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RESUMO 

 

Este estudo compreende a crônica, lato sensu, como manifestação textual e 

discursiva cujas características fazem-na escorregar às tentativas de um 

enquadramento teórico rígido no que concerne a sua natureza. A Literatura crê no 

poder metafórico da crônica e, por isso, reclama sua paternidade, enquanto o 

Jornalismo argumenta ser seu berço natural. O fato é que os discursos sobre a crônica 

abrigam não apenas a questão do pertencimento mas também a sua própria 

constituição. Essas questões interessam àqueles cujas pesquisas envolvem a 

característica e a constituição dos gêneros textuais e, assim, de modo geral, dos 

estudos sobre a linguagem. Este trabalho, de cunho teórico, bibliográfico e 

documental, tem como objetivo geral identificar e analisar a presença do gênero 

crônica no jornal O Mossoroense, no período compreendido entre 1872 a 2000. Para 

atingir o objetivo geral, esta pesquisa segue objetivos mais específicos, assim 

descritos: 1. analisar os discursos que envolvem dois domínios de conhecimento, 

sejam eles a Literatura e o Jornalismo, sobre o pertencimento do gênero crônica; 2. 

apresentar as diferentes posturas do próprio cronista em relação ao seu ofício; 3. 

construir um corpus mínimo, constitutivo de crônicas do jornal O Mossoroense, que 

seja frutífero a novas pesquisas e estudos; 4. elencar, de modo geral, períodos, temas, 

questões e motivos tratados nas crônicas do Jornal O Mossoroense; 5. identificar os 

cronistas de cada período, preservando e documentando essa memória. No que se 

refere ao Jornal O Mossoroense, observa que, ao longo do tempo, a crônica ganha 

espaço como gênero que não abrigava apenas relatos cronológicos ligados à cidade 

mas ainda se reatualizando e ganhando espaço e identidade no interior do jornal. A 

crônica apresenta grandes discussões políticas e sociais ocorridas no país, como 

acontece com as crônicas do século XX. À medida que analisa a presença da crônica 

no jornal, considera a importância de O Mossoroense para a história da imprensa 

potiguar e do país, por ser um jornal de resistência desde sua fundação até hoje, em 

luta para resistir ao tempo. 

 

Palavras-chaves: Crônica. Jornalismo. Literatura. Linguística. Jornal O Mossoroense. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study considers chronicle, lato sensu, as a textual and discursive 

manifestation whose characteristics make it slip the attempts of a rigid theoretical 

framework in what concerns its nature. Literature believes in the metaphorical power 

of the chronicle and, therefore, claims its paternity, while Journalism argues that it is 

its natural cradle. The fact is that the discourses on the chronicle harbor not only the 

question of belonging but of its own constitution. These questions are interesting to 

those whose research involves the characteristic and the constitution of textual genres, 

and thus, in general, of studies on language. The main objective of this work is to 

identify and analyze the presence of the chronic genus in the newspaper O 

Mossoroense in the period from 1872 to 2000. In order to reach the general objective, 

it follows more specific objectives, as follows: 1 To analyze the discourses that involve 

two domains of knowledge, be they Literature and Journalism, about the belonging of 

the chronic genre; 2. To present the different postures of the chronicler himself in 

relation to his office; 3. To construct a minimal corpus, constituent of chronicles of the 

newspaper O Mossoroense, that is fruitful to new researches and studies; 4. List, in 

general, periods, themes, issues and motives dealt with in the chronicles of Jornal O 

Mossoroense; 5. Identify the chroniclers of each period, preserving and documenting 

this memory. Related to the newspaper O Mossoroense, it analyzes that, over time, 

the chronicle gain ground as a genre that did not only contain chronological reports 

related to the city, but which was reanalyzed and gained space and identity within the 

newspaper. The chronicle presents great political and social discussions occurred in 

the country, as it happens with the chronicles of the twentieth century. Since it 

investigates the presence of the chronicle in the newspaper, it detaches the importance 

of Mossoroense for the history of the Potiguar Press and the country. A journal of 

resistance from its foundation to today, struggling to resist the weather. 

 

Keywords: Chronic. Journalism. Literature. Linguistics. O Mossoroense newspaper. 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

La crónica es, lato sensu, entendida como manifestación textual y discursiva 

cuyas características la hacen resbalar a los intentos de un encuadramiento teórico 

rígido en lo que concierne a su naturaleza. La Literatura cree en el poder metafórico 

de la crónica y, por eso, reclama su paternidad, mientras que el Periodismo argumenta 

ser su cuna natural. El hecho es que los discursos sobre la crónica albergan no sólo 

la cuestión de la pertenencia, sino de su propia constitución. Esas cuestiones 

interesan a aquellos cuyas investigaciones involucran la característica y la constitución 

de los géneros textuales y, así, de modo general, de los estudios sobre el lenguaje. 

Este trabajo, de cuño teórico, bibliográfico y documental, tiene como objetivo general 

identificar y analizar la presencia del género crónico en el diario El Mossoroense en el 

período comprendido entre 1872 a 2000. Para alcanzar el objetivo general, seguimos 

objetivos más específicos, así descritos: 1 Analizando los discursos que involucran 

dos dominios de conocimiento, sean ellos, la Literatura y el Periodismo, sobre la 

pertenencia del género crónico; 2. Presentar las diferentes posturas del propio cronista 

en relación a su oficio; 3. Construir un corpus mínimo, constitutivo de crónicas del 

diario El Mossoroense, que sea fructífero a nuevas investigaciones y estudios; 4. 

Elencar, en general, períodos, temas, cuestiones y motivos tratados en las crónicas 

del periódico El Mossoroense; 5. Identificar los cronistas de cada período, 

preservando y documentando esa memoria. En lo que se refiere al diario El 

Mossoroense, observamos que, a lo largo del tiempo, la crónica fue ganando espacio 

como género que no sólo contenía relatos cronológicos ligados a la ciudad, sino que 

se reatualizaba y ganaba espacio e identidad en el interior del periódico. La crónica 

se nutrió de grandes discusiones políticas y sociales ocurridas en el país, como suena 

suceder con las crónicas del siglo XX. A medida que investigábamos la presencia de 

la crónica en el periódico, tomamos conciencia de la importancia del Mossoroense 

para la historia de la Prensa Potiguar y del país. Un diario de resistencia desde su 

fundación hasta hoy, en lucha para resistir al tiempo. 

 

Palabras-claves: Chronic. Periodismo. Literatura. Linguística. El Mossoroense 

newspaper. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O que realmente decide a luta é o olhar obstinado, o olhar brilhando de 
cupidez (CONY, 1999, p. 62) 

 

A crônica é presença permanente na vida desta pesquisadora, o que se 

tornou, para nós, um hobby de leitura, uma paixão que virou objeto de estudo e de 

pesquisa. Na licenciatura em Letras em 2002, a monografia O jornalismo como gênero 

literário foi um ensaio dos primeiros passos no diálogo profícuo entre a Literatura e o 

Jornalismo. Nesse mesmo horizonte, encontra-se a escrita de outra monografia, 

intitulada Literatura e Jornalismo: Confrontos e diálogos, para a conclusão do curso 

de Jornalismo, em 2004, na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Na 

Especialização em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), trabalhamos com A atitude irônica em crônicas de Carlos Heitor Cony e já na 

defesa da dissertação em 2006, concluímos o estudo Ironia em crônicas de Carlos 

Heitor Cony: Uma proposta de ensino, também no Programa de Pós-Graduação em 

Linguagem e Ensino da UFCG. 

Em cada uma dessas ocasiões, oportunizamos uma interdisciplinaridade 

fundamental, aproximando os diálogos das Letras com a Comunicação Social. Nesse 

processo, a crônica representou um elo capaz de (re)unir quatro áreas do 

conhecimento fundamentais para a nossa atuação profissional: Letras, Linguística, 

Jornalismo e Educação. É preciso dizer que há, entre esses quatro campos, um 

diálogo fértil e profícuo, o que nutre adequadamente a nossa formação. O que era 

hobby, paixão... tornou-se ofício e objeto de pesquisa constante. Ademais, como 

professora na UERN desde 2006, lecionamos disciplinas relacionadas com o texto 

impresso em sintonia direta com a formação em Letras e Jornalismo.  

Os ensinamentos e as experiências advindos da Literatura contribuem para 

uma compreensão mais poética e mais humana dos fatos ordinários do cotidiano 

jornalístico e, com isso, ajudam na construção deste texto que se apresenta, 

aparentemente, de forma tão objetiva e desprovida de emoções. Nesse sentido, a 

literatura se faz presente na formação do jornalista, tanto de forma direta, na 

construção do texto jornalístico, quanto indiretamente, contribuindo subjetivamente no 

processo de estímulo à sensibilidade do olhar do repórter. É sob esse solo fértil, nessa 
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união de saberes interdisciplinares, que se desenha o cenário adequado para o 

desenvolvimento de nossa tese de doutoramento.  

Após 15 anos, a crônica não deixou de afetar a vida desta pesquisadora. A 

admiração pela escrita de um autor conhecido, como Carlos Heitor Cony, permitiu 

observar a presença da crônica em um espaço mais próximo do nosso dia a dia: o 

jornal O Mossoroense, periódico que circula no Rio Grande do Norte, estado onde 

moramos, para o qual sempre reservamos, diariamente, um olhar acurado e 

carinhoso. Continuamente, concentramos a atenção sobre as crônicas de O 

Mossoroense, buscando, em um primeiro momento, observar o discurso coerente 

sobre a crônica, na condição de texto marcado por uma temporalidade específica, que 

estava presente como característica fundamental nas crônicas desse jornal. Mas as 

questões se ampliaram, os interesses se multiplicaram e se reformularam. 

É isso que veremos na leitura e na composição desta pesquisa doutoral. 

Nossos estudos se apresentam descritos em seções, que, a seguir, descrevemo-las: 

nas seções iniciais, apresentamos nosso objeto de pesquisa, a metodologia adotada 

para desenvolver nossas investigações e a descrição dos dados que analisaremos. 

Em razão do próprio objetivo do trabalho, bem como da questão que encena a 

discussão sobre o pertencimento da crônica, iniciamos nosso texto expondo as 

perspectivas apontadas pela Literatura e pelo Jornalismo quanto a essa questão. 

Na terceira seção, discorremos, ainda sob os efeitos da questão do 

pertencimento, sobre um ponto controverso em relação à dicotomização hierárquica 

que rotula os gêneros como maiores ou menores. Nessa categorização, 

problematizamos a existência de um sistema de valores que privilegia a “pureza” como 

característica de certos gêneros, a exemplo do romance, da poesia e do conto, em 

detrimento de outros denominados de “não puros”, o que, para nós, contribui para a 

eleição de certos textos quando do trabalho em sala de aula e, dessa forma, para um 

processo de elitização do ensino da Literatura.  

Reservamos, ainda na terceira seção, espaço para dar voz aos cronistas 

conhecidos nacionalmente, de modo que a postura do produtor da crônica possa se 

revelar em pretensões, metas, objetivos e expressões, e, desse modo, possivelmente, 

o cronista possa, de seu lugar de produtor, enunciador, revelar mais sobre o texto e 

de sua práxis do que os teóricos que se ocupam em “institucionalizar” a crônica ou 

lhes dar pertencimento. 
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Na quarta seção, situamos, na história, a presença do Jornalismo, desde o 

surgimento da Imprensa Régia no Brasil até nosso objeto, o jornal O Mossoroense na 

cidade de Mossoró/RN.  

O fundamento teórico é apresentado na quinta seção. Com isso, 

desenvolvemos o arcabouço teórico que nos pareceu fértil para pensar, teoricamente, 

sobre a crônica. Nessa seção, há uma explanação voltada para a questão dos 

gêneros, dessa vez, buscando retomar certas problematizações levantadas nas 

seções anteriores, quando possível. Buscamos, dessa forma, estabelecer uma 

discussão teórica cujos conceitos e ideias guiarão os caminhos de nossas análises 

frente ao objeto. Elegemos, assim, nomes ligados à formalização do conceito de 

gênero, enunciado, enunciação, a exemplo de Bakhtin e Todorov. Discorremos, ainda, 

sobre as ideias circunscritas em relação à noção de gênero (textual e discursivo) e 

visualizamos como a crônica e sua problemática foi posta em discussão por aqueles 

que se interessaram, largamente, pela questão dos gêneros, de modo geral, e da 

crônica em particular. 

É necessário enfatizar que, embora tenhamos uma seção que nos pareça ser 

de base teórica, a teorização se espalha em cada seção de nosso trabalho, haja vista 

que cada uma delas elabora e discute problemáticas distintas em relação ao nosso 

objeto: a crônica. Na seção seguinte, a sexta, empreenderemos nossa análise 

buscando compreender o fazer cotidiano da crônica e seu percurso histórico e 

linguístico no jornal O Mossoroense.  

Em seguida, teremos os comentários finais de nossa pesquisa na sétima e 

última seção. 

 

1.1 OBJETO E OBJETIVOS 

 

Como já delimitamos nas considerações iniciais, a crônica é nosso objeto de 

estudo, especialmente as crônicas presentes no jornal O Mossoroense. Delimitamos 

as crônicas que aparecem entre os anos de 1872 e 2000 e, considerando nosso 

objeto, destacamos o objetivo geral de nossa pesquisa. 
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1.1.1 Objetivo geral 

 

• Identificar e analisar a presença do gênero crônica no jornal O 

Mossoroense no período compreendido entre 1872 a 2000.  

 

Para atingir o objetivo geral, seguimos objetivos mais específicos, descritos a 

seguir. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Analisar os discursos que envolvem dois domínios de conhecimento, a 

Literatura e o Jornalismo, sobre o pertencimento do gênero crônica; 

• Apresentar a perspectiva do próprio cronista em relação ao seu ofício; 

• Construir um corpus mínimo, constitutivo de crônicas do jornal O 

Mossoroense, útil a novas pesquisas e estudos; 

• Elencar, de modo geral, períodos, temas, questões e motivos tratados 

nas crônicas do jornal O Mossoroense;  

• Identificar os cronistas de cada período, preservando e documentando 

essa memória. 
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2 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Uma lata existe para conter algo,  
mas quando o poeta diz lata  

pode estar querendo dizer o incontível. 
Gilberto Gil (2017)2 

 

Na busca pelo caminho adequado ao objeto e ao objetivo desta pesquisa, as 

orientações oriundas da metodologia documental citadas por Moreira e Caleffe (2006) 

revelam-nos viabilidade em consonância com os propósitos definidos e defendidos 

para este trabalho. 

Os passos para a realização de uma pesquisa documental, conforme Moreira 

e Caleffe (2006, p. 75), são os seguintes:  

a) determinar os objetivos da pesquisa: identificar e analisar o gênero crônica 

no jornal O Mossoroense; 

b) escolher os documentos: as edições do jornal O Mossoroense; 

c) acessar os documentos: Museu Lauro da Escóssia e arquivo particular do 

jornal; 

d) analisar os documentos: análise discursiva/linguística; 

e) redigir relatório. 

Embora a pesquisa documental seja nosso guia inicial, sabemos que 

nenhuma pesquisa se dá apenas com a aplicação de um método, mas recebe 

contribuições metodológicas que compõem o resultado final da pesquisa. Importante 

observar que a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. 

Entretanto, a principal diferença entre ambas está na natureza das fontes. Não se 

deve confundir a pesquisa documental com a análise documental: a primeira é um tipo 

de pesquisa e a segunda é um tipo de análise que poderá ser utilizado em qualquer 

revisão bibliográfica. 

Nas seções sobre a crônica e os cronistas, consultamos de forma sistemática 

as contribuições teóricas disponíveis sobre o tema seguindo os passos metodológicos 

da pesquisa bibliográfica: “determinar os objetivos; b) elaborar um plano de trabalho; 

c) identificar as fontes; d) localizar as fontes e obter o material; e) ler o material; f) 

fazer os apontamentos; g) confeccionar fichas; e h) redigir o trabalho” (GIL, 1994 apud 

MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 74). 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.gilbertogil.com.br/sec_disco_info_2017.php?id=185&letra#>. Acesso 
em: 10 jun. 2017. 
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Em nossa coleta de dados, utilizamos as edições do Jornal O Mossoroense 

arquivadas no Museu Lauro da Escóssia, localizado no munícipio de Mossoró/RN e 

edições guardadas no arquivo do próprio jornal, que foram cedidas para a realização 

desta pesquisa, desde sua fundação, em 1872, até o ano 2000, alcançando, portanto, 

128 anos de história. Para tanto, reservamos um ano e meio de idas aos arquivos do 

jornal, num total de horas incalculáveis. 

Definir qual texto seja propriamente uma “crônica”, como constatamos em 

nosso texto, torna-se tarefa quase inglória, considerando os diferentes discursos que 

a entornam e a temática de certos textos que não são classificados. Considerando 

que esse não se trata de nosso objetivo, julgamos razoável estabelecer como critério 

de busca a identificação no jornal O Mossoroense do que ele próprio indica como 

sendo crônica, conforme sua sinalização no periódico. Devido ao extenso material 

disponível para pesquisa, adotamos como critério o registro de até cinco ocorrências 

consecutivas. Elegemos essa disposição de coleta de dados considerando o fato de 

em determinados períodos não encontrarmos nenhuma citação à palavra crônica, 

bem como da ausência de edições para pesquisa, seja pelos períodos em que o jornal 

fechou, seja pelo extravio de edições no Museu. 

A partir do ano de 1980, coletamos uma extensa quantidade de material a ser 

analisado. Nesse sentido, observamos que as ocorrências relacionadas à crônica 

foram publicadas exatamente nas edições de final de semana. Por isso, focamos 

nossa busca exatamente nessas edições – sexta, sábado e domingo – obedecendo 

ao mesmo critério de registrar os cinco primeiros eventos. 

Em seguida, reunimos um acervo de referências sobre a crônica e os 

cronistas, resgatando os principais autores que discorrem sobre o tema, desde os 

mais tradicionais, considerando as contribuições mais modernas. Para tanto, foi 

necessário destacar as fases pelas quais passou o jornal para situar as crônicas nele 

encontradas. 

É comum dizer que o jornal O Mossoroense se divide em fases, em 

decorrência das vezes que abriu e fechou suas atividades jornalísticas. Essas fases 

também estão diretamente relacionadas com as diferentes gerações da família 

Escóssia que esteve à frente do jornal, confirmando a força profética das palavras do 

Professor Manoel de Almeida Barreto: 
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O Mossoroense, creio, enquanto houver um descendente de João da 
Escóssia, deve reaparecer, tendo, em cada fase, o que o filósofo alemão 
classificou de Zeitgeist, o espírito da época. Cada fase deve retratar o 
flagrante momento fluente, para ser eficiência (AUGUSTO, 2000 p. 143). 

 

Em sua primeira fase, com Jeremias da Rocha Nogueira, fundador do jornal, 

o semanário circulou até o ano de 1876. Em seguida, João da Escóssia, filho de 

Jeremias, reabriu o semanário em 1902. Com João, surgiu uma inovação no jornal: 

as xilogravuras. Ele morreu em 1919 e dois filhos seus – Lauro e Augusto – deram 

continuidade à sua obra, com o jornal O Mossoroense transformando-se em um 

“Periódico humorístico e ilustrado”. Lauro da Escóssia Filho ficou à frente do jornal até 

o ano de 1975, quando a folha, já quase centenária, sai pela primeira vez e única das 

mãos da família Escóssia. Nessa época, ela foi negociada com Jerônimo Rosado 

Cantídio, por um curto período de tempo, pois menos de uma década depois estaria 

novamente no seio da tradicional família. Com Laíre Rosado Filho, em 1985, inicia a 

quinta e atual fase de O Mossoroense, quando o médico Laíre recebeu as ações do 

jornal de Jerônimo, seu primo, conduzindo-o juntamente com a esposa, Sandra da 

Escóssia Rosado, e o filho, Cid Augusto da Escóssia Rosado. Dessa forma, de 

geração em geração, O Mossoroense vem sendo continuado por descendentes de 

João da Escóssia, adaptando-se às transformações editoriais, comerciais, industriais 

e sociais de cada período da história brasileira (AUGUSTO, 2000).  

Utilizamos o critério das “fases” para mapear o percurso da crônica presente 

no jornal e mais bem o compreender. Visualizamos, no Quadro 1, a seguir, cada fase 

do jornal, conforme o critério utilizado por Augusto (2000, p. 143): “Quando me refiro 

à fase não é à quantidade de fechamentos e posteriores reaberturas, que são um 

pouco mais de cinco, e sim a mudanças profundas de orientação editorial”. 

Acrescentamos à divisão de Augusto, a 6° fase, obedecendo à mesma concepção 

utilizada por esse autor. 
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Quadro 1 – Fases do jornal O Mossoroense 

1ª fase 2ª fase 3ª fase 4ª fase 5ª fase 6ª fase 

1872-1876 1901-

1934 

1946-1963 1970-1984 1985-2016 A partir de 

janeiro de 

2016 

Jeremias 

da Rocha 

Nogueira 

João da 

Escóssia 

Lauro da 
Escóssia 

e 
Augusto da 

Escóssia 

Lauro da 
Escóssia 

Filho 
 

Jerônimo 
Rosado 

Cantídio/ 
Laíre 

Rosado 

Filho 

Laíre Rosado 

Filho/ Cid 

Augusto da 

Escóssia 

Rosado 

Fonte: Baseado em Augusto (2000), adaptado pela autora 

 

Após pesquisa nos arquivos do Museu Lauro da Escóssia, localizado na 

cidade de Mossoró/RN e que abriga entre outros elementos, as edições do jornal O 

Mossoroense, tendo inclusive uma sala dedicada exclusivamente ao jornal e a contar 

a sua história, buscamos em suas páginas todas as ocorrências em que aparecia a 

crônica sinalizada pelo vocábulo. Dessa forma, demos prosseguimento ao registro, no 

período de 1872 (fundação do jornal) até 2000, ou seja, 128 anos de história, como já 

mencionamos. Cada crônica pode ser consultada nos Anexos deste estudo. O 

resultado dessa pesquisa demarca a geração e a coleta dos dados. Para tanto, 

procuramos as ocorrências do vocábulo “crônica” presentes no jornal e registramos 

no Quadro 2, que contém informação de data, coluna em que se insere o texto 

indicado como crônica, título do texto e seu respectivo autor. 

 

Quadro 2 – Dados das crônicas do jornal O Mossoroense (1872-2000) 

 
ANO 

DATA COLUNA TÍTULO AUTOR 

1873 09 de março Folhetim Chronica judiciária Jury 

1909 s/d Chronica  “Enfim desvendou-
se...” 

A. 

02 de 
dezembro 

Chronica II “Outro dia eu tive...” A. 

17 de 
dezembro 

Chronica III “Passeiar pelo espaço 
deve...” 

A. 

25 de 
dezembro 

Chronica IIII “Hoje é o dia...” A. 

1910 09 de janeiro Chronica V “Anno bom! Anno 
bom!” 

A. 

19 de janeiro Chronica VI “Inverno! Inverno! A. 
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28 de janeiro Chronica VII “-O Sr. Já foi” A. 

09 de 
fevereiro 

Chronica VXIII “A superstição, a 
crença, o próprio 
fetichismo 
nasceram...” 

A. 

19 de 
fevereiro 

Chronica IX “Folheando essas 
páginas...” 

A. 

1911 30 de junho Chronica  Bergerac 

1914 16 de 
outubro 

Cronica “é sobre a guerra”  

1922 9 de agosto Crônicas cariocas O rio que se agita Quintela Junior 

1947 7 de 
setembro 

Crônicas de livros A barca de Gleyre Brutus 

13 de 
setembro 

Crônicas de livros Ruy, o estadista da 
República 

Brutus 

1948 18 de julho Crônica da 
cidade 

“Convidado...” Fenelon Grey 

25 de julho Crônica da 
cidade 

Novo clima Fenelon Grey 

08 de agosto Crônica da 
cidade 

Centro E. 
Mossoroense 

Fenelon Grey 

15 de agosto Crônica da 
cidade 

Zé Brasil Fenelon Grey 

22 de agosto Crônica da 
cidade 

Residencias pobres Fenelon Grey 

1951 21 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Essa seção foi 
informada...” 

Ronald 

28 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Está se levantando...” Ronald 

04 de 
fevereiro 

Crônica da 
Semana 

“Carnaval” Ronald 

11 de 
fevereiro 

Crônica da 
Semana 

“Camarada” Ronald 

25 de 
fevereiro 

Crônica da 
Semana 

“Fala-se agora” Ronald 

1952 20 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Voltemos ao caso” Ronald 

3 de 
fevereiro 

Crônica da 
Semana 

“O último assalto” Ronald 

17 de 
fevereiro 

Crônica da 
Semana 

“As músicas 
carnavalescas” 

Ronald 

02 de março Crônica da 
Semana 

“Venho agora” Ronald 

15 de março Crônica da 
Semana 

“Mossoró faz” Ronald 

1953 11 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Estamos” Ronald 

18 de janeiro Crônica da 
Semana 

“O assunto atual” Ronald 
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25 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Afinal passou” Ronald 

01 de 
fevereiro 

Crônica da 
Semana 

“Já se está” Ronald 

8 de 
fevereiro 

Crônica da 
Semana 

“Ultimamente” Ronald 

1954 10 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Vamos ver” Ronald 

17 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Francamente” Ronald 

31 de janeiro Crônica da 
Semana 

“O cine pax” Ronald 

31 de janeiro Crônica científica “O amor e os amores Floriano de 
Lemos 

04 de 
fevereiro 

Crônica da 
Semana 

“Um elevado” Ronald 

07 de 
fevereiro 

Crônica da 
Semana 

“O excessivo” Ronald 

07 de 
fevereiro 

Crônica científica “Jato abrasivo” Sem autoria 

11 de 
fevereiro 

Crônica científica “O medo do câncer” Mário Kroeff 

1955 9 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Em que” Ronald 

9 de janeiro Crônica científica Microbio, inseto e 
doença 

Angelo Fraga 

16 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Em New” Ronald 

16 de janeiro Crônica científica Máquina fotográfica 
atômica 

Sem autoria 

23 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Estamos” Ronald 

23 de janeiro Crônica científica “Pessimismo do 
público em fece do 
câncer 

Sem autoria 

30 de janeiro Crônica da 
Semana 

“Os últimos” Ronald 

06 de 
fevereiro 

Crônica da 
Semana 

“Ao que tudo” Ronald 

26 de junho No mundo 
legislativo 

Como trabalham os 
deputados federais 

Crônica de  
Abner de 
Freitas 

1957 2 de junho Crônica dominical O test de valentia Moacir de 
Lucena 

9 de junho Crônica dominical O buraco de 
Hemetério 

Moacir de 
Lucena 

1960 06 de abril Crônica “Na minha crônica” Samuel 
Gueiros 
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07 de abril Crônica “O atestado” Samuel 
Gueiros 

08 de abril  Crônica “Está de parabéns” Samuel 
Gueiros 

10 de abril Crônica “A visita” Samuel 
Gueiros 

12 de abril Crônica “A propósito” Samuel 
Gueiros 

1961 05 de janeiro Crônica “Estive conversando” Samuel 
Gueiros 

06 de janeiro Crônica “Segundo já” Samuel 
Gueiros 

08 de janeiro Crônica “A propósito” Samuel 
Gueiros 

12 de janeiro Crônica “estou informado” Samuel 
Gueiros 

13 de janeiro Crônica “O ano” Samuel 
Gueiros 

1973 10 de julho  Crônica a Piazza  

1974 31 de 
outubro 

 Crônica Esportiva de 
Mossoró (cap. 1) 

 
 

1976 18 de março Tema e voltas De crônicas e de 
cronistas 

Jaime Hipólito 
Dantas 

1976 11 de junho  Crônica, sim ou não? L.M. 
 

1989 27 de abril   “Crônica das rosas” Damião Sabino 

1990 13 de 
novembro 

Crônica de uma 
recessão 
anunciada (na 
segunda página) 

Crônica de uma 
recessão anunciada 

Paulo Rabello 
de Castro 
(Folha de S. 
Paulo) 

1991 14 de julho Cenas de uma 
época 
 

Crônica de um povo 
só 

Paulo Alberto 
Régis 

1992 21 de agosto Crônica para 
Valdecir 

Crônica para Valdecir Damião Sabino 

1996 21 de julho Crônica Como definir o amor Otacílio 
Negreiros 

21 de julho Crônica Cartão melhor que 
cheque 

Emery Costa 

28 de julho Crônica Alto do louvor Filemon 
Rodrigues 

28 de julho Crônica Doce como açúcar Emery Costa 

1999 18 de abril Artigo Crônica para uma 
mulher encantada 

Antonio Rosado 
Maia 

2000 19 de março Crônica Ética e ciência Cid Augusto 
Fonte: Autoria própria 
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3 A CRÔNICA EM QUESTÃO 

 

Tudo é genericamente chamado de crônica. Como se diz das doenças: não 
sendo aguda, é crônica... (SABINO, 2007, p. 80). 

 

Ler uma crônica, encontrar os sentidos que dela possamos abstrair e, ainda, 

pensar sobre a maneira por meio da qual o gênero é visto teoricamente é um exercício 

inseparável em nossa pesquisa. Foi exatamente essa visão o gatilho que se moveu 

imediatamente, de modo que fomos levados, ao mesmo tempo, à questão de 

pertencimento do gênero: Jornalismo ou Literatura. Se escrevemos esses dois 

espaços em maiúsculas é porque a discussão parece pender para o campo da 

“instituição”. Enquanto instituições (discursivas), Jornalismo e Literatura3, ainda que 

lidem com o mesmo material simbólico (língua), delimitam, cada um a seu modo, sua 

relação e o “lugar” da crônica. Essa dupla filiação não obnubila a defesa de que esteja 

presa nas redes de uma temporalidade cujas marcas são delineadas na própria 

etimologia do vocábulo. Nesse sentido, tempo e crônica não parecem manter uma 

visão assim tão transparente. Desde a Antiguidade até os nossos dias, a questão 

sobre os gêneros do texto tem passado por diferentes olhares. Parece-nos que a 

dificuldade de conceituação advém da própria dificuldade de definir esse objeto 

sempre em movimento que é o gênero (textual ou discursivo). 

A definição do gênero “crônica” traz em si o desejo de esgotar o significado, 

entretanto, essa é uma tentativa difícil de cumprir, pois a crônica parece ser uma 

modalidade discursiva que, nos dias atuais, só pode ser pensada levando-se em 

consideração a relação que ela mantém com outros gêneros e a historicidade 

linguística que, até então, define-a como gênero específico e diferente de outros.  

 

3.1 FILHA DE CHRONOS 

 

O título desta subseção remete-nos a um trecho da música de Zé Ramalho 

(1983) que diz:  

 
Filhos de Freud, filhos de Marx 

Filhos de Brecht, filhos de Bach 
Filhos do câncer, filhos de Getúlio 

                                                           
3 Quando falamos em Literatura, neste estudo, estamos considerando, de modo geral, um campo que envolve a 

Crítica Literária e a Teoria da Literatura. 
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Filhos do carbono, filhos de Lampião. 
 

A primeira concepção da palavra “crônica”, provavelmente, estabelece-se em 

razão da origem desse tipo de narrativa e, sobretudo, pela própria etimologia da 

palavra, uma vez que o vocábulo “crônica” é originário do grego Krónos, e significa 

“tempo”. Cronos, na mitologia grega, é considerado o mais novo dos seis poderosos 

titãs que pertenciam à primeira geração de seres divinos. Brandão (1991) descreve 

que Cronos era filho de Urano (representação do céu) e de Gaia (representação da 

Terra). Temendo ser destronado por um dos filhos, conforme fora predito, Urano 

devolve ao seio materno todos os filhos logo que eles nascem. O único que escapou, 

por artimanha da mãe, Gaia, foi Cronos, que viria de fato destroná-lo. 

No Dicionário Online de Português [2009?]4, a crônica é definida como:  

 
s.f. Coletânea de fatos históricos, de narrações em ordem cronológica: a 
"Crônica de D. Fernando", de Fernão Lopes. Conjunto de notícias que 
circulam sobre pessoas: a crônica mundana. Seção de um jornal em que são 
comentados os fatos, as notícias do dia: crônica política, teatral. Gênero 
literário que consiste na apreciação pessoal dos fatos da vida cotidiana. 
Estatística. Conjunto de valores que uma variável toma em diferentes épocas 
sucessivas. 

 

Se nos valemos do conceito de crônica, inicialmente, com base nos 

dicionários, é por compreender que esses compêndios manifestam, em certa medida, 

os sentidos situados historicamente. Um dicionário faz circular palavras e conceitos 

usados em vários domínios discursivos. 

Em sentido estrito, a crônica é vista sob uma perspectiva de narrativa de fatos 

cronologicamente determinados. Há, ainda, a concepção de narrativa de fatos reais. 

O último conceito é marcado pelos valores interligados a certa historicidade ou a um 

olhar social. A surpresa nos vem pelo conceito que diz que a crônica consiste na 

apreciação pessoal dos fatos da vida cotidiana. Essa não se constitui uma surpresa 

de todo modo nova, pois, atualmente, a crônica que conhecemos e sobre a qual 

normalmente se fala é aquela escrita por grandes cronistas-literatos de 

reconhecimento nacional, a exemplo de Rubem Braga, Carlos Drummond de 

Andrade, Carlos Heitor Cony, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Luís 

Fernando Veríssimo, Affonso Romano de Sant'Anna, Nelson Rodrigues, Lêdo Ivo, 

entre outros. 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.dicio.com.br/cronica>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
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Apesar de ter adquirido diferentes sentidos, o significado da palavra sempre 

esteve relacionado à ideia de um tempo cronologicamente determinado, ou, por assim 

dizer, à determinada historicidade. A esse respeito, Pereira (2004, p. 16), cônscio 

dessa relação da crônica com o tempo, revela que ela parecia estar mais ligada à 

narração de fatos legitimados, não lhe cabendo “provocar reflexões sobre o curso de 

determinados acontecimentos”. 

 
Todo o esforço de enunciação de alguns fatos só terá legitimidade, neste 
aspecto, se estiver ordenado sob a cronologia dos fatos sociais. Mas a 
crônica, nesse primeiro momento, não terá nenhuma autonomia para 
provocar reflexões sobre o curso de determinados acontecimentos 
(PEREIRA, 2004, p. 16). 

 

Essa primeira noção fundamental sobre o exercício do cronista estava ligada 

diretamente às relações que as formas narrativas tinham com o tempo. Para compor 

o texto, o mais importante era organizar cronologicamente os fatos, de modo que, 

qualquer que fosse o discurso relatado, poderia ser entendido como crônica, desde 

que fosse anunciado em um tempo linear, de forma cronológica e em consonância 

com o fato ocorrido. Seria, assim, muito mais uma descrição narrada dos fatos. Por 

essa razão, a carta escrita por Pero Vaz ao rei de Portugal, D. Manuel, sobre o 

descobrimento do Brasil, é considerada por Sá (1987, p. 5) a crônica de “nossa 

certidão de nascimento” e seu autor, Pero Vaz de Caminha, um cronista entusiasmado 

com a paisagem brasileira que registra, com engenho e arte, tudo o que ele observa 

no contato com os índios no Brasil.  

Nessa concepção, ela denota o relato de fatos dispostos em ordem 

cronológica, ou seja, uma narração de episódios históricos de forma linear. Embora 

essa noção tenha se modificado ao longo dos séculos, verificamos que ainda está 

presente em muitas definições. Vejamos alguns exemplos nos quais esse sentido 

temporal se verifica. Para Moisés (2010, p. 133), ela é uma “modalidade literária 

sujeita ao transitório e à leveza do jornalismo”. Consoante esse autor, a crônica se 

sobressai quando os recursos de linguagem do cronista conseguem se desvencilhar 

dos acontecimentos diários:  

 
Sucedendo tais circunstâncias, afigura-se que a “inspiração” do escritor 
apenas se materializou em crônica por uma feliz coincidência entre o fato 
passageiro e as matrizes de sua faculdade criadora. Fora daí, a crônica vai 
envelhecendo à medida que o evento determinante se distancia no tempo, 
tragado por outras ocorrências igualmente rumorosas e passíveis de gerar 
equivalentes crônicas (MOISES, 2010, p. 133). 



28 

 

 

Moisés (2010, p. 133), embora faça referências a noções como “inspiração”, 

“feliz coincidência entre o fato e [...] faculdade criadora”, não dissipa, em momento 

algum, a relação da crônica com um fato pontual no tempo, cuja distância, cronológica, 

de um tempo a outro, personifica-a por meio da noção de “envelhecimento”. Podemos, 

com a ajuda da metáfora, assumir que a pequena crônica diária envelhece e a grande 

crônica resta como lugar simbólico sob o qual se amparam “outras ocorrências 

igualmente rumorosas” e futuras. 

Ainda que a “modalidade literária” esteja sujeita “à leveza do jornalismo”, este 

também marcado pela temporalidade. O impasse do “suporte” (jornal) é o impasse do 

surgimento. Nessa direção, Moisés (2002, p. 132) afirma que a crônica teria sido 

inaugurada pelo francês Jean Louis Geoffroy, em 1800, no Journal des Débats, no 

qual periodicamente imprimiam Feuilletons. Meyer (1992, p. 96) informa que o Le 

feuilleton designava um lugar preciso do jornal: o rez-de-chaussée – térreo, a parte 

baixa –, o rodapé da página do jornal. Era esse um espaço de “vale-tudo” que abrigava 

o entretenimento e foi nele que a crônica começou a ganhar periodicidade. 

Por sua vez, Coutinho (1995, p. 306) considera a crônica como relato 

cronológico dos fatos sucedidos em qualquer lugar.  

 
Desapareceu esse conteúdo, ficando a palavra para designar as pequenas 
produções em prosa, de natureza livre, em estilo coloquial, provocadas pela 
observação dos sucessos cotidianos ou semanais, refletidos através de um 
temperamento artístico.  

 

O Dicionário de Comunicação, de Rabaça e Barbosa (2001, p. 201), informa 

ser a crônica “um texto jornalístico desenvolvido de forma livre e pessoal, a partir de 

fatos e acontecimentos da atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico, 

etc.”. Exprime, assim, uma definição próxima da anteriormente vista. 

Corroborando a defesa do “suporte” e do “envelhecimento” diário (na 

concepção mais acertada da palavra latina “diurnarius”), as proposições de Arrigucci 

Jr. (1987, p. 52-53) delimitam ser a crônica: “relato ou comentário de fatos corriqueiros 

do dia-a-dia, dos fait divers”. São os fatos da atualidade que alimentam o noticiário 

dos jornais e a crônica se insere nesse contexto de efemeridade. 

Ademais, Arrigucci Jr. (1987, p. 51) reconhece o valor jornalístico da crônica 

que, embora “despretensiosa, próxima da conversa e da vida de todo dia”, não se 

pode reduzi-la a um apêndice do jornal. O autor considera o desenvolvimento 
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significativo que ela teve no Brasil e a qualidade literária daqueles que foram 

reconhecidos como grandes cronistas. 

 
Teve aqui um florescimento de fato surpreendente como forma peculiar, com 
dimensão estética e relativa autonomia, a ponto de constituir um gênero 
propriamente literário, muito próximo de certas modalidades da época e às 
vezes também da lírica, mas com uma história específica e bastante 
expressiva no conjunto da produção literária brasileira, uma vez que dela 
participam grandes escritores, sem falar naqueles que ganharam fama sendo 
sobretudo cronistas (ARRIGUCCI JR, 1987, p. 53). 

 

Os vários significados da palavra crônica avançam para além do ethos. 

Segundo Pereira (2004), a primeira noção básica sobre o exercício do cronista se 

pauta diretamente pelas relações que as formas narrativas mantinham com o tempo. 

Em nossa pequena exposição inicial, retemos que, grosso modo, quando se 

trata de olhar a crônica pelo viés da literatura, recai-se em expressões de extrema 

subjetividade como “esforço de enunciação”, “inspiração do escritor”, “temperamento 

artístico” ou conceito dicionarizado, esta que define a crônica como sendo um gênero 

literário que consiste na apreciação pessoal dos fatos da vida cotidiana. A crônica, 

sob esse olhar, literaliza-se como letra literária, e a busca pela pertença instaura-se 

desde sempre.  

 

3.2 A CRÔNICA LITERALIZA-SE  

 

A controvérsia sobre o pertencimento não é novidade, já é bastante conhecida 

e difundida entre nós. Muitos se interessaram pelo tema e se debruçaram na 

investigação a fim de compreender essa manifestação textual e discursiva cujas 

características escorrem às mãos de quem pretende enquadrá-la em um formato 

teórico definido e acabado, consequência de sua natureza singular que dificulta uma 

definição clara e precisa, o que acaba por gerar certa confusão de opiniões em torno 

de sua paternidade. Assim, é possível reunir em torno dos teóricos que se dedicaram 

a compreender o gênero certa (des)harmonia de opiniões quanto a sua natureza. 

O jornalismo é enfático ao afirmar que ela se configura como gênero 

eminentemente jornalístico. Para isso, basta observar as condições inerentes a toda 

e qualquer manifestação jornalística. 

 
Que a crônica é um gênero jornalístico constitui uma questão pacífica. 
Produto do jornal, porque dele depende para a sua expressão pública, 
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vinculada à atualidade, porque se nutre dos fatos do cotidiano, a crônica 
preenche as três condições essenciais de qualquer manifestação jornalística: 
atualidade, oportunidade e difusão coletiva (MELO, 2003, p. 160). 

 

Em Melo (2003), vemos a concepção de que a “crônica” nasce no jornal e 

acaba por confundir-se com ele. O suporte atua sobre o gênero, imprimindo-lhe as 

características próprias do meio: a efemeridade inata às notícias jornalísticas 

impregna a crônica e a faz parecer um gênero cujos textos são transitórios, tanto 

quanto aqueles que constituem os demais gêneros jornalísticos. Nesse caso, se a 

crônica é um gênero jornalístico e essa é uma “questão pacífica”, parece-nos que essa 

postura do pertencimento só pode se sustentar no meio jornalístico. 

É importante observar que a crônica parece não obedecer às ordens 

jornalísticas de composição textual, mesmo estando presa ao contexto de produção 

do jornal. Ela comenta a notícia, embora também possa motivá-la. Com isso, o gênero 

se desvencilha dos critérios de composição noticiosa e alcança a liberdade textual que 

tanto o distingue dos demais gêneros do noticiário. Mas a transitoriedade própria do 

veículo da imprensa acaba por germinar também no próprio fazer da crônica e, por 

isso, ela atrai olhares enviesados quanto ao seu caráter literário ou não. É que os 

assuntos da crônica se curvariam também, como os fatos, ao tempo passado, deixado 

para trás. Assim, cada texto-crônica seria uma passagem pelos acontecimentos 

diários, jogado o pequeno jornal, substituído pelo jornal do outro dia, também 

aconteceria o mesmo com a crônica, restando apenas no dia a dia o jornal (O 

Mossoroense, Folha de S. Paulo, Tribuna do Norte, entre outros) e o cronista (Carlos 

Heitor Cony etc.). 

A crônica, artefato abstrato a se realizar, marcada pela instituição da literatura, 

é lida, pois, como gênero literário, determinada literariamente pela subjetividade do 

escritor ou, em palavras já ditas anteriormente, pela apreciação pessoal dos fatos.  

Nesse sentido, é bom retomar a ideia dos Feuilletons, lugar ocupado pela 

crônica no jornal, um rodapé de “vale-tudo” a entreter o ávido leitor, visto que a crônica 

ocupa o lugar, mas é ocupada, ao que parece, pela semanticidade do que se 

compreende por Feuilletons. Ademais, no dicionário de termos literários, Moises 

(2010, p. 133) informa que “a crônica é o lugar geográfico entre a poesia (lírica) e o 

conto”. Para ele, a crônica é uma expressão literária híbrida capaz de assumir várias 

facetas. 
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Para a teoria literária, nas palavras de Pereira (2004), a preocupação consiste 

em enfatizar o estilo do autor e emprestar-lhe uma vaga noção de “qualidade literária”. 

De acordo com Pereira (2004, p. 27): “O conceito de crônica que encontramos na 

maioria dos manuais de teoria da literatura é, costumeiramente, regido por uma 

preocupação de enfatizar o estilo do autor e emprestar-lhe uma vaga noção de 

‘qualidade literária’”, como fez Coutinho. 

Os teóricos ligados à Comunicação também encontram na Literatura 

parâmetros norteadores em suas definições sobre a crônica. Na opinião de Melo 

(2003, p. 156), ela “atua como mediador literário entre os fatos que estão acontecendo 

e a psicologia coletiva”. Beltrão (1980, p. 69), por seu turno, define como pertencente 

à categoria “estética expositiva”. Já Bulhões (2007, p. 47) indica que a crônica é 

híbrida, considerada jornalística e literária, “embora ainda paire sobre ela algum 

menosprezo, como se se tratasse de uma filha bastarda da literatura”. 

Geralmente essas leituras, tanto da Literatura quanto do Jornalismo, são 

simplistas e limitam a questão apenas no que se refere ao aspecto comparativo, de 

modo que a crônica seria dependente de um texto da literatura já consolidado para 

sair de sua condição transitória proveniente do veículo que a abriga – o periódico. Por 

isso, necessitaria do apoio das diversas formas da linguagem para garantir sua 

independência. Ademais, a crônica tem sido exibida numa posição de confronto diante 

dos gêneros considerados “maiores” pela crítica especializada da literatura. Essa 

concepção que enxerga a crônica como algo inerente ao texto jornalístico, mas que 

precisa dos recursos literários para se validar, acaba por reforçar nos leitores a 

concordância de que ela seja um gênero transitório que precisa do apoio da Literatura 

para se legitimar e ganhar independência estética. Nessa perspectiva, ela aparece 

sempre condicionada a outro gênero literário, ignorando-se por completo as 

características e contradições que ela promove no espaço jornalístico. 

 
Os vários autores que esboçam uma tipologia da crônica guardam sempre 
uma ressalva: a crônica não tem independência estética. Portanto, quando a 
classificam, eles produzem conceitos híbridos, cuja valorização semântica se 
dá a partir da forma discursiva que prevalece no texto de determinados 
cronistas (PEREIRA, 2004, p. 29). 

 

Em geral, as definições que encontramos se limitam apenas a comparar o 

gênero a alguma manifestação literária que possa tornar o exercício do cronista uma 

demonstração de seus dotes poéticos ou de suas qualidades de ficcionista, de modo 
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que as características da crônica serão reconhecidas a partir de sua “natureza 

literária”. Essa “natureza” que comporta os textos literários é tomada como modelo 

norteador para garantir legitimidade à crônica. A literatura atua como um termômetro 

capaz de avaliar o grau de literariedade presente no texto e assim o legitimar ou não 

e, dessa forma, o status literário se sobrepõe ao jornalístico desde que sua construção 

tenha sido edificada sob os pilares da literatura, apoiada nas formas da linguagem 

literária para sobreviver e se assumir como gênero próprio. 

Divergimos das premissas que enxergam a crônica a partir dessas lentes 

reducionistas, em que o cronista, para exercer seu ofício, necessitará sempre se 

balizar por um modelo de referência da literatura. É necessário entender, como 

destaca Pereira (2004), que o conceito de “crônica” e sua natureza não esbarra num 

simples exercício normativo de “gêneros”. A crônica é avaliada como literária a partir 

da forma discursiva que predomina no texto de determinados cronistas, segundo 

Pereira (2004), e parece residir nesse ponto a explicação da necessidade, por parte 

da crítica, de batizar a crônica na constante comparação com um texto já aceito e 

validado pela crítica, oriundo da literatura. 

Considerando a perspectiva de Maingueneau (2010), a unidade de análise 

deve se pautar a partir do sistema de relação com outros discursos por meio dos quais 

essa unidade se instituiu e se mantém. Considerando a perspectiva de Maingueneau 

(2010), a unidade de análise deve se pautar a partir do sistema de relação com outros 

discursos por meio dos quais o discurso principal se instituiu e se mantém. Nessa 

perspectiva, observamos que as considerações acerca da crônica se balizam por 

discursos paralelos em relação ao principal; nessa relação, aqueles influenciam de 

modo a definir uma conduta acerca do principal de que a crônica pode ser um gênero 

literário, ponderando alguns requisitos, como a forma discursiva assemelhada à forma 

literária para se configurar como um gênero apto e legítimo nesse “campo discursivo” 

do universo da literatura. 

 
Esse campo discursivo, onde os diversos posicionamentos estéticos 
investem cada um à sua maneira gêneros de textos e variedades linguísticas, 
não é uma estrutura estática, mas um jogo de equilíbrio instável. Os diversos 
posicionamentos estão em relação de concorrência em sentido amplo, isto é, 
sua delimitação recíproca não passa necessariamente por um confronto 
aberto (MAINGUENEAU, 2010, p. 50). 

 

Há de se considerar neste estudo a noção de “arquivo” denominada por 

Maingueneau como sendo “uma memória interna da literatura”, na qual se mistura 
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intertexto e “lendas”, narrativas exemplares sobre a criação das obras ou da vida dos 

escritores.  

 
Não há atividade criadora senão quando mergulhada numa memória que, por 
sua vez, é ela mesma, assumida nos conflitos do campo, que não cessam de 
reformulá-la. Esse arquivo é, enquanto tal, irrepresentável, uma vez que suas 
próprias fronteiras e regiões dependem da natureza daqueles que a 
percorrem. [...]. Os manuais de literaturas, as críticas universitárias, os 
criadores, os políticos, os amantes da literatura, todos eles, em sua ordem 
própria e segundo suas próprias finalidades, são levados e gerir esse arquivo 
em função de seus próprios interesses (MAINGUENEAU, 2010, p. 51). 

 

Refletimos, portanto, acerca dos “modos de concorrência literária” e de sua 

instabilidade, o que alude a uma existência diversa de produtores que procuram ser 

reconhecidos como os mais legítimos pelo público. 

 
Acontece que os diferentes grupos ou indivíduos em concorrência não 
correspondem a posicionamentos associados a manifestos e doutrinas 
estéticas, mas, partilhando a maior parte de pressupostos estéticos e 
investindo mais ou menos os mesmos gêneros, diferem somente por seus 
“estilos”, suas temáticas (MAINGUENEAU, 2010, p. 58). 

 

Ademais, há de se considerar que a própria noção de “produtor” literário se 

modifica em função de conjunturas. 

 
A autonomia do campo literário no século XIX é coerente com a concepção 
de um criador plenamente autônomo que elabora obras das quais ele é o 
único fiador. O mesmo não ocorre quando os “produtores” são apenas 
artesãos mais ou menos hábeis, cujos textos obedecem a códigos que se 
impõem a todos, ou somente “executantes” que se contentam em adaptar 
conjuntos textuais já constituídos à diversidade de públicos 
(MAINGUENEAU, 2010, p. 58). 

 

Maingueneau (2010, p. 60) defende que a atividade literária não deve 

estabelecer relações iguais com todas as práticas discursivas da sociedade, mas 

dialogar distintamente com outros tipos de discurso que, como ela, pertencem à zona 

que ele denominou de “discursos constituintes”. 

 
Esse rótulo de “discurso constituinte” se apoia em uma instituição banal: 
existem em toda sociedade falas que “são autoridades”, pois reivindicam uma 
forma de transcendência, já que elas não têm um além. Esses discursos 
“constituintes” são aqueles que dão sentido aos atos da coletividade; assim, 
fiadores de muitos outros, possuem um funcionamento singular: zonas de fala 
entre outras e falas que se pretendem acima de todas as outras. Discursos 
limítrofes, colocados em um limite e lidando com o limite, devem gerar 
textualmente os paradoxos que seu estatuto implica (MAINGUENEAU, 2010, 
p. 60). 
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A Literatura admite esse discurso constituinte, mas não devemos associá-la a 

um discurso fundador, alerta Maingueneau (2010, p. 61) quando afirma que: 

“diferentemente do discurso filosófico ou do discurso religioso, em particular, a 

literatura não é um discurso fundador”. Mesmo sem refletir seu fundamento, o discurso 

literário e seu caráter constitutivo não se configuram igualmente, tendo em vista que 

o discurso incorpora tantos modelos quantos são os diferentes discursos constituintes. 

É nesse contexto que a crônica passa a ser também incorporada pela Literatura. 

A esse respeito, Simon (2004) apresenta reflexões importantes, efetuando um 

mapeamento da movimentação editorial a partir da década de 1930 e das 

manifestações da crítica literária acerca da apresentação da crônica em livro. Essa 

problematização, apresentada por Simon (2004), reflete o interesse das abordagens 

dos estudos culturais em discutir as fronteiras tradicionais entre gêneros literários e 

não literários, de forma a reconhecer que todos os gêneros refletem e moldam texto e 

ações sociais. 

 
As formações e transformações de gênero estão ligadas a formações e 
transformações sociais de modo ideológico, poderoso; levar “os gêneros a 
sério o bastante”, de acordo com as abordagens dos estudos culturais, 
significa tanto examinar como os gêneros refletem e participam da 
legitimação de práticas sociais quanto reconhecer como as distinções de 
gênero perpetuam hierarquias de poder, valores e cultura (BAWARSHI; 
REIFF, 2013, p. 42). 

 

Essas questões nos permitem citar Canclini (2008), quando afirma: 

 
No movimento da cidade, os interesses mercantis cruzam-se com os 
históricos, estéticos e comunicacionais. As lutas semânticas para neutralizar, 
perturbar a mensagem dos outros ou mudar seu significado, e subordinar os 
demais à própria lógica, são encenações dos conflitos entre as forças sociais: 
entre o mercado, a história, o Estado, a publicidade e a luta popular para 
sobreviver (CANCLINI, 2008, p. 301). 

 

Bawarshi e Reiff (2013, p. 39) lembram que “as abordagens literárias 

tradicionais contribuíram para atitudes bipolares e culturalmente disseminadas em 

relação aos gêneros, quer como objeto exclusivamente estético, quer como limitador 

do espirito artístico”. Em seu artigo, Simon (2004) revela a fragilidade dos argumentos 

que se guiam por esse princípio, ao mesmo tempo que aponta para uma compreensão 

da crônica que vai além do caráter jornalístico ou literário. 

 
Os estudos culturais oferecem um panorama mais amplo para a ação dos 
gêneros. Procuram examinar a relação dinâmica entre os gêneros, os textos 
literários e os elementos socioculturais – particularmente, a maneira como os 
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gêneros organizam, produzem, normalizam e ajudam a reproduzir tanto 
ações literárias como não literárias de maneira dinâmica, contínua e 
culturalmente definida e definidora (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 39-40). 

 

Apesar dessa necessidade de legitimação do gênero e dessa busca 

genealógica, é na práxis cotidiana, no diálogo com o povo e na prática usual da 

linguagem que a crônica ganha vida e repercute. Essa facilidade para estar em dois 

espaços aparentemente opostos intriga quando se trata de compreendê-la. O fato de 

estar na página do periódico não significa que seja prototipicamente um gênero 

jornalístico – a publicação em coletâneas e afins é prova disso – entretanto, parece-

nos que é essa ligação com os acontecimentos diários que, para alguns, vai justificar 

o rótulo de gênero menor. 

 

3.3 MAIOR VERSUS MENOR 

 

De acordo com Gabriel García Márquez (apud PIAUÍ, 2008), “As fontes são 

as mesmas, o material é o mesmo, os recursos e a linguagem são os mesmos”. Nesse 

sentido, questionamos: por que, depois de tanto tempo circulando no meio acadêmico, 

a crônica ainda carrega esse ranço de algo inferior, menor? Esse olhar enviesado, de 

coisa sem importância? Por que, para ser grande, ela precisa ser comparada com 

algum texto da literatura? E por que ela tem de ser grande? 

O decênio de 1930 marca o período no Brasil em que a crônica começa a se 

estruturar e consolidar como um gênero bem brasileiro e cultivado por um número 

crescente de escritores e jornalistas. É nesse contexto que Candido (1992) demarca 

seu “posicionamento estético”. Embora reconheça a prática da crônica de forma 

simpática, o autor argumenta que ela não é um gênero maior. 

 
Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe dessem o 
brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se 
pensaria em atribuir o Prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. 
Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor (CANDIDO, 1992, 
p. 13). 

 

Sob essa ótica, Moisés (2010, p. 133) corrobora o mesmo direcionamento 

dado por Candido, quando afirma que a crônica é “um produto literário inferior, 

comparativamente à poesia, ao conto, à novela, ao romance e ao teatro”. É, em 
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grande parte, essa noção de algo inferior que vem sendo transmitida. “Um gênero, 

chamado ora de menor, ora de literatura de bermuda” (SANTOS, 2007, p. 15). 

É possível que a discussão maior versus menor, gestada em torno da crônica, 

seja resquício do debate sobre a inclusão do jornalismo como gênero da literatura que 

já despertou a atenção de diferentes estudos e autores5, levantando questionamentos 

e controvérsias em torno dessas duas modalidades discursivas que são a linguagem 

jornalística e a literária. 

A palavra literatura encontra-se intensamente afetada pelo fenômeno da 

polissemia. Não é de hoje que se questiona o conceito de literatura. Desde a 

Antiguidade que se procura conceituá-la de modo convincente e conclusivo. Mas, por 

mais plausíveis que possam parecer as tentativas para explicitar a questão, o 

problema continua a existir e os resultados mostram-se inócuos ou, no mínimo, pouco 

convincentes. Múltiplas e desencontradas são as respostas dadas à pergunta: o que 

é literatura? 

 
A instabilidade das próprias fronteiras do discurso literário, a própria ideia de 
um discurso literário como domínio bem específico. Deve-se ao menos notar 
que nos manuais de “literatura” francesa a maior parte dos autores 
importantes anteriores ao século XIX não corresponde ao que chamaríamos 
hoje de escritores (MAINGUENEAU, 2010, p. 60). 

 

Sobre essa questão, Eagleton (2001, p. 11-12) acrescenta: “se é certo que 

muitas das obras estudadas como literatura nas instituições acadêmicas foram 

‘construídas’ para serem lidas como literatura, também é certo que muitas não o 

foram”. A literatura não pode ser, de fato, definida “objetivamente”. Sua definição vai 

depender da maneira pela qual alguém resolve ler, e não da natureza daquilo que é 

lido.  

 
Alguns textos nascem literários, outros atingem a condição de literários, e a 
outros tal condição é imposta. Sob esse aspecto, a produção do texto é muito 
mais importante do que seu nascimento. O que importa pode não ser a origem 
do texto, mas o modo pelo qual as pessoas o consideram (EAGLETON, 2001, 
p. 12). 

 

Essa assertiva de Eagleton nos remete à caracterização do campo discursivo 

proposto por Maingueneau (2010): o campo tem efetivamente um centro, uma 

periferia e uma fronteira. A homogeneidade é um de seus traços fundamentais e seus 

                                                           
5 Alceu Amoroso Lima (1960) em O jornalismo como gênero literário e Antônio Olinto (1956) em 
Jornalismo e Literatura. 
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posicionamentos não apresentam um estatuto equivalente “como se fossem bolas 

idênticas que colidem em uma mesa de bilhar” (MAINGUENEAU, 2010, p. 51). Essa 

caracterização nos ajuda a compreender o status quo da crônica. 

 
Entre os posicionamentos centrais, há dominantes e dominados. Os 
posicionamentos de periferia são por natureza dominados pelos de centro. 
Mais precisamente, esses posicionamentos periféricos podem corresponder 
a três grandes casos hipotéticos: (a) Alguns são posicionamentos que têm 
um estado anterior e encontravam no centro do campo e foram 
marginalizados; (b) Outros são recém-chegados que esperam chegar ao 
centro; (c) Outros, por fim, pretendem constituir um subcampo relativamente 
autônomo em relação ao centro (MAINGUENEAU, 2010, p. 51-52). 

 

Toda categorização se insere em um cenário movediço, de mudanças 

permanentes. Desse modo, definir a crônica como sendo maior ou menor em um 

sistema genérico que se apresenta instável parece-nos, portanto, uma tarefa inútil. 

Acreditamos que essas denominações, maior e menor, só alimentam a hierarquia 

entre os gêneros, gerando e repercutindo interpretações equivocadas. Ademais, 

convenhamos, essa noção de menor vem impregnada de um preconceito que parece 

ter início no suporte que deu origem ao gênero, o periódico. É possível perceber, 

inclusive, que esse preconceito se resila quando a crônica muda da página do jornal 

para a página do livro. É como se, nessa migração, ela perdesse todo e qualquer grau 

de efemeridade que pudesse ter e ganhasse superioridade na página do livro, 

eternizando-se. 

Nesse sentido, Sant’Anna (2000, p. 45) advoga que “há pessoas menores e 

maiores diante de certos gêneros”. Desse modo, destacamos que há dois tipos de 

textos: o bom e o ruim e isso vale tanto para o jornalismo quanto para a literatura. Há 

textos considerados bons ou ruins, independentemente do gênero ou do suporte de 

divulgação. Não devemos avaliar o jornalismo como uma expressão inferior à 

literatura simplesmente devido à aparente efemeridade de seu suporte de origem. O 

fato é que tanto a linguagem jornalística quanto a literária se coadunam, utilizam o 

mesmo léxico, pretendem atingir o mesmo objetivo, embora, talvez, em tempo 

diferente para cada um. 

Outrossim, sobre literatura menor, Deleuze e Guattari (1977) destacam três 

características fundamentais, a saber: 1. a língua é modificada por um forte coeficiente 

de desterritorialização; 2. tudo é político; 3. tudo adquire um valor coletivo. 
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A máquina literária substitui assim uma máquina literária futura, não 
inteiramente por razões ideológicas, mas porque somente está determinada 
a preencher as condições de uma enunciação coletiva que faltam em toda 
parte nesse meio: a literatura tem a ver é com o povo (DELEUZE; GUATTARI, 
1977, p. 27). 

 

Face ao exposto, defendemos que hierarquizar o gênero contribui para um 

processo de elitização do ensino da literatura, no qual se privilegia o romance, a 

poesia e o conto como maiores. Nesse processo, verificamos que, mesmo diante 

dessa hierarquização, a crônica tem feito sua história e seu caminho com bastante 

autonomia. Talvez justamente porque ela “tem a ver é com o povo” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1977, p. 27), está próxima da vida cotidiana das pessoas. Sua presença é 

garantida não apenas em jornais, revistas e blogs mas também está cada vez mais 

frequente no livro didático e nas edições especializadas lançadas no mercado editorial 

com interesse crescente de leitores, o que podemos comprovar pelos números 

lançados pelas editoras. 

 
Parece ter ficado claro que o mercado editorial, há vinte ou trinta anos, tem 
acreditado mais na viabilidade da publicação de livros de crônicas. Mais do 
que isso, recentemente pode-se falar mesmo em um entusiasmo do setor 
com base em iniciativas relevantes que dão retorno satisfatório. Em função 
deste movimento, é de se supor a existência concreta de um público leitor e 
consumidor para estas obras. Afinal, as editoras não lançam tantos desses 
produtos para que fiquem acumulando poeira nas estantes de livrarias 
(SIMON, 2004, p. 61). 

 

Sob esse viés, Canclini (2008) nos ajuda a compreender o contexto no qual 

se inserem essas questões, que passam, inevitavelmente, pelas articulações entre 

cultura e poder. 

 
As hibridações [...] nos levam a concluir que hoje todas as culturas são de 
fronteira. Todas as artes se desenvolvem em relação com outras artes: o 
artesanato migra do campo para a cidade; os filmes, os vídeos e canções que 
narram acontecimentos de um povo são intercambiados com outros. Assim 
as culturas perdem a relação exclusiva com seu território, mas ganham em 
comunicação e conhecimento (CANCLINI, 2008, p. 342). 

 

O processo de hibridização remete a muitas interseções entre o moderno e o 

pós-moderno, conforme preconiza Canclini (2008, p. 326). Dele, emergem a mescla 

das coleções organizadas pelos sistemas culturais, a desterritorialização dos 

processos simbólicos e a expansão dos gêneros impuros. 

 
Em que reside, então, a novidade da descoleção, da desterritorialização e da 
hibridez pós-modernas? As práticas artísticas carecem agora de paradigmas 
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consistentes. Os artistas e escritores modernos inovavam, alteravam os 
modelos ou os substituíam por outros, mas tendo sempre referentes de 
legitimidade (CANCLINI, 2008, p. 328). 

 

A crônica tece os fragmentos diários e, via de regra, está relacionada aos 

acontecimentos do cotidiano, o que lhe permite atuar quase como um comentário de 

circunstância sobre algo que, de outra maneira, perder-se-ia para sempre. Nesse 

sentido, consertemos, ela é profícua diante da celeridade dos acontecimentos e, 

portanto, seu calcanhar de Aquiles se transforma em fortaleza. 

 

3.4 UM GÊNERO SUI GENERIS 

 

A crônica brasileira tem personalidade própria e ocupa um lugar ambíguo na 

crítica literária: ora vista como gênero menor, ora como expressão maior da identidade 

brasileira. Moisés (1997, p. 246) preconiza que ela, tal qual se desenvolveu entre nós, 

“parece não ter similar noutras literaturas, salvo por influência de nossos escritores”. 

Coutinho (1995, p. 304), por seu turno, corrobora e acresce: “se algo existe em nossa 

literatura, que pode ser tomado como exemplo frisante da nossa diferenciação literária 

e linguística, é a crônica”. No Brasil, o gênero se desenvolveu de tal modo que é 

considerado uma forma literária de requintado valor estético, um gênero específico e 

autônomo.  

 
A crônica é na essência uma forma de arte, arte da palavra, a que se liga forte 
dose de lirismo. É um gênero altamente pessoal, uma reação individual, 
íntima, ante o espetáculo da vida, as coisas, os seres. O cronista é solitário 
com ânsia de comunicar-se. E ninguém melhor se comunica do que ele, 
através desse meio vivo, álacre, insinuante, ágil que é a crônica (COUTINHO, 
1995, p. 305). 

 

Sua motivação principal é o conjunto dos fatos que o jornal acolhe em suas 

páginas, afirma Melo (2003, p. 147). Nesse processo, não compete à crônica recontar 

ou reconstituir os fatos, mas apreender o significado, ironizá-los ou poetizá-los, 

dimensões não captadas pela teia jornalística convencional. Ao comentar os 

acontecimentos cotidianos sob a sua ótica, a crônica atribui a eles uma dimensão que 

os torna singular, pois o fato de registrar o efêmero não significa ser efêmero. 

 
Ela tem no jornal a concisão e a pressa e da literatura, a magia e a poeticidade 
que recriam o cotidiano. O cronista faz descrições, comentários a partir da 
observação direta de fatos ou situações sujeitas às marcas do subjetivismo. 



40 

 

 

Desse modo, registrar o elemento circunstancial passa a ser o princípio 
básico da crônica (ANDRADE, 2005, p. 300). 

 

O cronista, defende Pereira (2004, p. 95), amplia o universo jornalístico de 

nascimento da crônica, não se preocupando em dar aos leitores “a verdadeira 

dimensão dos acontecimentos”, mas em introduzir recursos estético-metodológicos 

como a metáfora, que melhoram a compreensão de fatos sociais. No trabalho de 

codificação da linguagem jornalística, o cronista reescreve a referencialidade dos 

acontecimentos. Nesse sentido, Pereira (2004) destaca que os signos do dia a dia têm 

uma importância vital para o cronista quando eles desobedecem a ordem linear dos 

eventos sociais. O que seduz o cronista é “a capacidade de provocar uma tensão entre 

o que foi estabelecido socialmente e o que pode se estabelecer culturalmente” 

(PEREIRA, 2004, p. 96). Nessa direção, Moisés (1997, p. 246) acrescenta:  

 
Duas categorias, portanto, de texto linguístico se encontram no jornal: o que 
cumpre as funções de informar os sucessos do dia e o que não se prende, 
regra geral, ao vaivém cotidiano. Transferindo o foco analítico para o autor do 
texto, observa-se que uma coisa é escrever para o jornal, e outra bem diversa, 
publicar no jornal. 

 

Ao longo dos séculos, a crônica mantém uma incrível capacidade de se 

reinventar e de se comunicar com o leitor por meio de uma linguagem coloquial, mais 

próxima da conversa entre dois amigos, como sugere Sá (1987). Despretensiosa, 

acessível e companheira da vida de todo dia, “a crônica tem sido, salvo alguma 

infidelidade mútua, companheira quase que diária do leitor brasileiro”, afirma Arrigucci 

Jr. (1987, p. 51). Essa intimidade com o leitor também está presente nas palavras de 

Moraes (1999, p. 18) ao afirmar: “o público não dispensa a crônica, e o cronista afirma-

se cada vez mais como o cafezinho quente seguindo de um bom cigarro, que tanto 

prazer dão depois que se come”. 

Essa saudável relação com o leitor garantiu à crônica sua publicação também 

em livros, embora, para alguns, essa não seja uma boa decisão. Na década de 1930, 

Alceu Amoro Lima posicionou-se contra a inclusão de crônicas em livros. Vale 

destacar que esse posicionamento foi anterior ao sucesso de Rubens Braga e não 

podemos ignorar a importância desse autor para a consolidação do gênero. Móises 

(1997, p. 249) vai ao encontro de Amoroso Lima, uma vez que considera que “a 

crônica perde quando lida em série” e ainda acrescenta que “raras crônicas suportam 

releitura”. Nesse sentido, também concordamos com Simon (2004, p. 57) quanto à 
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fragilidade dos argumentos do crítico: “Disponibilizar em livro estes textos altera, de 

alguma forma, a constituição dos mesmos?”. Acreditamos que não.  

Quando a crônica muda de suporte e migra para o livro, seu conteúdo 

semântico não é alterado, entretanto, o leitor terá sobre ela outro olhar e talvez outra 

leitura. Essa mudança provém, portanto, da recepção do leitor em função do veículo 

de apresentação da crônica, um fator externo, o suporte, que interfere na leitura do 

texto que permanece o mesmo. É como se o texto contraísse uma áurea diferenciada 

apenas em decorrência de sua apresentação. 

 
Os gêneros funcionam como predições ou palpites convencionais dos leitores 
a respeito dos textos. O gênero não é uma propriedade do texto, mas uma 
função da leitura. O gênero é uma categoria que imputamos aos textos, e sob 
circunstâncias diferentes essa imputação pode mudar (BAWARSHI; REIFF, 
2013, p. 39). 

 

Nos periódicos, o leitor é apressado e teoricamente interessado nas 

informações de caráter noticioso, focalizadas pelo próprio veículo. A leitura da crônica, 

nesse veículo, vem acompanhada das notícias do dia, das quais, inclusive, pode ter 

suscitado a crônica. Entretanto, o leitor, diante do livro, tem uma postura diferente. Ele 

não busca no livro a informação, como no jornal, embora o livro traga também esse 

viés informativo. Ademais, o livro permite uma vida útil bem maior, devido ao formato 

de sua apresentação e, assim, possibilita ao leitor escolher o momento que julgar mais 

oportuno, se assim desejar, para realizar a leitura sem perder o conteúdo que busca. 

Em contrapartida, o jornal atende apenas a necessidade diária, pois ele pressupõe o 

consumo imediato das informações que veicula. 

É, portanto, a atitude diante do texto que se altera, como afirma Sá (1987). A 

modificação do suporte implica uma mudança de atitude do consumidor e, com isso, 

convenhamos, a crônica só ganha: “As possibilidades de leitura crítica se tornam mais 

amplas, a riqueza do texto, agora liberto de certas referencialidades, atua com maior 

liberdade sobre o leitor – que passa a ver novas possibilidades interpretativas a partir 

de cada releitura” (SÁ, 1987, p. 85-86). 

Se, para Móises (1997), há perdas, para Portella (1976), há ganhos 

significativos que merecem nossa atenção. Portella, na década de 1950, já 

vislumbrava possibilidades interessantes desse convívio do gênero com os livros. 

Os dados sobre edições, reedições e coleções de livros de crônicas alicerçam 

e fundamentam a importância desse modo de veiculação do gênero. Nesse novo 



42 

 

 

formato de apresentação, verifica-se o retorno que os leitores dão a essa iniciativa. 

Para embasar tal afirmação, Simon (2004) examina criteriosamente algumas edições 

especializadas em crônicas. 

A esse respeito, concordamos com Pereira (2004, p. 32) quando afirma que: 

“a crônica não se define pela natureza referencial das matérias jornalísticas nem 

tampouco se estabelece a partir de modelos literários”. Independentemente do 

veículo, ela é, em essência, a arte da palavra. Consiste em uma narrativa com 

independência estética e, por isso, não é indissoluvelmente ligada aos periódicos, pois 

o prazer decorre da sua leitura também em livro, considerando que, uma vez presente 

no livro, sua leitura tem a possibilidade de ampliar-se. 

Não é por ser comparada ao rés do chão6 que a crônica não tenha mérito, 

muito pelo contrário, é exatamente dessa perspectiva que seu diálogo com o leitor se 

torna tão eficiente. A crônica possui a capacidade de reestruturar enunciados, amplia 

o significado dos fatos sociais e dá ao leitor a capacidade de interpretá-los. Ao 

escrever seu texto, o cronista qualifica o leitor como capaz de compreender os indícios 

de seu discurso e participar ativamente de sua narrativa e, desse modo, da construção 

significativa do seu texto, gerando, com isso, um comportamento reflexivo do leitor 

diante do texto. Nesse sentido, ela é um convite à perspectiva crítica e reflexiva do 

leitor e assim se torna um fator de liberdade diante dos referenciais da linguagem. A 

crônica tem essa capacidade de promover a releitura de temáticas fora de seu 

contexto histórico, de produzir narrativas que se aproximam do cotidiano das pessoas. 

Não nos compete emoldurá-la, mas ventilar reflexões acerca de sua 

especificidade, revelando o quanto é prematura e frágil às tentativas de prender, o que 

por natureza, é livre. Estamos observando que os estudos teóricos sobre os gêneros 

e, especificamente sobre a crônica, são muitos e apaixonados, mas, em geral, 

comungam de certa harmonia de opiniões, pelo menos no que se refere ao caráter 

híbrido da crônica e às dificuldades de definir sua paternidade. 

Mas, o que pensam aqueles que exerceram e exercem o ofício cotidiano? 

Teria o cronista uma postura ratificadora com os discursos teóricos sobre a crônica? 

Será que seus pontos de vista convergem, coadunam-se ou são díspares? 

Comungam do mesmo pensamento ou apontam caminhos diferentes para a 

compreensão dessa manifestação linguística? O que afirma o cronista sobre seu 

                                                           
6 Referência à expressão utilizada por Antonio Cândido no ensaio A vida ao rés do chão. 
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ofício? E mais: de que modo um cronista pode nos levar a uma compreensão 

significativa sobre o texto que escreve? Falaremos sobre essas questões na próxima 

seção de nosso trabalho. 

 

3.5 A CRÔNICA SOB O OLHAR DO CRONISTA E O CRONISTA SOB SEUS 

OLHARES 

 

Enquanto as teorias – jornalística e literária – guiam-se por regras, modelos, 

classificações e hierarquias, a opinião dos cronistas segue em outra via. Para os 

“prosadores do cotidiano”, os critérios que definem seu ofício são outros e eles utilizam 

metáforas para descrevê-lo. 

José de Alencar, antes de se consagrar no gênero romance, atuou como 

cronista no jornal Correio Mercantil, no Rio de Janeiro, no século XIX. Escreveu uma 

série de crônicas, na época, intitulada de folhetim, na coluna Ao correr da pena. Foi 

com esses textos que seu nome se projetou no meio intelectual e social. Sobre esse 

exercício de cronista, ele diz: 

 
Correi, correi de novo, minha boa pena de folhetinista! És livre, como tuas 
irmãs, que cortam os ares nas asas ligeiras; abri o vôo, lançai-vos no espaço. 
Avante. Mas como estão mudados os tempos; como são diferentes os dias 
de agora, daquelas semanas em que brincavas sorrindo com os bailes, com 
as moças, com a música, com tudo que era belo e sedutor (ALENCAR, 2004, 
p. 415). 

 

A receita da crônica, para Machado de Assis (1994, p. 31), está na capacidade 

de ter boas ideias e de saber apresentá-las corretamente. Para isso, é preciso fina 

observação, pertinência e argumentação apurada. 

 
Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer: Que 
calor! Que desenfreado calor! Diz-se isto, agitando as pontas do lenço, 
bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. 
Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazem-se algumas 
conjeturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela, manda-se 
um suspiro a Petrópolis, e La glace est rompue; está começada a crônica 
(ASSIS, 1994, p. 13). 

 

A perspectiva de Assis sobre o cronista é semelhante a um colibri que beija 

um assunto aqui outro ali. Ao contrário do texto jornalístico, que requer atenção ao 

fato, a crônica permite o devaneio e até certa superficialidade, dada a abrangência 
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temática que ela pode alcançar dependendo do fôlego do cronista. Tudo pode ser 

objeto de inspiração para registro em sua escrita. 

 
Não há tempo nem espaço, há só eternidade e infinito, que nos levam 
consigo; vamos pegando aqui de uma flor, ali de uma pedra, uma estrela, um 
raio, os cabelos de Medusa, as pontas do Diabo, micróbios e beijos, todos os 
beijos que se têm consumido, até que damos por nós no fim do papel (ASSIS, 
1994, p. 169-170). 

 

Um viés importante nesse tipo de gênero e bastante utilizado por Machado de 

Assis e José de Alencar é o diálogo com o leitor. Dessa forma, o cronista se aproxima 

do leitor, com certo ar de conversa fiada e, assim, acaba se tornando íntimo: “Estou 

hoje com bem pouca disposição para escrever. Conversamos. A conversa é uma das 

coisas mais agradáveis e mais úteis que existe no mundo”, diz Alencar (2004, p. 319) 

em A arte de conversar. O texto endereçado dá a impressão de que ele foi feito para 

você. Com isso, o cronista cria uma parceria, estabelece um acordo tácito de 

confidências, de desabafo, uma relação de intimidade entre dois amigos: o cronista e 

o leitor. Esse recurso, bastante utilizado por Machado e Alencar, é ainda empregado 

até hoje. 

 
Você, leitor, no entanto, tem uma escolha. Pode parar aqui, e se poupar, ou 
ler até o fim e provavelmente nunca mais dormir. Vejo que decidiu continuar. 
Muito bem, vamos em frente. Talvez, posta no papel, a ideia perca um pouco 
do seu poder de susto. Mas não posso garantir nada (VERÍSSIMO, 2001, p. 
33). 

 

Rubem Braga (2013, p. 248), cronista por excelência, compara a atividade de 

escrever crônica a um estilo de vida nômade: “O cronista de jornal é como o cigano 

que toda noite arma sua tenda e pela manhã a desmancha, e vai”. Considerando esse 

aspecto, Antônio Candido (2003) afirma ser impossível imaginar um Nobel de 

literatura, dado o caráter itinerante do ofício do cronista. 

É com Braga que a falta de assunto – tão comum àqueles que lutam com 

palavras diariamente e que precisam cumprir a pauta, como diz o jargão jornalístico – 

ganha notoriedade. O jornal se alimenta das notícias que surgem diariamente, já a 

crônica não tem esse critério definido, ela comenta o tudo e o nada e, nesse contexto 

tão amplo, ocorre a inevitável falta de assunto. Nesse processo, o cronista tem no 

leitor um aliado e confidente. A esse respeito, na crônica Ao respeitável público, Braga 

(1961, p. 23-24) comenta que: 
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Chegou meu dia. Todo cronista tem seu dia em que, não tendo nada a 
escrever, fala da falta de assunto. Chegou meu dia. Que bela tarde para não 
escrever! [...] vocês podem virar a página, podem fugir de mim quando 
entenderem. Eu tenho de estar aqui todo dia, exposto à curiosidade estúpida 
ou à indiferença humilhante de dezenas de milhares de pessoas. [...]. Assunto 
não falta, porque eu me acostumei a aproveitar qualquer assunto. 

 

Segundo Vinícius de Moraes (1999, p. 18), o cronista é o prosador do 

cotidiano, aquele capaz de fazer “um pouco de tudo para fazer um mundo”: 

 
Uns afagam vaidades, outros as espicaçam; este é lido por puro deleite, 
aquele por puro vício. Mas uma coisa é certa: o público não dispensa a 
crônica, e o cronista afirma-se cada vez mais como o cafezinho quente 
seguido de um bom cigarro, que tanto prazer dão depois que se come 
(MORAES, 1999, p. 18). 

 

O olhar de Carlos Heitor Cony sobre a crônica é definido pelo estilo e 

comparado a outro gênero textual: 

 
Eu comparo o cronista a um peixe de aquário. Vive num ambiente iluminado, 
bonitinho. Você não pode deixar de olhar um aquário, nem que seja um 
segundo. Tem gente que fica olhando horas e horas. O cronista é isso. Tem 
de ter esse palco iluminado. É um clown. Um romancista, não. É um peixe de 
água profunda, onde não chega a luz do sol, é monstruoso, devora os outros. 
Um peixinho de aquário não devora os outros. Alguns são briguentos, mas a 
maior parte, não. O romancista vive lá no fundo e devora o que tem na frente. 
Mas tem uma coisa: ele tem o oceano todo (ENTRELIVROS, 2005). 

 

Cony, por seu turno, é enfático ao afirmar que a crônica, “como gênero 

jornalístico ou como gênero literário, é uma contrafação”, porque, para ele, “há 

jornalismo e há literatura” (CONY, 2004, p. 294). A perspectiva de Cony diante desse 

tema é cartesiana. De acordo com seu raciocínio, a literatura é o oposto do jornalismo 

porque “a literatura é, em essência, o oposto do período, do tempo. Ela procura ser 

intemporal”, enquanto que a crônica estaria presa ao tempo do jornal e, por isso, “os 

cronistas são vistos como subprodutos, autores de circunstância que, mais cedo ou 

mais tarde, ficarão datados” (CONY, 2004, p. 295). É possível que esse seja o 

argumento que alimenta o olhar enviesado sobre a crônica ao referir-se a ela como 

algo menor. 

 
A crônica, afinal, é menor, ou há cronistas (e romancistas, poetas, novelistas, 
etc.) que são menores? Onde estaria a menor qualidade, no gênero ou no 
fato de o texto, por ser pequeno e jornalístico, parecer mais fácil do que outros 
e servir para que grandes enganos literários se concretizem? (BENDER, 
1981, p. 95). 
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O título do livro De notícias e não notícias faz-se a crônica já deixa implícita a 

opinião de Carlos Drummond de Andrade. Nessa obra, o conceito de crônica é 

definido tanto pelo real, comentado a partir dos fatos noticiados no dia a dia, quanto 

pela livre imaginação do poeta cronista. Drummond defende a crônica da seguinte 

maneira: 

 
O jornal não me chamou para esclarecer problemas, orientar leitores, advertir 
governantes, pressionar o Poder Legislativo, ditar normas aos senhores do 
mundo. O jornal sabia-me incompetente para o desempenho destas altas 
missões. Contratou-me e não vejo erro nisto, por minha incompetência e 
desembaraço em exercê-la. [...]. Não pretendo fazer aqui a apologia do 
cronista, em proveito próprio. Reivindico apenas o seu direito ao espaço 
descompromissado, onde o jogo não visa ao triunfo, à reputação, à medalha; 
o jogo esgota-se em si, para recomeçar no dia seguinte, sem obrigação de 
sequência. A informação apurada, correta, a análise de fenômenos sociais, a 
avaliação crítica, tarefas essenciais do jornal digno deste nome, não 
invalidam a presença de um canto de página que tem alguma coisa de ilha 
visitável, sem acomodações de residência (ANDRADE apud BENDER; 
LAURITO, 1993, p. 26-27). 

 

Para Carlos Eduardo Novaes (2003), a literatura é um grande pomar; já a 

crônica, pela variedade e popularidade, seria uma laranja. “As crônicas, como as 

laranjas podem ser doces ou azedas; consumidas em gomos ou pedaços, na poltrona 

de casa, ou virar suco, espremidas nas salas de aula” (NOVAES, 2003, p. 8). Com 

essa metáfora, Novaes fala da versatilidade do gênero, capaz de agradar a gregos e 

troianos. 

Nessa direção, Luís Fernando Veríssimo (2009) faz uma analogia bem-

humorada sobre a discussão do que é “exatamente” a crônica. Para ele, o escritor não 

deve ficar se policiando para só “botar” textos que se enquadrem em alguma definição 

técnica de “crônica”. No que se refere à regularidade, ele compara a crônica ao ovo 

da galinha. 

 
Se um texto é crônica, conto ou outra coisa interessa aos estudiosos da 
literatura, assim como se o que nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha 
interessa a zoólogos, geneticistas, historiadores e (suponho) ao galo, mas 
não deve preocupar nem o produtor nem o consumidor. Nem a mim nem a 
você (VERISSIMO, 2009, p. 7). 

 

Já Affonso Romano de Sant’Anna (2000, p. 202) adotou a fórmula de um 

editorialista do The New York Times: “O cronista é como São Simeão, aquele santo 

estilista que passou trinta anos no alto de uma coluna meditando e pregando no 
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deserto”. Ademais, esse autor acredita que, para entender a crônica, é necessário 

considerar o espaço em que ela se insere. 

Fernando Sabino desacredita da crônica, defendendo apenas o cronista. Para 

ele, a crônica não existe, o que existe é um estilo de escrita criado pelo cronista. 

 
A crônica de Rubem Braga é um gênero todo seu, chamado Rubem Braga. 
Ora, por analogia, por que não podemos dizer que a crônica de Fernando 
Sabino é um gênero todo seu, chamado Fernando Sabino? E é evidente que 
não será a crônica de outro, mas dele mesmo. Esta explicação metonímica 
de Sabino, para justificar que não faz crônica, na verdade só reafirma sua 
posição de cronista, pois, ao ler-se Fernando Sabino, ler-se-á sua obra. É o 
mesmo (BENDER, 1981, p. 96). 

 

Na tarefa diária de registrar por escrito um flagrante do dia a dia, seja de um 

fato noticioso, seja fruto da prodigiosa imaginação, o cronista realiza uma tarefa ímpar. 

Nessa captura, ele corporifica um instante e o eterniza em sua escrita. Dessa forma, 

algo que poderia se perder para sempre, no olhar do cronista, ganha vida. O cronista 

cumpre, desse modo, sua missão e tece a continuidade do gesto humano na tela do 

tempo, como afirma Arrigucci Jr (1987). 

A crônica no olhar do cronista tem um sentido metafórico, longe das receitas, 

fórmulas e formas comumente utilizadas pelos teóricos que acabam por submeter “a 

capacidade criadora individual” a forças externas, que a entorpecem e anulam, 

conforme mostra Portella (1976, p. 154). O que une a visão do cronista sobre seu 

ofício é a metáfora que eles utilizam na composição do gênero, como podemos 

observar no Quadro 3 a seguir. 
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Quadro 3 – Metáforas utilizadas para tratar da crônica 

PARA O CRONISTA... A CRÔNICA É... 

Affonso Romano de 
Sant’Anna 

“O santo São Simeão que prega no deserto” 
(SANT’ANNA, 2000, p. 202) 

Carlos Eduardo Novaes “Uma laranja devido a variedade e popularidade” 
(NOVAES, 2003, p. 8) 

Carlos Drummond de 
Andrade 

“Feita de notícias e não notícias” (DRUMMOND, 2013) 

Carlos Heitor Cony “É uma contrafação” (CONY, 2004, p. 294) 

Fernando Sabino “Se não for aguda, é crônica” (BENDER, 1981, p. 96) 

José de Alencar “És livre” (ALENCAR, 2004, p. 415) 

Luiz Fernando Veríssimo “O ovo da galinha” (VERÍSSIMO, 2009, p. 7) 

Machado de Assis  “Eternidade e infinito” (ASSIS, 1994, p. 170) 

Rubem Braga “Um cigano que todo dia arma sua tenda” (BRAGA, 
2013, p. 248) 

Vinicius de Moraes “Prosa do cotidiano, um cafezinho quente” (MORAES, 
1999, p. 18) 

Fonte: Autoria própria 

 

Os cronistas escrevem presos ao contexto jornalístico, mas não se prendem 

a ele, o que seria mesmo impossível, considerando-se o caráter livre da linguagem. A 

literatura pode ser uma inspiração, mas não é a motivação, tampouco um exemplo a 

ser seguido pelos cronistas. A fonte principal que gera e produz a escrita na crônica é 

motivada pela observação acurada da vida e dos fatos objetivos e subjetivos que 

circundam o olhar do cronista, de onde sai matéria-prima tanto para jornalistas quanto 

para escritores. É possível encontrar na crônica os mesmos recursos estilísticos 

utilizados nos textos literários e que torna a linguagem metafórica e carregada de 

figuras de estilo como alegorias, repetições, antíteses, paradoxos, metonímias, 

hipérboles, eufemismo, ironias... Tais recursos são vigentes na linguagem em si e, por 

isso, passíveis de estar presentes em qualquer composição textual, literária ou 

jornalística. 

Ao cronista compete ser um especialista em tudo e em nada, tal qual o 

jornalista. Seu texto pode ser maior ou menor, porque “há pessoas menores e maiores 

diante de certos gêneros” (SANT’ANNA, 2000, p. 201). Ele é paradoxalmente dono e 

prisioneiro do seu texto, pois é livre para escrever o que quiser, mas é servo da página 

a ser preenchida e do tempo de produção imposto pelas redações. 

Acreditamos que os cronistas não almejam com seu texto passaporte para a 

literatura, não desdenham nem maldizem o ofício. Escrevem com o “cronômetro na 
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alma” como diz Sant’Anna, na corda bamba entre o efêmero e o eterno e parecem 

conviver bem com essa ambivalência. 

Podemos problematizar as discussões sob o olhar do cronista que acabamos 

de expor, pois é necessário distinguir os cronistas que elencamos dos cronistas 

comuns, desconhecidos, com ascensão social “menor”, de jornais que não circulam 

nacionalmente, de jornais pouco conhecidos, ainda que circulem em nossas pequenas 

cidades; bem como sob a perspectiva dos cronistas do jornal O Mossoroense, o que 

poderia ser uma tarefa interessante. Uma tarefa para depois, pois o que 

particularmente nos interessou, quando convidamos Carlos Eduardo Novaes, Carlos 

Drummond de Andrade, Carlos Heitor Cony, Fernando Sabino, José de Alencar, Luiz 

Fernando Veríssimo, Machado de Assis, Rubem Braga e Vinicius de Moraes, foi a 

consideração de que podemos estabelecer em relação à crônica uma série de 

questões que podem ficar distantes, sejam elas: o produtor-escritor; o gênero em sua 

organização textual e discursiva; o leitor, como operante de significados; e o suporte 

da crônica que já não é mais e tão somente o jornal. Mas é, antes de tudo, observar 

de que maneira se realiza a questão do espaço e da temporalidade nas crônicas do 

jornal O Mossossoense que nos interessa. Talvez o jornal reflita a temporalidade da 

própria crônica em outros jornais e nos permita observar, com seus próprios cronistas 

– ainda que não nos aprofundemos nesta questão – como eles operacionalizam a 

linguagem em seus textos: de um modo prático, como um texto noticioso. 

  



50 

 

 

4 O JORNALISMO E SUA GÊNESE COMUNICATIVA 

 

É uma fascinante batalha pela conquista das mentes e corações de seus 
alvos (ROSSI, 1986, p. 7). 

 

Há certa dificuldade em precisar a origem de qualquer prática humana e, com 

a atividade jornalística, não poderia ser diferente. A generalidade dos documentos 

arqueológicos contém episódios avulsos e casos circunstanciais, segundo nos informa 

Rizzini (1977) acerca do nascimento da prática jornalística. Parece difícil compreender 

que o jornal tenha precedido a tipografia, entretanto, as primeiras manifestações 

conscientes ou organizadas de comunicação já apontavam o nascimento do 

jornalismo, mesmo antes da invenção tipográfica no século XV. 

A comunicação, afere Costella (2001), nasce no momento em que um 

agrupamento humano primitivo começou a se entender por gritos e gestos e, mais 

tarde, por meio da linguagem. “O jornal impresso foi um dos momentos mais vibrantes 

de uma longa evolução, cujo ponto de partida remonta ao início da vida social do 

homem” (COSTELLA, 2001, p. 13). Conforme essa perspectiva, Rizzini (1977) 

defende que o jornalismo nasce, mesmo que de forma rudimentar, em meio a todas 

as formas de comunicação que tinham como objetivo registrar as ocorrências de cada 

tempo. 

 
Até onde chega a nossa penetração na Antiguidade, lá encontramos – em 
pedra, pau, metal, barro, concha, fibra, pele e papel – o jornal, isto é, a 
informação rudimentar de algum acontecimento contemporâneo conservado 
pelos símbolos (RIZZINI, 1977, p. 3). 

 

Os babilônicos mantinham historiógrafos encarregados no dia a dia de 

descrever os principais acontecimentos. Voltaire, no século XVIII, segundo Costella 

(2001), afirmou que desde milênios os chineses produziam gazetas. Porém, tudo é 

muito impreciso. Cabe aos romanos, talvez, o título de paternidade do jornal. A Acta 

Diurna Populi Romani, criada por Júlio César em 69 a.C., já possuía características 

próprias do jornalismo como a atualidade e a variedade. O imperador determinou que 

as informações do Senado e de interesse público fossem resumidas diariamente no 

que ele chamou de Acta Diurna, que ficavam expostas no Fórum. Segundo Rizzini 

(1977), as “Atas” constituem os mais antigos escritos aparentados com o jornal, por 
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isso, parece razoável concordar com Costella (2001) quanto ao título de paternidade 

do jornal pertencer aos romanos. 

Publicar, no contexto romano, queria dizer expor ao conhecimento do público, 

afixando-o em lugar onde pudesse ser facilmente lido. A comunicação se dava “por 

simples exposição”, o que nos permite afirmar que os romanos não conheceram o 

jornalismo, considerando este como a palavra em movimento. 

Se, na Idade Antiga, o jornal existiu sem jornalistas, na Idade Média, ocorre o 

contrário. Houve um retrocesso no processo de comunicação no que se refere ao 

registro escrito, quando os fatos passaram a ser transmitidos apenas no “boca a boca”. 

A cultura ficava presa aos limites dos palácios e as notícias só chegavam ao povo por 

meio da poesia e dos cantos dos trovadores e jograis. A particularização da vida 

feudal, infiltrável através das muralhas de vilas e castelos, impossibilitava a 

sobrevivência da cultura clássica e dos costumes romanos. A Idade Média regrediu a 

informação, transmitindo-a apenas oralmente, por meio da poesia e do canto. Dessa 

forma, temos o prenúncio do periodismo, uma forma embrionária da informação em 

movimento, oriunda do canto dos trovadores e dos jograis. 

 
Peregrinando por vilas e castelos, os jograis, ao lado do lirismo das baladas 
e pastorelas, dos lais e cantigas de amor e de amigos, - entoados ao som de 
sanfonas, rotas, violas e saltérios – cantavam e recitavam gestas, que eram 
a história popular do tempo, e contos facetos e satíricos, inspirados em 
discórdias e agitações, verdadeiras gazetas rimadas (RIZZINI, 1977, p. 11). 

 

Os trovadores eram incumbidos de fazer a reportagem dos acontecimentos 

da época, dando a esses fatos as tintas que lhes convinham, amparados na versão 

da corte e na mordacidade das ruas. O jogral assemelhava-se a um habilidoso repórter 

na perspicácia de captar as notícias, valendo-se apenas da voz e do verso, com base 

na natureza comunicativa da palavra. 

 
Cantadores de versos trovadorescos: os jograis, os cazurros e os menestréis. 
Peregrinando de castelo em castelo, tornaram-se eles os liames eventuais de 
uma geografia dividida. Os versos, que iam transmitindo de um local para 
outro, consubstanciavam um repositório continuamente renovado de 
informações de diferentes lugares. Nas trovas noticiaram eventos políticos e 
sociais de toda ordem e, até mesmo, curiosidades e mexericos (COSTELLA, 
2001, p. 20-21). 

 

Nesse processo, a criação da tipografia por Johannes Gutenberg, em 1439, 

foi fundamental para a construção do jornal que conhecemos hoje, apesar de sua 

invenção não ter determinado o surgimento do jornalismo, conforme aponta Costella 
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(2001). De fato, o jornal impresso é o resultado da soma de duas experiências, a 

saber: a impressão tipográfica e o jornalismo realizado anteriormente ainda de forma 

manual, nas chamadas “gazetas manuscritas”. A esse respeito, Costella (2001) 

enfatiza que se passaram pelo menos 150 anos entre esses dois fatos e que a prensa 

se constitui apenas como um entre tantos acontecimentos que se somaram à história 

do homem e à concepção do jornal que conhecemos. O jornal impresso somente 

surgiu por volta do ano 1600, segundo Costella (2001, p. 15), “um século e meio após 

o advento da máquina tipográfica, inventada na Europa em meados do século XV”. 

 
O jornal impresso tipograficamente surgiu pela associação de vários 
elementos, dentre os quais sobrelevam em importância o papel, a tipografia 
e o correio. Os três, embora independentes quanto a suas origens, 
interdependem entre si na tarefa histórica da criação desse tipo de jornal 
(COSTELLA, 2001, p. 22). 

 

A experiência tipográfica se soma à experiência jornalística já desenvolvida 

nas gazetas manuscritas e, assim, o jornal impresso tipograficamente sobe ao palco 

da história, conforme pronuncia Costella (2001). Ademais, com a chegada do 

comércio, a troca de informações passou a ser amplamente valorizada. Surgiram os 

primeiros comerciantes de notícias, que atendiam aos interesses dos homens de 

negócios e de alguns nobres. Desse modo, quanto mais o homem avançava no 

comércio, mais o valor da informação era reconhecido. Foi assim, com o avanço e o 

desenvolvimento da civilização moderna, a partir das revoluções comercial e industrial 

e do crescente interesse pela informação que o desenvolvimento do jornalismo se 

concretizou. 

Traquina (2005, p. 40) destaca que não bastaram “os novos lucros do 

capitalismo, a nova e poderosa maquinaria, e os novos ansiosos leitores” em busca 

de notícias diversificadas, nesse caso, a liberdade também foi um ingrediente 

fundamental para a construção do processo de expansão da imprensa. 

 
A expansão da imprensa foi alimentada pela crescente conquista de direitos 
fundamentais, como a liberdade, cerne de lutas políticas seculares que 
incendiaram revoltas e revoluções, valor central da emergência de um novo 
conceito de governo – a democracia (TRAQUINA, 2005, p. 40). 

 

Ademais, da metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX, o 

jornalismo tinha ares literários, pois adotava o romance, o conto, a poesia, a crônica, 

o teatro, substituindo o livro que era impresso em Lisboa, no Porto ou em Paris. Além 
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do mais, os escritores da época não conseguiam sobreviver somente do mercado 

literário e estavam, em sua maioria, trabalhando nos jornais. 

Esse veículo de comunicação era a grande vitrine dos escritores. O jornal 

conseguia, por meio dos seus folhetins, por exemplo, legitimar a obra literária. Assim, 

somente com a modernização da imprensa e as mudanças que desde então se 

projetam na produção econômica e cultural, o jornalismo se enquadra na atividade 

especializada da notícia, e a literatura deixa de ser considerada uma parceira do jornal 

para tornar-se uma profissão. 

 

4.1 UMA HISTÓRIA RÉGIA 

 

Em relação ao jornalismo, os estudos sobre a imprensa no Brasil buscam 

identificar a sua gênese e o primeiro jornal produzido em nosso país. Segundo Martins 

(1996), o que sabemos sobre a introdução da imprensa no Brasil é pouco e confuso. 

“Sérgio Buarque de Holanda dá 1747 como data de instalação da primeira oficina 

tipográfica no Rio, a que pertenceu a Antonio Isidoro da Fonseca. Foi essa, ao que se 

sabe, a primeira oficina de impressão instalada no Brasil” (MARTINS, 1996, p. 299). 

A Imprensa Nacional nasceu por decreto do príncipe regente D. João, em 13 

de maio de 1808, com o nome de Imprensa Régia, núcleo da nossa Imprensa Nacional 

e instalação oficial e definitiva da tipografia em nosso país. Esse órgão, além de 

instalar a primeira rotativa no país, em 1902, fez funcionar as primeiras linotipos e 

monotipos. Com a instalação da Imprensa Régia, “criam-se condições para que a 

troca de informações saia da esfera privada para o âmbito público” (BARBOSA, 2010, 

p. 21). 

Essa história confunde-se com a história do Brasil e pontua o desenvolvimento 

da informação e da cultura no país, pois foi a partir dela que surgiu a imprensa no 

Brasil. Sua criação marca, sem dúvida, um dos mais importantes legados da 

transferência da Corte Portuguesa para o Brasil. Foi nessa oficina que lançaram, em 

10 de setembro de 1808, o primeiro número da Gazeta do Rio de Janeiro, tendo como 

redator o frei Tibúrcio José da Rocha. Esse periódico é considerado por alguns 

historiadores como sendo o primeiro jornal impresso brasileiro. Nesse sentido, há 

divergência quanto ao título do primeiro jornal impresso brasileiro. Há quem considere 

o Correio Braziliense ou o Armazém Literário, de 01 de junho de 1808, como sendo o 
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primeiro jornal brasileiro, apesar de ser impresso e editado em Londres por Hipólito 

da Costa. 

 
Os estudos sobre a imprensa no Brasil, seguindo essa tendência, discutem 
qual teria sido, de fato, o primeiro jornal brasileiro: se a Gazeta do Rio de 
Janeiro, que começa a circular em 10 de setembro de 1808, portanto, quatro 
meses depois da criação da Impressão Régia, ou o Correio Braziliense, 
editado em Londres, desde junho daquele ano, por Hipólito José da Costa 
(BARBOSA, 2010, p. 19). 

 

Lustosa (2004) chama a atenção para as datas que marcaram o surgimento 

(1808) e o desaparecimento (1822) do Correio Braziliense. Nasceu no momento em 

que o país vivia a efervescência da onda de cultura e de progresso motivada pela 

presença do rei e de sua Corte na cidade do Rio de Janeiro e finda exatamente no 

ano em que a Independência é proclamada. 

É útil destacar o relevante papel da imprensa em um contexto de muitas 

dificuldades de acesso à educação, considerando que vivíamos mudanças no mundo 

a partir das ideias disseminadas pelo iluminismo ao longo do século anterior. A 

imprensa, portanto, naquele contexto, desempenhava importante papel de educadora, 

pois o jornal supria a falta de escolas e de livros e cumpria relevante papel com seus 

escritos jornalísticos. 

 
Não é de se estranhar que o jornal tivesse o tamanho e a forma de um livro, 
nem que fosse composto de longos e densos artigos onde a informação era 
veiculada de forma circunstanciada e analítica em textos que, às vezes, se 
prolongavam por vários números seguidos. Era assim o Correio Braziliense, 
cada número tinha cerca de 100 páginas e era dividido em sessões: política, 
comércio e artes, literatura e ciências, miscelânea e, eventualmente, 
correspondência. Na miscelânea, Hipólito incluía as “Reflexões sobre as 
novidades do mês” (LUSTOSA, 2004, p. 15). 

 

Mesmo sendo impresso e editado em Londres, o Correio tinha como tema 

principal o Brasil e, como alvo, o seu possível público leitor. “Boa parte do jornal era 

dedicada a comentar e a criticar as autoridades portuguesas e os seus equívocos 

administrativos”, relata Lustosa (2004, p. 17). 

Para Barbosa (2010, p. 21), é a Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822) que 

inaugura, realmente, a impressão e a circulação regular de periódicos no Brasil, na 

qual se publicavam os decretos e os fatos relacionados com a família real. Não 

obstante a essa questão, Barbosa (2010, p. 24) aponta uma observação pertinente, 

estabelecendo diferenças pontuais entre os dois periódicos: “A Gazeta, caracterizada 



55 

 

 

como jornalismo oficial, e o Correio, como jornal combativo”. Essa diferenciação, 

segundo o autor, configura-se como uma mítica de dois modelos que ainda hoje 

alimentam o jornalismo brasileiro, quando um se coloca ao lado dos que estão no 

poder, e outro, contrário ao poder estabelecido a partir de um jornalismo de combate. 

Essa perspectiva, segundo Barbosa (2010), reforça uma tipologia da profissão com 

base em modelos e valores que são mais de ordem mítica do que histórica. O fato é 

que os primeiros jornais, oficiais e oficiosos, imprimiram as primeiras leis, alvarás, 

cartas régias, congratulações, odes, atos episcopais, orações, compêndios literários, 

política, opinião, críticas, denúncias, crônicas... e, com isso, contribuiu, sem dúvida, 

para a história de nossa imprensa. 

 

4.2 A IMPRENSA DO RN, NO “PAÍS” DE MOSSORÓ 

 

No Rio Grande do Norte, segundo Martins (1996), a imprensa foi introduzida 

em 1832, após a independência do Brasil em 1822. O Natalense, fundado em 1832 

pelo padre Francisco de Brito Guerra, foi o primeiro jornal a ser publicado no estado 

potiguar. 

 
É assim que em 1832, por iniciativa do Padre Francisco de Brito Guerra, 
depois senador do Império e o filho da província que mais serviços prestou-
lhe na primeira fase de sua organização política, ́ publicado O Natalense, que, 
impresso embora fora da província – ora no Maranhão, ora em Pernambuco 
e ora no Ceará – aparecia como o arauto da imprensa indígena. Um ano 
depois, montada nesta capital a Tipografia Natalense, aí passou a ser 
impresso (FERNANDES, 1998, p. 29). 

 

A Imprensa Oficial do Rio Grande do Norte só nasceria mesmo na virada do 

século com o jornal A República. Sua primeira edição foi lançada em 1 de julho de 

1889, por Pedro Velho, principal líder político daquela época, e Albuquerque 

Maranhão, segundo nos informa Muniz (2016). 

 
Pode-se adiantar, em linhas gerais, que a imprensa natalense da Belle 
Époque, de caráter “sério” ou “risão”, acompanhava a proposta editorial dos 
periódicos das grandes capitais brasileiras daquele momento histórico (como 
Rio de Janeiro ou São Paulo), em que civilizar era a palavra de ordem 
(MUNIZ, 2016, p. 30). 

 

O objetivo inicial do A República era defender os interesses do partido 

Republicano – daí o nome do jornal. Sendo assim, sua primeira edição foi quase que 

totalmente uma publicidade partidária, antes mesmo de Marechal Deodoro da 
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Fonseca proclamar a república no país. Esse jornal, além de se opor à monarquia, 

tornou-se o órgão oficial do governo republicano. “A imprensa impunha-se como um 

meio pronto, se não de difundir a luz e trocar ideias, certo de registrar os atos 

emanados do poder público e defendê-los contra os ataques de adversários políticos” 

(FERNANDES, 1998, p. 29). 

Da mesma forma, motivado por questões políticas, em 1872, nascia o jornal 

O Mossoroense, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, fundado pelo 

advogado Jeremias da Rocha Nogueira, com o apoio de José Damião de Souza Mello 

e Ricardo Vieira do Couto. Dois fatos específicos contribuíram concludentemente para 

a fundação do impresso, quais sejam: a eleição de 7 de setembro de 1872 entre os 

partidos Liberais e Conservadores, com a vitória deste; e o acirramento político entre 

o idealizador do jornal, Jeremias da Rocha Nogueira, e o padre Antônio Joaquim, líder 

do partido Conservador. 

 
As eleições de 1872 motivaram também a demissão de Jeremias do cargo 
de secretário da Câmara. Entregue em 08 de janeiro de 1873, a carta de 
demissão aponta como motivo de sua atitude a maneira, segundo ele, 
ilegítima como se processaram as eleições do ano anterior, quando as urnas 
foram apuradas no interior da igreja, na presença apenas dos partidários do 
vigário Antonio Joaquim (AUGUSTO, 2000, p. 108). 

 

O jornal de Jeremias declarava-se como “órgão do partido liberal dedicado 

aos interesses do Município, da província e da humanidade em geral” (FERNANDES, 

1998, p. 132-133) e era dedicado a combater os conservadores, chefiados na cidade 

pelo vigário Antônio Joaquim Rodrigues. O jornal surgiu após as eleições de 1872, 

quando os conservadores teriam “vencido o pleito de modo, no mínimo suspeito”, 

conforme relata Augusto (2000, p. 108). Esse mesmo autor destaca que esse 

acirramento na cidade de Mossoró entre liberais e conservadores destoava da 

“relativa calma” na política nacional (AUGUSTO, 2000, p. 146). 

O fundador da imprensa mossoroense, Jeremias da Rocha Nogueira, era filho 

do poeta Floriano da Rocha Nogueira e de Anna Rodrigues Braga, a Anna Floriano, 

personagem central do famigerado episódio conhecido em Mossoró como “Motim das 

mulheres”, uma mulher exemplo de austeridade e valentia, conforme nos conta 

Augusto (2000, p. 139). 

 
Jeremias da Rocha Nogueira, como disse Vingt-un Rosado, era um homem 
destemido. Deveria ser um espírito irrequieto, animado pela paixão das ideias 
que, pela segunda metade do século XIX, revolucionaram, em todo o mundo, 
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os alicerces da política, da sociedade e da religião. E não haveria de ser por 
acaso que Jeremias adquirira aquela combatividade e aquele senso de 
rebeldia demostrados tão patentemente em tudo ou quase tudo o que 
escreveu para sua folha (DANTAS, 1958, p. 30). 

 

A linha editorial adotada pelo jornal refletia não apenas o pensamento liberal 

ou as características da época mas ainda apresentava exatamente todas as 

características peculiares à imprensa daquela época: caráter político, panfletário e 

polêmico e, sobretudo, endossa Augusto (2000, p. 146), trazia “a marca do espírito de 

Jeremias da Rocha Nogueira”. 

 
Só um homem de sua têmpera manteria um jornal naqueles distantes tempos 
em uma linha de conduta tão bravamente oposicionista. Oposição aos maus 
governos e aos preconceitos. Oposição aos tabus e aos poderosos do dia. 
Oposição que às vezes se extremava em exageros. A primeira fase do “O 
Mossoroense” que termina em 1876, com a venda do seu prelo, está toda 
impregnada do ardor combativo do seu fundador (ROSADO, [197-], p. 110). 

 

A primeira edição, em 17 de outubro de 1872, intitulada de “Semanário, 

político, comercial, noticioso e literário”, traz os versos do poeta T. Ribeiro na primeira 

página e, revela, desse modo, o caráter político de suas intenções: 

 
Dissera Deus ao sol: surge, alumia! 
E iluminou-se o val, o monte o albergue, 
O fruto, a flor, as palmas 
Mas do espírito a luz chegara o dia, 
O seu fiat, em fim, diz Gutemberg, 
E fez-se o sol das almas. 
 
Do templo do trabalho é hóstia, verbo 
Sacrário, luz, sacerdotiza a imprensa 
- A mãe da liberdade. 
Que ampara o gênio em seu trabalho acerbo, 
E acaba as eras em sua esfera imensa 
Prendendo idade a idade. 
(T. Ribeiro) (AUGUSTO, 2000, p. 147). 

 

Desde o primeiro exemplar, chamavam a atenção seus editoriais que tinham 

como objetivo claro atacar as forças políticas conservadoras, sobretudo a da igreja 

que, a partir do padre Antônio Joaquim Rodrigues, também se opunha ao trabalho 

da Maçonaria, entidade da qual Jeremias era integrante. O tema principal de boa 

parte de seus editoriais, na primeira fase do jornal que se estendeu até 1876, teve 

como alvo o partido conservador. Pelas páginas de O Mossoroense, Jeremias da 

Rocha não titubeava na defesa entusiasmada da causa maçônica em oposição à 

Igreja Católica, apregoando o fim do poder do clero: 
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É sem assombro que vamos dizer uma palpitante verdade, que vive oprimida 
e silenciosa em todas as coincidências: o poder dos papas chegou à sua 
última fase. Roma desta vez não será invadida pelos bárbaros, é a bárbara 
Roma, agora, que se carboniza abrasada pela luz da civilização (AUGUSTO, 
2000, p. 54). 

 

Em 27 de maio de 1873, quando nasce o filho de Jeremias, a relação entre a 

Igreja Católica e a Maçonaria era de disputa e desentendimento, alimentada com 

frequência pelo jornal. Esse cenário se agrava ainda mais com a instalação da Loja 

Maçônica 24 de junho na cidade. É nesse contexto que o padre Antônio Joaquim se 

recusa a batizar o filho de Jeremias sob a alegação de que o pai e o padrinho eram 

maçons. Entretanto, Augusto (2000, p. 55) esclarece que essa não foi a única criança 

a ter o batismo recusado na cidade. 

 
Assim, o pai levou o rebento para a Loja Maçônica 24 de junho, onde o 
batizaram simbolicamente com o nome daquele que acreditavam ser o 
patrono da Ordem Escocesa Antiga e Aceita, São João da Escóssia. Daí, 
João da Escóssia Nogueira (AUGUSTO, 2000, p. 54). 

 

A partir da edição de número 28, publicada em 26 de abril de 1873, O 

Mossoroense adota a célebre inscrição: “Semanário, político, comercial, noticioso e 

antijesuítico”, uma crítica ácida e direta à Igreja que se manteve até 8 de novembro 

do mesmo ano. A partir da edição de 02 de fevereiro de 1874, O Mossoroense passa 

apresentar em sua capa "Órgão do Partido Liberal de Mossoró – dedicado aos 

interesses do município, da província e da humanidade em geral". 

 

4.2.1 Da província e do mundo 

 

Ao longo dos seus 146 anos, o jornal O Mossoroense guarda em suas páginas 

a história da cidade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil, tendo 

registrado em suas páginas praticamente todos os grandes acontecimentos sociais e 

políticos desde 1872, quando foi fundado, servindo de fonte de pesquisa para 

historiadores e pesquisadores. Por ser o primeiro jornal da cidade e o segundo mais 

antigo ainda em circulação no Brasil7, de acordo com a Associação Nacional de 

Jornais, ainda que desde 2016 circule apenas no formato on-line, O Mossoroense 

conserva informações que marcaram época, obtiveram grande repercussão e em 

                                                           
7 Disponível em:<http://www.anj.org.br/jornais-centenarios-2/>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
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determinados momentos pontuaram mudanças significativas no rumo da história da 

humanidade. 

Foi por meio das páginas do jornal O Mossoroense que os leitores da cidade 

puderam ser informados a respeito da instalação da primeira loja maçônica de 

Mossoró. “A Loja contribuiu significativamente para o processo abolicionista da 

cidade, culminando com a libertação dos escravos em 30 de setembro de 1883, sendo 

Mossoró a quinta cidade do Brasil e registrar tal acontecimento antes da Lei Áurea” 

(O MOSSOROENSE, 2012, p. 2). 

Todo o desenvolvimento político e social da cidade está registrado nas 

páginas centenárias por meio de suas notícias. A chegada da luz elétrica na cidade é 

a notícia do dia 29 de julho de 1916, quando, em artigo de primeira página, o jornal 

comenta sobre um contrato entre a Intendência Municipal e a Sociedade Anônima 

“Força, luz e Melhoramentos de Mossoró”, para que a cidade fosse contemplada, até 

o mês de novembro, com a esperada luz elétrica (O MOSSOROENSE, 2012, p. 10). 

A Catedral de Santa Luzia, considerada o marco zero da cidade de Mossoró, 

submetida a processos de restauração e reconstrução, foi noticiada pelo jornal, bem 

como a Igreja de São Vicente que começou a ser erguida em 3 de outubro de 1915 e 

é considerada um marco da batalha travada entre a cidade e o bando de Lampião. O 

Mossoroense relata em suas páginas que um novo templo católico seria construído 

sob a invocação de São Vicente de Paulo (O MOSSOROENSE, 2012, p. 11). 

A manchete de O Mossoroense, no dia 21 de agosto de 1986 dizia: 

“Universidade de Mossoró conquista estadualização”. Com isso, a principal instituição 

de ensino superior com sede em Mossoró, criada em 28 de setembro de 1968, sob o 

nome de Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, por meio da Lei 

Municipal n° 20/68 e todas as etapas do processo de estadualização da Universidade 

Regional do Rio Grande do Norte (URRN), concluído em 1987, bem como sua história 

marcada por conquistas e desafios, foram documentadas por O Mossoroense. 

O pioneirismo da cidade de Mossoró, aspecto sempre exaltado pelos 

mossoroenses, tem sua origem nos fatos históricos ocorridos na cidade, justificando 

o ufanismo exacerbado e enaltecido até os dias atuais. Entre eles, o fato de ter 

ocorrido em Mossoró a primeira inclusão de uma mulher no quadro de eleitores não 

só do município mas ainda da América Latina. Na edição de 30 de outubro de 1927, 

há o registro que a senhora Celina Guimaraes Viana havia solicitado o registro como 
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eleitora do município. Em 4 de dezembro de 1927, o jornal publicou reportagem 

intitulada “A primeira eleitora brasileira”, enfatizando a informação de que no dia 25 

de novembro, o nome de Celina Guimaraes havia sido confirmado na lista de eleitores 

do Rio Grande do Norte, fazendo com que, em virtude da Lei n° 660 de 25 de outubro, 

o Brasil tivesse a sua primeira eleitora. A lei foi sancionada pelo governador José 

Augusto Bezerra. 

 
A lei de n° 660 estabelecia não mais haver “distinção de sexo” para o 
exercício do sufrágio eleitoral e condições de elegibilidade. O projeto que 
alterava a lei ordinária foi de autoria do deputado Mossoroense Adauto 
Câmara, que o apresentou na Assembleia Legislativa com aprovação 
unânime. Meses após o feito histórico, em 2 de setembro de 1928, O 
Mossoroense publica entrevista com a professora Celina Guimaraes (O 
MOSSOROENSE, 2012, p. 12). 

 

A invasão e a consequente expulsão do bando de Lampião, em 1927, na 

cidade de Mossoró, está registrada nas páginas de O Mossoroense, assim como a 

única entrevista concedida pelo cangaceiro “Jararaca” ao jornal O Mossoroense, feita 

pelo professor Eliseu Viana. Jararaca foi gravemente ferido durante o ataque de seu 

bando à cidade e recolhido na cadeia pública de Mossoró, local onde concedeu 

entrevista. Suas declarações foram publicadas na edição de n. 884, de 19 de junho 

de 1927. Essa edição foi uma das de maior venda da história do periódico. Devido à 

repercussão que causou na época, foi reproduzida pelo jornal O Estado de São Paulo, 

que obteve uma vendagem recorde de cinco mil e quatrocentos exemplares. 

Entretanto, essa edição foi extraviada dos arquivos do periódico. 

O princípio da elaboração do Código Civil Brasileiro foi pauta de notícia 

presente nos arquivos das primeiras edições do jornal O Mossoroense, como também 

foi noticiada pelo periódico, em 22 de outubro de 1933, a convocação da Assembleia 

Constituinte. No ano seguinte, em 27 de maio de 1934, o jornal repercute um dos 

principais pontos da Carta Magna do país que estava em fase de elaboração: a 

aprovação de emenda, concedendo direito eleitoral aos maiores de 18 anos, de 

ambos os sexos. Em 1988, quando é promulgada a nova carta magna do país, O 

Mossoroense publica a manchete: “O Brasil ganha hoje mais uma Constituição”, em 

5 de outubro de 1988. 

Em 29 de junho de 1958, o jornal traz uma edição extra dedicada quase que 

exclusivamente à conquista inédita da seleção brasileira de futebol com o título 

máximo na disputa da Copa do Mundo. “Pela primeira vez na história do seu futebol, 
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conseguem os brasileiros o título máximo na disputa da Copa do Mundo”, foi a 

manchete da edição. 

Ademais, O Mossoroense registrou em suas páginas duas passagens do 

cometa Halley pela órbita da terra. Em 21 se janeiro de 1908, o jornal já comunicava 

aos seus leitores que em dois anos um acontecimento surpreendente seria 

presenciado pela humanidade. Em 1910, o cometa tem uma de suas passagens mais 

brilhantes pela terra; em 1986, O Mossoroense voltaria a anunciar a visita do cometa 

Halley. 

Entre 1914 e 1918, há no jornal o registro de todas as etapas da I guerra 

mundial. Detalhes desse conflito foram documentados pelo periódico, preservando a 

história de um período tão intenso da humanidade. 

Em 12 de setembro de 2001, a manchete do jornal não podia ser diferente: o 

atentado às torres gêmeas nos Estados Unidos, o assunto de todos os noticiários do 

mundo naquele dia. 
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5 CAMINHOS TEÓRICOS 

 

Veremos, a partir desta seção, que a crônica é tomada como gênero textual e 

discursivo que apresenta características específicas e o tema por ela explorado situa-

se em circunstâncias sócio-historicamente determinadas que resultam em formas-

padrão “mutáveis” e “relativamente estáveis”, conforme assevera Bakhtin (2011). 

 

5.1 OS GÊNEROS EM PAUTA 

 

Tratar dos gêneros implica considerar muitas perspectivas e diferentes 

abordagens sobre o tema. Esmiuçar essas diferentes perspectivas e diversas 

abordagens não é nosso objetivo neste trabalho, tampouco pretendemos nos prender 

a alguma defesa peremptoriamente. Compete-nos observar as contribuições que 

consideramos relevantes para a compreensão do gênero crônica, nosso real objeto 

neste trabalho. Somos cientes da vasta bibliografia existente, visto ser um tema que 

não se esgota. Ademais, a heterogeneidade dos gêneros discursivos é tão grande que 

não há, nem pode haver um plano único para o seu estudo, conforme afirma Bakhtin 

(2011). A noção de gênero textual ou discursivo, ainda que atualmente bem discutida 

e propagada, carrega um fecundo potencial científico na análise de textos e discursos 

ainda em aberto. Dessarte, buscamos apenas um farol sobre tais questões 

relacionadas ao gênero em questão. 

Falar sobre gêneros é uma questão antiga que remonta à Antiguidade greco-

latina, conforme nos informa Moises (2010), mas ainda suscita acaloradas discussões, 

renovando-se em suas pautas, oferecendo aos interessados um vasto campo de 

pesquisa. Embora Todorov (1978) pondere que sua problematização nos dias atuais 

pareça uma tarefa ociosa, considerando os avanços já alcançados nessa área e 

alguns tabus já dissolvidos, falar sobre a questão dos gêneros – textuais e discursivos 

– é uma temática presente em nosso dia a dia, seja em contornos informais, seja nos 

estudos acadêmicos, de forma mais sistemática, ou para questioná-lo, legitimá-lo, 

discuti-lo ou reinventá-lo.  

 
Os primeiros esboços de um pensamento acerca do que mais tarde receberia 
o rótulo de “gênero” se encontra nAs Rãs, de Aristófanes (séculos V-IV a.C), 
representada em 405 a.C. Entretanto, a mais recuada notícia de sua 
consciência do problema se localiza na República (liv. III, 394), de Platão, 
para quem haveria três modalidades de imitação ou mimese: 1) a tragédia e 
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a comédia, vale dizer, o teatro, 2) o ditirambo, isto é, a poesia lírica, e 3) a 
poesia épica e criações afins. Ainda não era, porém, a divisão tripartite dos 
gêneros, que parece oriunda do espírito romântico. Com Aristóteles, 
presenciamos a primeira tentativa de uma sistematização das “formas” 
literárias: como, todavia, a sua Poética ficou incompleta, apenas temos uma 
ideia aproximada do que seria a sua concepção de gênero (MOISES, 2010, 
p. 240). 

 

Todavia, a expressão “gênero”, cuja análise se inicia com Platão e em seguida 

se firma com Aristóteles, estava vinculada apenas à literatura. A esse respeito, 

Marcuschi (2008, p. 148) acrescenta: “Hoje o estudo dos gêneros textuais está na 

moda, mas em perspectiva diferente da aristotélica. A expressão ‘gênero’ vem sendo 

atualmente usada de maneira cada vez mais frequente e em número cada vez maior 

de áreas de investigação”. 

Do ponto de vista etimológico, a questão é simples, facilmente descobrimos 

que o sentido do vocábulo “gênero” remete à noção de “família”, “raça”, “espécie”, 

“estilo”, “modelo” etc. Nesse sentido, o gênero seria a recorrência de características 

que designaria, portanto, os aspectos primários, amplos e reiterativos de uma série 

de obras. Entretanto, a observação da etimologia da palavra não esgota a questão, 

fazendo-se mister analisar o conceito preso ao vocábulo, terreno fértil dos 

desencontros teóricos, considerando que o termo “gênero” não é empregado de forma 

unívoca. 

Há diversos estudos preocupados com a questão dos gêneros, suas 

terminologias, teorias e posições. Esse vasto universo de possibilidades teóricas 

acaba por gerar certa desorientação devido à quantidade de perspectivas, de 

correntes e de olhares para um mesmo objeto, sendo ele múltiplo, conforme assevera 

Bakhtin (2011), ao afirmar que todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem, ou seja, o caráter e as formas desse uso são tão 

variados quanto os campos da atividade humana. 

Por essa razão, é possível afirmar ser bastante difícil dominar com rigor e 

satisfação a quantidade de sugestões para o tratamento que é dispensado aos 

gêneros textuais, no entanto, há um desejo nosso, intuitivo e natural, em querer 

identificar os gêneros e classificá-los, conforme uma perspectiva cartesiana. Apoiado 

nesse desejo, Todorov (1978) destaca as transformações ocorridas no século XIX 

com a crise do romantismo e a construção dos sistemas genéricos. Para ele, “nunca 

houve literatura sem gêneros”, não há, no tempo, um momento “antes”, “Eles existem 
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como uma instituição que funciona como <<horizonte de espera>> para os leitores, e 

como <<modelos de escrita>> para os autores” (TODOROV, 1978, p. 52). 

 
Por um lado ou autores escrevem em função do (o que não quer dizer de 
acordo com o) sistema genérico existente, e escrevem aquilo que eles podem 
testemunhar no texto, fora dele ou mesmo, de certa maneira, entre os dois 
[...]. Os leitores lêem em função do sistema genérico, que conhecem através 
da crítica da escola, do sistema de difusão do livro, ou simplesmente por ouvir 
dizer; não é no entanto necessário que estejam conscientes desse sistema 
(TODOROV, 1978, p. 52). 

 

Wellek e Warren (1976, p. 282) também veem a literatura como uma 

instituição, no sentido de sua existência, e a teoria dos gêneros como um princípio 

ordenador. 

 
Implicará uma teoria das espécies literárias a suposição de que toda e 
qualquer obra pertence a uma espécie? Tal pergunta não é formulada em 
nenhum estudo que conheçamos. Se fôssemos a responder por analogia com 
o mundo natural, diríamos, com certeza, <<sim>>: até mesmo a baleia e o 
morcego têm classificação nesse mundo; e admitimos que certas criaturas 
sejam formas de transição de um reino para o outro. Ensaiemos novas 
formulações da nossa pergunta, com vista a focá-la com maior nitidez. Terão 
todas as obras relações literárias suficientemente estreitas com outras obras 
para que o seu estudo seja auxiliado pelo estudo dessas outras? E até que 
ponto esta a <<intenção>> incluída na ideia do gênero? A intenção de um 
pioneiro. De um inovador? A intenção dos outros? [...] 
Manter-se-ão fixos os gêneros? Não, presumivelmente. Com a chegada de 
novas obras, as nossas categorias deslocam-se (WELLEK; WARREN, 1976, 
p. 282). 

 

Mas, “de onde vêm os gêneros?”, interroga Todorov (1978, p. 48). Para esse 

autor, um gênero é sempre o resultado da transformação, seja a partir de um 

deslocamento, seja por meio de uma inversão, seja por uma combinação. Nesse 

sentido, o autor nos ensina que os gêneros do passado se transformaram e foram 

substituídos por outros e assim sucessivamente. 

Segundo Bakhtin (2011, p. 262), os gêneros são possibilidades infinitas: 

 
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo. 

 

Para esse autor, não se deve, em hipótese alguma, subestimar a extrema 

heterogeneidade dos gêneros discursivos. Bakhtin (2011) destaca que há de se 

atentar para a importância essencial, que não é apenas funcional, entre os gêneros 
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discursivos primários, considerados como simples e secundários, denominados de 

complexos. 

 
Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, 
pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicitários, etc.) 
surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente 
muito desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, 
científico, sociopolítico, etc. No processo de sua formação eles incorporam e 
reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas 
condições da comunicação discursiva imediata (BAKHTIN, 2011, p. 263). 

 

Bakhtin nos faz ver que os gêneros não são formas estanques, pois eles 

sofrem mudanças, fundem-se, misturam-se. A identidade de um gênero, assim, 

depende de um “convívio social” e as mudanças lhes são conferidas por meio de 

relações sociocomunicativas dinâmicas. A um gênero, portanto, responde certa 

historicidade. É na esteira das afirmações bakhtinianas que Marcuschi (2011) escreve:  

 
Novos gêneros surgem como desmembramento de outros, de acordo com as 
necessidades ou as novas tecnologias como o telefone, o rádio, a televisão e 
a internet. Um gênero dá origem a outro, e assim se consolidam novas formas 
com novas funções, de acordo com as atividades que vão surgindo 
(MARCUSCHI, 2011, p. 22). 

 

Não obstante o caráter de sua flexibilidade, não podemos concebê-los como 

se fossem instâncias independentes e sobrepostas às estruturas sociais. Ao contrário, 

devem ser observados no diálogo com as práticas sociais, pois as mudanças 

históricas dos estilos de linguagem, segundo Bakhtin (2011), estão indissoluvelmente 

ligadas às mudanças ocorridas nos gêneros do discurso. 

 
A linguagem literária é um sistema dinâmico e complexo de estilos de 
linguagem; o peso específico desses estilos e sua inter-relação no sistema 
da linguagem literária estão em mudança permanente. A linguagem da 
literatura, cuja composição é integrada pelos estilos da linguagem não 
literária, é um sistema ainda mais complexo e organizado em outras bases 
(BAKHTIN, 2011, p. 267). 

 

Cada sociedade escolhe e incorpora aquelas manifestações linguísticas que 

melhor atendem e se adaptam à sua maneira, diz Todorov (1978). Dessa forma, as 

propriedades discursivas vão se institucionalizando a partir de suas recorrências, 

considerando as características constitutivas da sociedade a que pertencem, pois 

cada época tem o seu próprio sistema de gêneros que dialoga com a ideologia 

dominante. Nesse sentido, os textos, individuais ou não, são produzidos e concebidos 

em consonância com a norma que rege essa sociedade. É por meio desse movimento 
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de institucionalização que os gêneros se comunicam com a sociedade em que 

aparecem. Todo gênero surge de uma necessidade real e tem um propósito definido 

que o determina e lhe dá um âmbito de circulação. 

É necessário observar os gêneros como um “movimento” social e não apenas 

linguístico, conforme a perspectiva bakhtiniana. Há de se observar os gêneros através 

de uma lente caleidoscópica, capaz de alcançar não apenas o seu lado social e 

linguístico mas também outros aspectos, como o lado dinâmico, processual, interativo 

e cognitivo, pois a sociedade responde diretamente pela criação, manutenção e 

transformação dos gêneros conforme seus interesses. Quanto mais um gênero 

circula, mais ele estará sujeito às mudanças e às alterações oriundas da sociedade, 

visto que, para Bakhtin (2011), o gênero não pode ser tomado de forma independente 

das relações históricas ou sociais. 

A crônica se insere nesse contexto plural. Sua trajetória revela e comprova o 

caráter histórico e social que desenha e dá contornos à sua estrutura temática e 

textual, atravessando os séculos e se modificando/adaptando, desde seu surgimento, 

no século XVII, com a crônica dos viajantes; passando pelo folhetim, no século XIX; 

até a moderna configuração do século XX. A sua natureza, eclética por excelência, 

permite mais facilidade de adaptação, inclusive no modo linguístico, embora isso não 

lhe torne infinita e livre de objetivos específicos e precisos. 

Nesse processo, apesar de amplamente citado, o enunciado bakhtiniano 

opera uma démarche nos estudos sobre os gêneros: 

 
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições as condições 
específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo 
(temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos 
lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua 
construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 
temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente 
ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 
especificidade de um determinado campo da comunicação (BAKHTIN, 2011, 
p. 261-262). 

 

Assim, em largo sentido, considera-se que os sujeitos interagem por meio de 

enunciados concretos que emanam de representantes de diversos domínios da 

atividade humana. Nesse sentido, os gêneros textuais e discursivos seriam 

constituídos de enunciados sociodiscursivos plasmados de elementos intrínsecos da 

vida cultural e social. Do mesmo modo, os gêneros, em largo sentido, seriam produtos 
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sociais determinados pelas condições de produção, ou seja, pelo contexto histórico e 

pela relação entre os interlocutores. 

Cada enunciado particular, conforme orienta Bakhtin (2011, p. 262), é 

individual, mas sua ação reproduz “tipos relativamente estáveis de enunciados”, 

denominados de gêneros do discurso. 

 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 
referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional 
(BAKHTIN, 2011, p. 261). 

 

É possível, em certa medida, classificar o vasto universo de possibilidades de 

gêneros existentes seguindo, em cada um deles “características funcionais” e 

“organização retórica”, ainda que um mesmo gênero carregue consigo as marcas de 

outros gêneros. 

É exatamente nesse entrelaço que encontramos o convívio da crônica: na 

esfera social, como uma forma organizada de texto que pertence ao contexto 

jornalístico; na esfera literária, nascida do desejo do cronista, de sua capacidade 

criadora e imaginativa. Nesse caminho, a noção de contaminação ou de hibridização 

preserva a crônica no interior e, efetivamente, nas bordas que interligam textos 

literários e textos jornalísticos. 

Seguindo a linha de que os gêneros podem ser considerados a partir de 

domínios – domínio jornalístico, domínio literário etc. –, conforme sugere Marcuschi 

(2011), um gênero estaria, materialmente, ligado a domínios discursivos distintos, o 

que parece ser o caso da crônica que encerra as defesas de que ela pertença ao 

domínio do jornal ou ao domínio da literatura. Marcuschi (2011) assinala para essa 

problemática – que não é uma questão apenas da modernidade – sob a qual a crônica, 

para nós, estaria vinculada: 

 
É bastante comum que nos órgãos de imprensa se usem as contaminações 
de gêneros ou se proceda à hibridização como forma de chamar mais a 
atenção e motivar a leitura. Parece que essa estratégia tem o poder quase 
mágico de levar as pessoas a interpretarem muito mais e com mais 
intensidade o que ali está (MARCUSCHI, 2008, p. 168). 

 

Esse caráter híbrido constitui e dá forma ao gênero crônica. É sob esta 

perspectiva backthiniana, de que os gêneros são constitutivos de uma materialidade 

híbrida, que começamos a estabelecer a categoria de gênero textual e discursivo, haja 



68 

 

 

vista que os estudos sobre o discurso já se afirmavam como lugar de se compreender 

que os sentidos de um texto se estabeleciam em relação a um momento de produção 

que só poderia ser pensado de forma histórica e ideológica. 

Sob essa ótica, nenhum sistema linguístico estaria aprisionado a uma 

ideologia ou a certa historicidade, seria necessário compreender que o texto deixaria 

entrever um espaço sempre aberto, de uma semanticidade sempre possível, marcada 

pela subjetividade e pela heterogeneidade. Isso implica assumir que um enunciado 

linguístico pode se deslanchar dos sentidos dados em uma condição de produção 

inicial e ganhar novos sentidos em outro momento de condição de produção. Não 

fosse assim, teríamos para cada condição de produção de sentidos outro sistema, 

outra língua, outros significantes. 
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6 EM ANÁLISE, A CRÔNICA 

 

Analisaremos nossos dados considerando as fases anteriormente citadas 

sobre o jornal, para compreendermos de que maneira a crônica foi tomando forma no 

jornal. A análise por fases nos apareceu mais didática por nos ter permitido uma visão 

mais detalhada. 

 

6.1 A PRIMEIRA FASE (1872-1876) 

 

A primeira fase do jornal, com Jeremias da Rocha, vai de 1872 ao ano de 

1876, quando Jeremias vendeu os seus equipamentos. Segundo Rosado ([1967?], p. 

110), nessa fase, podemos identificar “o ardor combativo do seu fundador” em cada 

página do jornal. O encerramento da primeira fase, conforme aponta Augusto (2000, 

p. 166), “se deu por problemas financeiros que obrigaram Jeremias a vender o prelo 

ao coronel Antônio Soares Macedo, para impressão de o Brado Conservador, em 

Assu”. 

Nessa fase, encontramos, em 09 de março de 1873, a Chronica judiciária com 

o subtítulo JURY – a grafia da palavra crônica (Chronica) e da palavra júri (Jury) 

obedecendo ao padrão ortográfico vigente na época – inserida em seção denominada 

de Folhetim, como destacamos. Nela, apresenta-se um relato cronológico de um júri 

da época. Essa foi a primeira ocorrência da palavra crônica que encontramos no jornal 

O Mossoroense, e é certo que não foi uma palavra criada pelo jornal, tampouco o 

gênero, conforme Quadro 4 a seguir. 

 

Quadro 4 – Primeira ocorrência da palavra crônica no jornal O Mossoroense 

 
Data 

Coluna Título/Autor Temática 

09/03/1873 Folhetim Chronica judiciária/Jury Trata-se de um relato de um juri 
Fonte: Autoria própria 

 

Sabemos que, no jornalismo, a coluna é um espaço geográfico de divisão 

vertical, geralmente padronizada, que abriga textos em estilo mais livre e pessoal do 

que o noticiário comum. “As colunas mantêm um título ou cabeçalho constante e são 

diagramadas costumeiramente em posição fixa e sempre na mesma página, o que 
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facilita sua localização imediata pelos leitores habituados” (RABAÇA; BARBOSA, 

2001, p. 148). 

No texto encontrado, podemos identificar, por meio da leitura, tratar-se de um 

relato de um julgamento no tribunal da cidade: 

 

Figura 1 – Primeira ocorrência da crônica no jornal O Mossoroense 

 

Transcrição:“No dia 27 abriu-se a primeira sessão do jury desta cidade, que por falta de 
número não funcionou. No segundo dia, entrou em julgamento João Gualberto, pronunciado por 
ferimentos na pessoa de Luiz de J. de Medeiros que, sendo parte já havia desistindo da acusação por 
indemoizações pecuniárias e mais arranjos, que honestamente sabe fazer um habilidozo advogado 
deste auditório”.  

Fonte: O Mossoroense, 1873. 

 

Esse fragmento corrobora a noção etimológica da crônica como uma narrativa 

disposta em ordem cronológica em forma de um relato de acontecimentos 

organizados na ordem em que sucedeu, historicamente como aponta Melo: 

 
Foi com esse sentido de relato histórico que a crônica chegou ao jornalismo. 
Trata-se do embrião da reportagem. Uma narrativa circunstanciada sobre os 
fatos observados pelo jornalista num determinado espaço de tempo (MELO, 
2003, p. 149). 

 

A coluna que acomoda esse texto, o Folhetim, surge na imprensa brasileira 

como um “espaço de vale tudo”, conforme nos ensina Mayer (1992, p. 96). Esse 

espaço de generosidade textual acaba se distinguindo como um modo particular de 

narrar o que caracterizava a sociedade em sua fase de industrialização, conforme 

pontua Pereira (2004). 
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6.2 A SEGUNDA FASE (1901-1934)  

 

A segunda fase do jornal, agora tendo como dono João da Escóssia, ressurgiu 

em 12 de julho de 1901 como Periódico Humorístico e Ilustrado. Começou a circular 

quinzenalmente, depois semanalmente, apresentando-se como veículo que presta 

serviços às letras, às artes, às ciências, às indústrias e ao desenvolvimento de todos 

os ramos da atividade humana, como deixa entender Augusto (2000): 

 
A reabertura de O Mossoroense traz a marca do segundo período da 
imprensa brasileira, que se iniciou em 1880 e se estendeu até 1910. O jornal 
passa a ganhar dimensão de empresa e a política partidária não é mais a 
mola propulsora do rumo a ser seguido. Não havia a agressividade dos 
primeiros anos. É o período em que os processos de composição e impressão 
passam a ser aprimorados, a caricatura surge na imprensa brasileira e cresce 
a consciência de que o objetivo do jornal é a notícia (AUGUSTO, 2000, p. 
168). 

 

Quando, em 1919, morre João da Escóssia, assume a direção do jornal 

Augusto e Lauro da Escóssia, filhos de João e netos de Jeremias. É um período em 

que o jornal perde um pouco de suas características culturais. A esse respeito, 

Augusto acrescenta: 

 
Vale salientar que a partir da I Guerra Mundial, deflagrada em 1914, os jornais 
do País começaram a perder suas características literárias e a ser 
influenciados pelas novas relações estabelecidas entre a sociedade e a 
comunicação de massa, passando a ser mais noticiosos (AUGUSTO, 2000, 
p. 172). 

 

Em 1934, Augusto da Escóssia, proprietário e gerente do jornal, decide fechá-

lo em virtude da censura imposta pelo poder político da época. Assim, optou por 

suspender a circulação do jornal, provisoriamente, em vez de “apresentá-lo aos 

leitores com as ideias tolhidas”. Essa decisão foi comunicada aos leitores do jornal 

por meio do manifesto “Ao povo de Mossoró”. O último número constante do acervo 

do Museu Municipal, segundo Augusto (2000), é o de número 1.155, de 11 de 

novembro. Nessa fase, em vez de Folhetim, surge uma coluna denominada de 

Chronica, identificada por uma numeração que começa em algarismos romanos, do I 

até a IX. A partir de 1911, passa a denominar-se apenas Cronica. 

Conforme a metodologia adotada para este trabalho, elencamos os primeiros 

textos na ordem em que apareceram. Eles não apresentam títulos e, portanto, 
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denominá-los-emos conforme as primeiras palavras de cada um. A maioria é assinada 

por A, conforme Quadro 5, a seguir. 

 

Quadro 5 – Dados das crônicas do jornal O Mossoroense (2ª fase) 

Data Coluna Título/Autor Temática 

s/d/1909  Chronica “Enfim desvendou-se...”/A. Expedição pelo 
mundo 

02/12/1909 Chronica II “Outro dia eu tive...”/A. Divórcio 

17/12/1909 Chronica III “Passeiar pelo espaço 
deve...”/A. 

A experiência de 
voar 

25/12/1909 Chronica IIII “Hoje é o dia...”/A. Sobre 
aniversariar 

09/01/1910 Chronica V “Anno bom! Anno bom!”/A. Ano novo que se 
inicia 

19/01/1910 Chronica VI “Inverno! Inverno!/A. Inverno 

28/01/1910 Chronica VII “-O Sr. Já foi”/A. Rio de Janeiro 

09/02/1910 Chronica 
VXIII 

“A superstição, a crença, o 
próprio fetichismo 
nasceram...”/A. 

Superstições e 
crenças 

19/02/1910 Chronica IX “Folheando essas 
páginas...”/A. 

Voltaire 

30/06/1911 Chronica Bergerac Sobre o dia 30 de 
setembro em 
Mossoró 

16/10/1914 Cronica “É sobre a guerra” A guerra 

09/08/1922 Crônicas 
cariocas 

O rio que se agita/Quintela 
Júnior 

Revolta do Forte 
de Copacabana 
no Rio de Janeiro 

Fonte: Autoria própria 

 

Identificamos, nessas crônicas, um espaço de comentário sobre os 

acontecimentos da época, uma resenha dos debates cotidianos da cidade, do país e 

do mundo. Os textos se baseiam nas notícias diárias, nas polêmicas estabelecidas no 

noticiário geral do país, focadas na preocupação de ler e interpretar o jornal para o 

leitor, em construir uma visão sobre os acontecimentos, mas com um tratamento 

linguístico que as diferencia da precisão e da objetividade requerida e presente por 

excelência nos textos denominados jornalísticos e que convivem no mesmo espaço 

do periódico. 

Outrossim, vale destacar o relevante papel desempenhado por esses textos 

no propósito educativo, quando possibilitam ao leitor um hábito livre da obrigação de 

uma leitura erudita por ciência e conhecimento, mas correspondente ao desejo de 

descanso e distração, mesmo diante de temas mais sérios e polêmicos, como o 
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divórcio; e/ou teoricamente complicados e difíceis, como a guerra. Com essa natureza 

“civilizadora que o espaço da crônica assumia na imprensa”, como afirma Cano (apud 

CHALHOUB; NEVES; PEREIRA, 2005, p. 25), os cronistas criavam “uma esfera na 

qual o ato de ler fundia os impulsos da inteligência e da vontade, consolidando a 

imaginação como atributo privilegiado do intelecto”. 

Nesses textos pesquisados, há certo descompromisso, um ar de reflexão, 

conselho e poesia, por meio do qual prevalece o tom humorístico, poético, irônico e 

reflexivo, pouco comum e não recomendado aos gêneros considerados jornalísticos. 

É mais uma prosa de “sintaxe desestruturada, solta” que remete a uma conversa entre 

dois amigos do que propriamente ao texto escrito, como sinaliza Sá (1987, p. 11). 

Observamos que a crônica se nutre, muito ou pouco, a partir de uma relação de 

convivência entre diferentes temas no ambiente jornalístico que, por sua vez, 

abastece-se dos fatos cotidianos.  

O primeiro texto encontrado nessa segunda fase, “Enfim desvendou-se...”, é 

de 1909, mas não foi possível identificar dia e mês de sua publicação devido ao estado 

de deterioração em que a edição se encontrava. Nesse texto (Figura 2), o cronista nos 

conta sobre uma expedição que desbravou os cantos mais longínquos da terra.  
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Figura 2 – Crônica do jornal O Mossoroense, 1909 

 

Transcrição: “Enfim desvendou-se o grande mysterio!!! 
Essa ignota e fria região Polar, que foi por tantos séculos o mudo e horrível desespero dos 

grandes navegadores, sentiu nas brancas neves imaculadas, e na aresta brilhante dos gelos virgens, 
o pó formidavel do homem, insatisfeito e ancioso, temerário até a loucura, e eternamente aventureiro”. 

Fonte: O Mossoroense, 1909a 

 

Nessa fase, um texto nos chama a atenção de forma especial: publicado em 

2 de dezembro de 1909 (Figura 3), “Outro dia eu tive...”. Nele, metaforicamente e se 

utilizando de fábulas, o cronista relata uma conversa que teve com um gato sobre a 

questão do divórcio, um tema vanguardista para a época, considerando que a lei do 

divórcio no Brasil somente foi sancionada em 26 de dezembro de 1977, ou seja, 68 

anos após essa crônica. A Lei Nelson Carneiro (6.515/77), que instituiu o divórcio no 

Brasil, resultou de um processo secular, tendo em vista que, nos primeiros séculos, a 

Igreja foi titular quase absoluta dos direitos sobre a instituição matrimonial. 
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Figura 3 – Crônica do jornal O Mossoroense, 2/12/1909 

 

Transcrição: “Outro dia eu tive uma palestra interessante com um gato ilustrado e vagabundo, 
que apareceu no telhado do meu quarto. Não se admirem os leitores das palestras que se tem com os 
pobres animaes. É preciso entendel-os. Machado de Assis já teve uma com um canário, e Bilac teve 
outra com um mosquito. Eu tive uma com um simples noctívago, que me disse estas cousas lá de cima: 
- Já ouvistes falar no divórcio? – Não. – Pois olha é uma questão deliciosa como um ratinho novo e 
gordo”.  

Fonte: O Mossoroense, 1909 

 

Nesse trecho, já percebemos as intenções no comentário do narrador. 

Metaforicamente, em tom sarcástico, ele constrói sua crítica social e política acerca 

de um tema polêmico como o divórcio. É possível afirmar, inclusive, que a crônica foi 

berço e abrigo para o registro de grandes discussões políticas e sociais ocorridas no 

país. O cronista sabia de seu papel e, conforme afirma Ramos (apud CHALHOUB; 

NEVES; PEREIRA, 2005, p. 94), “não poupava ironia”. A utilização da ironia como 

recurso empregado na crônica é uma forte influência de Machado de Assis, ícone do 

gênero da época e que ultrapassou o seu tempo, assinalando toda a referência que 

se tem sobre a crônica. 

 
As crônicas podiam ser de artilharia ou de confeito, mas nunca deixavam de 
ser formas de intervenção social e política. [...] Diferente do sério e direto 
artigo de fundo, no qual são expressas as opiniões do jornalista, e dos textos 
jornalísticos, comprometidos com o fato e com a imparcialidade, a crônica 
aparecia como uma das partes mais descontraídas do jornal. Estava sempre 
relacionada à ideia de mais um atrativo para os leitores, um espaço em que 
se usava uma linguagem mais descomprometida, solta, leve e cujos temas 
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surgiam ao sabor dos acontecimentos e da vontade do cronista (RAMOS, 
apud CHALHOUB; NEVES; PEREIRA, 2005, p. 95). 

 

Tais características estão presentes na crônica do século XX e, 

especialmente, nessa que comentamos (Figura 3). Nela, o cronista elege seu espaço 

como um lugar despojado dentro do jornal, capaz de se travestir de uma fábula para 

abordar um tema sério:  

 
– Já ouvistes falar no divórcio? – Não. – Pois olha é uma questão deliciosa 
como um ratinho novo e gordo. Há muita gente mal casada e aborrecida, que 
nem quer ouvir falar na tal cousa; e há muita gente bem casada, que suspira 
toda a noite pela formosa lei consoladora. 
– Deixa-me dormir, gato idiota. Achas que eu devo suportar teus paradoxos 
pedantes de philosopho rabugento, a estas horas da noite? Dito isto, atirei-
me para o outro lado da cama, aborrecido pela insomnia que me amolava a 
paciência. 
– Escuta, meu insigne malucoide, disse o gato, acomodando-se melhor na 
telha de vidro: – não te sacudi um paradoxo; se tivesse de sacudir alguma 
cousa, preferia um pedaço de telha. É um argumento mais sólido para os 
casmurros, como tu. Mas disse-te simplesmente a verdade, palavra de gato 
independente (O MOSSOROENSE, 1902). 

 

Nesse disfarce de leveza, em que as palavras brincam com o leitor por meio 

da lúdica fábula do cronista, a leitura dessa crônica parece uma brincadeira, embora 

seja acompanhada de uma construção textual que denota marcas importantes de 

assuntos que passam a se inserir na sociedade. O autor aborda um tema polêmico de 

forma estrategicamente sutil e bem-humorada, com recursos argumentativos bem 

construídos, inclusive semelhantes ao mesmo procedimento linguístico utilizado na 

construção das fábulas, de levar o interlocutor a uma “moral da história” de caráter 

educativo. Nessa crônica, mais do que a moral da história é a moral dos costumes 

que encobre certos desejos de que um dia possam se divorciar. O cronista expõe, 

assim, com base em sua conversa com o gato, um cotidiano humano que se vivencia. 

Para Bulhões, esse seria: 

 
[...] um movimento de transgressão de sentido manejando um material 
noticioso. Tira proveito humorístico dos acontecimentos sisudos, parodiando-
os, deformando-os grotescamente, quase em atitude surrealista, explorando 
efeitos por meio de recursos fônicos, numa espécie de jogo infantil e insólito 
(BULHÕES, 2007, p. 59). 

 

Sob essa ótica, o leitor tem na crônica o seu momento de descanso das coisas 

sérias e pesadas que compõem a página do noticiário. Muito embora, é preciso 

reconhecer, esse aparente “descanso” seja mais um disfarce do que uma realidade 
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em si, considerando o poder implícito que esse disfarce é capaz de gerar na promoção 

de reflexões sérias e significativas. 

Nesse processo, o leitor, diante do jornal, parece relaxar na leitura da crônica. 

Os fatos sérios do cotidiano das notícias, como no caso, o divórcio, podem ser 

comentados descompromissadamente, ridicularizados ou absorvidos no interior de 

digressões, lembranças e associações inesperadas. 

As crônicas dessa fase do jornal nos fazem considerar o espaço do Folhetim 

nos jornais como capaz de conter um “pot-pourri de assuntos”, conforme aponta 

Mayer (CANDIDO, 1992, p. 96): 

 
De início – começos do século XIX – le feuilleton designa um lugar preciso do 
jornal: o rez-de-chaussée – rés do chão, rodapé, geralmente da primeira 
página. Tem uma finalidade precisa: é um espaço vazio destinado ao 
entretenimento. E já se pode dizer que tudo o que haverá de constituir a 
matéria e o modo da crônica à brasileira já é, desde a origem, a vocação 
primeira desse espaço geográfico do jornal, deliberadamente frívolo, que é 
oferecido como chamariz aos leitores afugentados pela modorra cinza a que 
obrigava a forte censura napoleônica. 

 

6.3 A TERCEIRA FASE (1946-1963) 

 

A terceira fase no Jornal O Mossoroense inicia em setembro de 1946, com 

Lauro da Escóssia. Nesse período, ocorreu a primeira revolução tecnológica no jornal 

com a compra de um maquinário especial: uma máquina de impressão, a Linotipo, 

para compor os textos; e uma Marinone para imprimi-los, compradas em 1953. Essa 

fase acabou em 1963. 

Encontramos, assim, um cenário diferente. É um período de grande 

efervescência cultural no país. Quanto à crônica, esta surge no cenário nacional como 

um texto mais elaborado e feito por grandes nomes de nossa literatura – como o foi 

Machado de Assis. Por sua vez, o jornal O Mossoroense reflete em suas páginas esse 

boom da crônica, incidindo com mais frequência, inclusive aparecendo duas vezes no 

mesmo dia e de forma mais estruturada, como podemos comprovar. O termo “crônica” 

torna-se mais frequente e variado, nomeando colunas no jornal, como, por exemplo: 

“Crônicas de livros”, “Crônica da cidade”, “Crônica da semana”, “Crônica científica”, 

“Crônica dominical” e “Crônica”, como podemos observar no Quadro 6 a seguir. 
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Quadro 6 – Tipos de crônica na 3ª fase do jornal O Mossoroense 

Data Coluna Título/Autor Temática 

07/09/1947  Crônicas 
de livros 

A barca de Gleyre/Brutus Resenha literária sobre 
uma obra de Monteiro 
Lobato 

13/09/1947 Crônicas 
de livros 

Ruy, o estadista da 
República/Brutus 

Resenha de livro  

18/07/1948 Crônica da 
cidade 

“Convidado...”/Fenelon 
Grey 

Surgimento desse espaço 
para discutir a cidade. 
“uma nova secção do 
jornal” 

25/07/1948 Crônica da 
cidade 

Novo clima/Fenelon Grey Sobre o prefeito e sua 
administração na cidade. 
Um pedido de cooperação. 

08/08/1948 Crônica da 
cidade 

Centro E. 
Mossoroense/Fenelon 
Grey 

Sobre o Centro E. 
Mossoroense 

15/08/1948 Crônica da 
cidade 

Zé Brasil/Fenelon Grey Sobre o brasileiro 

22/08/1948 Crônica da 
cidade 

Residencias 
pobres/Fenelon Grey 

Sobre uma família pobre 

21/01/1951 Crônica da 
Semana 

“Essa seção foi 
informada...”/Ronald 

“Mercado negro” da água 
de cisterna 

28/01/1951 Crônica da 
Semana 

“Está se 
levando...”/Ronald 

Aumento no preço no 
mercado 

04/02/1951 Crônica da 
Semana 

“Carnaval”/Ronald “Esta coluna é pra tudo”, 
escreve sobre o carnaval. 

11/02/1951 Crônica da 
Semana 

“Camarada”/Ronald Escreve a um amigo que 
não pulou carnaval por 
medo do patrão. 

25/02/1951 Crônica da 
Semana 

“Fala-se agora”/Ronald Instalação de uma rede 
telefônica na cidade. 

20/01/1952 Crônica da 
Semana 

“Voltemos ao 
caso”/Ronald 

Centenário da cidade 

03/02/1952 Crônica da 
Semana 

“O último assalto”/Ronald Carnaval no clube 
Ypiranga 

17/02/1952 Crônica da 
Semana 

“As músicas 
carnavalescas”/Ronald 

Músicas carnavalescas 
ruins 

02/03/1952 Crônica da 
Semana 

“Venho agora”/Ronald Uma crítica ao carnaval e o 
estado de embriaguez a 
que ele leva em 
contradição aos problemas 
sociais enfrentados no 
país. 

15/03/1952 Crônica da 
Semana 

“Mossoró faz”/Ronald 100 anos da cidade que 
progride. 

11/01/1953 Crônica da 
Semana 

“Estamos”/Ronald Proximidade do carnaval e 
nada de programação no 
clube Ipiranga 
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18/01/1953 Crônica da 
Semana 

“O assunto atual”/Ronald Comenta sobre a 
instalação de um jornal 
impresso “tribuna do 
Oeste” de caráter político. 

25/01/1953 Crônica da 
Semana 

“Afinal passou”/Ronald Clube Ypiranga fecha 
contrato com uma 
orquestra de fora para 
tocar no carnaval. 

01/02/1953 Crônica da 
Semana 

“Já se está”/Ronald Ladrões e tarados na 
cidade e a polícia não 
reage. 

08/02/1953 Crônica da 
Semana 

“Ultimamente”/Ronald A má projeção do Cine Pax 

10/01/1954 Crônica da 
Semana 

“Vamos ver”/Ronald Comenta o ano de 1954 

17/01/1954 Crônica da 
Semana 

“Francamente”/Ronald Trotes telefônicos e a 
defesa da importância do 
uso adequado do telefone. 

31/01/1954 Crônica da 
Semana 

“O cine pax”/Ronald 11° aniversário do Cine 
Pax 

31/01/1954 Crônica 
científica 

“O amor e os 
amores”/Floriano de 
Lemos 

Comenta a criação do 
mundo com o homem e a 
mulher. 

04/02/1954 Crônica da 
Semana 

“Um elevado”/Ronald Associação Desportiva 
Potiguar. 

07/02/1954 Crônica da 
Semana 

“O excessivo”/Ronald O calor excessivo como 
prenúncio da chuva 

07/02/1954 Crônica 
científica 

“Jato abrasivo”/Sem 
autoria 

Novo método para tratar as 
cáries dentárias 

11/02/1954 Crônica 
científica 

“O medo do câncer”/Mário 
Kroeff 

Exposição educativa 
organizada pelo serviço 
Nacional do Câncer para 
conscientizar as pessoas 
em busca da prevenção 
médica. 

09/01/1955 Crônica da 
Semana 

“Em que”/Ronald Notícias sobre o inverno 

09/01/1955 Crônica 
científica 

Microbio, inseto e 
doença”/Angelo Fraga 

Texto sobre micróbio, 
inseto e doença. 

16/01/1955 Crônica da 
Semana 

“Em New”/Ronald Surge nos EUA um homem 
que se denomina Jesus. 

16/01/1955 Crônica 
científica 

Máquina fotográfica 
atômica/Sem autoria 

Anuncio de uma moderna 
máquina fotográfica. 

23/01/1955 Crônica da 
Semana 

“Estamos”/Ronald O carnaval e o clube 
Ipiranga em Mossoró 

23/01/1955 Crônica 
científica 

“Pessimismo do público 
em fece do câncer”/Ronald 

Pessimismo no câncer 
pulmonar deve diminuir 
devido os avanços da 
medicina com novo um 
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aparelho de raio x de 
2.000.000 de volts. 

30/01/1955 Crônica da 
Semana 

“Os últimos”/Ronald Chuvas como prenuncio de 
um bom inverno pra região. 

06/02/1955 Crônica da 
Semana 

“Ao que tudo”/Roland Carnaval frio devido a falta 
de preparação dos clubes  
da cidade e os altos 
valores cobrados. 

26/06/1955 No mundo 
legislativo 

Como trabalham os 
deputados 
federais/Crônica de Abner 
de Freitas 

Discorre sobre o trabalho 
legislativo dos deputados 
federais. 

02/06/1957 Crônica 
dominical 

O test de valentia/Moacir 
de Lucena 

Comenta um episódio 
envolvendo o cangaceiro 
Antonio Silvino no ano de 
1913 em terras potiguares. 

09/06/1957 Crônica 
dominical 

O buraco de 
Hemetério/Moacir de 
Lucena 

Versos sobre Lampião em 
Mossoró proclamados por 
um aleijado na parada da 
estação de palmares de 
uma viagem de trem de 
Recife a Maceió. 

06/04/1960 Crônica “Na minha 
crônica”/Samuel Gueiros 

Sobre uma lei que 
pretende beneficiar 
investimentos estrangeiros 
no norte e nordeste, com 
isenção de impostos.  

07/04/1960 Crônica “O atestado”/Samuel 
Gueiros 

Comenta sobre o Sr. Meira 
Pires que esteve em Natal 
para dotar a cidade com 
espetáculos teatrais que 
foram pouco apreciados 
pelo Natalense. 

08/04/1960 Crônica “Está de 
parabéns”/Samuel Gueiros 

Parabeniza o teatro de 
estudantes amadores de 
Mossoró pelo 1° lugar em 
um “certame” em Natal. 
Um Festival Artístico. 

10/04/1960 Crônica “A visita”/Samuel Gueiros Visita de Jânio Quadros a 
Cuba para conhecer a 
reforma agrária implantada 
por Fidel. 

12/04/1960 Crônica “A propósito”/Samuel 
Gueiros 

Se refere a um artigo 
publicado no jornal sobre a 
instalação de uma feira de 
livro em Mossoró. 

05/01/1961 Crônica “Estive 
conversando”/Samuel 
Gueiros 

Serviço de transporte para 
Tibau, considerando o 
calor de Mossoró e a 
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possibilidade de refrescar-
se em Tibau. 

06/01/1961 Crônica “Segundo já”/Samuel 
Gueiros 

A transferência do juiz 
Olavo Maria de Areia 
Branca para Mossoró e a 
importância da figura do 
juiz para se fazer o direito. 

08/01/1961 Crônica “A propósito”/Samuel 
Gueiros 

Comenta sobre a diferença 
que existe nas cédulas 
com numeração em série 
para aquelas com 
numeração por estampa. 

12/01/1961 Crônica “Estou informado”/Samuel 
Gueiros 

Funcionamento da 
faculdade de Ciências 
Econômicas 

13/01/1961 Crônica “O ano”/Samuel Gueiros Greve dos empregados da 
rede Ferroviária do 
Nordeste 

Fonte: Autoria própria 

 

Na coluna “Crônicas de livros”, observamos tratar-se do que atualmente 

denominamos de resenha, na qual a palavra crônica é empregada para referir-se ao 

relato desenvolvido. De igual maneira, na “Crônica Científica”, a abordagem enfatiza 

um tema científico ou com tratamento científico, mas ainda em tom de resenha. 

Em “Crônicas da cidade”, espaço mais corriqueiro e que, em seguida, 

modifica-se para “Crônica da Semana”, os relatos abordam o cotidiano da cidade e 

seus acontecimentos. A crônica é marcada, assim, pela característica da 

genericidade. Ela se manifesta a partir de enunciados que circulam e se fundem com 

outros gêneros: ora é uma crônica-fábula, ora uma crônica-resenha, ora uma crônica-

relato etc. O fato de se nomear crônica é um gesto linguístico discursivo muito forte. 

Não fosse isso, outros poderiam nomear seu texto de “resenha”, “fábula” etc. 

Sob esse viés, podemos retomar Bakhtin (2010, p. 262) quando afirma que 

“cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciado”. Se tomamos as expressões “Crônicas de livros”, “Crônicas Científica”, 

“Crônicas da cidade” ou “Crônicas da Semana”, essa fase ativa uma estabilização da 

crônica como gênero recorrente do jornal. Podemos assumir que o gênero “crônica” é 

ativado, de modo mais efetivo, sempre que escrito, nomeado. Nesse ponto, pouco 

importa o assunto nele tratado ou o modo como é trabalhado pelo escritor, considera-

se crônica, nessa fase do jornal, o texto que se anuncia como tal. 
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Ademais, alguns nomes ganham destaque devido à frequência com que 

aparecem, quais sejam: Fenelon Grey, Ronald e Samuel Gueiros. Os dois primeiros 

são pseudônimos dos jornalistas Dorian Jorge Freire e Lauro da Escóssia Filho, 

respectivamente, segundo informação de Silva e Faria (1985) em Pseudônimos 

iniciais & potiguares. Por essa razão, optamos por analisar os textos conforme a 

frequência de sua autoria. 

Essa prática da utilização de pseudônimos ou a utilização apenas da letra 

inicial para assinar um texto era um recurso comum na época. Essa estratégia de 

camuflar-se com pseudônimo, como esclarecem Chalhoub, Neves e Pereira (2005, p. 

13), “não é bem um disfarce, uma máscara”, mas, constitui antes uma cuidadosa 

opção narrativa adotada pelo autor. Dessa forma, ele delimita um perfil claro para cada 

um desses narradores, construídos no intuito de abordar questões específicas em 

diferentes momentos: “o pseudônimo adequa-se ao assunto e à preocupação da 

época” (CHALHOUB; NEVES; PEREIRA, 2005, p. 13). 

Para Silva e Faria (1985, p. 17), esse recurso nos “ajuda a entender a história 

das opiniões e das lutas políticas, da liberdade de pensar e de escrever nesse ou 

naquele lugar e tempo”. O uso dos pseudônimos revela-se, conforme pontua Ramos 

(apud CHALHOUB; NEVES; PEREIRA, 2005) como de extrema importância para a 

construção de uma coletividade. 

 
Além de consistir numa brincadeira entre os autores e ocultar a identidade de 
quem escreve, os pseudônimos permitem a construção de personagens com 
características próprias, coerentes e previamente elaboradas. A hipótese da 
criação de personagens é significativa [...] pois indica os caminhos escolhidos 
pelos cronistas para caracterizar suas respectivas participações (RAMOS 
apud CHALHOUB; NEVES; PEREIRA, 2005, p. 97). 

 

A escolha dos pseudônimos não era aleatória, ao contrário, constituía-se em 

uma tarefa cuidadosa e em um recurso utilizado com frequência entre os cronistas 

brasileiros, desde meados do século XIX, conforme nos apontam Chalhoub, Neves e 

Pereira (2005, p. 13-14): “Mais do que um escudo, os pseudônimos podiam ser meio 

de elaboração de personagens-narradores”, cujo perfil se baseava em uma 

construção minuciosa de características da imagem casual e direta muitas vezes a 

elas atribuída. De igual maneira, ocorria também, na escolha dos títulos e de outros 

recursos textuais, estratégias que “individualizavam a série” e, com isso, contribuíam 
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na caracterização de um sentido e/ou de um estilo próprio para aquele contexto de 

crônicas. 

 

6.3.1 Fenelon Grey 

 

Do pseudônimo de Fenelon Grey, há cinco textos, conforme a metodologia 

adotada para este trabalho. No texto a seguir (Figura 4), o autor explica ao leitor a 

razão e a importância de sua coluna para a cidade: 

 

Figura 4 – Crônica de Fénelon Gray, 18/07/1948 

 
Transcrição: “Convidado pelo diretor desta folha, venho preencher uma falta de que já se 

ressentia este órgão, como seja, uma Crônica da Cidade. Precisávamos de uma coluna em que se 
reportasse do que está acontecendo em Mossoró, dos seus problemas, seus assuntos em foco, e suas 
necessidades que infelizmente não são poucos. Nesta secção semanalmente aparecerá minha 
croniqueta, que falará um pouco, de tudo que estiver acontecendo nesta bôa terra”. 

Fonte: O Mossoroense, 1948a 

 

Como anunciado, a “nova secção do jornal” busca abordar um pouco de tudo 

o que ocorre na cidade, como apresenta o cronista, “com a máxima isenção de anímo 

combaterei os erros” (O MOSSOROENSE, 1948a). Como prometido pelo cronista, 

seu olhar é direcionado às questões relacionadas à urbe mossoroense. É o cotidiano 

da cidade que alicerça e abastece a construção de sua narrativa. 
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O cronista escreve sobre o prefeito e sua administração, o Centro Estudantil, 

o cenário urbano e seus episódios, o cidadão mossoroense e sobre variedades, entre 

outros temas. O conteúdo temático de seus textos versa sobre o espaço de sua 

cidade. Como defende Neves (apud CANDIDO, 1992, p. 82): 

 
A crônica aparece como portadora por excelência do “espirito do tempo”, por 
suas características formais como por seu conteúdo, pela relação que nela 
se instaura necessariamente entre ficção e história, pelos aspectos 
aparentemente casuais do cotidiano, que registra e reconstrói, como pela 
complexa trama de tensões e relações sociais que através delas é possível 
perceber. 

 

Ao tematizar o cenário urbano da cidade de Mossoró, o cronista descreve as 

imagens de seu tempo social, com a riqueza e a precisão do testemunho do 

comentário imediato, sobre a vida da cidade. Dessa forma, o cronista registra e fixa 

esse tempo, nele se insere e dele também faz parte. Retomando Bulhões (2007, p. 

50), podemos afirmar que “o tempo da crônica não deixa de ser, pois, o do próprio 

cronista”. 

 

Figura 5 – Crônica de Fénelon Gray, 15/08/1948 

 

Transcrição: “Numa dessas manhãs de sol causticante, saí a passear pelas ruas de Mossoró 
e passeando por uma pequena vala onde trabalha um pobre homem, deparei me com alguns operários, 
tipos bem comuns de brasileiros: pobres infelizes e doentes. Cada um desses infelizes homens, 
contava o romance de sua vida, o seu drama íntimo; romances cheios de pobreza, dramas salpicados 
de desilusão, de infelicidades”. 

Fonte: O Mossoroense, 1948b 
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Na crônica denominada de “Zé Brasil”, Fenelon Grey reporta-se à figura de 

um “pobre homem” inserido no contexto urbano de sua cidade e, com a descrição 

dessa imagem humana “comum”, “pobre”, “infeliz” e “doente”, ele estabelece uma 

analogia acerca do Brasil e de seu povo. Traz à tona reflexões de cunho social, 

revelando-nos um uno aspecto da possibilidade linguística da construção narrativa da 

crônica, “se permitir entremear o comentário despretensioso e ligeiro do dia-a-dia com 

alguma observação grave ou contundente”, consoante Bulhões (2007, p. 48). Nessa 

despretensão, o cronista trata de “coisas miúdas do cotidiano” e, com isso, ganha 

“autonomia estética” quando leva para a página do jornal temas e causas que não 

eram entendidas pelo grande público, explica Pereira (2004, p. 82). 

 

6.3.2 Ronald 

 

São vinte e seis textos encontrados de autoria de Ronald. Desses, nove 

trazem o carnaval como tema central, três abordam questões relacionadas ao inverno 

e às chuvas. Os demais tratam de variedades: a cidade, a violência, datas 

comemorativas, entre outras. 

O carnaval é o tema mais frequente de suas crônicas, especialmente porque 

nosso procedimento de coleta de dados, conforme já explicitado na metodologia, 

deteve-se nas cinco primeiras ocorrências de cada ano, e, por essa razão, o período 

carnavalesco – fevereiro e março – acabou por incidir com maior frequência. 

Tomemos como exemplo um desses textos, conforme Figura 6:  
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Figura 6 – Crônica de Ronald, 4/02/1951 

 

Transcrição: “Carnaval! Escreverei hoje amiga, sobre um tema jamais abordado por mim. 
Esta coluna aqui é pra tudo. Poristo lhe dei o nome de <<Cronica da Semana, Cronica Social>> seria 
insuficiente. Escreverei hoje sobre o Carnaval. Já a estas horas, por exemplo, ouço o som, o barulho 
dum frevo pernambucano. Uma negra passa na cauçada sacudindo as ancas. Ela talvez nem percebeu 
que eu podia reparar no seu jeito de andar. Ela passou bolindo-se toda. Não há corpo, amiga, pra 
resistir ao contato numa musica assim”. 

Fonte: O Mossoroense, 1951a 

 

As primeiras palavras do cronista são de esclarecimento e de alerta: 

“Escreverei hoje amiga, sobre um tema jamais abordado por mim. Esta coluna aqui é 

pra tudo” (O MOSSOROENSE, 1951a). Em suas palavras iniciais, o cronista de O 

Mossoroense sinaliza dois aspectos primordiais acerca da caracterização da própria 

crônica: a aproximação com o leitor, quando o chama de “amiga”; e a temática variada 

de seus escritos, ao afirmar que o espaço “é pra tudo”.  

Dirigir-se ao leitor, inserindo-o em seus escritos, aproximar-se dele, é um 

recurso bastante comum na crônica. O cronista – esclarecem Bender e Laurito (1993) 

– aproveita seu espaço para confidências, como se o leitor fosse um amigo. Esse tom 

intimista é um recurso poderoso na conquista de leitores, o que pode, inclusive, ser 

também o motivo do sucesso do gênero. Na crônica, o leitor é o amigo, e a linguagem 

da crônica se aproxima da conversa entre dois amigos e, dessa forma, há uma 

proximidade maior entre as normas da língua escrita e da oralidade. “O coloquialismo, 

portanto, deixa de ser a transcrição exata de uma frase ouvida na rua, para ser a 
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elaboração de um diálogo entre o cronista e o leitor, a partir do qual a aparência 

simplória ganha sua dimensão exata” (SÁ, 1987, p. 11). 

Esse recurso de se aproximar do leitor (“Escreverei hoje amiga, sobre um 

tema jamais abordado por mim”) foi bastante utilizado por Machado de Assis em seus 

escritos. Nesse sentido, Lajolo (2008, p. 102) explica: “Machado nunca se esquece de 

que alguém está lendo seus escritos e sempre dirige a palavra a este leitor anônimo 

[...], com uma certa intimidade e condescendência”. Esse ato de dirigir-se ao leitor 

está presente em muitas crônicas de O Mossoroense. 

Ao afirmar que o espaço é para “tudo”, Ronald, o cronista de O Mossoroense, 

elege a crônica como espaço para todo tipo de assunto. Dessa forma, seu espaço 

acolhe variados tipos de leitores, porque o cotidiano e a temática que o inspiram são 

compostos de fatos que podem acontecer (e estão acontecendo) a toda hora, com 

todo mundo, de forma variada e comum. 

No texto sobre o “Carnaval”, o cronista assume, “implicitamente” sua opinião 

sobre o tema que será abordado. Embora não seja, para ele, um assunto sobre o qual 

já tenha escrito, parece ser necessário que o espaço destinado à crônica dê conta de 

assuntos atuais, relacionados ao momento. Essa impressão se confirma na leitura de 

outras crônicas acerca do mesmo tema em diferentes anos, 1952, 1953, 1954 e 1955. 

Ainda no mesmo ano de 1951, no dia 11/02, o cronista escreve a um 

“Camarada” que não brincou carnaval, ironizando as circunstâncias, conforme pode 

ser visto na Figura 7, a seguir.  
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Figura 7 – Crônica de Ronald, 11/02/51 

 

Transcrição: “Camarada, você não se divertiu durante o Carnaval, por que? 
Ah, eu sei. Seu patrão proibiu. Não lhe deu liberdade de ausentar-se do serviço um só 

instante? [...] Estou com muita pena de você. Pena e raiva. Raiva da sua fraqueza perante o seu patrão. 
Você era pra te-lo mandado pro inferno e vir se divertir conosco. Este negocio de medo de patrão é 
uma tolice. Nenhum faz medo. A questão é você fazer com que ele compreenda que você lhe é 
necessário ao serviço. Por exemplo seu patrão é possível que precise mais de você do que você dele. 
Examine isto e me dirá depois”. 

Fonte: O Mossoroense, 1951b 

 

Nessa crônica, Ronald instaura uma reflexão inusitada. A crônica é também o 

espaço para criticar fortemente as relações sociais entre o patrão e o empregado. Em 

17/02/1952 (Anexo AB), o cronista problematiza a má qualidade das músicas 

carnavalescas. Em 11/01/1953 (Anexo AE), ele trata da falta de programação 

carnavalesca no clube mais importante da cidade. Em 04/02/1954 (Anexo AN), é 

destacada a dificuldade de inauguração de uma Associação Potiguar para o período 

do Carnaval e, em 23/01/1955 (Anexo AV), discute sobre o Clube Ipiranga e a 

necessidade de organização para receber a folia de Momo. 

Após essas leituras, é possível afirmar que, ao escrever sobre o tema do 

carnaval, a postura do cronista é sempre irônica, sarcástica, debochada e de crítica, 

inclusive, crítica às músicas de péssimo gosto, como diz o autor:  
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As músicas carnavalescas deste ano não são apenas ruins. São, isto sim 
medíocres. Músicas vergonhosas. Indignas de serem ouvidas por quem 
tenha uma sensibilidade um pouco mais honrosa do que um buldogue 
qualquer de coleira e chocalho no pescoço. Músicas que ninguém suporta 
ouvir mais de uma vez porque então elas já passam a nos provocar as 
mesmas gasturas que nos provocariam o uivo interminável de um cão triste 
próximo do nosso quarto de dormir (O MOSSOROENSE, 1952a). 

 

Crítica à incoerência do povo que se diverte enquanto a miséria assola o país:  

 
“Pobres diabos que a gente via claramente que a barriga estava lá dentro 
querendo colar-se as costelas atiravam-se à onda e só saíam dela quando a 
orquestra parava. A orgia contaminava os da cabeça aos pés, tornava os leve 
e felizes só os libertando ao nascer do sol. Nada de preocupação. Nada de 
tristeza porque o inverno não que vir. Nada de revolta porque o presidente da 
república e sua turma se auxiliares só tem feito até agora embromação” (O 
MOSSOROENSE, 1952b) 

 

Crítica à cidade e aos políticos que privilegiam a política do pão e do circo em 

detrimento das reais necessidades do povo: 

 
A minha opinião é de que o melhor seria que passássemos este ano de 1952 
sem os folguedos dos tais três dias de domínio do Sr Momo. Não porque eu 
seja avesso ao caso. Ao contrário. O que há é que seria uma loucura darmos 
demonstração de alegria quando atrás de nós marcha as corridas toda uma 
onda de misérias. [...] precisamos acabar com este negócio de diversão sem 
ter o que comer. Não adianta” (O MOSSOROENSE, 1952c). 

 

Nesse sentido, constatamos que a percepção do cronista em relação aos 

aspectos abordados em seus textos sobre o carnaval permanece bastante coerente e 

atual. Poderíamos inserir tais crônicas em qualquer periódico hodierno que sua 

abordagem estaria em perfeita simetria com nossas vivências. A crônica, espaço para 

tudo, abriga também temáticas atemporais e, por isso, universaliza-se. Essa 

característica, por si só, situa o gênero fora do eixo de um tempo passado, haja vista 

que seus enunciados são discursivamente marcados pela atemporalidade da temática 

que aborda. 

 

6.3.3 Samuel Gueiros 

 

São dez textos coletados de Samuel Gueiros. Em sua maioria, a abordagem 

assemelha-se: a cidade de Mossoró e sua região é sempre o foco de seus 

comentários, ainda que parta de um tema de abrangência nacional. O tom de seus 

textos se distancia um pouco de Ronald, o autor anterior. Samuel Gueiros elege a 
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informação como personagem principal de seus textos e revela, com isso, possuir 

conhecimento histórico, econômico e político, como podemos observar no trecho 

transcrito da crônica que segue (Figura 8). 

 

Figura 8 – Crônica de Samuel Gueiros, 06/04/1960 

 
Transcrição: “Na minha crônica anterior, quando tratei, embora suscintamente, do 

subdesenvolvimento do Nordeste, fiz referência a uma lei em vigor desde 26 de novembro de 1956, 
cujo teor do seu artigo n. 35, merece publicidade, sôbre tudo por interessar de perto aos nossos círculos 
industriais”. 

Fonte: O Mossoroense, 1960 

 

Na crônica de Samuel, os fatos estão em primeiro lugar. São eles que 

alimentam e fazem germinar o texto do cronista que se utiliza do repertório de notícias 

disponibilizado pelo noticiário, corroborando que diz Beltrão (1980, p. 69): “As fontes 

em que se abebera o cronista para a realização do seu trabalho são: 1) As ideias em 

curso na comunidade; 2) a informação que consegue recolher sobre fatos e situações; 

3) a própria notícia deles; e 4) as suas emoções pessoais”.  

Conforme esse autor, poderíamos classificar a crônica de Samuel como 

sendo de natureza geral e de caráter analítica, pois, segundo Beltrão (1980, p. 67-68), 

a variedade de temas caracterizou os diferentes tipos de crônica no jornalismo 

moderno, de modo que ela poderia ser classificada quanto a sua natureza – a) crônica 

geral; b) crônica local; c) crônica especializada – e quanto ao tratamento que é dado 

ao tema – a) analítica; b) sentimental; c) satírico-humorística. 

Nessa crônica, o autor parte de um tema geral – Lei n. 2.973 de 26.11.1956, 

art. 35, conforme o autor cita – para comentar de forma mais específica, conforme 
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classificou Beltrão (1980, p. 69), ao dizer que ao cronista compete dominar o tema, 

selecionar os dados e redigir o texto. Dessa forma, por meio de seu comentário 

analítico, o cronista oferece ao leitor outra perspectiva diante da notícia e, com isso, 

“pode injetar sangue novo ao noticiário matutino”, como diz Bulhões (2007, p. 59). 

 

6.4 A QUARTA FASE (1970-1984) 

 

A quarta fase de O Mossoroense iniciou com Lauro da Escóssia, em 1975. 

Nessa época, aconteceu a segunda revolução tecnológica interna, com a compra de 

uma máquina off-set Big Chief. O jornal fechou mais uma vez, em 1983, tendo sido 

reaberto em 1985, marcando então a quinta fase do jornal, após a maior enchente já 

registrada na cidade de Mossoró/RN. 

Dessa fase, há poucos exemplares no arquivo do jornal no Museu, muitos se 

perderam na enchente de 1984. Percebemos, nesse período, uma queda no fluxo de 

crônicas publicadas. Nos exemplares disponíveis, identificamos apenas quatro 

ocorrências (Quadro 7), apresentadas de maneira distinta e irregular. Não há mais a 

presença da coluna intitulada ou da sessão. A palavra crônica aparece nos títulos e 

nos comentários especializados como na “Crônica esportiva”. Vale esclarecer que, no 

contexto da edição jornalística, esclarece Melo (2003, p. 149), é comum usar a palavra 

para designar outras formas de expressão: “crônica social”, “crônica policial”, “crônica 

teatral”. 

 

Quadro 7 – Ocorrências da crônica na quarta fase do jornal O Mossoroense 

Data Coluna Título/Autor Temática 

10/07/1973  Crônica a Piazza Elogio a Piazza, atleta tricampeão 
do mundo. 

31/10/1974  Crônica Esportiva de 
Mossoró (cap. 1)  

Anuncia que a partir desta data 
tratará de focar assuntos do “nosso 
futebol”, crônica esportiva. 

18/03/1976 Tema e 
Voltas 

De crônicas e de 
cronistas/Jaime 
Hipólito 

Comenta sobre a crônica social 
comparada ao romance policial, 
ambos com pouca reputação 
literária, mas campeãs de ibope. 

11/06/1976  Crônica, sim ou 
não?/L.M. 

Comenta sobre o fazer da crônica, 
texto ruim de ler, pouco legível. 

Fonte: Autoria própria 
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Destacamos, nessa fase, o texto assinado por Jaime Hipólito Dantas, 

denominado “De crônicas e de cronistas sociais”, no qual apresenta um relato acerca 

da crônica social (Figura 9). 

 

Figura 9 – Crônica de Jaime Hipólito Dantas 

 

Transcrição: “Uma certa classe de leitores de jornal prefere não se demorar na leitura das 
crônicas sociais. Há ainda os que não apreciam as reportagens esportivas, como temos os leitores que 
compram jornais por causa das seções políticas. O fato é que jornal é sempre uma feira de assuntos 
para todos os gostos”. 

Fonte: O Mossoroense, 1976 

 

O cronista discorre sobre a pouca reputação do que ele denomina de “cronista 

social”, comparando-a ao mesmo fato que incide sobre o romance policial na 

Literatura. “Convencionou-se que escritor policial faz principalmente subliteratura, da 

mesma maneira que o cronista social, por tradição, é pessoa de poucas letras” (O 

MOSSOROENSE, 1976). 

Jaime Hipólito constrói seu texto de forma didática, desde o título: De crônica 

e de cronistas sociais. Pontua sua opinião: “Na verdade não sou dos que ignoram os 

cronistas sociais. Acho-os tão necessários como os cronistas políticos e os esportivos” 

(O MOSSOROENSE, 1976). Esclarece, para o leitor, a questão em pauta: “o que se 

lamenta é que a crônica social, em jornal, como o romance policial, em literatura, não 

tenha a melhor das reputações literárias” (O MOSSOROENSE, 1976). Esse mesmo 

sentimento é compartilhado por Cony (2004, p. 295), ao afirmar que os cronistas, 

mesmo os bem-sucedidos, “são vistos como subprodutos, autores de circunstância 

que, mais cedo ou mais tarde, ficarão datados”, isso porque, para ele, não há 

jornalismo literário, “Há jornalismo e há literatura”. Nesse caso, “Não se trata de 
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considerar o jornalismo como expressão inferior à literatura. São expressões 

diferentes, unidas pelo mesmo gênero. Utilizam o mesmo veículo, pretendem atingir 

o mesmo objetivo, mas em tempo próprio para cada um” (CONY apud BRITO, 2007, 

p. 15). 

Se o jornalista é considerando um profissional especialista em generalidades, 

o cronista é o especialista em tudo e em nada, pois tudo genericamente é chamado 

de crônica. “Como se diz das doenças: não sendo aguda, é crônica”, defende Sabino 

(2007, p. 80). A palavra crônica, durante muito tempo, serviu para denominar, nos 

periódicos, as seções especializadas, conforme Sabino (2007). No jornalismo 

especializado, as seções se dividiam em crônica política, social, esportiva, enfim, tudo 

o que escrevia os que hoje são mais propriamente denominados colunistas. 

O cronista do jornal O Mossoroense apresenta-se em sintonia com essa 

prática múltipla do gênero e oferece ao seu leitor “uma feira de assuntos para todos 

os gostos” (O MOSSOROENSE, 1976), porque a ele é possível fazer de tudo: crítica 

de filme, teatro, música, livro, esporte...  

 
De certa maneira, poderíamos dizer que é um ilusionista, que se mete onde 
não é chamado e escreve sobre o que é atribuição dos outros. Talvez até 
seja, mas a sua graça, seu charme está justamente nisso. É um factótum (faz 
tudo) literário: especialista em tudo e em nada, pois, se às vezes faz da 
realidade transcendência, num texto que ficará registrado para sempre, corre 
também o risco de escrever matéria menor, na obrigação de preencher um 
espaço, por contrato, haja o que houver (BENDER; LAURITO, 1993, p. 76-
77). 

 

6.5 A QUINTA FASE (1985-2016) 

 

A quinta fase do jornal inicia-se em 1985, após a enchente de 1984, que 

danificou boa parte do arquivo do jornal. Nesse período, observamos que a palavra 

crônica aparece em vários espaços do jornal: em títulos, colunas, comentários, 

inclusive pode ser encontrada mais de uma vez no mesmo dia, conforme Quadro 8. 
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Quadro 8 – Ocorrência da crônica no jornal O Mossoroense na 5ª fase 

Data Coluna Título/Autor Temática 

27/04/1989  Crônica das 
rosas/Damião 
Sabino 

Reflexão sobre a 
humanidade a partir de 
uma flor recebida. 

13/11/1990 Crônica de 
uma recessão 
anunciada (na 
segunda 
página) 

Crônica de uma 
recessão 
anunciada/Paulo 
Rabello de Castro 
(Folha de S. 
Paulo) 

Sobre a situação 
econômica do país em 
relação aos lucros 
praticados pelos 
empresários. 

14/07/1991 Cenas de uma 
época 
 

Crônica de um 
povo só/ Paulo 
Alberto Régis 

Faz referência a nomes 
importantes do RN e de 
Mossoró. 

21/08/1992 Crônica para 
Valdecir 

Crônica para 
Valdecir/Damião 
Sabino/Otacílio 
Negreiros 

Sobre o assassinato de 
Valdecir no bairro “Costa 
e Silva”. Lamenta a 
morte do amigo. 

21/07/1996 Crônica Como definir o 
amor 

Busca definir o amor. 

21/07/1996 Crônica Cartão melhor que 
cheque/Emery 
Costa 

Remete ao caso PC 
Farias e sua parceira 
Suzana que não gostava 
de preencher cheques e 
com isso, se diz igual a 
ela. 

28/07/1996 Crônica Alto do 
louvor/Filemon 
Rodrigues 

Relata histórias da 
região boêmia do Alto do 
Louvor 

28/07/1996 Crônica Doce como 
açúcar/Emery 
Costa 

Comenta situações 
inconvenientes que 
passamos no cotidiano. 

18/04/1999 Artigo Crônica para uma 
mulher 
encantada/Antonio 
Rosado Maia 

Comenta a morte de 
uma tia vaidosa e o 
velório cheio de 
personalidades políticas 
do RN.  

19/03/2000 Crônica Ética e ciência/Cid 
Augusto 

Discorre sobre a ética e 
suas diferentes práticas 
culturais. Revela 
contradições e 
incoerências.  

Fonte: Autoria própria 

 

Na quinta fase, optamos por comentar a primeira ocorrência, Crônica das 

rosas de Damião Sabino e a última, Ética e ciência, de Cid Augusto, observando o 

tom que cada um dos cronistas dá a seu texto, na modernidade. 
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Figura 10 – Crônica das rosas, 27/04/89 

 

Transcrição: “Todos os dias, alguém muito especial, me traz uma flor ou se preferirem uma 
rosa. [...]. A você minha amiga desconhecida, que todos os dias me manda flores, desejo-lhes apenas 
dizer, que cada gesto seu de humildade, fazendo as pessoas felizes, representa a grandiosidade de 
seu caráter, nesta sociedade alienada pelos valores materiais, esquecendo que o mais importante são 
os valores espirituais”. 

Fonte: O Mossoroense, 1989 

 

O gesto da suposta amiga de enviar uma flor/rosa ao cronista todos os dias 

serve de incentivo à escrita da crônica que se nutre do tudo e do nada na busca de 

preencher a página diária que compõe o todo do jornal e, para isso, o cronista precisa 

escrever seu texto com prazo de entrega e espaço delimitado e, às vezes, para 

realizar sua tarefa e cumprir com seu compromisso diário pode se valer de situações 

imaginadas. Para Bulhões (2007, p. 53), essa é 

 
Uma rica condição ambivalente na crônica. Ela vive conectada às condições 
de produção e difusão do jornal diário e dialoga, mesmo que implicitamente, 
com o noticiário de cada dia. Ao mesmo tempo, respira desprendimento e 
autonomia. Ela ocupa o mais independente dos espaços da página de jornal, 
não somente porque diz o que quer e como quer – com a liberdade que pode 
desfrutar a expressão literária –, mas porque não possui imposição alguma 
quanto aos temas que aborda (BULHÕES, 2007, p. 57). 

 

Da mesma forma que a crônica é capaz de partir de um elemento, episódio 

ou situação imaginada, não real, para confeccionar seu texto, também pode se guiar 

pelo fato real, noticiado ou não na página do jornal. Essa ambivalência se justifica na 
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sua natureza jornalística e literária pois que “o jornalismo seria uma atividade baseada 

na urgência informativa, ocupado e preocupado somente com os fatos. Quanto a 

literatura, bem, ela poderia se entregar, sem culpa, aos desregramentos da ficção e 

da fantasia” (BULHÕES, 2007, p. 16). Desse modo, à crônica é permitido tanto o 

devaneio quanto a precisão. Nela cabem as flores recebidas diariamente pelo 

cronista, da mesma forma que abriga em sua tessitura a presença de temas intensos, 

densos e polêmicos como no exemplo que segue de autoria de Cid Augusto. 

 

Figura 11 – Crônica Ética e ciência, 19/03/2000 

 

Transcrição: “Embora polêmico, controverso, indefinido, o assunto ética precisa ser debatido 
em todas as áreas do conhecimento, sem o falso moralismo que, na opinião de Morin, confunde a 
moralidade e a norma, e esse debate deve ser mais profundo quando o processo científico põe em jogo 
o nosso presente e o nosso futuro”. 

Fonte: O Mossoroense, 2000 

 

Na última crônica de nossa análise, Ética e ciência, a “criticidade” é o ponto 

central. O cronista realiza um verdadeiro tratado sobre o tema, dialogando com os 

principais conceitos estabelecidos sobre ética, desde a etimologia da palavra no 

dicionário, passando pelo conhecimento filosófico, mitológico, religioso e científico, na 

tentativa de elucidar a questão ética que se discute naquela ocasião acerca da ciência 
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e de suas experiências com DNA, a fim de mapear os genes do corpo humano. Após 

extensa explanação, o cronista finaliza: “Dois últimos questionamentos de contornos 

éticos merecem vir à lume: qual o preço do conhecimento? Quantas pessoas devem 

pagar o preço para que alguns brinquem de divindade?” (O MOSSOROENSE, 2000). 

Na virada do século XIX para o século XX, a crônica compõe-se de uma 

vestimenta moderna: sem perder seu caráter narrativo e documental, dá lugar, anuído, 

à subjetividade do narrador. Ademais, a relação etimológica com o tempo marca sua 

identidade, mas não a faz prisioneira de seu tempo. Ao contrário, ela é diferente em 

cada tempo, sem precisar negar sua origem periódica, porque diferente é o tempo em 

cada momento. “A crônica é sempre de alguma maneira o tempo feito texto, sempre 

e de forma diversas, uma escrita do tempo” (NEVES apud CANDIDO, 1992, p. 82) 
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7 CONCLUSÃO 

 

A presença do gênero crônica no jornal O Mossoroense, no período 

compreendido entre 1872 a 2000, foi caracterizada e o percurso dessa trajetória foi 

analisado conforme nos propomos nos objetivos deste trabalho de doutoramento. 

Para identificar o gênero crônica no jornal O Mossoroense, optamos por estabelecer 

como critério o que o próprio jornal nos apontou como sendo crônica, conforme o 

registro na página do periódico. Assim, procuramos as ocorrências do vocábulo 

“crônica” presentes no jornal e registramos em quadros, conforme as datas, a coluna 

em que se insere, sua nomeação, título e autoria. 

Buscamos, minuciosamente, entre os anos de 1872 a 2000, nas páginas 

desse jornal centenário as marcas da crônica nas edições disponíveis no arquivo do 

Museu Lauro da Escóssia na cidade de Mossoró/RN e nas edições guardadas no 

arquivo do próprio jornal. Dessa forma, construímos nosso corpus de estudo, 

constitutivo de crônicas do jornal O Mossoroense e disponibilizamos, 

sistematicamente, este trabalho a pesquisas futuras. 

Cientes do extenso material disponível para pesquisa, observamos, a partir 

de nosso critério de registro de coleta de dados – de até cinco ocorrências 

consecutivas, inclusive na década de 1980, quando ocorria mais incidência e, por essa 

razão, coletamos apenas as edições de final de semana, destacando que, em 

determinados períodos, não encontramos nenhuma citação à palavra crônica. Não 

podemos certificar a razão da inexistência, considerando que, nos arquivos 

disponíveis para pesquisa, há ausências, rasuras e danos em algumas edições. Com 

isso, acreditamos ter conseguido reunir neste trabalho um acervo considerável de 

referências sobre a crônica e os cronistas, resgatando os principais autores que 

discorrem sobre o tema, desde os mais tradicionais, às contribuições mais modernas.  

Optamos por dividir a análise de dados a partir da classificação proposta pelo 

próprio jornal: suas fases. Desse modo, didaticamente, agrupamos nossa análise da 

crônica no Jornal O Mossoroense em conformidade com essas fases, permitindo, 

assim, perceber como a crônica se manifesta em cada uma dessas fases e como 

essas fases, na verdade, dialogam entre si e em sintonia com a prática da crônica no 

jornalismo brasileiro e formam uma unidade coesa acerca do gênero crônica no 

próprio jornal O Mossoroense. 
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Sabemos que a crônica é “nomeada” “crônica”. O nome “crônica” aparece no 

título e é reafirmado no interior de muitas delas, como vimos. Sem essas 

características, talvez o texto poderia aparecer no editorial e receber o nome de 

“editorial” ou “texto de opinião”. 

Nos textos coletados – como consta do Quadro 2 –, que vão de 1873 a 2000, 

o gênero é expresso, quando não na coluna em que se insere, no título ou na autoria. 

Nessa cena enunciativa, o autor é uma peça importante que define os gêneros. Como 

exemplo extraído de nossos dados, podemos citar o texto Como trabalham os 

deputados federais, do ano de 1955, que aparece na coluna No mundo Legislativo, 

sendo texto “assinado” como Crônica de Abner de Freitas. 

Interessante é considerar a natureza desses textos que se intitulam crônicas. 

No jornal, a crônica vai se subcategorizando e, embora não tenha sido feita uma 

análise comparativa, acreditamos que esse aspecto seja recorrente também em 

outros veículos: crônica judiciária, chronicas, crônicas, crônicas cariocas, crônicas de 

livros, crônicas da cidade, crônicas da semana, crônica científica, crônica dominical, 

crônica urbana, entre outras. 

Na primeira fase, compreendida entre os anos de 1872 a 1876, a palavra 

crônica é citada escrita com a grafia Chronica judiciária – tratava-se de um relato 

cronológico de um júri da época –, em 09 de março de 1873. Ela se encontra em uma 

seção denominada de Folhetim e reflete exatamente a sua relação com a 

temporalidade, quando abriga um texto narrado em ordem cronológica e a noção de 

ser um espaço de variedades.  

Na segunda fase, em 12 de julho de 1901, como Periódico Humorístico e 

Ilustrado, vimos que o jornal passou a circular com mais frequência: quinzenalmente, 

depois semanalmente. Seu objetivo era prestar serviços às letras, às artes, às 

ciências, às indústrias e ao desenvolvimento de todos os ramos da atividade humana. 

Nessa fase, em vez de Folhetim, surge agora uma coluna denominada de Chronica 

identificada por uma numeração que começa em algarismos romanos, do I até a IX. 

A partir de 1911, passa a denominar-se apenas Cronica. De todo modo, é nessa fase 

que o nome próprio já passa a ativar o gênero. 

Identificamos, nessas crônicas, um espaço de comentário sobre tudo o que 

estava acontecendo à época de suas escritas, uma resenha dos debates cotidianos 

da cidade, do país e do mundo. Atua como coadjuvante e, às vezes, protagonista, das 
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notícias comentadas e oferecidas aos leitores, ora leve, ora forte, mas sempre 

pertinente. 

Observamos que a crônica se nutre da convivência entre diferentes temas no 

ambiente jornalístico que, por sua vez, abastece-se dos fatos cotidianos. Há, nessa 

fase, crítica social e política. A crônica abriga o registro de grandes discussões 

políticas e sociais ocorridas no país. Tais características estão presentes na crônica 

do século XX. 

Na terceira fase – 1946 a 1963 – ocorre a primeira revolução tecnológica no 

jornal com a compra de um moderno maquinário para a composição de textos e 

impressão. A crônica do jornal reflete a crônica do cenário nacional, como um texto 

mais elaborado e feito por grandes nomes de nossa literatura. Esse é também um 

período de grandes mudanças sociais e econômicas no país. O jornal O Mossoroense 

reflete esse cenário de transformações ocorridas no país e a crônica incide com maior 

frequência – “Crônicas de livros”, “Crônica da cidade”, “Crônica da semana”, “Crônica 

científica”, “Crônica dominical” e “Crônica” – inclusive aparecendo duas vezes no 

mesmo dia. 

Nessa fase, a crônica aborda temas mais sérios e científicos de igual maneira 

com que trata de questões banais do cotidiano da cidade. A crônica respeita a 

historicidade, as relações sociais do lugar, mas também acontecimentos que já não 

são tão caseiros, relacionados à então pequena cidade mossoroense. 

Outra característica que merece atenção nessa fase é a presença, de forma 

mais regular, de nomes de cronistas como Fenelon Grey, Ronald e Samuel Gueiros 

que se rotinizam na página do periódico, de modo que damos mais atenção às 

crônicas escritas por eles. Identificamos uma característica comum entre esses 

cronistas mossoroenses: o uso corrente de pseudônimos para assinar a crônica. 

Na quarta fase de O Mossoroense – 1975 a 1984 – aconteceu a segunda 

revolução tecnológica interna, com a compra de uma máquina off-set Big Chief. Em 

1984, acontece a maior enchente já registrada na cidade de Mossoró/RN e, devido a 

ela, o jornal fechou mais uma vez e teve seu arquivo seriamente danificado. Dessa 

fase, há poucos exemplares no arquivo do jornal no Museu. 

De acordo com nossa pesquisa, nessa fase, há uma queda no fluxo de 

crônicas publicadas, considerando a metodologia adotada para este trabalho. Nos 

exemplares disponíveis, encontramos apenas quatro ocorrências, apresentadas de 
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maneira distinta e irregular. A palavra crônica aparece nos títulos e nos comentários 

especializados como na “Crônica esportiva”.  

A quinta e última fase de pesquisa de nosso trabalho inicia-se em 1985. É 

nesse período que observamos uma miscelânea dentro do jornal com a crônica. Ela 

aparece em várias circunstâncias: títulos, colunas, comentários, inclusive, com mais 

de uma publicação do gênero no mesmo dia. Esse status quo da crônica se confirma 

na concepção de Bulhões (2007, p. 49) quando afirma:  

 
Encarar a crônica como algo que convive com textos de natureza 
estritamente jornalística é valido para se atentar um pouco à sua natureza. 
Afinal, ela respira o mesmo ar de circunstancialidade dos textos produzidos 
pelos profissionais da imprensa diária. 

 

Seja em qual fase for, uma constatação podemos fazer: as crônicas 

mossoroenses não se cansam de assinalar o espaço de sua cidade, de seus 

costumes, de seus hábitos, de seu povo e de seu tempo. O que inspira e nutre o texto 

do cronista mossoroense é o seu lugar e o seu modo de viver. Espaço, tempo e autor 

são, portanto, aspectos integrados na crônica presente no jornal O Mossoroense. 

Para embasar este trabalho, colocamos em pauta as discussões teóricas 

sobre a crônica, bem como a opinião de seu produtor, o cronista. Com isso, 

certificamos que a única certeza que há entre as opiniões teóricas se refere à 

dificuldade de limitar o campo de atuação de sua escrita, em decorrência da própria 

natureza, a linguagem. Essa noção se confirma na opinião metafórica que é dada 

pelos cronistas. Isso porque, esclarece Bakhtin: 

 
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 
uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 
claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua (BAKHTIN, 2011, p. 
261). 

 

A controvérsia existente entre o jornalismo e a literatura, que divide, apaixona 

e acirra opiniões acerca de elementos como ficção e realidade, forma e conteúdo, 

tempo e eternidade, parece-nos uma questão antiga, ultrapassada e desnecessária, 

ainda alimentada pelo “rigor da objetividade” apregoada pelo padrão de linguagem 

jornalística adotado pelos EUA e seguido por nós, haja vista que “um dos grandes 

entraves na relação entre jornalismo e literatura é o padrão jornalístico consolidado 

nos Estados Unidos” (BULHÕES, 2007, p. 29) que nos apresenta um modelo 
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hegemônico de linguagem na crença de uma objetividade que não existe, ignorando-

se, inclusive, a subjetividade própria da linguagem em si. Ademais, há de se ressaltar 

que a crônica não é um gênero marcado pela objetividade pura, mas impregnado de 

subjetividades, construído a partir do estilo pessoal de cada autor, demarcado pela 

literariedade comum e presente nos textos considerados literários. 

De cada crônica, expomos no corpo do trabalho apenas alguns excertos. De 

fato, foram muitas questões tratadas em torno desse objeto, de forma que reservamos 

para apresentar os textos completos nos anexos. Esperamos que, ao leitor, essa falta 

não nos tenha colocado em falha. 

Nossas investigações frente ao nosso objeto foi, para nós, um grande salto, 

embora saibamos que muito há para se investigar. O material coletado, durante quase 

dois anos, com copiosa dedicação e esforço, idas e vindas ao Museu Lauro da 

Escóssia e ao Jornal O Mossoroense, ambos localizados na cidade de Mossoró/RN, 

traduziu-se em mais que um aprendizado relevante, pois, além de ser uma questão 

de doutoramento, este trabalho representa, na verdade, uma questão para a vida. 
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