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Resumo 

Este artigo busca apresentar e comparar as semelhanças entre a natureza da narrativa do 

Realismo e do jornalismo contemporâneo, a partir de dados bibliográficos. Para isso, 

considera-se o contexto social e histórico que influenciou o discurso realístico no âmbito da 

literatura e, posteriormente, o jornalístico. Nesse sentido, destaca-se o momento em que tal 

influência ganha força e se integra ao fazer da imprensa. É defendido, assim, que o jornalismo 

noticioso pode ser visto como uma herança do movimento realista, que predominou na 

metade do século XIX no cenário brasileiro.  
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Introdução 

Mudanças políticas, científicas, sociais, ideológicas e econômicas fizeram do século XIX, 

mais especificamente de sua segunda metade, uma época intensa e de muitas discussões. 

Nesse cenário efervescente, surge o Realismo, movimento literário que analisava, criticava e 

retratava os fatos e acontecimentos da época em suas obras. 

No século XX, muitos jornais deixaram o estilo literário, que era predominante, e passaram a 

produzir as notícias de maneira mais objetiva, dentro do possível. A intenção era fazer com 

que o leitor compreendesse os acontecimentos sem que os jornais assumissem opiniões 

explicitas sobre eles.  
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A partir de tal panorama, buscaremos, neste trabalho, traçar um paralelo entre o discurso 

jornalístico e as características do Realismo, a fim de refletir sobre como a escrita literária 

realista, que é anterior ao jornalismo contemporâneo, possui características que 

posteriormente viriam a caracterizar a narrativa da imprensa, não mais tão fortemente 

literária. 

O Realismo é um movimento literário que teve início na Europa, na segunda metade do 

século XIX, período em que este continente vivenciava uma fase de transformações. Tal 

momento e tais mudanças tiveram como marco central a Revolução Industrial, que, segundo 

Abaurre e Pontara (2005), possui uma relação direta com o nascimento da estética realista. 

Nesse cenário, a tecnologia e a ciência progrediam, enquanto a qualidade de vida declinava, 

tanto no interior, quanto no meio urbano.  

Esse declínio seria resultado das evoluções tecnológicas. No meio rural, houve a substituição 

do trabalho dos camponeses por máquinas. Segundo as mesmas autoras, nesse período, os 

trabalhadores rurais tiveram que sair de suas casas e migrar para as cidades em busca de 

emprego nas indústrias e nas fábricas. Com o êxodo rural, houve notório aumento 

populacional e surgiram problemas graves, como as epidemias e a falta de moradia. Diante 

disso, percebe-se a situação de pobreza que dominava os grandes centros urbanos europeus.  

No Brasil, a situação também era de crise. Conforme retratam Faraco e Moura (1989), o 

contexto histórico do Realismo no Brasil foi marcado pela abolição do tráfico de negros, que 

condicionou o crescimento das cidades devido ao deslocamento de pessoas, antes 

escravizadas, para o trabalho urbano. Além disso, imigrantes europeus começam a chegar ao 

país, vindos principalmente da Itália. 

Além de imigrantes, o pensamento europeu também se encontrava em grande reprodução no 

Brasil. Segundo os autores, a burguesia volta-se para ciência como fonte de respostas e 

soluções para os problemas do momento em que o país vivia. A Faculdade de Direito de 

Recife estava ativa e, a partir dela, formaram-se grupos que consideravam a ciência como 

base para renovação do pensamento. É a influência positivista europeia ganhando espaço no 

cenário brasileiro. 

É nesse contexto que surge o Realismo, em uma tentativa de contrastar com o movimento 

romântico. Segundo Abaurre e Pontara (2005), no Romantismo, a morte, os sonhos e o 
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passado são idealizados pelos autores por serem vistos como possibilidade de fuga do real. 

Tal realidade se refere, mais intensamente, ao fim do século XVIII e à primeira metade do 

século XIX.  

Em oposição a esse pensamento, o Realismo nasce na busca por registrar em narrativas não 

mais os anseios e idealizações dos escritores, mas foco recai, principalmente, em uma 

reflexão crítica a respeito do modo de vida nesse cenário de transformações em que os 

literários estavam inseridos.  

 

1. Realismo: Uma Narratividade do “Real”  

Os artistas realistas buscavam retratar criticamente a atualidade em suas obras, 

proporcionando reflexões a respeito dos mecanismos da vida (GONZAGA, 1987). Para tal, 

fez-se necessária a preocupação dos autores em descrever fatos com maior verossimilhança. O 

objetivo era substituir uma narrativa idealista por uma mais crítica e próxima da vivência dos 

sujeitos sociais. “A ideia de que o escritor deve ser fiel ao real é um dos princípios centrais do 

movimento. A renúncia a tudo aquilo que seja improvável, ao fantástico, aos truques 

narrativos de todas as espécies [...] implica na procura da veracidade” (1987, p. 86).  

Para alcançar esse compromisso com a busca pela veracidade dos fatos, foram necessárias 

determinadas renúncias. O pleno uso da subjetividade como riqueza para a escrita foi 

substituído pelo ideal da objetividade. O escritor precisava, portanto, narrar com determinado 

distanciamento pessoal, visando à neutralidade – cenário considerado possível de ser 

alcançado naquele momento. “[...] o texto literário passa a oferecer descrições e informações 

factuais, para que o leitor possa formar uma impressão geral da dinâmica social representada 

em cada obra” (ABAURRE; PONTARA, 2005, p. 384).  

Vale destacar uma ponderação importante feita pelas autoras e com a qual também nos 

alinhamos. Elas ressaltam que a ausência da opinião explícita do autor na prosa realista é alvo 

de questionamentos. Ainda que seja um intuito, a objetividade na escrita realista não pode ser 

aceita sem questionamentos. Abaurre e Pontara destacam a centralidade do papel do narrador, 

pois a forma de escrita e as seleções realizadas, de certa forma, já definem previamente o 

julgamento sobre os personagens e fatos.  
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Diante dessa dificuldade de isenção, para facilitar o afastamento pessoal do literato, houve 

uma preponderância das narrativas escritas em terceira pessoa. Dessa forma, o autor buscava 

transmitir a ideia de separação entre ele mesmo e o personagem. Referente a isso, Gonzaga 

afirma que “a terceira pessoa favorece a impressão de que os personagens realizam seus 

destinos sem a interferência do sujeito que os criou” (1987, p. 85). 

Porém, em contraposição à aspiração do afastamento pessoal do escritor, os temas abordados 

eram o mais próximo possível da realidade na qual ele estava inserido – buscando, assim, 

retratar os conflitos vivenciados nesse momento. Segundo Faraco e Moura (1989), diante 

dessa tentativa de se debruçar sobre assuntos observáveis na contemporaneidade, há 

preferência por dramas cotidianos e de pessoas humildes, que simbolizavam a realidade da 

época.  

Tal panorama, decorrente da industrialização e urbanização, foi um atrativo para autores 

europeus buscarem dar voz à parte da população marginalizada, bem como às mazelas da 

“vida moderna”. De semelhante forma, no Brasil, a modernização que ocorria foi um 

panorama favorável à intencionalidade crítica dos escritores realistas.  

O Rio de Janeiro, a título de exemplo, foi um desses palcos de florescimento do Realismo e – 

consequentemente da crítica realista. No começo do século XX, a administração do prefeito 

Pereira Passos tentou revestir a então capital do país de uma atmosfera europeia – atendendo 

ao imaginário de que era no Velho Mundo que se encontrava o ideal de modernidade5.  

Nessa perspectiva, Sevcenko (1999, p. 27) recorrendo a Versiani e Barros (1977) afirma que: 

A cidade do Rio de Janeiro abre o século XX defrontando-se com 

perspectivas extremamente promissoras. Aproveitando seu papel 

privilegiado na intermediação dos recursos da economia cafeeira e de sua 

condição de centro político do país, a sociedade carioca viu acumular-se no 

seu interior vastos recursos enraizados principalmente no comércio e nas 

finanças, mas derivando já também para as aplicações industriais. [...] Essas 

condições prodigiosas fizeram da cidade o maior centro comercial do país. 

[...]. 

 

A partir de um ponto de vista oposto, segundo o autor, houve também um elevado índice de 

desemprego. Boa parte da sociedade era submetida à mendicância, subemprego, à 

                                                           
5  Disponível em: <http://educacao.globo.com/artigo/reforma-urbanistica-de-pereira-passos-o-rio-com-cara-de-paris.html>. 

Acesso em 28/07/2017.  

http://educacao.globo.com/artigo/reforma-urbanistica-de-pereira-passos-o-rio-com-cara-de-paris.html
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criminalidade etc., quando não era levada ao suicídio. Nessas condições, houve o detrimento 

de uma parcela da população carioca, que foi desprivilegiada com a urbanização.  

É por esse motivo que o Rio de Janeiro foi um dos cenários mais propícios ao Realismo 

brasileiro: por abranger transformações inovadoras no meio urbano e gerar, como 

consequência, a marginalização daqueles que não foram favorecidos com o ritmo de vida que 

se estabelecia, o que atraiu escritores para apresentar em suas obras uma visão crítica a 

respeito das tensões vivenciadas pela população. A propósito, na obra de Sevcenko (1999) é 

possível perceber, de forma bastante rica, um pouco da atuação de alguns desses realistas do 

contexto carioca. 

Seja entre os literatos do Rio de Janeiro ou não, a linguagem dos escritores realistas também 

era mais simples, se comparada à romântica (FARACO; MOURA, 1989). Apesar disso, a 

tarefa de escrita exigia certo esforço, em função da complexidade implicada no ato de narrar 

de maneira realista. Sobre isso, Gonzaga (1987, p. 87), recorrendo ao pensamento de Flaubert, 

diz que: 

O realista luta com as palavras é um torturado pela forma, um obcecado pela 

adequação entre o pensamento, a ideia, o assunto e a linguagem que os 

reveste. Flaubert representa o máximo desse formalismo. Para ele, a 

‘fabricação’ de uma forma é tão importante como o desenvolvimento do 

conteúdo. Mas essa ‘fabricação’ é angustiante porque a realidade transborda 

da linguagem, é maior que a linguagem, o que torna a tarefa literária quase 

uma impossibilidade. 

 

Então, o realista luta constantemente para transmitir em palavras o seu objeto de reflexão, que 

é a realidade, e o fazia por meio dos folhetins. Conforme Abaurre e Pontara (2005), os 

folhetins continuavam sendo o principal veículo de divulgação das obras nessa época, tanto na 

Europa quanto no Brasil.  

Além disso, Faraco e Moura (1989, p. 106) reconhecem que “o artista procura nivelar sua 

atitude à do cientista. Daí decorre a objetividade que o escritor procura manter durante a 

narrativa, não idealizando a realidade, mas limitando-se a registrá-la [...]”. Conforme já 

dissemos, o progresso da ciência característico do século XIX influenciou no objetivo que os 

artistas dessa época estabeleceram. 
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2. Jornalismo: A Metáfora do Espelho e o Ideal de Objetividade 

Segundo Medina (1988, p. 47), “o surgimento da empresa jornalística no Brasil pode ser 

localizado por volta de 1890”. Já conforme colocado por Sponholz (2009, p. 65): “[...] pode-

se dizer que o jornalismo brasileiro no fim do século XIX e início do século XX ainda fazia 

parte do campo literário. Neste contexto, um noticiário centrado em fatos tinha um papel 

secundário”. A autora (p. 66), recorrendo a Lattman Weltman (1996), diz que, somente em 

1950, a imprensa brasileira encontrou condições de desenvolvimento como meio de 

comunicação de massa. Até então, o jornalismo literário era o gênero preponderante.  

Mas a mudança de paradigma narrativo no campo da literatura interferiu também o 

jornalismo. A escrita mais literária e opinativa deu espaço para a escrita noticiosa e menos 

pessoal. O novo modelo veio dos Estados Unidos. Segundo Ribeiro (2003, p.148) “As 

técnicas americanas impuseram ao jornalismo noticioso um conjunto de restrições formais 

que diziam respeito tanto à linguagem quanto à estrutura do texto”. Com isso, a característica 

enunciativa passou da subjetividade para a objetividade; da predominância da crônica para a 

notícia como principal produto dos jornais. 

A notícia é a matéria-prima do jornal, a base de tudo o que é publicado, da 

nota mais alegre ao mais sério editorial. Em sua busca, concentra-se todo o 

esforço da redação. Ela comanda o ritmo de trabalho, determina horários, 

impõe gastos, provoca edições extras. Sem ela não haveria o que dizer, 

comentar, criticar ou elogiar (AMARAL, 1997, p. 39). 

 

Ainda conforme a autora, o Diário Carioca foi o primeiro jornal brasileiro a adotar o modelo 

importado. Em 1945, esse mesmo jornal publicou uma coluna na qual eram apresentadas ao 

leitor algumas técnicas jornalísticas. Em 1950, esse matutino lançou um manual de redação e 

estilo (o primeiro do Brasil). As normas de redação funcionavam, assim, como antídoto aos 

caprichos literários. 

Amaral ainda esclarece que o jornalismo brasileiro, até então, seguia o modelo francês, 

contendo, por exemplo, excesso de títulos e ausência de lógica na hierarquia do material. As 

inovações gráficas dos jornais cariocas trouxeram um estilo mais ordenado. Nesse aspecto, 

Laurenza (1998, p. 154) destaca que é “[...] consenso afirmar que o Última Hora, de Samuel 

Wainer, inovou na diagramação, na temática e na imagem progressista de seu jornal, como 

registra parte da memória da imprensa brasileira.”  
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Portanto, após a modernização, o jornal Última Hora, cujo título pode-se inferir que faz uma 

referência à modernização do jornalismo, promoveu mudanças para a imprensa brasileira a 

partir de uma reforma editorial e gráfica. Embora esses veículos (Última Hora e Diário 

Carioca) sejam símbolos do jornalismo noticioso, eles não circulam mais atualmente. Porém, 

as técnicas ali implantadas, prevalecem até os dias de hoje caracterizando a prática jornalística 

majoritária centrada em fatos, com o intuito de aproximar as matérias da realidade de forma 

mais objetiva possível.  

Nesse novo cenário de elaboração textual, alguns cuidados precisaram ser tomados no dia a 

dia prático das redações. Segundo Ribeiro (2003), recorrendo a Bahia (1990) e Lage (1985), o 

uso da terceira pessoa tornou-se obrigatório. Adjetivações e aferições subjetivas tiveram que 

desaparecer e palavras que eram utilizadas tão somente para enfatizar ou minimizar o peso de 

uma expressão precisaram ser evitadas. 

Ou seja, para realizar o noticiário, criou-se um novo padrão de valores e metodologia de 

trabalho. Nesse sentido, segundo Sponholz (2009, p. 58), "[...] dois conceitos passam a 

dominar neste momento: realidade e fato". Portanto, o jornalista assume o papel de informar e 

retratar a realidade para seus leitores de maneira objetiva e factual, na medida do possível. 

O valor da objetividade, a partir de determinado ponto de vista, seria uma negação à 

subjetividade. Entretanto, segundo Pena (2006), esse princípio surge porque os jornalistas 

possuem repertórios e valores que, certamente, influenciam subjetivamente na produção. Não 

seria uma negação à subjetividade, mas um método para amenizar a influência desta no relato. 

Nessa perspectiva, Sponholz (2009, p. 61), recorrendo a Strecfuss (1990, p. 974), sustenta que 

“seguir um método possibilitaria evitar emocionalismo e sensacionalismo. De acordo com 

Streckfuss, isto revela que objetividade não foi fundada na ideia ingênua de que os seres 

humanos podem ser objetivos, mas sim na percepção de que não podem”. 

Portanto, a escrita jornalística não pode ser em sua totalidade objetiva, pois é preciso 

considerar os valores pessoais de quem a realiza e os da empresa, que influenciam desde a 

seleção das palavras até a forma de abordar determinado assunto.  

Além desse princípio, conforme abordado por Pena (2006), a fim de procurar responder às 

perguntas mais prováveis e básicas da sociedade, a escrita jornalística passa a se fundamentar 

no lead. Esse conceito chegou ao Brasil na década de 1950, por meio do jornalista Pompeu de 
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Souza e reforça a objetividade do trabalho nos jornais. Sponholz (2009) destaca que o lead 

foi, provavelmente, a marca da autonomia do jornalismo em relação à sua condição de 

literário. Ele aproxima as notícias através da padronização.  

Com a ocupação e o dinamismo que foram tomando conta da vida, ninguém 

tinha mais tempo de ler esse tipo de noticiário. O leitor acabou arranjando 

um processo de burlar o nariz-de-cera: se ele queria se informar, lia o último 

período, fazia o lead, o lead às avessas. (SOUZA, 1992, p. 25 apud 

SPONHOLZ, 2009, p. 68) 

 

Ribeiro (2003) também destaca a substituição do nariz-de-cera, estrutura na qual um texto 

longo e rebuscado antecedia a narrativa dos acontecimentos, normalmente de forma opinativa 

e buscando ambientar o leitor. O relato da imprensa, portanto, era pouco objetivo. Porém, com 

a adoção do lead, a abertura da matéria passou a trazer um resumo dos principais fatos, 

respondendo a uma demanda por agilidade.  

Mediante o que foi exposto, é possível perceber que a mudança do jornalismo também 

ocorreu porque a sociedade mudou. Para se adaptar ao novo estilo de vida condicionado por 

um cada vez mais escasso e pela necessidade de mais informação, tais mudanças se tornaram 

fundamentais.  

Entretanto, a implantação de tais técnicas também é passível de problematizações e não pode 

ser vista como uma possibilidade apenas positiva.  

Ao longo dos anos, [...], procurei passar esse conceito aos alunos sempre 

com desconfiança, pois acredito que ele pode significar uma prisão de estilo 

para muitos talentos em formação. Entretanto, é inegável a transformação do 

jornalismo mundial a partir de sua utilização. (PENA, 2006, p. 42) 

 

Não podemos nos esquecer também que há uma intencionalidade mercadológica e de auto-

afirmação do campo da imprensa nessa mudança do estilo jornalístico noticioso. Segundo 

Sponholz (2009, p. 70):  

Para muitos jornalistas brasileiros nos anos 1950 a defesa da ‘objetividade’ 

foi uma luta pelo profissionalismo e contra o amadorismo daqueles que 

utilizavam a atividade como instrumento para atingir outros objetivos, como 

cargos políticos e benefícios pessoais. 

 

Portanto, o principal interesse dos jornais passou da esfera política para a econômica. Houve a 

profissionalização da imprensa e, com isso, o incremento quantitativo do processo de 

produção. Se o jornalismo passou a ter, prioritariamente, fins lucrativos e a funcionar como 
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uma empresa, seu produto se tornou a notícia. Agora, a produção dos relatos precisava ser 

agilizada e, para isso, houve a necessidade de padronização nas redações.  

Os jornais tornaram- se informativos e ‘objetivos’ no mesmo processo em que se 

tornaram grandes empresas. [...] Não foi por mero acaso que o surgimento das 

grandes empresas jornalísticas coincidiu com o aparecimento dos stylebooks, ou 

manuais de redação (como ficaram conhecidos no Brasil). (RIBEIRO, 2003, p. 

155) 

 

Ainda segundo a autora, o surgimento desses manuais procurou padronizar o estilo 

jornalístico, ordenando critérios básicos, sem os quais a produção em série de textos seria 

impossível. A padronização, portanto, facilitava não só a assimilação das mensagens, mas 

também a sua rápida produção. 

É válido lembrar, no entanto, da existência de gêneros que não buscam esse mesmo ideal de 

objetividade, como o jornalismo opinativo. Melo (2003, p. 65) explica que:  

No caso dos gêneros que se agrupam na área de opinião, a estrutura da 

mensagem é co-determinada por variáveis controladas pela instituição 

jornalística e que assumem duas feições: autoria (quem emite a opinião) e 

angulagem (perspectiva temporal ou espacial que dá sentido à opinião).  

 

O autor classifica essas publicações em editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, 

caricatura e carta. Esses gêneros, portanto, são parte da estrutura dos jornais, mas não 

possuem a intenção de afastamento pessoal daquele que escreve. Dito isso, é importante 

ressaltar que a ligação que faremos a seguir envolve os aspectos centrais do Realismo com o 

jornalismo notadamente noticioso, com base na forma como este é realizado na 

contemporaneidade. 

 

3. Dos Folhetins Às Notícias: As Obras Realistas como Herança Para o Jornalismo 

Contemporâneo  

O jornalismo noticioso contemporâneo surgiu em um momento em que o aspecto literário dos 

jornais começou a perder força. Para início dessa análise, é importante considerar que 

qualquer investigação científica não pode prescindir da historicidade dos seus objetos de 

pesquisa. No percurso da história, o que acontece no presente, para ser compreendido, precisa 

ser analisado a partir de suas origens e causas no passado, no andamento dos fatos até chegar 

ao presente. Ou seja, por esta perspectiva, a atualidade é uma consequência e também uma 

ressignificação do passado. 
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De igual forma, é possível refletir que o jornalismo noticioso, apesar de não ser mais 

essencialmente literário, possui herança da literatura em seu formato. Recorrendo às 

características do Realismo que foram expostas acima, é possível afirmar que o discurso 

jornalístico atual, em partes, estava predito nas publicações realistas dos folhetins do século 

XIX. Para sustentar tal afirmação, vamos fazer um cruzamento entre as características do 

Realismo e as do discurso jornalístico noticioso contemporâneo.  

Como foi dito acima, as histórias do Realismo eram divulgadas nos folhetins (ABAURRE; 

PONTARA, 2005). O paradoxo está no fato de que, apesar dos folhetins terem sido um marco 

de subjetividade para os jornais, as obras realistas possuíam a busca pela objetividade como 

forma de retratar criticamente a vida cotidiana em suas obras. As narrativas eram divulgadas 

por jornais notadamente opinativos, que, por sua vez, acabavam dando espaço, mesmo que 

indiretamente, para um discurso que buscava a objetividade.  

O jornalismo contemporâneo procura transmitir os fatos diariamente através da notícia. Ela 

deve ser produzida visando à isenção dos valores pessoais do jornalista. No século XIX, 

entretanto, os jornais não buscavam transmitir tal ausência de opinião no compartilhamento 

dos noticiários.  

Na contemporaneidade, os valores considerados na produção jornalística diária muito se 

assemelham aos das obras do Realismo. Podemos retomar, por exemplo, os temas de interesse 

das produções realistas. “Para garantir a realização do projeto literário do Realismo, os 

romances do período abordam temas de interesse coletivo” (ABAURRE; PONTARA, 2005, 

p. 386). 

A autora também acrescenta que, no plano social, ganham destaque os assuntos relacionados à 

corrupção, à opressão, ao mundo da política e à frivolidade das elites. Se comparado com as 

editorias surgidas no jornalismo contemporâneo, este dá voz a acontecimentos inseridos nas 

mesmas temáticas apresentadas pelo movimento literário em questão. 

Pode-se afirmar, então, que a busca pela apreensão da realidade une o Realismo e a prática 

jornalística – especificamente aquela que se atém a narrar noticiosa e factualmente. O 

primeiro buscou trazer a realidade para perto do leitor. Para isso, foi preciso assumir 

determinadas características, já abordadas aqui, tais como a predominância da terceira pessoa, 
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a luta constante na tentativa de expressar com palavras algo maior, que é a realidade e, 

portanto, a busca pela perfeição formal.  

No Realismo, o valor de objetividade e todas as adoções que ele exige seriam necessários para 

que a vida cotidiana pudesse ser retratada da melhor forma. Essas mesmas responsabilidades 

são assumidas pelo novo jornalista, posteriormente. Portanto, tanto o profissional da imprensa 

quanto o escritor do Realismo são mediadores entre os fatos e o público.  

Todo processo de mediação implica em subjetividade – em maior ou menor grau. Lutar contra 

a subjetividade é lutar contra si mesmo para levar a ideia de que o público está vivenciando os 

acontecimentos. Entretanto, um acontecimento vivenciado não será exatamente o mesmo 

quando relatado. Mas, tanto o escritor realista quanto o redator da imprensa se assemelham no 

papel de tentar captar aquilo que é vivido, ainda que transmitam de formas diferentes. O 

objeto de interesse desses profissionais é o mesmo: a realidade. 

 

Considerações Finais 

Podemos afirmar que, a partir de determinado ponto de vista, o jornalista é o escritor realista 

da contemporaneidade. É aquele que adequou a forma de escrita anterior ao contexto moderno 

e cumpre o papel de trazer as diversas realidades que cercam o público para que este possa 

adquirir conhecimento daquilo que muitas vezes não presenciou, mas pode ter acesso por 

meio do relato.  

A vida em sociedade é permeada por diversas narrativas, que se entrecruzam. Foucault (1996) 

já dizia sobre as formações discursivas que costuram nossos modelos de interações. Há o 

discurso político, o religioso, o midiático e outros que regem a convivência dos indivíduos. 

Apesar da relativa autonomia, esses discursos estão permanentemente coexistindo. Nessa 

coexistência, pode haver confrontos, mas também influência mútua e retroalimentação.  

No caso do jornalismo noticioso e do Realismo, seus discursos se entrelaçam. A busca por 

uma representação do cotidiano, pela objetividade e a abordagem de temas de interesses 

públicos são características comuns a ambos. Desse modo, temos à frente um claro exemplo 

de como nossas práticas não nascem de forma aleatória. Até mesmo os fazeres ditos técnicos, 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 
 

os saberes profissionais, como o jornalismo, precisam se enraizar em outras formações 

discursivas para se desenvolverem, avançarem e até mesmo se transformarem. 

Evidentemente não adotamos a perspectiva inocente de que tanto o jornalismo quanto a 

literatura (ou qualquer outra formação discursiva) consegue exercer esse papel de captura do 

real, conforme destacamos fortemente ao longo do texto. Como já diziam Berger e Luckmann 

(1974), o real é construído socialmente por nós, sujeitos sociais. No entanto, é justamente por 

meio de discursos como esses, que buscam ao menos tentar relatar parte dessa “realidade”, 

que nos orientamos e atribuímos sentido às ocorrências da vida.   

Jornalismo e literatura ora mostram suas marcas distintivas, ora se entrecruzam com 

semelhanças nos discursos. Tal fenômeno pode ser verificado claramente na esfera noticiosa, 

factual. Isso não é negar a especificidade do relato da imprensa, principalmente para nós, 

profissionais em formação. Mas é entender como nossas práticas são sociais e como nosso 

fazer é poroso, permeado por múltiplas influências e, assim, passiveis de mudanças em seus 

padrões. 
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