempo do fazer jornalístico, mas 

também modifica a relação entre o jornalismo e o cotidiano dos sujeitos, além de 

transformar a própria apreensão do cotidiano por esses sujeitos. 

Em se tratando do tempo no jornalismo é possível problematizar a forma como a 

prática jornalística, e em especial a narrativa jornalística, se apropria do tempo de forma a 

dar significado às nossas experiências do tempo, principalmente de um presente múltiplo, 

contribuindo para o modo como compreendemos esse presente, conforme nos diz Antunes 
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(2014, p. 157), “a informação produzida no sistema midiático poderia significar novas 

possibilidades de experimentação social do tempo” (ANTUNES, 2014, p. 157). 

A tessitura da narrativa jornalística cumpre um importante papel na conjugação 

entre sentidos, tempos e saberes. Ao narrar episódios que não ocorrem só no tempo como 

também ao longo do tempo, há o acionamento de memórias que carregam diversos sentidos 

e saberes acerca dos eventos abordados e ainda que pertençam ao passado são 

ressignificados pelo presente na trama da narrativa, bem como possíveis desdobramentos e 

afetações na vida dos sujeitos que apontam para um futuro. Assim como não há como 

limitar o tempo no jornalismo como o tempo presente, não há como reduzir a organização 

de informações na narrativa a uma causalidade simples, visto que o que ocorre em 

sociedade possui um caráter complexo, de modo que, o jornalismo ao organizar esses 

diversos processos que estão presentes ao acionar os diversos tempos não pode ser um 

processo reducionista ao ponto de limitar determinado evento a uma causa e uma 

consequência que se relacionam a partir do fluxo temporal.  

Benedito Nunes (1995), a partir da teoria literária, descreve três planos da narrativa, 

a história que traria o conteúdo da narrativa, o discurso enquanto forma de expressão e a 

narração como o ato de narrar. Nessa linha, se apropriando das esplanações Todorov, 

Nunes (1995) destaca que enquanto no discurso há uma linearidade sequêncial, na história 

há uma pluralidade de tempos. Desse modo, ainda que seja necessário constituir uma 

linearidade na construção da narrativa de forma a garantir que ela seja compreensível é 

importante considerar que há outros tempos envolvidos, há a constituição de uma 

temporalidade que abarca sucessões, durações, mudanças e permanências ao longo do 

acontecer das coisas estabelecendo uma relação temporal complexa. 

Tal complexidade da relação entre os diversos sentidos atrelados às diversas formas 

de emergência do tempo na narrativa jornalística contribui para entendermos que a força 

dos eventos que irão ser constituídos narrativamente não está só no seu poder de ruptura, 

mas nas relações que eles nutrem com o ritmo do cotidiano, a sua dimensão processual. É 

compreensível que a potência dos acontecimentos seja relacionada a ideia de um 

rompimento de uma normalidade do cotidiano, visto que essa ideia de linearidade nos é 

passada diariamente pelas produções midiáticas que tentam organizar temporalmente a 
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passagem do tempo no dia-a-dia social, organizando a experiência social do tempo, como já 

tratamos anteriormente. No entanto, se partirmos da ideia de que essa linearidade é 

construída pelas diversas narrativas que chegam até nós e que na verdade o cotidiano possui 

um caráter um tanto quanto caótico podemos compreender os acontecimentos a partir do 

seu entrelaçamento com o ritmo cotidiano. Desse modo, é importante pensarmos os 

acontecimentos de que trata o jornalismo como pontos rítmicos do cotidiano (ANTUNES, 

2014).  

 Segundo Jean-François Lyotard a própria forma narrativa obedece a um ritmo, “é 

síntese de um metro que marca o tempo em períodos regulares” (LYOTARD, 1990, p. 40). 

Assim, há um imbricamento entre a rítmica própria da narrativa e o ritmo do cotidiano, do 

tempo social, que de forma articulada culminam em determinada experiência do tempo. 

Essa virada no modo como compreendemos os eventos e as relações temporais no fluxo 

rítmico do cotidiano nos permite enxergar as sobreposições, as transposições e os 

atravessamentos que estão além de uma concepção de linearidade que a narrativa engendra. 

Para Lyotard (1986) o saber narrativo tem incidência sobre o tempo, “é o ato presente que 

se desdobra, a cada vez, a temporalidade efêmera que se estende entre o Eu ouvi e o Vocês 

vão ouvir” (Lyotard, 1986, p. 40, grifo do autor). Ainda que muito calcada em uma 

dimensão oral, a afirmação do autor possibilita uma outra reflexão acerca do tempo no 

jornalismo que diz respeito às formar como os saberes e as experiências de um tempo são 

compartilhadas pelo ato de narrar. 

 Seguindo a discussão da apropriação do tempo pela narrativa jornalística 

encontramos em Paul Ricoeur (1994) em sua primeira obra sobre Tempo e  Narrativa uma 

reflexão que parte da concepção de que a narrativa é o modo com que o sujeito se apropria 

do tempo. Para o autor “seguimos, pois, o destino de um tempo prefigurado em um tempo 

refigurado, pela mediação de um tempo configurado” (RICOEUR, 1994, p. 67), de modo 

que, a chamada composição da intriga diz respeito a essa configuração do tempo 

narrativamente, esse estágio mediador. Ao transportarmos esse debate para as narrativas 

jornalísticas, temos uma configuração desse tempo prefigurado durante a tessitura da 

narrativa pelo jornalista, processo que articularia esse tempo prefigurado e as diversas 
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implicações temporais próprias da prática jornalística, ou seja, o tempo do jornalismo e o 

tempo no jornalismo.  

 Sendo assim, examinar o modo como são organizados os diversos tempos na 

narrativa jornalística a partir da matriz de um presente múltiplo é uma forma de tentar 

compreender as formas de articulação entre o tecer das narrativas jornalísticas e a 

experiência do tempo pelo sujeito. Uma tentativa nesse sentido será realizada no próximo 

item, em busca de confluências e articulações entre os modos como o tempo do jornalismo 

e o tempo no jornalismo atravessam e habitam a narrativa jornalística de grandes 

reportagens.  

3. As conjugações do tempo na narrativa em São Gabriel e seus demônios 

Com o intuito de investigar as diversas configurações temporais na narrativa 

jornalística de grandes reportagens escolhemos São Gabriel e seus demônios como material 

empírico deste trabalho. Escrita pela jornalista e diretora da Agência Pública Natalia Viana, 

a reportagem aborda os altos índices de suicídio indígena da cidade de São Gabriel da 

Cachoeira, localizada às margens do Rio Negro no Amazonas. A narrativa não parte, 

portanto, de um acontecimento, mas tenta cercar um processo vivenciado no cotidiano dos 

habitantes da cidade, principalmente os habitantes indígenas.  

Para tratarmos do tempo do jornalismo na produção em questão iniciaremos as 

considerações a partir da estrutura explorada nessa narrativa, a organização dos relatos, dos 

dados, e de outras informações que a repórter utiliza para abordar a questão que propõe. 

Conforme tratamos anteriormente, a narrativa jornalística organiza os saberes e sentidos 

dispersos de modo a torná-los inteligíveis para o leitor. No caso dessa reportagem, a 

escolha é por uma mescla entre o relato de casos específicos de suicídio que ocorreram na 

cidade, como é o caso de Maria (nome fictício) que abre a matéria com a história de como 

tudo aconteceu, contada pelos pais.  

Uma espécie de reconstituição temporal do que ocorreu com Maria inicia o texto, no 

entanto ela não apenas exemplifica algo que ocorre naquela localidade como se mostra 

como parte de um contexto que se repete, como explicita a repórter: “Maria é a vítima mais 
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recente de uma tragédia assombrosa que se repete com enredo semelhante há pelo menos 

dez anos em São Gabriel da Cachoeira” (VIANA, 2015).  

A estrutura explorada pela jornalista mescla casos como o de Maria, dados de 

relatórios que fornecem os números de suicídios nos últimos anos, falas de autoridades da 

região, de profissionais de saúde que lidaram com os surtos de suicídio na cidade e 

membros da comunidade que tiveram algum familiar que se suicidou, lideranças 

comunitárias e líderes espirituais. A escolha de uma organização não linear pode se 

justificar pelo fato da reportagem não tratar de um acontecimento ou episódio em 

específico que demandasse uma reconstituição cronológica, o que revela a complexidade da 

escolha do modo de narrar um tema como esse.  

No entanto, para descrever o fenômeno das ondas de suicídio há uma abordagem 

cronológica de modo a demonstrar que não se trata de algo que despontou agora, mas sim 

de um processo que vem ocorrendo há alguma tempo na comunidade. Como em:  

Os surtos se repetiram durante todo o ano de 2006. Não eram mais apenas os 
alunos do Inês Penha, mas jovens de outras escolas e outros, que não conheciam 
as vítimas da escola. Segundo a investigação do MPF, realizada pelo analista 
pericial em antropologia Walter Coutinho Jr., nove jovens morreram e 26 
tentaram se matar entre 2005 e 2006. (VIANA, 2015) 

Há em alguns trechos um destaque para a experiência da repórter no local durante a 

apuração. No trecho abaixo há uma indicação da necessidade de um tempo da jornalista no 

local que deixasse os moradores confortáveis para falarem de questões tão pessoais. 

Mas quem chega a São Gabriel e pergunta nas ruas, nos bares, nas igrejas vai 
ouvir que os suicídios são um problema do passado. Uma crise, um surto, pronto, 
passou, não se fala mais nisso. Faz tempo que o assunto não atrai jornalistas 
forasteiros rio acima, com seus gravadores e suas perguntas. É no passar vagaroso 
dos dias que os relatos começam a aparecer. E são muitos, em todo canto. 
(VIANA, 2015) 

Essa necessidade remonta à importância de uma disponibilidade de tempo para que 

o jornalista consiga tratar de realidades complexas e delicadas de modo aprofundado na 

reportagem. 

Já no que diz respeito à apropriação do tempo pelo jornalismo, que chamamos aqui 

de tempo no jornalismo, podemos destacar o resgate histórico efetuado pela jornalista sobre 

o processo de exploração indígena na região que remonta às missões salesianas na região 
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do Rio Negro desde 1914, passando pela escravidão indígena até chegar nos estupros de 

mulheres e o aliciamento de meninas indígenas que ocorrem desde a instituição da cidade 

como área de segurança nacional durante a ditadura militar até os dias de hoje. Nesse 

percurso a repórter se vale de documentos, registros audiovisuais e das reminiscências de 

uma senhora que viveu no colégio salesiano de forma a reconstituir uma espécie de linha do 

tempo de todo um processo de sofrimento indígena na região ao longo de décadas. Essa 

reconstituição exige linearidade cronológica da narrativa, que vai constituindo a 

experiência e a compreensão da repórter acerca daquela realidade. Como fica claro no 

seguinte trecho: 

O secretário parece ignorar a inerente injustiça que é associar os suicídios com 
uma característica cultural. Significa ignorar os aspectos históricos, em especial 
os primeiros contatos com os brancos, sempre traumáticos. Em São Gabriel, não 
há uma dessas meninas, um desses indígenas que não traga na própria vivência ou 
na memória de seus familiares episódios de violências inconfessáveis em nome 
da construção da nação brasileira. E com elas o diabo, introduzido pela vívida 
imaginação dos padres salesianos que comandaram a região durante quase todo o 
século passado, encravou-se ali para ficar. (VIANA, 2015) 

Por fim, um último excerto merece destaque por evidenciar a relação entre a 

apreensão do tempo, a experiência individual e as relações sociais, esta última muito 

demarcada por uma tensão entre costumes indígenas e o restante da comunidade de São 

Gabriel.  

O álcool, como bebida sempre disponível, é um fenômeno relativamente novo: 
algumas décadas atrás, o transporte precário dificultava a oferta. Os índios, desde 
sempre, usavam o caxiri, bebida fermentada feita de mandioca e milho, 
exclusivamente pelas mulheres, e apenas para as festas. E então todos bebiam, 
desde crianças até os anciãos, até cair no chão, acordar e dançar tudo de novo no 
dia seguinte. A festa durava quanto tempo durasse o caxiri. “Esse era o momento 
de resolução dos conflitos, seja apaziguando, fazendo novas alianças ou 
quebrando o pau mesmo”, descreve Maximiliano. Na sua tese de doutorado, ele 
explica: que permanece a ideia de “beber até acabar o que tem, até cair”. Mas, 
“como eles dizem, na cidade a bebida não acaba”. (VIANA, 2015) 

  

 Tal relação está presente em outros momentos na reportagem e diz respeito a uma 

articulação entre os tempos e os saberes que está para além da construção narrativa, abarca 

a dimensão da própria história, dos sujeitos e diz respeito à maneira como a jornalista 

associa narrativamente o saber tradicional indígena, as justificativas espirituais para os 

surtos de suicídio na mesma medida em que lança mão de argumentos científicos como da 
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psicologia e dados numéricos. Essa conjugação de sentidos promovida pela repórter 

demonstra o imbricamento entre a vivência dos sujeitos, a apreensão temporal e a forma 

como é possível trazer à tona uma multiplicidade temporal na narrativa. Uma 

multiplicidade que escapa às escolhas estruturais e ao modo de abordar memórias e tempos, 

e diz muito da maneira como os saberes são constituídos socialmente a partir de 

articulações que remontam relações temporais que vão de uma valorização do saber 

tradicional ancestral ao saber científico que aponta para a modernidade.  

4. Considerações finais 

A discussão teórico-conceitual que propusemos neste artigo buscou refletir sobre as 

relações entre o tempo e o jornalismo, com uma especial atenção para as narrativas 

jornalísticas. A partir do debate de autores que se atentaram para a dimensão complexa do 

tempo e as relações entre o tempo físico, a experiência individual e a dinâmica social 

pudemos compreender como se dá a apreensão do tempo pelos sujeitos em sociedade, um 

tempo entendido no âmbito deste trabalho como um construto que tem como base as 

sínteses dessas relações. Conforme nos diz Norbert Elias (1998, p. 27) “o tempo, como 

dissemos, é um símbolo representativo desses tipos de sínteses aprendidos no âmbito de 

uma sociedade”. 

Duas articulações distintas, mas imbricadas uma na outra na constituição da 

narrativa jornalística - o tempo do jornalismo e o tempo no jornalismo - nos serviram de 

base para o exame da reportagem escolhida para problematizar as questões aqui suscitadas. 

Desse modo, pudemos verificar que a escolha do modo de narrar é definidora da disposição 

temporal dos fatos, seja ela linear, cronológica ou até mesmo constituindo uma nova 

temporalidade que existe apenas na narrativa, sendo que, relatos de casos específicos ou de 

memórias demandam uma maior linearidade, enquanto o todo da reportagem produz uma 

temporalidade que não existe para além dela. Há, portanto, um tempo que diz respeito à 

composição textual da narrativa, à disposição dos fatos, falas e dados. 

 Além disso, a dinâmica e as características da própria prática, que dizem respeito ao 

tempo do jornalismo, afetam a produção da reportagem, uma maior disponibilidade de 

tempo de apuração permite um maior aprofundamento das questões relacionadas ao tema 
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abordado, o que na reportagem aqui examinada aparece de forma explícita em afirmações 

da repórter.  

Já no que diz respeito ao tempo no jornalismo verificamos que a repórter mescla 

saberes que dizem de temporalidades, principalmente de apreensões sociais do tempo. 

Além disso, a jornalista utiliza resgates históricos do sofrimento causado aos indígenas na 

região, bem como resgates mais recentes de outros surtos de suicídio indígena na 

localidade, de forma a traçar uma espécie de linha do tempo, ambos se valendo de relatos, 

documentos e dados. 

Segundo Elton Antunes (2014): 

A chave tempo/jornalismo pode ser perscrutada focando-se na maneira como o 
discurso jornalístico organiza o agir humano; na forma como o aparato tecnológico 
conforma parâmetros para os processos de temporalização; na forma como o 
jornalismo põe em relação diferentes dimensões temporais presentes na vida 
social; e a própria maneira como o jornalismo se revela como uma maneira de lidar 
com categorias temporais que orientam a vida cotidiana (ANTUNES, 2014, p. 157-
158) 

Dessa forma, este artigo buscou lançar luz a esse caráter múltiplo e complexo da 

relação entre tempo e jornalismo, que traz uma gama de implicações para a prática 

jornalística e para o modo como os sujeitos apreendem o tempo no cotidiano a partir do 

jornalismo. Procuramos cercar essa relação buscando compreendê-la a partir das diversas 

dimensões que estão muito além de uma simples abordagem do presente por meio da 

linguagem jornalística.  

 

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, Elton. O jornalismo é história malfeita? In: ANTUNES, Elton; LEAL, Bruno 
Souza; VAZ, Paulo Bernardo (Org.). Para entender o jornalismo. 1ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2014, p. 155-168  
 
ANTUNES, Elton. Videntes imprevidentes: temporalidade e modos de construção do 
sentido de atualidade em jornais diários impressos. Salvador(BA) Tese de Doutorado. 
UFBA, 321 p. 2007. 
 
DIAS, André Bonsanto. Pensar o acontecimento: jornalismo, temporalidade e narrativa em 
uma perspectiva histórica. In: Verso e Reverso, vol. XXV, n. 60, 2011. 
 
ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998. 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

 
FRANCISCATO, Carlos. O jornalismo e a reformulação da experiência do tempo das 
sociedades ocidentais. In: Brazilian Journalism Research, v. II n. 2, 2014. 
 
LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. 
 
NUNES, Benedito. O tempo na narrativa. São Paulo: Ática, 1995. 
 
RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa I. A tríplice Mimese, São Paulo, Papirus, 1994. 
 
SFEZ, Lucien. A mídia, a democracia e o tempo. Revista FAMECOS. Porto Alegre, nº 35, 
abril de 2008, p. 9 -16. 
 
VIANA, Natalia. São Gabriel e seus demônios, 2015. Disponível em: 
http://apublica.org/2015/05/sao-gabriel-e-seus-demonios/ Acesso em: 7 nov. 2016. 


