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O objetivo do trabalho O jornalismo como

fonte para a criação literária é identificar

referências ao conteúdo de jornais e revistas,

tanto nacionais quanto internacionais, em

obras de ficção da literatura brasileira do

século XIX e XX.

O projeto desenvolve-se a partir da leitura

de narrativas ficcionais que apresentam

referências a jornais e revistas. Realiza-se a

identificação desses registros primários que

foram usados pelos escritores na

composição de suas obras. Após, esses

registros observados nos romances são

confrontados com os textos jornalísticos

para análise de sua representação.

ObjetivoMetodologia

Resultados

Obras de Machado de Assis:

➢ Memorial de Aires e Quincas Borba.

Obras de Lima Barreto:

➢ Numa e a Ninfa e Os Bruzundangas.

Obra de Erico Verissimo:

➢ Incidente em Antares.

Obras analisadas

Considerações finais

Discussão

Conclui-se que Machado de Assis, Lima

Barreto e Erico Verissimo fazem uso

frequente do jornal como fonte documental

em sua ficção, tanto para representação do

contexto histórico e social quanto para

representação da própria imprensa.

A representação do contexto histórico e social

na literatura brasileira apresenta, entre outras

características, certa fidelidade aos eventos,

cuja verossimilhança ampara-se no conteúdo

de jornais e revistas que são reelaborados na

narrativa. Assim, o processo de criação

literária faz uso de notícias e reportagens que,

na ficção, assumem outras significações.

Trechos de obras em que há referencia a

jornais ou acontecimentos históricos:

➢ “A Primeira Guerra Mundial chegou a

Antares principalmente através das páginas

róseas do Correio do Povo.”

(VERISSIMO, 2000, p. 28).

➢ “Publica o anúncio no Jornal do Comércio

local e está o homem mais satisfeito da

vida.” (BARRETO, 2005, p. 33).

➢ “[...] estava cansada, e para repousar, foi

abrir as folhas do último número da

Revista dos Dous Mundos.” (ASSIS, 1997

p.778).

➢ “Tinha razão o editorialista do semanário

A Verdade (fundado em 1902) quando

escreveu que o Progresso se aproximava

de Antares com botas de sete léguas.”

((VERISSIMO, 2000, p. 25).
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