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All the world's a stage,
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His acts being seven ages.
Shakespeare (As you like it, 1600)

RESUMO

ALVES, M. M. A imprensa como fonte de pesquisa e representação em O tempo e o vento,
de Erico Verissimo: técnica de narrativa e implicações estéticas. 2013. 427 f. Tese
(Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2013.
Esse estudo analisa as relações entre ficção e imprensa no romance O tempo e o vento, de
Erico Verissimo (1905-1975). Como fonte de pesquisa e representação literária, os jornais,
revistas e almanaques são documentos que auxiliam o escritor em seu projeto de narrar alguns
dos principais eventos da História nos séculos XIX e XX. Estes acontecimentos históricos são
recuperados através da transposição direta de textos jornalísticos, exatamente na forma como
foram publicados originalmente, ou através da pesquisa em outras fontes, mas informados
pelo narrador como se sua origem fosse de fato a imprensa. Esta característica da obra
literária revela uma busca constante pelo equilíbrio entre fato e ficção, no qual o efeito de
verdade do romance cresce à medida que a narrativa se configura com referências concretas
do jornalismo. Além disso, as conexões entre fábula romanesca e imprensa mostram-se
presentes também na participação dos jornais fictícios e dos personagens-jornalistas,
elementos que fortalecem a imagem dos jornais e revistas enquanto agentes que contribuem
para certos direcionamentos da História. Esta pesquisa visa analisar a representação da
História que se realiza a partir de recortes da imprensa, bem como a representação da própria
imprensa, com o objetivo de entender o processo de criação literária do escritor e o resultado
estético decorrente do uso da fonte jornalística como matéria-prima para a ficção. A
metodologia de pesquisa consiste em localizar estas referências na ficção e compará-las com
o conteúdo das notícias, reportagens e anúncios publicados na imprensa, observando o
método de edição e o processo de incorporação da fonte à narrativa. A instigação divide-se em
quatro temas históricos principais, transformados em capítulos, que são as revoluções, a
política, a literatura e a imigração. Os subcapítulos constituem-se em breves introduções do
acontecimento histórico e a percepção destes pela imprensa, precedidos por outros que são
voltados para a análise crítica do corpus. É possível concluir deste estudo comparativo que o
projeto ficcional do escritor, em seu eixo histórico central, sustenta-se em grande medida com
as informações coletadas em edições antigas de jornais, revistas e almanaques, as quais têm a
função de legitimar a ficção a garantir maior verossimilhança. A preferência do escritor pela
fonte primária revela uma técnica de narrativa peculiar, certamente pioneira na literatura
brasileira, que tem implicações diretas na estrutura e no estilo do romance.
Palavras-chave: Erico Verissimo. Jornalismo. História. Literatura Brasileira.

ABSTRACT

ALVES, M. M. The press as a source of research and representation in O tempo e o vento,
by Erico Verissimo: narrative technique and aesthetics implications. 2013. 427 f. Tese
(Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2013.
This study examines the relationship between press and ficcion in the novel O tempo e o
vento, by Erico Verissimo (1905-1975). As a source of research and literary representation,
newspapers, magazines and almanacks are documents that help the writer in his project of
writing about some of the most important events of the History in the nineteenth and
twentieth century. The historical events are narrated through direct transposition of
journalistic texts, exactly the way they were originally published, or through the research in
other sources, but informed by narrator as being press cuttings. This characteristic of the
literary work shows a constantly attempt to keep the balance between fact and fiction,
whereby the truth of the novel increases as the narrative comes about with real topics of
journalism. Besides, the relationship between press and novel appears also in fictional
journalists and newspapers, elements that confirm the image of the press as a power which
gives the direction to some events of the history. The research aims to examine the
representation of the history that is done with press cuttings, as well as the representation of
the press itself, with the purpose of spreading the knowledge about the process of writer’s
literary creation and about the asthetics results that come from using journalistic sources in
the fiction. The research methodology is to identify the signals of the press in the novel and to
compare it with the content of the news, reports and advertisements published in the media,
observing the editing method and the process of incorporation of the source into the narrative.
The study is divided in four main historical themes, transformed into chapters, wich are the
revolutions, the politics, the literature and the immigration. The subchapters are brief
introductions to the historical event and to the perception of these events by the press,
followed by others which are focused on the critical study of the corpus. It can be concluded
from this comparative study that the writer’s fictional project, in its historical central axis,
sustains itself largely with the information collected in old editions of newspapers, magazines
and almanacks, wich have the function of legitimating fiction and ensure greater likelihood.
The preference of the writer for the primary source in the composition of the novel reveals a
peculiar narrative technique, certainly pioneer in Brazilian literature, and is directly related to
the structure and the style of the novel.
Keywords: Erico Verissimo. Journalism. History. Brazilian Literature.
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