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RESUMO 
Este trabalho estuda o papel da literatura no texto jornalístico. O lado informativo da 
notícia aliado ao narrativo da literatura é trabalhado a partir da leitura, mapeamento e 
análise dos marcadores literários que fazem parte da construção de uma crônica. Com 
base nos estudos da análise do discurso, mostra-se a forma com que a linguagem 
literária funciona como moldura para materializar as informações jornalísticas. O 
objetivo é perceber como os jornalistas utilizam a literatura como suporte para 
transmitir informação de um jeito diferente do habitual [notícia/reportagem]. O estudo é 
desenvolvido em cima da questão: Como o jornalismo se utiliza dos recursos literários 
para transmitir informação e comentários através do gênero opinativo crônica? O 
quadro bibliográfico é composto por estudiosos da área do jornalismo, com ênfase em 
pesquisas sobre jornalismo opinativo e o gênero crônica; pesquisadores da literatura 
também serão utilizados. A escolha das crônicas do jornalista e escritor Juremir 
Machado da Silva, como corpus para a pesquisa, é no sentido de materializar este 
estudo e também pela riqueza de elementos e abordagens jornalístico-literárias que esse 
jornalista apresenta.   
 
Palavras-chave 
Jornalismo Opinativo. Crônica. Literatura. Juremir Machado da Silva. Análise do 
Discurso. 
 
 
RESUME 
L’objet de cette étude c’est le rôle de la littérature dans le texte journalistique. Le côté 
informatif des nouvelles et le côté du récit littéraire sont recherchés a partir de la lecture 
des repères et de l’analyse de marqueurs littéraires que construisent une chronique. 
Ayant comme fonds l’analyse du discours, on essaie de montrer la forme avec laquelle 
le langage littéraire est le cadre pour matérialiser les infos journalistiques. L’objectif 
premier c’est apercevoir le comment les journalistes s’en sertent ils de la littérature en 
tant que soutien pour transmettre l’information d’une façon pas comme les autres 
(nouvelle/ reportage). L’étude se developpe a partir de cette question: de quelle manière 
le journalisme s’en sert  des sources littéraires por transmette information et 
commentaires par moyen d’une sorte de journalisme d’opinion comme la chronique? 
La bibliographie est composée par oeuvres des chercheurs du domaine du journalisme, 
sûrtout les recherches sur le journalisme d’opinion et la chronique; quelques chercheurs 
de la littérature seront aussi présents. Les chroniques de l’écrivain et journaliste Juremir 
Machado da Silva sont le corpus de notre recherche. Ce choix est dû à la richesse des 
rapports entre le journalisme et la littérature dans ses chroniques, une des qualités de ce 
journaliste brésilien.  
 
Mots-clés 
Journalisme d’opinion. Chronique. Littérature. Juremir Machado da Silva. Analyse du 
Discours. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

“A diferença entre a literatura e o jornalismo é 
que o jornalismo é ilegível e a literatura não é 

lida” 
Oscar Wilde 

 

 

Palavras que se misturam e se recriam em um texto. Que se movimentam em 

informação e germinam ideias. Palavras simples que, unidas a outras, pipocam 

significados. Palavras que viram armas, que dão poder. Palavras que mutilam 

pensamentos e amarram ações. Transformadas em texto, materializam-se na crônica, um 

gênero jornalístico enraizado na dualidade e na força dos significados. Delinear esse 

movimento de funções e opiniões que a palavra escrita imprime na crônica jornalística é 

a que se propõe esta pesquisa.  

Além de procurar contribuir para os estudos sobre o jornalismo opinativo, a 

mídia impressa, a linguagem literária e o gênero crônica, este estudo pretende resgatar a 

historicidade de um dos principais jornais gaúchos, o Correio do Povo. E traz, também, 

um olhar atento para o texto crônico do jornalista e escritor Juremir Machado da Silva. 

Essa realização busca o entendimento da maneira que o cronista se utiliza de expressões 

e critérios da literatura para empregá-los em seu material jornalístico. 

Essa investigação começa pelo próprio jornalista e como ele desempenha seu 

papel de contador de histórias. Como ele se apodera da palavra para trazer à tona dados 

úteis, que não só informem a população, mas que também valorize o caráter de agente 

instrutivo da sociedade. A forma como a linguagem jornalística é desenvolvida e seus 

elementos textuais norteadores encaminham para os três estilos de texto jornalístico 

produzidos: o jornalismo informativo, no qual o cerne é a informação factual, sendo a 

notícia é o produto; o jornalismo interpretativo, que tem a reportagem como seu 

exemplo, levanta dados, contextualiza o acontecimento e em algumas vezes assume um 

papel didático; e o jornalismo opinativo, o estilo que mais engloba gêneros, que tem sua 

expressão maior na crônica. 

Com suporte nas bases do jornalismo opinativo e nos teóricos da literatura, 

procura-se mostrar a forma com que a linguagem literária funciona como moldura para 
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materializar as informações jornalísticas. Esse gênero, que flui entre o jornalístico e o 

literário, será apresentado nas suas duas formas mais corriqueiras: a crônica jornalística 

e a crônica literária. O estudo sobre a literatura tem uma atenção especial nesta pesquisa 

pelo fato de que esse gênero opinativo é muito influenciado pela sua linguagem no 

sentido de mostrar como o texto literário serve como pano de fundo que estrutura, via 

linguagem, a opinião e informação do jornalista. 

Fruto do jornalismo impresso, a crônica fortaleceu e deu identidade a esse meio 

de comunicação. As páginas carregam sutilezas em todas as expressões jornalísticas, 

seja no jornal ou na revista, o espaço e a proximidade que essa mídia tem do leitor faz 

com que ele agregue a maior diversidade de estilos textuais do jornalismo. Aqui, será 

examinado o tipo de linguagem específica utilizada pelo jornalismo impresso e o 

formato de seus textos. Serão levantadas características e técnicas de redação que 

enfatizam uma construção simples e explicativa do discurso jornalístico impresso.  

Para ilustrar este estudo, o papel da literatura na prática jornalística, será 

observado a partir da leitura, apontamento e análise das crônicas do jornalista Juremir 

Machado da Silva, do jornal Correio do Povo. A escolha de Juremir Machado da Silva 

deve-se ao fato da identificação textual da pesquisadora com este jornalista. Além do 

fato de acompanhar o trabalho de Juremir há mais de nove anos, seja como jornalista, 

escritor de livros e cronista, possui um acervo de suas obras literárias e jornalísticas. Em 

suas construções textuais, é ácido e imponente com as palavras, deixando claras suas 

opiniões. Como o próprio jornalista afirma: “é fundamental não decepcionar os 

adversários”. Munido de doses homeopáticas de ironia, ele escreve sobre os mais 

diferentes assuntos e desperta sentimentos opostos em seus leitores. Sua literatura 

também surpreende. Com uma diversidade de livros escritos e traduzidos, ele choca e 

faz rir. Por atuar no jornalismo e na literatura, suas crônicas reúnem as principais 

características deste gênero opinativo.  

Este trabalho tem como objetivo principal mapear e analisar os elementos 

jornalísticos e literários que fazem parte da construção de uma crônica. O corpus da 

pesquisa é formado por 15 textos de jornalismo opinativo publicados no período de 15 a 

29 de setembro de 2009, no jornal Correio do Povo. Para tanto serão elencados os 

recursos literários utilizados na construção das crônicas e a contextualização teórica dos 

marcadores literários que apareceram no decorrer dos textos.  
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Para isso, o quadro metodológico está constituído por estudiosos da Análise do 

Discurso Francesa, que irão descrever as marcas [opinião e linguagem] que o autor 

deixa impresso no texto.  
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2. MINHA PALAVRA VALE UM TIRO, E EU TENHO MUITA MUNIÇÃ O1. 

 

“A palavra, como se sabe, é um ser vivo” 
Victor Hugo 

 

 

O jornalismo deve ser concebido na forma de uma comunicação em sociedade 

em que o comprometimento em levar informação e conhecimento ao público precisa ser 

cumprido:  

 

Deve ser comunicação útil. Informar, jornalisticamente falando, também 
significa noticiar sobre todos os acontecimentos, questões úteis e 
problemáticas socialmente relevantes, estejam ou não relacionados com a 
ação dos agentes de poder. Os acidentes, os casos de polícia, o desporto, a 
moda, o patrimônio natural e histórico, as notícias do estrangeiro, o 
comportamento da bolsa, a informação de serviços, os testes comparativos 
para ajudar o consumidor (SOUZA, 2001, p.13). 

 

Não basta ter só o compromisso com a verdade para que se faça um bom 

jornalismo. Há de se ter também uma junção de outros sentimentos e ações que vão se 

transformar nessa mistura que é o jornalismo. Um deles é a curiosidade, é nunca estar 

contente com o que se tem nas mãos: “Por trás do jornal há um olho mágico que tudo 

vê” (CRAVEIRO apud BELTRÃO, 1969, p.99). A boa vontade também é outro fator 

importante, correr atrás sempre, procurar outras manifestações da informação. Segundo 

OLIVEIRA apud AMARAL (1967), a prática jornalística exige um condicionamento 

psicológico que não se aprende nas escolas, mas, sim, que o jornalista já tenha nascido 

com uma espécie de curiosidade mórbida. Para se fazer um jornalismo competente, cabe 

ao profissional da imprensa ter “mais interesse de saber como são os outros do que 

como nós próprios somos; gostando de ver o que os outros fazem para fazer outra coisa 

com isso; mostrando a todo mundo o que todo mundo está fazendo” (OLIVEIRA apud 

AMARAL, 1967, p.10). 

 

 

 

 

                                                 
1 Letra da música "Capítulo 4, versículo 3", Racionais MC’s. Álbum: Sobrevivendo no Inferno, 1998 
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2.1. A atividade e linguagem jornalística 

 

"Quem tem entusiasmo por seu trabalho não 
precisa temer nada na vida" 

Samuel Goldwyn 
 

 

O papel do jornalismo como condutor de pensamentos se fortalece cada vez 

mais através das ações que os mediadores têm com o público em ir além da simples 

informação e compilação dos fatos. Por ser produzido pela razão e pela emoção, “o 

jornalismo é a atividade intelectual mais difícil que existe, porque tudo nela parece 

fácil” (OLIVEIRA apud AMARAL, 1967, p.10).  

A função de formar os seus leitores tem que ser sempre lembrada pelo jornalista. 

Em cada ação jornalística o papel de informar é tão importante quanto o de formar. 

SOUZA (2001) dispõe regras de linguagem jornalística para a produção de um 

texto informativo que possa ser compreendido pelo maior número de pessoas. Sem 

deixar a criatividade de lado, “pode contar-se bem o que há para contar” (p.122). Para 

tanto, esses mandamentos abaixo têm que ser seguidos: 

1. Princípio da correção - Um texto jornalístico deve respeitar as regras 

gramaticais. E deve, igualmente, obedecer às normas de estilo em vigor no jornal.  

2. Princípio da clareza - Um texto jornalístico tem de ser construído e 

organizado de maneira a ser facilmente compreendido, sem dúvidas ou ambiguidades. 

3. Princípio da simplicidade - A linguagem do texto jornalístico deve ser 

simples. Isto significa, por exemplo, que entre sinônimos deve preferir-se o mais 

comum e que as frases devem respeitar a ordem sujeito - predicado - complemento, 

desde que esta opção não represente uma sobrecarga estilística. 

4. Princípio da funcionalidade - Um texto jornalístico necessita se adaptar às 

necessidades do jornal ou revista. Se apenas pode ter dois mil caracteres, o jornalista 

deve respeitar este espaço. Se for necessário, um texto jornalístico deve estar escrito de 

maneira a poder ser amputado de algumas partes, sem que se perca nem a informação 

principal nem a lógica enunciativa. 

5. Princípio da concisão - Um texto jornalístico não pode ser prolixo. Pelo 

contrário, deve ser econômico: "Escrever é cortar palavras" é uma máxima a respeitar.  
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6. Princípio da precisão - Cada palavra deve ser escolhida de acordo com o seu 

valor semântico. As fontes devem ser claramente identificadas, exceto se necessitarem 

de anonimato. Os acontecimentos e as ideias devem ser descritos com pormenor, mas 

sem chegar ao irrelevante. 

7. Princípio da sedução - Um texto jornalístico deve ser cativante e agradável. 

Deve ter vivacidade e ritmo. A sua leitura deve proporcionar prazer e gratificação. 

8. Princípio do rigor - Um texto jornalístico tem de ser preciso e rigoroso. As 

interpretações devem ser feitas partindo dos fatos conhecidos para os desconhecidos, 

das partículas elementares para as complexas, sendo obrigatório mencionar as etapas 

intermediárias do raciocínio.  

9. Princípio da eficácia - Um texto jornalístico deve construir-se de maneira a 

que o essencial seja imediatamente apreendido. 

10. Princípio da coordenação - Um texto jornalístico deve ser encadeado, 

lógico, conduzido, ordenado. A informação deve ser exposta por etapas, em blocos 

articulados e bem definidos. Não se pode passar da descrição dos fatos à conclusão 

eliminando as referências aos elementos que permitiram atingir essa conclusão. 

11. Princípio da seletividade - A informação de um texto jornalístico deve ser 

selecionada. Devem evitar-se as evidências e as irrelevâncias informativas. A 

capacidade de selecionar a informação é uma das marcas distintivas do bom jornalismo. 

12. Princípio da utilidade - Um texto jornalístico deve ser comunicação útil, ou 

seja, deve ter um conteúdo útil e deve apresentar-se de forma a poder ser utilizado.  

13. Princípio do interesse - Não se pode dar apenas informação importante. Há 

que dar também informação interessante. E há também que tornar interessante a 

informação importante, mesmo aquela que seja árida pela sua própria natureza. 

14. Princípio da hierarquização - Geralmente, a informação jornalística deve 

ser hierarquizada a fim de estruturar o texto. As informações hierarquicamente mais 

importantes podem abrir a matéria, serem remetidas para o final ou ainda serem 

posicionadas estrategicamente ao longo da matéria. 

O jornalismo que é feito na atualidade é vivo e pulsante, e é isso que empolga as 

pessoas a querer saber mais, e que também anima jornalistas a serem mais cuidadosos e 

engajados com o material que divulgam: “O jornal é feito não apenas de papel, tinta e 

máquinas, mas principalmente com o suor das pessoas que trabalham dentro dele para 

expor notícias tristes e alegres” (CRAVEIRO apud BELTRÃO, 1969, p.99).  
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Observa-se, em OLIVEIRA apud AMARAL (1969), que “o médico, o bombeiro 

e o padre salvam e aliviam vidas. O jornalista deve sentir no próprio coração o 

sofrimento que vai relatar” (p.10), e essa função social atribuída ao jornalista confere 

uma responsabilidade que não deve pesar sobre os ombros e mentes destes homens e 

mulheres da mídia.  

 

 

2.2. Os jornalismos – as formas de ser dos estilos jornalísticos 

 

"Quando estou faminta, eu como. Quando estou 
sedenta, eu bebo. Quando sinto que tenho de 

dizer alguma coisa, digo." 
Madonna 

 

 

O jornalismo é um fenômeno cuja natureza são as circunstâncias, o efêmero e o 

provisório. Isso “exige do cientista maior argúcia na observação e melhor interpretação 

metodológica para que não caia nas malhas do transitório” (MELO, 2003, p.13). 

LAGE (1999) apresenta um olhar sobre as linguagens jornalísticas. “A 

comunicação jornalística é, por definição, referencial, isto é, fala de algo no mundo. (...) 

Isto impõe o uso quase obrigatório da terceira pessoa” (grifo do autor, p.39). Para ele, 

entre as exceções estariam as reportagens-testemunho e algumas crônicas. 

Na escrita, a forma dá o tom ao conteúdo que é escrito: “Poetas escrevem 

sonetos, haikais, redondilhas. Prosadores criam novelas, romances, contos. (...) O 

jornalismo não foge à regra” (SQUARISI; SALVADOR, 2005, p.53-54). No 

jornalismo, linguagem e conteúdo se fundem para reportar informação, opinião e 

valores. BONDE apud MELO (2003) categoriza que a mensagem jornalística: “tem 

quatro razões de ser fundamentais: informar, interpretar, orientar e entender” (p.27).  

Estilos jornalísticos são as formas com que o jornalista apresenta o material de 

suas informações para o leitor. Divide-se em três categorias: jornalismo informativo, 

jornalismo interpretativo e jornalismo opinativo. “O jornalismo não é somente a 

transmissão ou comunicação de notícias e informação da atualidade. É também 

comunicação de ideias, opiniões, juízos críticos” (BENÍTEZ apud MELO, 2003, p. 26). 

Eles servem para estabelecer uma categorização do conteúdo e da forma de linguagem 
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utilizada. Correspondendo à intenção que determina a configuração de seus relatos, 

dando fisionomia e identidade ao texto jornalístico.  

 

 

2.2.1. Jornalismo informativo – a notícia em primeira mão 

 

"Esse é o tipo de anúncio que eu gosto. Fatos, 
fatos, fatos”.  

Samuel Goldwyn 
 

 

A notícia, para GRILLO (2004), é um gênero informativo por excelência. Ele 

entra na defesa de que os títulos são os principais responsáveis pelo caráter informativo 

desses gêneros e, consequentemente, a noção de realidade criada. 

Para BELTRÃO (1969), a todo o momento estamos “pedindo, recebendo e 

dando informações” (p.82). Algumas dessas informações são de interesse particular e 

devem ser mantidas assim; mas há outras que são interessantes para uma maioria e que 

devem ser repercutidas. São dessas informações públicas “que se ocupa o jornalismo 

(informativo) e, quando se referem a situações atuais e são divulgadas pelos veículos de 

comunicação coletiva denominam-se notícias” (BELTRÃO, 1962. p.82). 

Esse estilo se apóia na narração ou relato de fatos e acontecimentos para 

transmitir informações e notícias com eficácia e economia de palavras. Nesse sentido, 

aparece a noção de fotografia como notícia, o que abre a possibilidade de definir notícia 

não só pelo texto, mas também através da imagem. 
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2.2.2. Jornalismo interpretativo 

 

“Nunca fiz nada diferente de escrever”. 
Gabriel García Márquez2 

 

O jornalismo interpretativo é um dos mecanismos que possibilita ao leitor 

analisar de forma crítica a realidade. Segundo CAMPOS3, “não é possível conhecer sem 

pesquisar, sem estudar, sem se aprofundar, sem ter humildade diante dos fatos”.  

Conforme CORDENONSSI (2008), este gênero jornalístico aborda de forma 

contextualizada e complementada através de recursos como: box, gráfico, tabela, 

ilustração, cronologia e mapas, possibilitando a compreensão das circunstâncias que 

envolvem os fatos anunciados.  

 

sem ser opinativa, ela deve conter tantos elementos explicativos quanto 
possíveis, contribuindo para levar o leitor a discernir mais concretamente, a 
estabelecer paralelos e a julgar com mais segurança (BAHIA, 1972, p.146). 

 

O que determina o jornalismo interpretativo é a capacidade de desenvolver o 

espírito crítico do público, para que ele crie sua própria conclusão sobre os fatos, indo 

mais além da simples informação. 

 

 

2.2.3. Jornalismo opinativo 

 

“Para se dar uma opinião pertinente é preciso 
sabedoria”. 

Jorge Pedro Souza 
 
 
 

Nas palavras do professor e jornalista Carlos Chaparro, essa divisão de estilos 

“trata-se de um falso paradigma, porque o jornalismo não se divide, mas se constrói 

                                                 
2 Frase do personagem de Gabriel García Márquez. Memórias de minhas putas tristes. 9ªed. Rio de 
Janeiro: Record, 2005. 
3  CAMPOS, Pedro Celso. O Texto Interpretativo . Em 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/da030420028.htm. Acessado em 07 de maio de 2009, 
às 12h16min. 
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com informações e opiniões”4. Mas é só através dessa divisão da forma de escrever e de 

informar que temos à disposição os valores e funções específicas do jornalismo.  

No jornalismo informativo a notícia tem o formato de indagação superficial 

sobre os fatos. E a reportagem mais profunda procura, no jornalismo interpretativo, 

decifrar a realidade através do apoio de imagens e explicações de especialistas. E no 

gênero opinativo, para MELO (2003), são assumidas as feições mais subjetivas do 

jornalismo, o comprometimento com a difusão de ideias e a defesa dos pontos de vista. 

Conforme BELTRÃO (1980), é importante que o jornal, os jornalistas e seus 

colaboradores exerçam a opinião. Afinal, ela é que valoriza e engrandece a atividade 

profissional, desde que seja veiculada com a intenção de orientar o leitor. 

 

 

2.2.3.1. Gêneros do jornalismo de opinião 

 

“Todos os gêneros são bons, afora o gênero 
tedioso”.  
Voltaire  

 

 

É no jornalismo opinativo que o profissional da imprensa tem o espaço para 

expressar seu lado crítico sobre os fatos do dia-a-dia. Essa liberdade, ainda que 

condicionada, reforça seu papel atuante e potencializa a responsabilidade e o cuidado 

que se tem que ter com a palavra publicada. MELO (2003) afirma que, nessa 

concepção, não se preza pela neutralidade ou imparcialidade do texto, mas que também 

a mensagem jornalística do opinativo não carrega nenhuma aura politizante e 

persuasiva. 

Segundo MELO (2003), a opinião da empresa jornalística sobre os fatos de 

maior repercussão aparece sob a forma de editorial: “A opinião contida no editorial 

constitui um indicador que pretende orientar a opinião pública. Assim sendo, o editorial 

é dirigido à coletividade” (p.104). Necessita ser breve e claro para ser bem 

                                                 
4 Entrevista para o Portal Comunique-se. Todo jornalismo é opinativo, alguns assumem. Em 
www.comunique-
se.com.br/Conteudo/NewsShow.asp?idnot=28736&Editoria=8&Op2=1&Op3=0&pid=34887889089&fnt
=fntnl. Acessado em 07 de maio de 2009, às 15h27min. 
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compreendido por todos que o acompanham, pois pretende formular um ponto de vista 

que obtenha a adesão do público. 

 A definição de artigo, proposta por MELO (2003), é de uma matéria jornalística 

onde algum profissional (jornalista ou não) apresenta suas ideias e desenvolve sua 

opinião sobre o assunto proposto:  

 

Gênero que democratiza a opinião no jornalismo. (...) É a opinião do 
colaborador, geralmente personalidades representativas (...) que buscam 
espaços jornalísticos para participar da vida política e cultural (p.127). 

 

A resenha ou crítica “é uma apreciação das obras de arte ou produtos culturais” 

(p.129) e tem a intenção de orientar o público nas escolhas mais valorizadas no meio 

cultural. 

O comentário tem “a tarefa de examinar fatos também significativos, mas de 

menor abrangência com independência à linha editorial” (p.113). Tem a liberdade de se 

apropriar “de uma linguagem descontraída, natural e espontânea” (p.120) no sentido de 

fazer a apreciação dos acontecimentos. CASTELLI apud MELO (2003) identifica esse 

gênero como um meio termo entre o editorial e a crônica porque agrega o método 

expositivo de um (editorial) e a linguagem bem-humorada e irônica de outro (crônica).  

A coluna “trata-se de um mosaico estruturado por notícias curtíssimas de 

informação e opinião” (MELO, 2003, p.140). Com finalidade satírica ou humorística, a 

caricatura “não se limita ao texto, incorpora a imagem” (p.163) e se utiliza dela para 

transmitir opinião através do desenho/imagem. 

A crônica “gira permanentemente em torno da atualidade, captando com argúcia 

e sensibilidade o dinamismo da notícia” (p.155). Através dela, a realidade é livremente 

traduzida, “acrescentando ironia e humor à chatice do cotidiano, a dureza do dia-a-dia” 

(p.156).  
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3. CRÔNICA, O MIOLO É MAIS GOSTOSO QUE O RESTO 

 

“Não existem palavras inocentes” 
Freud 

 

 

A crônica está entre o jornalístico e o literário. É o miolo dessas duas definições: 

“É a essência da crônica ser anfíbia, respirar nos dois meios: nas bancas de jornal e nas 

livrarias” (MENDES, 2007, p.12). Por isso, pode-se dizer que é um estilo, 

conceitualmente, difícil de ser definido, pois o seu conteúdo se baseia nos 

acontecimentos cotidianos, os mesmos que estampam as matérias de jornais. Mas, nas 

mãos dos cronistas, essas informações são expressas com lirismo.  

LETRIA; GOULÃO apud MELO (2003) caracterizam que os fatos do dia-a-dia 

servem como pretexto para o cronista escrever, e validam a concepção de que a crônica 

é o texto jornalístico que mais contato tem com os gêneros clássicos da literatura: “A 

associação de ideias, o jogo de palavras e conceitos, as contraposições, misturam o real 

e o imaginário como forma de realçar o primeiro” (p.152).  

Conforme CARDOSO (1992), “uma crônica é como uma bala. Doce, alegre, 

dissolve-se rápido. Mas açúcar vicia, dizem” (p.142). A autora explica que a palavra 

crônica vem de Cronos, o deus do tempo, o devorador a quem nada escapa: “A crônica-

bala, sem pretensões nutritivas, nunca foi artigo de primeira necessidade. Só aos 

alfabetizados se permite esse luxo suplementar. Traz prazer, fugaz, talvez perigoso” 

(p.142). 

Para SILVA (2008), a crônica surge com o objetivo primordial de informar o 

leitor de maneira rápida, simples e direta, e, assim, vai se tornando um gênero 

discursivo em que ficção e realidade fundem-se num só sentido. A linguagem da 

crônica obedece a critérios como concisão, oralidade e uma forma de escrita coloquial. 

O encontro do real (factual) e do imaginário (fictício) “revela particular apego à mistura 

entre o registro descritivo e narrativo, à busca do pitoresco social e à ficcionalização de 

fatos e de pessoas” (p.64). 

A escrita particular da crônica é explicada por BASOLI (2008) como subjetiva e 

intencional. Essa análise parte da visão do cronista que, por ter que escrever sobre 

algum assunto ou sobre alguém, utiliza-se de “contorno e retornos dos mais variados” 

(p.89) para fazer uma interpretação da realidade. O cronista observa os fatos, mas não 
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os descreve somente no intuito de informar, há uma elaboração focada em emocionar o 

leitor.  

BACCEGA (1995) discorre acerca do discurso da crônica.  Ele seria uma 

interpretação subjetiva do cotidiano detalhado pelo autor, que tenta descrever e 

contextualizar por meio da textualidade, os processos sociais e pessoais pertencentes ao 

mundo que, consequentemente, fazem parte da vida do leitor.  

Observamos em GOMES (2007) que a denominação da crônica como um gênero 

híbrido entre o jornalismo e a literatura fica claro por ela ser 

 

um gênero entre. Há quem a considere uma forma típica do jornalismo; 
outros, uma vertente própria à literatura. Preferimos entendê-la como um 
lugar entre: ora utilizada como ferramenta jornalística, ora como uma 
possibilidade literária (grifo do autor, p.102). 
 

O papel da crônica, como uma simbiose entre essas duas importantes esferas do 

conhecimento aposta na subjetividade para contar os fatos do dia-a-dia: “Em lugar de 

oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos e períodos cadentes, pega o 

miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitada” 

(CANDIDO, 1992, p.14). Ela é jornalística quando busca no cotidiano os fatos da vida 

real que são noticiosos e é literária quando se permite utilizar elementos literários (ex: 

criação de personagens, linguagem solta e coloquial) para construí-la. 

 

 

3.1. A crônica que sai no jornal – a vida além da notícia 

 

“Talvez o jornalismo [...] seja a única e 
verdadeira literatura de nossos dias”.  

Juremir Machado da Silva5 
 

BRAGA apud GOMES (2007) afirma que os “jornais noticiam tudo, tudo, 

menos uma coisa tão banal de que ninguém se lembra: a vida...” (p.21). É o cotidiano, 

isso que está a todo o instante na nossa frente, que é o protagonista das crônicas. 

GOMES ainda explica que a função do jornalismo é “divulgar acontecimentos, notícias 

de seu tempo acerca das pessoas e da sociedade. (...) comunicar, deixando o leitor a par 

                                                 
5 Frase do personagem de Juremir Machado da Silva. Viagem ao Extremo Sul da Solidão. Porto Alegre: 
Sulina, 1997. 
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dos fatos globais” (grifo do autor, p.21). E a crônica seria um aprofundamento disso 

tudo que é divulgado, dando espaço para que outros lados da informação sejam 

abordados e discutidos. 

A noção da linguagem narrativa da crônica e seu compromisso com os 

acontecimentos reais reforçam a ligação com o jornalismo. Segundo CANDIDO (1992), 

esse gênero não foi feito para figurar em livros, mas sim para ser publicada na 

efemeridade dos jornais. LOPEZ (1992) explica que esse gênero narrativo está parado 

no meio do caminho que divide jornalismo e literatura, porque ela “quando escrita, não 

se imagina em livro, nem dispõe de tempo necessário para melhor se preparar. É 

realmente escrita ao correr da pena” (grifo do autor, p.167). 

No Brasil, segundo SILVA (2004), o cronismo jornalístico surgiu há 150 anos e 

era publicado nos rodapés dos jornais, abordando questões políticas, sociais e artísticas 

que despontavam como notícias no dia. É importante pensar o jornal impresso como o 

meio dessa comunicação, como uma relação em que a crônica “traz os fatos sociais do 

dia-a-dia e se alimenta da notícia, sugando os acontecimentos como forma de 

permanecer no jornalismo impresso e ser parte dele” (BACCEGA, 1995, p.41). A 

autora prossegue com a ideia que o cronismo se afirma no meio impresso, porque 

encontra “um terreno fértil de crescimento e consolidação, convivendo 

harmoniosamente com a enxurrada de notícias presente no jornal” (p.41).  

Para BACCEGA (1995), a transformação na linguagem da crônica ao longo dos 

tempos foi o marco para a caracterização da sua identidade jornalística, 

 

a crônica foi se modificando no Brasil. De aspectos românticos, quase um 
conto ou uma poesia social, as crônicas tornam-se mais realistas, 
respondendo questionamentos sociais e até mesmo se afirmando enquanto 
texto de manifestação impressa. A partir daí, os escritores caracterizam-se 
como porta-vozes de uma determinada parcela da população, utilizando o 
espaço da crônica como meio de crítica ou até mesmo de denúncia social (p. 
38-39). 
 

BROCA apud SILVA (2004) diz que quem está escrevendo no texto crônico não 

é, desta vez, o poeta, mas quem está ali tecendo aquelas palavras é o analista, a discutir 

os aspectos da sociedade, construindo um jogo verbal envolto de um espírito 

jornalístico. 

Mais do que provocar e analisar as informações veiculadas pela imprensa, o 

cronista se ocupa com a tradução dos fatos para o leitor. Como numa conversa íntima, 
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ele dá ao leitor um recorte de todo um dia de informações. A crônica jornalística “vai 

oferecendo sua acepção dos acontecimentos que o noticiário difundiu sem emoção” 

(LOPEZ, 1992, p.168). O que foi escrito não é, necessariamente, o fato mais importante 

do dia, mas é aquele que mereceu um olhar especial.  

 

 

3.2. A crônica que sai no livro – literariamente escrevendo 

 

“Contra o cinismo jornalístico, você me receita 
a podridão literária”. 

Juremir Machado da Silva 6 
 

 

Reconhecidamente um gênero fronteiriço entre o jornalismo e a literatura, a 

crônica “mesmo praticada desde meados do século XIX, só cem anos depois [...] 

começou a ser assumida como literatura” (SALLA, 2005, p.02). É nesse momento que 

entra o trabalho do cronista de utilizar os recursos literários para construir o texto. 

MELLO (2003) aponta que a literatura validou a produção dos cronistas, imortalizando 

seus textos nas páginas dos livros: 

 

Se em livro ou em jornal, a questão é que a crônica torna-se (no) jornal 
impresso um espelho da realidade, ou melhor, uma refração da mesma na 
medida em que insere característica e opinião próprias ao narrar 
determinados acontecimentos. Os meios impressos ganham uma nova 
roupagem com a admissão da crônica em seu cotidiano, reafirmando o papel 
de meios de comunicação para uma massa social (BACCEGA, 1995, p.44). 

 

CANDIDO (1992) revela a crônica como um artifício que tem o poder de “quase 

sem querer transformar a literatura em algo íntimo em relação à vida de cada um [...]” 

(p.14). Assim, como um texto que existe para desafiar pensamentos, e ser desafiado por 

eles, a crônica se recria a cada nova linha escrita. É um objeto que existe para ser 

testado, revigorado. A linguagem literária está se adaptando à natureza do discurso. Para 

DUTRA (2007), isso significa que a literatura da modernidade descobre cada vez mais 

sua funcionalidade lúdica, e se afasta da pureza estética dos clássicos e da importância 

semântica dos românticos. A crônica humaniza a literatura, e “além da tentativa de 

                                                 
6 Frase do personagem de Juremir Machado da Silva. Viagem ao Extremo Sul da Solidão. Porto Alegre: 
Sulina, 1997. 
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ruptura com os valores tradicionais, o espírito moderno busca uma reinterpretação da 

vida presente e do progresso; incorporação do cotidiano e do popular à literatura“ 

(DUTRA, 2007, p.56). 

Se a crônica é organizada em torno de um único núcleo, traz no decorrer do 

texto uma solução para seu problema e ainda mantêm uma ordem cronológica de seus 

fatos; e a literatura é atemporal, sem vínculos com o tempo. Como pode esse gênero 

textual ser tão íntimo da literatura? MENDES (2007) explica isso: “literatura, para ser 

literatura, é necessária uma ambição estética, um estranhamento de mundo” (p. 11), é a 

forma criativa de contar uma história e sua maneira de movimentar a reação do leitor 

que a tornam uma expressão literária. Esse fazer está embutido no cronismo, na atitude 

de dilatar sensações, segundo DUTRA (2007): 

 

O que interessa é que a crônica, acusada injustamente como um 
desdobramento marginal ou periférico do fazer literário, é o próprio fazer 
literário. E quando não o é, não é por culpa dela, a crônica, mas por culpa 
dele, o cronista. Aquele que se apega à notícia, que não é capaz de construir 
uma existência além do cotidiano, este se perde no dia a dia e tem apenas a 
vida efêmera do jornal. Os outros, esses transcendem e permanecem 
(PORTELA apud DUTRA, 2007, p.58).  
 

A linguagem da crônica é ímpar tratando-se de literatura, na qual as construções 

textuais seguem certo parâmetro pré-definido. Aqui, segundo BENDER e LAURITO 

apud SALLA (2007), tudo que a elaboração literária permitir pode ser usado, desde 

figuras de linguagem a recursos gramaticais. Para SALLA (2007), os diálogos são 

construídos, e não simplesmente transcritos em conversas, e os personagens são seres 

com vida real e envolvimento de espaço e no tempo. O que corrobora NERY7, na sua 

análise de que as personagens das crônicas não têm descrição psicológica aprofundada: 

 
Da mesma forma a crônica suavizou sua linguagem, descasou-a dos adjetivos 
mais retumbantes e das construções mais raras, como as que ocorrem na 
poesia, prosa e discurso. Na sua construção não cabem a sintaxe rebuscada, 
com inversões freqüentes, nem o vocabulário opulento para significar que é 
variado, modulando sinônimos e palavras tão raras quanto soantes. Ela 
escapa das regras literárias operando milagres de simplificação e 
naturalidade, num país que costuma identificar superioridade intelectual e 
literária com grandiloqüência e requinte gramatical (CANDIDO apud 
SILVA). 8 

                                                 
7  NERY, Albertina. Crônica: Gênero entre jornalismo e literatura. Em 
http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1693u18.jhtm. Acessado em 04 de junho de 2009, às 04h28min, 
8 Antonio Candido apud SILVA. Crônica Arte Arteira, Retrato do Dia a Dia. Em 
http://pt.wikisource.org/wiki/Cr%C3%B4nica. Acessado em 02 de junho de 2009, ás 23h42min, 
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A afirmação feita por DIMAS apud GOMES (2007) de que a literatura não 

precisa manter nenhum compromisso com a realidade histórica e que o mesmo já não 

acontece com a crônica, porque nela o cotidiano motor de arranque mostra como uma 

complementa a outra. BACCEGA (1995) expõe que a linguagem da crônica utiliza 

artifícios que claramente pertencem ao universo literário, como o humor, o exercício 

constante da opinião e a afirmação da palavra enquanto unificadora de versões dialéticas 

da sociedade, provando aí que a crônica é parte integrante da literatura: 

 

Os historiadores literários explicam que os escritores da época [do 
surgimento da crônica], não tendo condições de viver de literatura, recorriam 
à imprensa como fonte de sustentação. A imprensa pagava mal, mas pagava 
em dia. E era também uma oportunidade para que os homens das letras 
conquistassem um público permanente (MELO, 2003, p.153). 

 

Esse encaixe, às vezes dissonante, transforma a crônica num texto que pode 

tanto iniciar o leitor à literatura devido à sua proximidade com quem o lê e também 

graças à sua linguagem sedutora, ao mesmo tempo em que já possui a assiduidade do 

leitor iniciado e que vê nos traços do cronista um deleite literário. Nesse sentindo, 

NERY9 traça o perfil do possível leitor da crônica jornalística ou literária: “urbano e, em 

princípio, um leitor de jornal ou de revista”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 NERY, Albertina. Crônica: Gênero entre jornalismo e literatura. Em 
http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1693u18.jhtm. Acessado em 04 de junho de 2009, às 04h28min. 
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3.2.1 O êxtase da literatura  

 

 “A verdadeira literatura é feita exclusivamente 
de mentira” 

Juremir Machado da Silva10 
 

 

Um poderoso meio de contar histórias e de transformar vidas, isso é literatura. 

Mais do que fazer sonhar, ela impulsiona pensamentos e de linha em linha nos mostra 

um novo mundo. Ela comove com histórias, choca e apresenta conceitos e aspectos que 

se assemelham à nossa realidade: 

 

A palavra literatura funciona como a palavra mato: o mato não é um tipo 
específico de planta, mas qualquer planta que, por uma razão ou outra, o 
jardineiro não quer no seu jardim. Literatura talvez signifique exatamente o 
oposto: qualquer tipo de escrita que, por alguma razão, seja altamente 
valorizada (grifo do autor, ELLIS apud EAGLETON, 1997, p. 21-22). 

  

É por isso que a literatura seduz, instiga e provoca sentimentos. A curiosidade de 

pegar um livro ou pôr os olhos na primeira linha para conhecer o novo, seguindo até a 

última página e acompanhando o ponto final para extasiar de conhecimento e 

descobertas do cérebro e da alma:  

 

é um ato criador que por meio da palavra cria um universo autônomo, onde 
os seres, as coisas, os fatos, o tempo e o espaço, assemelham-se aos que 
podemos reconhecer no mundo real que nos cerca, mas que ali – 
transformados em linguagem – assumem uma dimensão diferente: pertencem 
ao universo da ficção (COELHO, 1976, p.23). 

 

As pessoas são movidas por histórias, e o mundo também. Historicamente ela é a 

investigação de tudo o que se vive. Para os homens de hoje se compreenderem, 

procuram os livros para lhe contarem suas próprias vidas. Essa investigação do mundo 

transfigurado em palavras é que leva à constatação da importância da literatura para 

culturas e sociedades ao longo da História. 

A melhor aplicação de uma definição seria dizer que a linguagem, os modos de 

vivência e os acontecimentos estão imortalizados na Literatura. É através dela que 

                                                 
10Frase do personagem de Juremir Machado da Silva. Viagem ao Extremo Sul da Solidão. Porto Alegre: 
Sulina, 1997. 
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acontece o contato com um conjunto de experiências vividas pelo personagem sem que 

seja preciso vivê-las. COUTINHO (1978) afirma que ela é  

 

vida, parte da vida, não se admitindo [que] possa haver conflito entre uma e 
outra. Através das obras literárias, tomando contacto [sic] com a vida, nas 
suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as 
verdades da mesma condição humana (p.10). 
 

A literatura cria e recria a realidade, expressando pessoas, cenários, histórias e 

identidades. E é dessa forma que conhecemos os dois lados da literatura: como uma 

interpretação da realidade que é permitido devanear e criar novos mundos, com papel 

histórico e documentário. Funciona como um recorte da sociedade: “a literatura desde 

sempre transmitiu mais que um deleite, ela representava, por meio do deleite, uma 

condição social, uma história, a cultura do povo” (ANDRETTA, 2007, p.03). 

Toda essa transfiguração do real carrega uma aura de ideologia e participação 

social da obra literária. Grandes livros moveram o mundo e fizerem parte de várias  

vidas, como também é recorrente as pessoas se verem espelhadas em personagens e 

situações descritas em livros.  

Literatura é esse misto, ela tanto pode apontar acontecimentos que são 

cotidianos, como também nos leva ao desconhecido. Para existir, ela precisa de ação e 

vontade. A do autor, que escreve e torna palpáveis as suas ideias mais surpreendentes e 

a do leitor, que transforma as letras em novas idéias. Assim, a linha entre o terreno das 

idéias e o espaço material das páginas e letras impressas está em constante movimento.  

É desse prazer que ela se alimenta e perdura por tantos séculos, o da mente e o 

dos olhos. À sua dualidade COELHO (1976) atribui os seguintes aspectos: o de ser 

dulce (dar prazer) e útile (utilitária). A satisfação e o conhecimento do escritor ao ser 

um agente social se transformam no doce deleite da curiosidade que move o leitor a 

devorar livros e ir em busca de mais histórias. E é aí que o livro nasce. 

“Exprimir emoções é ficar liberto delas. (...) Mas a literatura libertar-nos-á das 

emoções ou, ao contrário, as desperta” (WELLEK; WARREN apud COELHO, 1976, 

p.33). Descobrir qual é a real função da literatura leva ao choque com a parede da 

multiplicidade, isso porque a resposta para isso é muito pessoal e interpretativa, como a 

própria materialização da literatura: a sua obra, o livro. 
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Segundo WELLEK; WARREN apud ANDRETTA (2007), a linguagem literária 

está mergulhada em ambiguidades, como qualquer outra linguagem histórica. Transita 

entre acontecimentos históricos, memórias, associações:  

 

Todas essas construções, segundo BARTHES (1992), corroboram para o 
sentido amplo de literatura que ele confere aos textos, ou seja, à capacidades 
que eles possuem de guardar chaves de significados por meio das palavras, 
das metáforas, das analogias etc. Essas chaves são importantes para os 
críticos desconstruírem a obra, embora cada um possa descobrir chaves 
diferentes em uma mesma obra (grifo do autor, ANDRETTA, 2007, p.4). 

 

Mas ainda, inserida no seu dualismo, a linguagem literária pode ser também 

designativa, tem o seu lado expressivo que quer influir na atitude do leitor, persuadi-lo.  
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4. JORNALISMO IMPRESSO – A INFORMAÇÃO QUE SE TOCA 

 

 "A janela para o mundo pode ser coberta por 
um jornal". 

 Stanislaw Jerzy Lec 
 

  

O ato de folhear o jornal antes de sair de casa ou de sentar nos bares para ler 

uma revista entre uma conversa e outra são cenas que demonstram como o impresso é 

tão popular, o que se deve ao seu formato e linguagem simples e explicativa.  

As folhas de papel com letras e fotos estampadas dão vida e forma aos jornais e 

revistas. Tratando-se do jornal, ele é uma das mais antigas fontes de comunicação e 

também o marco do jornalismo. Para FONSECA (2008), os pioneiros do jornalismo 

impresso abriram o caminho para que outras publicações dessem espaço para a 

pluralidade de posições, explorassem a opinião e mostrassem a realidade dos fatos. 

O jornalismo impresso, tanto para o leitor quanto para o jornalista, é um meio no 

qual a informação pode ser saboreada, com “a preocupação em fazer um produto mais 

digestivo, [...] mais acessível e sedutor” (TASCHNER apud FONSECA, p.110). A 

autora ainda descreve, de maneira quase voraz, que esse formato é uma tentativa de 

fisgar os leitores, cada vez o maior número deles. 

Para quem o cria, escrever é construir ideias e responder questionamentos para 

saciar a vontade de quem mais tarde o vai ler; é ter a certeza que em breve o texto que 

lhe levou a tantos lugares e pessoas para ser feito, vai guiar o leitor a tantas outras 

situações:  “Um texto jornalístico pode proporcionar uma leitura mais ou menos amena, 

pode até fazer brotar uma gargalhada dos lábios do leitor, ou comovê-lo até as lágrimas, 

pode fugir às formas rotineiras de elaborar as mensagens” (SOUZA, 2001, p.121). 

O jornalista do impresso tem com o seu leitor uma intimidade, ele está ali 

representado pela sua reportagem, notícia ou opinião. E assim, o leitor vai a cada linha 

despindo o jornalista, letra por letra analisa o que está escrito, quando se identifica com 

o que está ali, guarda e até espalha o texto. Quando se vê insatisfeito com o que leu, põe 

de lado as folhas do jornal ou da revista, joga no lixo, embrulha o peixe. E o pior, 

esquece o conteúdo. 
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4.1. Linguagem e formato do jornal impresso  

     

“Não existe uma teoria revolucionária sem uma 
prática revolucionária"  

Lênin 
 

 

Escrever para um jornal é um processo de transformação. Mais do que a 

tradução dos fatos, comum a todos os tipos de jornalismo, aqui tem que se colocar a 

informação num patamar mais explicativo: “As notícias não trazem unicamente o que é 

importante, têm também de trazer o que é interessante ou, pelo menos, têm de ser 

contadas de uma forma interessante” (grifo do autor, SOUZA, 2001, p.116), 

proporcionando um jornal trabalhado com seriedade por uma boa equipe que traga ao 

leitor bons textos e boas fotos. O jornalismo impresso se propõe a isso, a destrinchar e 

expor. Às vezes, o espaço permite bem isso, por outras vezes não, mas cabe ao 

jornalista saber como lidar com esse obstáculo:  

 

As características do discurso jornalístico impõem o domínio da língua e da 
sua gramática, bem como das técnicas de redação. É uma consequência 
inevitável. Podem existir jornalistas extraordinariamente bons a recolher 
informação e muito maus a enunciá-la. Por isso é que entre as funções dos 
editores se inscreve, logicamente, a edição dos textos (SOUZA, 2001, p.121). 

 

O tipo de texto produzido para o jornal se dispõe a ser simples, explicativo e, se 

possível, estar sempre acompanhado de algum outro dispositivo informativo: 

 

Os jornais precisam interessar a diferentes tipos de leitores, são criadas as 
mais diversas editorias e seções e os mais diversos cadernos e suplementos de 
forma a não deixar de agradar nenhum dos segmentos constitutivos do 
mercado consumidor – mulheres, empresários, jovens, vestibulandos, 
desportistas, crianças etc. (FONSECA, 2008, p.110). 

 

 Outros recursos gráficos e de formato garantem ao periódico sua versatilidade. 

NÓRA (2007) explica um jornal está disposto em editorias, seções, colunas e cadernos 

de suplementos que variam de acordo com cada veículo e, algumas vezes, com o dia de 

publicação. As editorias correspondem às seções temáticas principais, responsáveis por 

uma divisão fixa diária dos assuntos publicados no jornal, como se fossem gavetas 

etiquetadas com conteúdos diferentes, já os suplementos são encartes que circulam em 
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dias específicos: instrumentos que somam na segmentação dos assuntos e do público, 

funcionando como atrativo para os leitores. Prender o leitor é a atividade primordial do 

jornalista. Fazer com que ele acompanhe seu texto até o final, despertando sua 

curiosidade.  

 

 

4.2. Jornal Correio do Povo  

 

“O jornal que vai direto ao ponto” 
Slogan do jornal Correio do Povo  

 

 

Dos ideais de Francisco Antonio Vieira Caldas Junior era fundado, em 1º de 

outubro de 1895, o periódico porto-alegrense que viria a ser o porta-voz do Rio Grande 

do Sul por muitas décadas. O jornal Correio do Povo, já nas suas primeiras edições, 

mostrava para que veio, ser uma mídia plural em um período em que a política e os 

interesses financeiros dividiam o Estado: “A história do Correio do Povo é a própria 

história do Rio Grande nos últimos 100 anos” (GONZALEZ apud KARAWEJCZYK, 

2007). 

À medida que o Correio do Povo aparecia nas bancas de vendas e já compunha 

o cenário dos lares gaúchos, sua marca ficava cada vez mais conhecida e saía dos 

domínios porto-alegrenses, o que mostrava o fortalecimento do jornal: “Fator apreciável 

é que o jornal desperta a curiosidade e se alastra pelos municípios, na medida em que os 

grandes jornais estão se estabelecendo na Capital” (SILVA, 1986, p.239).  

FONSECA (2008) aponta a linha editorial pretendida por Caldas Júnior: “a 

opção pela informação em detrimento dos artigos opinativos”. Mesmo optando por 

manter a divulgação dos fatos como prioridade, o Correio do Povo também abriu um 

grande espaço para a manifestação de ideias. Assim, fica conhecido como um jornal 

literário, devido aos textos que mesclavam altos teores de informação e literatura, com 

colaboradores como Sérgio Faraco, Mário Quintana e Apolinário Porto Alegre. Textos 

carregados de opinião mostravam força no veículo, afinal “é nesse período que a 

imprensa literária se desenvolve com maior intensidade” (SILVA, 1986, p.150). Ainda 

hoje, o jornal é conhecido pelas discussões criadas por seus articuladores, colunistas e 

cronistas: 
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Com essa postura de aparente neutralidade política e fortes investimentos na 
ampliação e modernização do seu parque gráfico, em pouco tempo, o Correio 
do Povo se tornou o principal jornal do Rio Grande do Sul, condição mantida 
até o início dos anos 1980 (FONSECA, 2008, p.148). 

 

Essa referência de FONSECA (2008) é sobre o período que, após circular 

durante 89 anos interruptos, o Correio do Povo parou de ser impresso por dois anos. Em 

1984, já sob o comando de Breno Caldas, filho de seu fundador, a notícia de que o 

Correio do Povo parara suas rotativas caiu sobre o Rio Grande. O depoimento do 

próprio dono, explica o que se passou para o fechamento do Correio: “era o lance final 

da dolorosa agonia da Empresa Jornalística Caldas Júnior, um rochedo sólido da 

economia gaúcha que foi esfacelado pela correção monetária, pelos juros e pelas 

maxivalorizações do dólar” (CALDAS, 1987, p.07) para a implantação da TV Guaíba 

no Estado e remodelagem de seu parque gráfico. Para tentar conter a crise que levaria o 

Correio do Povo interromper seus trabalhos, CALDAS (1987) revela que num gesto de 

desespero, entregou 400 hectares de suas terras ao fornecedor de papel em troca de seis 

meses de suprimento ao jornal.  

Dois anos após, em 1986, volta a circular sob a liderança do empresário Renato 

Bastos Ribeiro que comprou os negócios da família Caldas. A partir daí são várias as 

tentativas para tentar voltar a ser o jornal mais vendido no Rio Grande do Sul. Em 1987, 

troca o formato de standard para tablóide. 

Em 2007, o jornal Correio do Povo é comprado pela Rede Record, controlada 

pela Igreja Universal, do bispo Edir Macedo, que também fica com todos os veículos de 

comunicação da Empresa Jornalística Caldas Júnior (as Rádios Guaíba AM e FM e a TV 

Guaíba).   

Nos últimos anos manteve o posto de segundo jornal mais vendido no Estado, 

com uma tiragem média de 103 mil exemplares na Capital e 70 mil cópias no interior. 

Segundo pesquisa do Índice do Volume de Circulação (IVC), do ano de 2008, o Correio 

do Povo está em primeiro lugar em número de assinaturas, tanto no interior quanto fora 

do Estado e ocupa a oitava posição no ranking de tiragens11. O conteúdo jornalístico da 

edição impressa passou a ser disponibilizado aos assinantes na página on-line do 

                                                 
11 Fonte do site http://www.coletiva.net/site/noticia_detalhe.php?idNoticia=27576  
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Correio do Povo12 que foi o primeiro jornal da região Sul a ser auditado pelo IVC 

também na sua edição digital. A atual cartada do jornal é a criação do caderno Cidades, 

uma publicação diária com as principais notícias dos municípios do interior gaúcho, 

catarinense e paranaense.  

Entre os tempos áureos das primeiras décadas do Correio do Povo, e a atual 

representatividade que ele exerce no setor de informação do Estado, fica uma lembrança 

interessante de CALDAS (1987), a visita que recebeu de Assis Chateaubriand, dos 

Diários Associados. Após chegar em Porto Alegre, foi até a redação do jornal a procura 

de Breno Caldas para lhe comprar o Correio do Povo. Breno se fez de desentendido e 

ironizou, soltando uma resposta que continha um recado bem claro: “A essa hora, quase 

onze da noite, é difícil. Mas talvez o senhor consiga um exemplar na banca da Praça da 

Alfândega” (p.13). O Correio do Povo não estava à venda. 

 

 

4.3 Juremir Machado da Silva - o escritor maldito 

 

“Possuo um chicote com o qual me lanho em 
público, as costas sempre que meus críticos o 

exigem. Sou dramático. Preciso corrigir algo que 
dizem a meu respeito: não sou ruim. Sou horrível. 

Não escrevo mal. Sou o pior escritor que o Rio 
Grande do Sul já produziu. Tentei encontrar alguém 

pior que eu. Não consegui. Ser o pior escritor 
gaúcho é uma façanha”. 

Juremir Machado da Silva 
 

 

Desafiadores, assim são os textos de Juremir Machado da Silva. Esse jornalista, 

formado pela PUCRS (1984), atualmente é cronista do Correio do Povo, no qual 

também participa com reportagens quando o assunto é cultura. Mas não é só na mídia 

impressa que Juremir publica as suas doses homeopáticas de ironia. Comentários na 

televisão e no rádio são sempre frequentes, ele participa como comentarista do 

programa Bom Dia, da Rádio Guaíba AM. Sua presente investida midiática é a internet. 

Com um blog13, junto ao site do Correio do Povo, posta comentários diários referentes a 

                                                 
12 Versão on-line do jornal Correio do Povo: http://www.correiodopovo.com.br/ 
13 http://www.correiodopovo.com.br/Opiniao/?Blog=Juremir%20Machado%20da%20Silva  
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todos os assuntos. E, também, possui um perfil (agora real) no Twitter14, onde os 140 

caracteres disponíveis para escrever se tornam dosadores de informação e comentários. 

Juremir é pautado por vários temas. Nas suas linhas desfilam assuntos sobre 

futebol, política, mídia, submundos, ficção, realidade, padrões, cotidiano, crises, poder, 

sexo, manias, tradições, literatura, economia, cultura, gênios, ídolos e novelas.  

Sua formação acadêmica é a sua arma. Além de jornalista, Juremir é graduado 

em História (PUCRS) e especialista em Estilos Jornalísticos (PUCRS). Cursou seu 

mestrado de Sociologia da Cultura sob a orientação do estudioso da pós-modernidade 

Michel Maffesoli, com a dissertação Les médias et le mythe de l'avenir au Brésil, em 

1992. Sua tese de doutorado (1995), Les anges de la perdition: futur et présent dans la 

culture brésilienne, foi orientada pelo filósofo francês Edgar Morin. Além do pós-

doutorado, em 1998, que também foi cursado na Universite de Paris V - René 

Descartes, na França. O que não consta no seu currículo é a faculdade de Direito, que 

cursou pela metade. 

Nasceu em Sant’Ana do Livramento, na fronteira-oeste do Rio Grande do Sul, 

onde está o seu local mítico: o distrito de Palomas. Mas é um cidadão do mundo. 

 Em Paris, foi por dois anos correspondente e editor executivo internacional do 

jornal Zero Hora: em 1996 ocupou a subeditoria Internacional da revista IstoÉ: de 1997 

a 1999 colaborou com o caderno Mais!, da Folha de São Paulo. Trabalhou como 

correspondente das revistas francesas Cultures en Mouvement e Sociétés. Estudou em 

Berlim e nos Estados Unidos.  

Como jornalista, também trabalhou na Zero Hora, como repórter esportivo e de 

cultura. Foi editor da Revista Famecos, comentarista do telejornal SBT Rio Grande, 

integrante do conselho editorial do site Trópico e colaborador do Caderno 2, do Estado 

de São Paulo.  

Multifacetado, Juremir investe em outras áreas. É professor titular da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), onde coordena o Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação. Na graduação, ministra as disciplinas de Técnicas de 

reportagem e formas narrativas e Crítica de mídia; no Mestrado e Doutorado, a 

disciplina de Sociologia da comunicação. É integrante dos conselhos editoriais das 

                                                 
14 http://twitter.com/juremirm   
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revistas Galáxia, Sociétés [Paris], Revista Famecos, Communicare [São Paulo] e 

Hermès [Paris].  

Na literatura, é autor de 20 livros. Já escreveu obras de ficção, como a trilogia 

Mitomanias [Ela nem me disse Adeus!, Nau Frágil e Adiós, Baby!] e Cai a noite sobre 

Palomas; romances, como Fronteiras, Solo e Getúlio; os jornalísticos Anjos da 

perdição – futuro e presente na cultura e A miséria do jornalismo brasileiro; e 

coletâneas de crônicas Para homens na crise dos 40 e mulheres interessadas em 

compreendê-los e Aprender a (vi)ver. Já traduziu para o português as obras dos 

franceses Edgar Morin, Jean Baudrillard e Michel Maffesoli. 
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5. METODOLOGIA 

 

“Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser 
envolvido por ela e levado bem além de todo o 

começo possível”. 
Foucault 

 

 

A proposta desta pesquisa é observar o funcionamento discursivo da crônica, 

enquanto texto jornalístico permeado pela linguagem literária. Essa apreciação será feita 

por meio dos procedimentos da Análise do Discurso (AD), uma vez que esta corrente de 

pensamento trabalha na investigação de sinais linguísticos, históricos e ideológicos no 

discurso.  

O método da AD reconhece o texto como o lugar do trabalho com a linguagem e 

de funcionamento do discurso. Ao analista, cabe descrever o funcionamento do texto 

escolhido e desvendar os mecanismos dos processos de significação que regem a 

textualização do discurso. Para MORAES; GALIAZZI (2007), “se um texto pode ser 

considerado objetivo em seus significantes, não o é nunca em seus significados” (p.13). 

A compreensão desses materiais textuais será feita através da leitura dos textos crônicos 

e análises de seus discursos.  

A Análise de Conteúdo aparecerá neste trabalho no sentido de organizar as 

crônicas selecionadas. O critério escolhido é o da categorização, que leva em conta o 

“agrupamento de elementos semelhantes” (p.22). A união de significações próximas 

cria o sistema de categorias, e que “uma vez que as categorias estejam definidas e 

expressas descritivamente a partir de elementos que as constituem inicia-se um processo 

de explicitação e de relação entre elas” (p.30). As produções textuais estão reunidas 

conforme temas e linhas de escrita similares, para que a se possa analisar o discurso de 

forma mais concentrada. 
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5.1. Análise do discurso – Tintim por tintim  

 

“Ninguém entrará na ordem do discurso se não 
satisfizer a certas exigências ou se não for, de 

início, qualificado para fazê-lo”. 
Foucault 

 

 

Conforme PINTO (2002), a AD procura descrever, explicar e avaliar 

criticamente os processos de produção e consumo dos sentidos vinculados àqueles 

produtos na sociedade. Essa perspectiva de estudo tem uma de suas origens na França 

na década de 60. A Escola Francesa, pensada e iniciada pelo filósofo Michel Pêcheux, 

leva em conta a produção do sentido como um método de tratamento da informação a 

partir da linguística, da psicanálise e do modo social de produção da linguagem: “Ela 

está, portanto, relacionada aos gêneros de discurso trabalhados nos setores do espaço 

social (um café, uma escola, uma loja...) ou aos campos discursivos (político, 

científico...)” (LIMA, 2003, p.77). 

É no discurso que se concentram e se confundem as questões relativas à língua, à 

história e ao sujeito, assim a AD surge para desvencilhar essas rédeas. De acordo com 

Pêcheux, ela é tridimensional, pois está composta por uma teoria da História (para 

explicar os fenômenos das formações sociais), uma teoria da Linguística (que explica os 

processos enunciativos) e uma Teoria do Sujeito [para explicar a subjetividade e as 

relações simbólicas). MAINGUENEAU (1998) explica que por estar na confluência das 

ciências humanas, a AD sofre muitas influências, “há analistas mais sociólogos, outros 

mais linguistas, outros mais psicólogos” (p.14).  

A crônica, que compõe o corpus desta pesquisa, mesmo sendo resultado das 

intersecções literárias, é um produto do discurso jornalístico. Mas ela não possui a 

mesma construção do discurso jornalístico, ao contrário, se o discurso jornalístico é 

configurado pela objetividade, neutralidade e transparência, na crônica outra face é 

apontada, a da subjetividade e parcialidade.  

Como a crônica, o discurso também se encaixa na definição de objeto 

fronteiriço, trabalhando nos limites das divisões disciplinares. Em MAINGUENEAU 

(1998) entende-se essa dualidade entre a linguística e a ideologia, sendo que seus papéis 

são de evitar que o discurso se reduza à análise da língua, ou que dissolver o discursivo 
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no ideológico. A AD preza pela busca da materialidade linguística e histórica e “não se 

interessa pelo que o texto diz ou mostra, pois não é uma interpretação semântica de 

conteúdos, mas sim em como e por que o diz e mostra” (PINTO, 2002, p.26). A crônica 

constrói a significação do autor, assumindo através dela, um gesto de interpretação e 

funcionando como elemento subjetivo.  

MORAES; GALIAZZI (2007) afirmam que ao fazer análises qualitativas de 

materiais textuais implica-se em assumir as interpretações de enunciados de discurso, 

tendo a consciência de que isso sempre envolve a própria subjetividade. O discurso 

evoca uma exterioridade à linguagem, não se resume à ingênua transmissão de 

informação e nem é um simples ato do dizer. Sintetizado, ele representa “o 

conhecimento de como combinar formas gramaticais e significados para produzir um 

texto unificado, falado ou escrito, em diferentes gêneros” (CANALE apud PEDRO, 

1983, p.19). 

ORLANDI (1996) coloca a AD na função de classificar as expressões textuais e 

destacar os significados no discurso, que é o lugar onde o linguístico e o social se 

articulam. É por isso que o estudo da linguagem não pode estar apartado das condições 

sociais que a produziram, pois são essas condições que criam a evidência do sentido: 

“Podemos afirmar que não basta dizer que a função fundamental não é apenas informar, 

acrescentando-se que não é apenas comunicação ou apenas persuasão. É também o 

reconhecimento pelo confronto ideológico” (grifo da autora, p.112).  

Partindo dessa investigação, o contexto é um marcador importante para o 

entendimento do caráter intencional presente no texto. “Nessa perspectiva as leituras, 

descrições e interpretações podem atingir significados dos quais nem o próprio autor 

esteve consciente” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p.113). É a linguagem que molda o 

texto, envolvendo elementos tanto da realidade do autor quanto do receptor que dão 

sentido ao que é enunciado: 

 

O analista de discursos é uma espécie de detetive sociocultural. Sua prática é 
primordialmente a de procurar e interpretar vestígios que permitam a 
contextualização em três níveis: o contexto situacional imediato, o contexto 
institucional e o contexto sociocultural mais amplo, no interior dos quais se 
deu o evento comunicacional (PINTO, 2002, p.26). 

 

A leitura é um dos pontos essenciais na AD no que se refere à função do 

interlocutor, o dizer transforma-se em resultado de uma leitura e que o dito permite 
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interpretações. O ato de ler é evidenciado por MORAES; GALIAZZI (2007) no 

sentindo de possibilitar inúmeras interpretações porque estão relacionados com os 

fatores intencionais do escritor e a bagagem cultural do leitor. EKIAS; KOCH (2006) 

aponta que o leitor tem seus conhecimentos e que esses são diferentes de um leitor para 

o outro, implicando na pluralidade de entendimentos e sensações em relação a um 

mesmo texto. Essa percepção “pode ser maior menor dependendo do texto, do modo 

com que foi constituído, do que foi explicitamente revelado e do que foi implicitamente 

sugerido” (p.22). 

O corpus desta pesquisa é composto por produções textuais. Segundo 

MORAES; GALIAZZI (2007), “os textos são entendidos como produções linguísticas, 

referentes a determinado fenômeno e originadas em um determinado tempo e contexto” 

(p.16). A maneira como esse corpus será trabalhado é a partir da desconstrução, no 

sentindo de dissecar o texto como se ele fosse, mesmo, um animal a ser examinado e 

seus órgãos, os marcadores literários, serem verificados. O entendimento da língua 

como um acontecimento leva a perspectiva discursiva a perceber que “a linguagem é 

linguagem porque faz sentido. E a linguagem só faz sentido porque se inscreve na 

história” (ORLANDI, 2005. p.25). 

“A desconstrução e uniterização do corpus consistem num processo de 

desmontagem ou desintegração dos textos, destacando seus elementos constituintes. 

Significa colocar foco nos detalhes e nas partes componentes do texto” (ORLANDI, 

2005, p.18). A autora explica que a construção do corpus e a análise estão unidas 

através de decisões, afinal, escolher o que fará parte do corpus já é decidir acerca das 

propriedades discursivas.  

MORAES; GALIAZZI (2007) apontam para a construção de metatextos que 

expressem os sentidos já lidos no conjunto de textos. Quando se fala em metatexto, 

trata-se da interpretação de um texto lido anteriormente, um produto textual em forma 

de comentário, descrição ou argumento: “Constitui-se num esforço para expressar 

intuições e entendimentos atingidos a partir da impregnação com o corpus da análise” 

(p.37). Na concepção de FOUCAULT (1995), é uma teorização do que já foi 

investigado, que precisa tomar atenção para as estratégias que vão guiar a construção 

dessas AD: 

(as análises) devem ser descritas como maneiras sistematicamente diferentes 
de tratar os objetos de discurso (de delimitá-los, reagrupá-los ou separá-los, 
encadeá-los e fazê-los derivar uns dos outros), de dispor formas de 
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enunciações (de escolhê-las, organizá-las, construir séries, compô-las em 
grandes unidades retóricas), de manipular conceitos (de lhes dar regras de 
utilização, fazê-los entrar em coerências regionais e constituir, assim, 
arquiteturas conceituais) (p.76). 

 

A estrutura da AD é organizada partindo-se de teorias escolhidas a priori. A fim 

de assumir um olhar teórico, preciso e externo no exame das realidades investigadas, “o 

pesquisador explicita desde o início seu olhar teórico, servindo a teoria ou teorias 

selecionadas para direcionar a pesquisa” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p.157).   

 

 

5.2. Senta, que lá vem história – leitura e análise das crônicas 

 

“É preciso continuar, é preciso pronunciar 
palavras enquanto as há, é preciso dizê-las até 

que elas me encontrem, até que elas me digam”. 
Foucault 

 

 

Reconhecer no meio de palavras, letras ou imagens a intenção da mensagem e as 

estratégias sutis de se expressar, é o que se propõe a AD. CHARAUDEAU (2006) 

descreve que o discurso “resulta na combinação das circunstâncias em que se fala ou 

escreve (...) com a maneira pela qual se fala” (p. 41).  

Este trabalho se propõe a fazer a leitura e analisar o discurso das crônicas do 

jornalista Juremir Machado da Silva, publicadas no período de 15 a 29 de setembro de 

2009, no jornal Correio do Povo (CP): 

 

(A AD) mostra-se como os diferentes textos de que tratamos remetem uns 
aos outros, se organizam em uma figura única, entram em convergência com 
instituições e práticas, e carregam significações que podem ser comuns a toda 
uma época. Cada elemento considerado é recebido como a expressão de uma 
totalidade à qual pertence e que o ultrapassa (FOUCAULT, 1995, p.137). 

 

Serão apontados os vestígios literários encontrados em um texto jornalístico que 

é a crônica. Entender porque, no sentido de informar, o jornalista se utiliza de uma 

linguagem que transpassa o jornalístico e caminha pelo literário. VANOYE (2003) 

explica isso como sendo “técnicas que permitem prender a atenção do leitor e produzir 
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sobre ele certos efeitos [suspense, surpresa, etc.]” (p. 138), que são utilizadas em textos 

com finalidade de informar: 

 

Trata-se, de fato, de arrancá-los [os marcadores discursivos] de suas quase 
evidência, de liberar os problemas que colocam; reconhecer que não são o 
lugar tranquilo a partir do qual outras questões podem ser levantadas [sobre 
sua estruturam sua coerência, sua sistematicidade, suas transformações], mas 
que colocadas por si mesmas todo um feixe de questões [Que são? Como 
defini-las ou limitá-las? A que tipos distintos de leis podem obedecer? De 
que articulação são susceptíveis? A que subconjuntos podem dar lugar? Que 
fenômenos específicos fazem aparecer no campo do discurso?] 
(FOUCAULT, 1995, p.29).  

 

Para tanto, será utilizada a Análise do Discurso Francesa como guia dessa 

investigação, que “resulta na identificação dos discursos já instituídos, (...) que foram 

incorporados pelo sujeito” (MANHÃES, 2005, p.306). Nessas 15 crônicas selecionadas, 

serão encontrados e elucidados os marcadores literários presentes nos textos 

jornalístico-literários, “a técnica consiste em desmontar para perceber como foi 

montado” (p.306).  

 

 

5.2.1. A realidade recriada 

 

“A crônica existe para dar credulidade aos 
jornais, saturados de notícias reais demais para 

ser levadas a sério”. 
Lourenço Diaféria 

 

 

Na crônica, o autor age como o controlador do texto que mostra aos leitores o 

seu ponto de vista e deixa marcas que dão sentido ao que foi escrito. São parágrafos que 

carregam opinião e traduzem o mundo pela ótica de quem o escreveu. Para 

CHARAUDEAU (2006), o sujeito que informa (seja o jornalista ou a mídia) encontra-

se na perspectiva de informar e de explicar o que se quer da forma habitual, mas 

também joga com outros elementos a fim de “combiná-los de uma maneira particular e 

apresentá-los de diversas formas” (p.130). 
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A narrativa crônica, na visão de CHARAUDEAU (2006), não se fundamenta 

apenas na lógica dos fatos (aconteceu > é importante > virou notícia), mas é baseada em 

quesitos que envolvem explicação, interpretação e contextualização do ocorrido. 

 

A linguagem permeia a tensão entre o que o autor gostaria de dizer e o que é 
dito no texto. Comentários, divagações e reflexões acerca da história, da 
economia, da política ou amenidades estão nas crônicas, sendo que muitos 
desses assuntos estão agendados também em outras editorias do jornal 
impresso (BASOLI, 2008, p.27). 
 

 É a notícia (realidade), sendo comentada e recriada: “Não se contenta em 

mostrar ou imaginar o que foi, o que é, ou o que se produz; (...) procura revelar o que 

não se vê (...) Problematiza os acontecimentos, constrói hipóteses, desenvolve teses, traz 

provas, impõe conclusões” (CHARAUDEAU, 2006, p.176). 

 

 

5.2.2. A notícia romanceada 

 

“O novo não está no que é dito, mas no 
acontecimento da sua volta”. 

Foucault 
 

 

O jornalista, segundo CHARAUDEAU (2006), faz uso do raciocínio por 

analogias. Apresenta “explicações comparando o fato com outros similares que se 

produziram em outras ocasiões” (p.179), a fim de contextualizar o tema proposto. Ainda 

afirma que o jornalista opinativo pode reivindicar o direito de personalizar e ser 

subjetivo em seus textos. A interpretação de certas situações, sejam elas factuais ou 

atemporais, são “características do acontecimento comentado” (p.235). 

Romancear o acontecimento é um dos fundamentos do cronismo, o que pode 

ocorrer de diferente em certos textos é a sua maior ou menor expressão. Ou seja, vamos 

sempre encontrar um texto encenado quando se trata desse gênero jornalístico: 

 

Os discursos das crônicas são interpretações subjetivas do cotidiano na 
tentativa de explicar ou descrever e contextualizar, os processos sociais e 
pessoais pertencentes ao mundo do autor, e conseqüentemente, também do 
leitor. São plenos de referências e dialéticos por natureza, porque compõem 
cenários de representação de diferentes interlocutores. Daí a ação da palavra 
como manifestação social e ideológica (BASOLI, 2008, p.33). 
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Nas crônicas já apontadas aqui, vemos esse dispositivo como ponto alto da 

construção textual. VANOYE (2003) explica que os objetivos do cronista são: pôr o 

acontecimento em perspectiva e “dramatizar a apresentação das informações, 

recorrendo a técnicas praticadas pelos contistas, romancistas e dramaturgos” (grifo do 

autor, p.138).  

Em Os últimos comunistas (ANEXO A), há o destaque para as “peripécias 

(teatralização, inversão de situação, desenlace e etc.)” (p.138). O assunto principal, a 

renegociação da dívida rural, está misturado com outros temas (a peça La Douleur e 

Festival Porto Alegre em Cena), como forma de contextualização. Insere a peça teatral 

como exemplo que nem mesmo a arte consegue amenizar a tensão que o tema principal 

lhe causa. O sociólogo Juremir entra em cena e compara os agricultores brasileiros a 

comunistas, por reivindicarem uma participação mínima do Estado para os outros 

setores com o intuito de sobrar um quinhão maior para a economia do agronegócio. 

Aqui, o “cronista dirige-se mais à inteligência do que ao coração” (BELTRÃO apud 

MELO, 2003, p.157) ao tratar de assuntos factuais com uma linguagem mais formal. E 

expõe um e-mail de um leitor que é favorável às suas explanações, na estratégia de 

aproximar quem lê do que está escrito. 

Nada casta (ANEXO B) apresenta, além do destaque das peripécias, a 

“valorização das personagens, do cenário e das circunstâncias” (p.138), quando elenca 

as situações vividas por diversas pessoas da mídia e as compara. No sentido de explicar 

um episódio que envolve a atriz Juliana Paes, o jornalista recorre a fatos que 

envolveram a socialite Paris Hilton, o piloto Nelsinho Piquet, a apresentadora Xuxa e 

outras figuras públicas. Segundo CHARAUDEAU (2006), a exposição de causas 

externas ao fato é uma maneira de elucidar como ou porque ele ocorreu, “aproximar 

fatos passados ou presentes similares, compará-los, estabelecer paralelismos, para 

confirmar a justeza da explicação” (grifo do autor, p.155). 

Doutour honoris causa (ANEXO E) contextualiza a agenda cultural de Porto 

Alegre, o ano da França no Brasil e a vinda de pensadores [na sua maioria francesa] 

para palestrar na capital gaúcha. Lista a programação do X Seminário Internacional de 

Comunicação, e referencia realizações culturais que fazem de Porto Alegre uma cidade 

importante no circuito intelectual: “Trata-se de um ponto de vista suscetível de 

esclarecer tanto os acontecimentos considerados os mais importantes, quanto os 
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acontecimentos culturais mais recentes” (CHARAUDEAU, 2006, p. 235), visto que o 

ponto alto do seminário será a presença do sociólogo francês Michel Maffesoli, que vai 

receber o título de doutor honoris causa. A emoção de Juremir ao escrever sobre esse 

pensador da pós-modernidade é pessoal. Afinal, Maffesoli é dos autores que mais 

influencia sua escrita.  

Criador e criatura (ANEXO P) abarca as duas teorias já apresentadas e reforça a 

presença de elementos biográficos no texto opinativo. Ao fazer uma comparação do 

arquiteto Oscar Niemeyer (criador) com Brasília (criatura), Juremir trabalha com o 

discurso metafórico “que consiste em aproximar o fato particular de um fato próximo à 

experiência humana amplamente compartilhada (esteriótipo)” (CHARAUDEAU, 2006, 

p.181). Não basta simplesmente dizer que o arquiteto está lúcido noss seus 101 anos e 

que continua trabalhando. É preciso fazer uma ligação metafórica com a cidade que 

projetou, Brasília, prestes de completar 50 anos está cansada, envelhecida e cada vez 

com menos prestígio.  

                              

                                                                                                 

5.2.3. O cotidiano revisitado  

 

“Não existem limites para o que eu possa falar, fazer e criar”. 
Madonna 

 

 

O dia-a-dia retratado nas notícias e reportagens é o extraordinário, o diferente, o 

que chama a atenção. Na crônica, é diferente, todo assunto se transforma em tema para 

o cronista, “os fatos são apresentados a partir de seus aspectos pitorescos, líricos, 

épicos, sendo capaz de influenciar a ação, num impulso quase inconsciente; predomina, 

portanto, o apelo à sensibilidade” (BELTRÃO apud MELO, 2003, p.157). E quando 

essa realidade é próxima, maior será o caráter identificativo do leitor. O autor agindo 

como guia do texto que imprime suas opiniões e faz com leitor tire conclusões do que 

foi lido: 

 

O ato de escrever e o ato de ler envolvem significados que necessitam de 
palavras e sentimentos próprios do autor e do leitor. Nesse entremeio, o 
caminho da subjetividade acontece na relação que envolve duas ou mais 
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pessoas, pois a outra pessoa torna-se sujeito e não mais objeto do discurso 
(BASOLI, 2008, p.28). 

 

É dessa maneira que VERÓN (2005) apresenta o enunciador (cronista) que 

assume a posição de romancista para transmitir a informação de uma maneira que seria 

aceita só na literatura: “Assistimos ao acontecimento de dentro” (grifo do autor, p.131).  

Em Todos iguais (ANEXO O) é debatida a questão da identidade cultural. Em 

forma de diálogo, os cinco personagens (gaúcho, paulista, paranaense, carioca e francês) 

discutem sobre qual povo, cidade e cultura seria o melhor e mais evoluído. As 

peculiaridades e os pontos fracos são apresentados à medida que os interlocutores 

medem forças em defesa de sua terra. Envolver um tema que remete diretamente à 

sociedade traz o conceito da verossimilhança que, para CHARAUDEAU (2006), valida 

o texto porque pode ser reconhecido por quem o lê.  

Em Histórias da meia-noite (ANEXO L), um casal em um momento de 

silêncio discute no apagar das luzes noturnas. A cama é sempre um bom divã. Ela 

começa a conversa e traça o caminho de quem está insegura e precisa de provas para o 

amor. Ele, quase dormindo, tenta responder às perguntas da esposa, mas não quer saber 

de muitas delongas. Ela pede sinceridade, quer carinho e sente muito por ser trocada 

pela televisão. Ele não quer entrar em discussão, mas a falta de jeito com as palavras só 

lhe complica a situação, a solução é se render. Só que agora quem não quer é ela. E ele, 

lamenta. Brigaram tanto pela mesma coisa, só que em tempos diferentes.   

 Na crônica Algumas metáforas (ANEXO G), ficam claras as temáticas 

principais: política e corrupção. Mas ela é permeada de referências a outros casos, como 

o episódio do Detran, a alusão aos clubes gaúchos de futebol (Internacional e Grêmio) 

para ilustrar o diálogo fictício entre um deputado e um jornalista: “Seu objetivo é 

criticar, ridicularizando ou ironizando fatos, ações, personagens; busca entreter, 

assumindo feição caricatural” (BELTRÃO apud MELO, 2003, p.157).  

Mulheres empreendedoras (ANEXO F) agrega o uso da personificação, quando 

trata das personalidades femininas, e traduz o sentimento da mulher que usa a palavra 

como arma de defesa e emancipação. O uso de citações e referências a pensadores em 

todo o texto é explicado por CHARAUDEAU (2006) que descreve o jornalista como 

uma testemunha esclarecida que produz autenticidade à medida que relata o que 

identifica. A crônica narra situações concretas do cotidiano a partir de uma recriação de 
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questões que podem ser vivenciadas e conhecidas pelos leitores. Ao comentar, 

interpretar e julgar um fato jornalístico o cronista dramatiza a realidade. 

Em Um Ovni em Palomas (ANEXO N), o jornalista ficciona casos reais (a 

menção do caso dos dólares na cueca, o MST e o DETRAN) para contextualizar o 

leitor. Nessa crônica, a ficção surge repleta de referências e significados da realidade. 

Um deles, o cenário em que a crônica se passa, é a referência a Palomas, um cerro 

símbolo da cidade de Sant’Ana do Livramento e também um distrito do município. É 

neste lugar que o autor nasceu e foi criado. Palomas está sempre presente nos textos de 

Juremir como um lugar emblemático, servindo como referencial. Recriadas no 

imaginário do escritor, o que  

 

permite vivenciar um olhar sobre o papel público do cronista. Afinal, ele 
escreve a partir de momentos, de acontecimentos ou situações que 
normalmente presencia ao seu redor, no seu exercício diário de conviver, 
fazendo o melhor proveito da circunstância urbana ou política (SILVA, 2008, 
p.7). 

 

Em Memórias precoces (ANEXO M), observa-se outro tópico recorrente nos 

escritos de Juremir: a França. 2009 é o ano da França no Brasil, o que valida ainda mais 

a presença dessa temática na crônica jornalística. Desde 1991, quando conheceu os 

encantos da nação francesa, idas e vindas o fizeram escolher esse país e sua língua 

como seus. A ligação com terra da Marselhesa é também literária, suas maiores 

influências vêm de autores franceses. O que dá à crônica um caráter bem pessoal. 

Segundo CHARAUDEAU (2006), essa pessoalidade é importante para dar emoção ao 

texto e reforça a ideia de subjetividade. 
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5.2.4. A estética do Eu 

 

“Pensando bem, de agora em diante, só falarei 
de mim. Todos os dias. Convenhamos, é o único 

assunto que eu conheço razoavelmente”. 
Juremir Machado da Silva 

 

 

O jornalista como personagem, que relata seus conflitos, sua história e se 

aproxima do leitor. Na crônica, isso é possível: “Dialogar com o leitor, expondo suas 

ambiguidades, faz do escritor um fraco, talvez um exibicionista indevido, ou é uma 

forma de mostrar-se humano, um ser que ainda sente dores e alegrias numa sociedade 

muitas vezes anestesiada?” (BUDDE, 2008, p.01). Expor-se, apresentando histórias 

pessoais, faz com que o jornalista encontre no cronismo uma oportunidade de respirar 

em meio a tanta formalidade e distanciamento que o jornalismo prega. BUDDE (2008) 

esclarece que essa maneira de construção textual é tornar-se próximo do seu público 

através de um texto intimista, autêntico e descontraído. Sem rótulos, seja de escritor, 

intelectual ou outro profissional.  

Um bom patrono (ANEXO J) traz conceitos de esclarecimento culturais. A 

escolha do patrono da Feira do livro de Porto Alegre de 2009 é o tema. A primeira vista 

é mesmo um assunto a ser tratado pelo jornalista. Mas não é só por ser uma questão de 

atualidade que atende aos critérios de noticiabilidade crônica. O escolhido deste ano é o 

escritor Carlos Urbim, também natural de Sant’Ana do Livramento. Mas também são 

fortes as referências pessoais: Juremir figura na lista dos patronáveis da Feira do Livro 

há várias edições, interage com o leitor ao longo do texto, brinca com o fato de ainda 

não ter sido agraciado com o título e conta sobre uma consulta astrológica supostamente 

feita por ele: “Testemunhos pessoais, depoimentos, sempre se mostram impregnados de 

sentimentos, positivos ou negativos, visto que as emoções se fazem presentes inclusive 

nas escolhas ditas racionais” (BUDDE, 2008, p.3). Detalhe: Juremir já havia previsto 

que Urbim seria o homenageado da Feira deste ano.  

Ser ou não ser (ANEXO I) é, entre as crônicas escolhidas para a análise, a mais 

recheada de sentido autor-personagem, “esse homem que irrompe em meio a todas as 

palavras usadas, trazendo seu gênio ou sua desordem”, (FOUCAULT, 2007, p.28). 
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Juremir escreve sobre o que ele é e não é. O assunto é sobre seu perfil15 no microblog 

Twitter, mas a discussão é mais pelo perfil não ser dele. O perfil falso de Juremir na 

rede teria sido criado por um desconhecido, onde são postadas as crônicas diárias que o 

jornalista escreve para o impresso Correio do Povo. Levanta questões filosóficas e 

metafísicas para entender se o Twitter alimentado por outra pessoa, com textos dele 

seria ainda um Twitter falso. E quem seria estaria sendo prestigiado, ele ou o outro? 

Aqui também vemos outra característica a que um cronista pode se permitir, ter 

uma musa:  

 

Sintonizado com as particularidades e com os movimentos destes meios 
culturais, o cronista está pronto para emitir sua voz dissonante, sem se sentir 
tolhido pela condição de homem e artista que depende dos veículos de 
comunicação para expor suas opiniões e sua arte. O talento do escritor é 
reservado para dirigir o foco a quem o merece e gravar, neste foco, ao mesmo 
tempo, a fineza lírica e a firmeza crítica (SIMON, 2008, p.07). 

 

Músicos, cineastas, escritores e dramaturgos têm musas. Os cronistas também. 

Juremir tem a sua eleita, a atriz Ana Paula Arósio. Ela figura em várias de suas crônicas. 

Às vezes é o assunto principal, em outras aparece apenas como coadjuvante. Nessa 

crônica é assim, Arósio surge como uma comparação ao que realmente representa ser. 

O jornalista diz que ela sem os olhos de fora não é ela, como o perfil dele no microblog 

que sem ele também não existe. Irônico, ainda brinca com a situação de que a atriz 

esteja acima do peso. E traz a voz da sua esposa (Cláudia) explicando que tudo não 

passa de um efeito da roupa. Tudo muito pessoal. 

O título da crônica Escritor Maldito (ANEXO H) é uma das auto-definições 

criadas por Juremir. O autor-personagem ressurge e aqui aparece um dos seus assuntos 

favoritos deste cronista: ele mesmo. “É pela materialidade lingüística dos discursos que 

a Análise do Discurso de linha francesa estuda essa cadeia histórica, social, cultural e 

ideológica do sujeito, constituindo, portanto, o autor de seu texto” (CARMELINO; 

PASCUALI, 2006, p.01). Mas, dessa vez, ele se deixa expor através do texto de uma 

escritora paranaense Cida Sepúlveda, que escreveu sobre seu último livro Solo. Ressalta 

que Cida não o conhecia e, por isso, discorreu sobre a sua literatura e não sobre as 

peculiaridades autor. O que deixa claro o constante prazer de ser o seu personagem. E 

                                                 
15 http://twitter.com/juremir  
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também a intenção de mostrar aos leitores gaúchos, que não tiveram acesso ao jornal 

Rascunho (onde a resenha foi publicada), um texto sobre ele mesmo. 

 

 

5.2.5. A poética da crítica e da polêmica 

 

“Eu não acho, eu afirmo”. 
Pedro Collor 

 

 

Uma das liberdades da qual o jornalista pode gozar na crônica, é a liberdade. 

Tanto a liberdade textual como a de opinião. Deste modo, ele pode expressar suas ideias 

e defender suas ideologias: “Se o discurso do comentário jornalístico coloca uma 

problematização, não desenvolve um ato de persuasão que, ao final da argumentação, 

revele o ponto de vista do argumentador e permita ao leitor ou ouvinte tomar partido” 

(CHARAUDEAU, 2006, p.183).  

Um e-mail enviado pelo presidente do Sindicato Rural de São Gabriel e vice-

presidente da Farsul, Tarso Teixeira, sobre as ruminações rurais de Juremir é sobre o 

que trata a Palavra de ruralista (ANEXO C). Em três linhas, o jornalista apresenta as 

considerações do ruralista. Nada de comentários, nada de ironia sobre o que o colocado. 

Juremir não se manifesta. Dar direito de resposta ao senhor Teixeira é um dos princípios 

do jornalismo comprometido com a sociedade, e assim se fez nessa crônica. Os 

jornalistas de opinião têm “direito a um engajamento pontual (...) que depende de uma 

moral social que se baseia em critérios de ordem humanitária, (...), além disso, em sua 

apresentação, o engajamento é submetido à interpelação do cidadão” (CHARAUDEAU, 

2006, p.182-183). O tom de ironia fica a cargo do ruralista, que diz que é graças a uma 

alimentação protéica que cérebros como o de Juremir funcionam tão bem. 

“Não é suficiente descrever; é preciso julgar. Mas é necessário distinguir graus 

de subjetividade ao julgamento. (...) ainda que expresso de modo pessoal, deve ser 

apoiado em argumentos sólidos” (VANOYE, 2003, p.113-114). Em A grande mamata 

(ANEXO D), o discurso do jornalista aparece dessa forma. Em uma reação à crítica de 

um ruralista, exposta na crônica do dia anterior, dados e citações são apresentados para 

corroborarem tudo o que foi escrito em outras crônicas do mesmo tema: “Os elementos 

críticos subjetivos podem se seguir aos elementos descritivos ou estar interligados com 
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eles” (p.118). Polemista, não poupa acusações e alfinetadas aos que defendem as 

políticas de incentivo econômico aos que vivem do agronegócio. Apontando que não é 

de hoje que os ruralistas querem se aproveitar do Governo para conseguir benefícios.  

BELTÃO apud MELO (2003) descreve essa produção textual como sendo a crônica 

analítica, “os fatos são expostos com brevidade e logo dissecados objetivamente” 

(p.157).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 “O melhor do jornalismo é a paixão; o pior, a 
subserviência. O melhor da literatura é a 

criação radical; o pior: a lista dos mais 
vendidos”. 

Juremir Machado da Silva 
 

 

A missão de designar o papel da literatura no texto jornalístico, proposta desta 

pesquisa, está cumprida. Por meio da análise do discurso das crônicas de Juremir 

Machado da Silva foi demonstrada a construção das formas da informação 

representadas através de marcadores literários. 

Essa arte de contar histórias que é o jornalismo tem muita identificação com a 

literatura, daí a finalidade deste estudo no sentido de descobrir e registrar esse caminho 

peculiar e fascinante que é a crônica. A importância desta pesquisa para a comunidade 

acadêmica está no estudo da contextualização do cotidiano por meio da análise do 

discurso da crônica jornalística e a definição dos elementos literários que estão 

estampados na construção escrita opinativa. A percepção de novos rumos do estudo da 

criação textual no jornalismo valida a temática apresentada aqui.  

A escolha de Juremir Machado da Silva como cronista analisado também veio para 

contribuir para o referencial teórico deste jornalista da contemporaneidade. Durante a 

pesquisa feita sobre Juremir, houve a dificuldade de encontrar materiais acadêmicos que 

contassem sua trajetória. Mesmo sendo figura presente em documentos de pesquisa e estudo 

da área da comunicação, onde suas citações e linhas de pensamento são referenciadas, 

existe a carência de dados mais detalhados de quem é, sobre sua vida pessoal e profissional 

e que direcionem para a sua área de atuação e investigação jornalístico-literária. O que é 

importante para quem é também reconhecido como um dos pesquisadores mais influentes 

do universo midiático no Rio Grande do Sul. O referencial teórico criado aqui sobre esse 

jornalista, foi baseado em entrevistas e depoimentos concedidos a meios de comunicação e 

em informações de conhecimento da pesquisadora. 

Sob a luz da Análise de Discurso Francesa, descobriu-se aqui que a linguagem é 

o que produz a intenção do texto e que, na crônica isso é uma observação mais que 

pertinente porque nela tudo é intenção, seja a de informar, discutir, julgar ou entreter. O 

autor é quem imprime diretamente essa característica à crônica, que concilia informação 

séria com um texto de leitura prazerosa.  
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As marcas literárias que o autor imprime no cronismo nortearam o foco deste 

estudo. Foram encontrados os sinais linguísticos que o jornalista retira da literatura para 

dar corpo e alma para o seu texto opinativo. Elencou-se nesse estudo a partir da leitura e 

análise das crônicas modelos, uma série de elementos, tais como: 

 

� escrita romanceada/dramatizada da notícia, como objetivo de torná-la 

mais real ao leitor 

� referência a outros fatos/acontecimentos/notícias (flashback) para 

contextualização do tema  

� utilização de personagens (reais ou fictícios) mesmo quando se 

emprega a linguagem jornalística  

� abertura da participação do leitor com sua a palavra/opinião no 

espaço da crônica  

� emprego da linguagem emotiva/subjetiva a fim de tocar o leitor e 

promover-lhe sensações 

� total uso da pessoalidade (vivências do autor) proporcionando uma 

intimidade 

� autor como personagem 

� uso do discurso metafórico aproximando a temática relatada da 

realidade de quem a lê 

� linguagem pitoresca/épica/irônica que impressiona  

� interpretação do cotidiano 

� vasto emprego de citações, letras de músicas e frases históricas  

� diálogo com o leitor e com a sociedade  

� apresentação de uma musa como a mulher a que dedica seus escritos 

e que é um personagem recorrente  

� os cronistas, em sua maioria, defendem um ponto de vista ou opinião, 

e são reconhecidos por isso 

� crítica e argumentação textual 

� engajamento social, político e cultural 

 

A crônica é o único estilo jornalístico em que o profissional pode se expressar de 

forma crítica e comentada através de uma realidade recriada. Ela é um somatório de 
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pesquisa, seleção e inspiração: o lado informativo da notícia aliado ao narrativo da 

literatura.  E é o caráter literário que a crônica adiciona ao jornalismo, fazendo uso de 

uma linguagem leve que envolve ainda poesia, lirismo, comparações e fantasia, que 

foram estudadas aqui.  

A partir do material teórico, metodológico, analítico e bibliográfico constou-se 

aqui uma pesquisa que teve o cuidado de apresentar a linguagem jornalística como 

aberta e dinâmica, a defesa do texto jornalístico bem elaborado e que prima pela 

informação sem deixar de lado o caráter da boa leitura. O esforço em projetar um 

trabalho que abrangesse o que o jornalismo e a literatura têm de mais belo e mágico foi 

obtido, o conhecimento e a criatividade estiveram sempre focados aqui.  

A busca pelos marcadores literários encontrados no texto jornalístico que é a 

crônica, teve a ação implícita de valorizar esse gênero tão rico de ensinamentos e de 

linguagem. A crônica nada mais é do que um texto bem construído que divide entre 

suas linhas um labirinto jornalístico-literário que o cronista constrói para o leitor se 

perder na multiplicidade de caminhos, e que ele mesmo (o autor) cruza várias vezes o 

mesmo caminho e se encontra com os seus leitores. 
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ANEXO A - Os últimos comunistas [15/setembro/2009] 

 
ANEXO B – Nada casta [16/setembro/2009] 
 
ANEXO C - Palavra de ruralista [17/setembro/2009] 

 
ANEXO D – A grande mamata [18/setembro/2009] 
 
ANEXO E – Doutor honoris causa [19/setembro/2009] 
 
ANEXO F – Mulheres empreendedoras [20/setembro/2009] 
 
ANEXO G – Algumas metáforas [21/setembro/2009] 
 
ANEXO H – Escritor maldito [22/setembro/2009] 
 
ANEXO I – Ser ou não ser [23/setembro/2009] 
 
ANEXO J – Um bom patrono [24/setembro/2009] 
 
ANEXO L – Histórias da meia-noite [25/setembro/2009] 
 
ANEXO M – Memórias precoces [26/setembro/2009] 
 
ANEXO N – Um Ovni em Palomas [27/setembro/2009] 
 
ANEXO O – Todos iguais [28/setembro/2009] 
 
ANEXO P – Criador e criatura [29/setembro/2009] 
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