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RESUMO 
 

 

Nossa pesquisa tem como objetivo geral investigar o espaço do gênero ―crônica‖ 

dentro do jornal impresso de Mossoró/RN. Para atender a este propósito, 

propusemos dois objetivos específicos: apontar se os jornais impressos de 

Mossoró/RN mantêm o gênero ―crônica‖ em suas páginas determinando a sua 

regularidade e caracterizar como se configura o espaço destinado para este gênero 

dentro do jornal impresso. Esta investigação será fundamentada numa pesquisa 

bibliográfica baseada em Beltrão (1960), Costella (1984), Sousa (2001), Lustosa 

(2004), entre outros, para tratar do Jornalismo Impresso e em Silva (2012) Melo 

(2003), Sá (1992), Lopes (2010), Moisés (1978), Pereira (2004), Neiva (2005), 

Cândido (1992) e Beltrão (1980) para tratar do gênero ―crônica‖. De acordo com os 

objetivos traçados, nossa pesquisa terá como metodologia a análise de conteúdo. O 

corpus de nossa investigação compreendeu a coleta de 78 edições impressas 

durante o mês de julho/2013 nas três empresas de comunicação: O Mossoroense, 

Gazeta do Oeste e Jornal de Fato. Como não há publicação do jornal impresso às 

segundas-feiras, contabilizamos 26 edições por empresa. Adiantamos que o 

resultado da nossa investigação desmistificou nossa hipótese inicial, pois 

achávamos que com a urgência das redações dos jornais, que exigem mais 

objetividade na feitura da notícia, o espaço dado à crônica seria comprometido. No 

entanto, adiantamos que dos 78 jornais investigados, constatamos a incidência de 

82 crônicas.  

 
 
 
Palavras - chave: Crônica. Jornalismo. Jornal Impresso. 
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RESUMEN 
 

 

Nuestra pesquisa tiene por objetivo general investigar el espacio destinado a la 

crónica en el periodismo impreso de Mossoró/RN. Para atender a este propósito, 

propusimos dos objetivos específicos: Señalar si los periódicos de Mossoró 

mantiene la crónica en sus páginas determinando su regularidad y caracterizar como 

se configura el espacio destinado para este género dentro del periódico. Esta 

investigación será apoyada en una pesquisa bibliográfica basada en Beltrão (1960), 

Costella (1984), Sousa (2001), Lustosa (2004), entre otros, para tratar del 

Periodismo Impreso y en Silva (2012) Melo (2003), Sá (1992), Lopes (2010), Moisés 

(1978), Pereira (2004), Neiva (2005), Cândido (1992) y Beltrão (1980) para tratar del 

género ―crónica‖. De acuerdo con los objetivos trazados, nuestra pesquisa tendrá 

como metodología el análisis de contenido. El corpus de nuestra pesquisa ha 

comprendido la recolección de 78 ediciones impresas durante el mes de julio/2013 

en las tres empresas de comunicación: O Mossoroense, Gazeta do Oeste e Jornal 

de Fato. Como no hay publicación del periódico a los lunes, contabilizamos 26 

ediciones por empresa. Adelantamos que el  resultado de esta investigación 

desmitificó nuestra hipótesis inicial, pues creíamos que con la urgencia de los 

ambiente de trabajo que exigen más  objetividad en la producción de la noticia, el 

espacio dado a la crónica sería comprometido. Sin embargo, adelantamos que de 

los 78 periódicos investigados, constatamos la incidencia de 82 crónicas.  

 
 
 
 
Palabras - clave: Crónica. Periodismo. Prensa escrita. 
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INTRODUÇÃO  

 

A crônica foi um instrumento fundamental para a consolidação do jornalismo 

informativo estético no Brasil, surgido no final do século XIX, através do jornalista 

João Paulo Alberto Coelho Barreto, o João do Rio, (MOTTA, 2002) e, conforme 

observamos, teve participação nos folhetins e jornais mossoroenses dos últimos 

séculos e início deste. Durante esse período, a crônica sobreviveu às mudanças, 

técnicas, estéticas e diacrônicas do jornalismo brasileiro que atravessou ainda três 

períodos: do Jornalismo Informativo Utilitário (1920 a 1960), do Jornalismo 

Interpretativo (1960 a 1970) e do Jornalismo Plural (atualmente).   

Diante disso e depois de percebermos os poucos trabalhos desenvolvidos 

sobre este tema em nossa universidade (Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte), passamos a questionar: Qual o espaço dado ao gênero ―crônica‖ dentro do 

jornal impresso de Mossoró/RN? Trabalhamos numa hipótese de que a urgência das 

redações, que exigem mais objetividade na feitura da notícia, tenha limitado o 

espaço da crônica, uma vez que, segundo Pereira (2004) não há mais lugar para o 

literário no jornalismo moderno. A necessidade pragmática de informar com maior 

rapidez que se concretiza, sobretudo, com a ascensão da internet e suas novas 

mídias, parece tornar a crônica menos necessária dentro do jornal impresso, ainda 

que ela pudesse ser uma alternativa para tornar este veículo mais opinativo e 

analítico, tornando-o novamente competitivo frente ao surgimento irreversível da era 

digital. 

Identificada a nossa questão de pesquisa e na tentativa de comprovar ou 

desmistificar a nossa hipótese, atribuímos como objetivo geral investigar o espaço 

do gênero ―crônica‖ dentro do jornal impresso de Mossoró/RN. Para atender a este 

propósito, determinamos dois objetivos específicos: apontar se os jornais impressos 

de Mossoró (O Mossoroense, Gazeta do Oeste e Jornal de Fato) mantêm o gênero 

―crônica‖ em suas páginas determinando a sua regularidade e caracterizar como se 

configura o espaço destinado para este gênero dentro do jornal impresso. 

A fim de corresponder a estas expectativas, nosso trabalho se materializa 

em três capítulos. No primeiro, apresentamos um panorama histórico do jornal, 

desde a sua pré-história com as indicações de algumas das primeiras tentativas de 

comunicação até os jornais manuscritos, o nascimento da Imprensa e a 
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modernização do jornal. Este capítulo se fez necessário tendo em vista que o jornal 

impresso é o nosso lugar de pesquisa. 

No segundo capítulo, intitulado ―A crônica: história, conceitos e brasilidades‖, 

achamos pertinente delinear o percurso deste gênero, apontando, desde o seu 

surgimento às concepções que antecedem a sua definição atual - o que nos leva ao 

folhetim e a seus vários precursores - passando pela sua entrada e recriação no 

Brasil até o seu surgimento com o jornalismo impresso do Rio Grande do Norte. 

Também apontamos sua arqueologia, sua relação com outros gêneros. 

No terceiro e último capítulo, apresentamos a análise do nosso lugar de 

pesquisa, os jornais impressos de Mossoró/RN, com o objetivo de verificarmos a 

ocorrência do nosso objeto de pesquisa: a crônica. Assim, discorremos sobre os 

procedimentos metodológicos, a descrição do processo de análise dos conteúdos e 

dados dos três jornais pesquisados, culminando com as considerações finais. 
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CAPÍTULO I. A COMUNICAÇÃO DOS HOMENS – DAS EXPRESSÕES AO PAPEL 

 

Neste capítulo, apresentaremos um panorama histórico do jornal, desde a 

sua pré-história com as indicações de algumas das primeiras tentativas de 

comunicação até os jornais manuscritos, o nascimento da Imprensa e a 

modernização do jornal. Dividiremos esta parte nos seguintes momentos: O 

jornalismo: da pré-história à rotativa; O jornal no Brasil; O jornal no Rio Grande do 

Norte e As fases do jornalismo moderno e sua relação com a literatura. Este capítulo 

se faz necessário tendo em vista que o jornal impresso é o nosso lugar de pesquisa. 

 

1.1 O jornalismo: da pré-história à rotativa 

 

A comunicação é algo inerente ao homem. Desde sempre, ele procurou 

formas de se comunicar, registrando seja oralmente ou através de símbolos, sinais 

ou qualquer outro signo, os acontecimentos mais importantes daquele de sua 

trajetória. De acordo com Beltrão (1960), os registros mais antigos já decifrados que 

remeteria a uma pré-históricos da comunicação, são a inscrição gravada por Yu, o 

Grande, sobre o monte Heng-Chan, registrando o cataclismo do dilúvio, de 2.200 

a.C. e o Mármore de Paros encontrado no século XVI, no qual consta o dia a dia da 

fundação de Atenas (Grécia). Ainda segundo o autor, há muitas representações 

comunicativas que se julgam conter informações jornalísticas, sobretudo entre os 

fragmentos arqueológicos, dentre eles, os encontrados nas runas Maias, na ilha de 

Páscoa, nas inscrições misteriosas de Altamira (Espanha), na Lagoa Santa, em 

Minas Gerais ou no rio das Mortes, no estado de Mato Grosso.  

De acordo com Costtela (1984) na história nada é improviso. Ele defende 

que a trajetória dos meios de comunicação se inicia a partir do momento em que um 

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

tarde, com o surgimento da linguagem. Sousa (2001) acredita que o homem sempre 

procurou se comunicar com os semelhantes, principalmente pela necessidade de 

sobrevivência e de transmitir uma herança cultural. Beltrão (1960) avança ainda 

mais nas possibilidades de um jornalismo rudimentar, compreendendo compor-se 

ele de todas as formas de comunicação que tinham como objetivo registrar as 

ocorrências de cada tempo.  
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A verdade, entretanto, é que ‗até onde chega a nossa penetração na 
antiguidade, lá encontramos – em pedra, pau, metal, barro, concha, fibra, 
pele e papel – o jornal, isto é, a informação rudimentar de algum 
acontecimento contemporâneo, conservado pelos símbolos. (BELTRÃO, 
1960, p. 18) 

 
 

Este autor faz ainda referência a duas situações que remeteria a possíveis 

registros pré-históricos do jornalismo. Uma é que Voltaire cita a existência de jornais 

na China desde os tempos imemoriais e, a outra, mesmo sem documentos 

comprobatórios, seria a comemoração do milenário da Gazeta de Pequim (―King 

Pao‖) em 1908. ―Também no Egito, no ano de 1750 a.C., teria existido um diário 

oficial, no reinado de Toutmés II, impresso em papiro, além da constante circulação 

de jornais satíricos‖ (BELTRÃO, 1960, p. 16). 

Sousa (2001) lembra que a historiografia de acontecimentos vividos 

floresceu na Grécia antiga. Um dos exemplos utilizado por ele é a História da Guerra 

do Peloponeso, de Tucídides. Na Roma antiga, a informação foi muito bem utilizada 

em favor da fundação do império. Beltrão (1960) explica que durante séculos, o 

Grande Pontífice fazia um resumo dos principais fatos do ano e os escrevia em 

tábuas brancas para expô-las no muro de sua casa. Estes resumos noticiários 

arcaicos eram chamados de Album. Com o tempo, a necessidade de expansão da 

informação transformou os anais dos pontífices nas chamadas Actae Publica. O 

autor destaca que coube ao César a tarefa de dar um passo adiante. O imperador 

determinou que as informações do Senado e de interesse público, fossem 

resumidas diariamente no que ele chamou de Acta Diurna, que ficavam expostas no 

Fórum.  

Para Sousa (2001) as Actae talvez sejam as antepassadas dos jornais que 

conhecemos hoje. Na Idade Média, segundo Beltrão (1960) houve uma regressão 

na forma de noticiar os fatos. As formas então modernas de comunicação são 

deixadas de lado passando a ser utilizado o ―boca a boca‖, a poesia, os cantos e os 

jograis. É nesta época que florescem as crônicas. ―As relações de factos importantes 

saíam da pena dos cronistas. As crónicas eram copiadas à mão e remetidas aos 

nobres, aos eclesiásticos e a outras personalidades importantes‖ (SOUSA, 2001, p. 

19). No Renascimento, a necessidade de uma comunicação entre comerciantes e 

navegadores consubstanciou as folhas escritas à mão. ―Entre essas publicações, 

figuram os Avvisi venezianos, as News Ietters inglesas do século XIII e os Ordinari 

Zeitungen dos mercadores alemães.‖ (BELTRÃO, 1960, p. 18). 
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A criação da tipografia foi fundamental para a construção do jornal que 

conhecemos hoje. Mas este fenômeno constitui-se apenas como um entre tantos 

acontecimentos que se somaram na história do homem e na concepção de jornal 

que conhecemos. Observamos em nossas leituras que embora usemos o termo 

―imprensa‖ como designação coletiva dos veículos de comunicação que exercem o 

jornalismo e outras funções de comunicação informativa, a criação da prensa pelo 

alemão Johannes Gutenberg, em 1439, não determinou o surgimento do jornalismo. 

De acordo com Costella (1984) o jornal impresso é o resultado da soma de duas 

experiências: a da impressão tipográfica e a do jornalismo realizado anteriormente 

de forma manual. Ele enfatiza que se passaram pelo menos 150 anos da criação da 

prensa tipográfica até a impressão dos primeiros jornais. De acordo com este autor, 

os tipógrafos geralmente imprimiam livros, mas em algum momento começaram a 

publicar folhas volantes conhecidas como ―relações‖. Estes ―folhetins de notícias‖ 

eram produzidos de forma manual e tinham como finalidade destacar fatos 

extraordinários como os desastres naturais, a morte de um rei ou o início ou término 

de uma guerra. A ausência de regularidade não fazia das relações impressas um 

jornal, segundo Costella (1984), mas isso se resolveu quando os seus produtores 

passaram a se apoiar nos correios que segundo Beltrão (1960), por essa época, já 

obedeciam a uma periodicidade. 

A partir do século XVII, a imprensa se espalha por toda a Europa, mas há 

uma grande controvérsia a respeito de qual teria sido o primeiro jornal impresso do 

mundo. Percebemos porém, que a maior dificuldade de uma definição deste assunto 

está na interpretação já que, de acordo com Costella (1984), alguns historiadores 

indicam o mesário Noviny Poradné Celého Mesice Zari Léta 1597 (Jornal Completo 

do Mês Inteiro de Setembro de 1597), editado em Praga por Daniel Sedltchansky, 

como sendo o estreante impresso, enquanto outros, sugerem que o primeiro jornal 

impresso teria sido o semanário Nieuwe Tijdinghen, criado por Abraão Verhoeven na 

Antuérpia, em 1605. Em 1622, surge na Inglaterra o Weekly News. Em 1611, 

aparece o Mercure Français. Na Itália, os primeiros impressos aparecem em 1636, 

na região da Florença. No ano de 1638, em Cambridge, Mass., Stephen Daye 

instala uma impressora. ―É também nesse século, exatamente em 1644, que Milton 

publica a sua Aeropagítica, que é a primeira defesa sistemática da liberdade de 

imprimir‖. (BELTRÃO, 1960, p. 19). 
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Na América, os primeiros jornais surgiram nas colônias britânicas. O 

―Pubblick Occurrences Both Forreign and Domestick” é fundado em 25 de setembro 

de 1690 em Boston (EUA). Na América espanhola, o primeiro jornal nasceu no 

México. O Gaceta de México foi inaugurado em 1º de janeiro de 1722, por Juan 

Ingnácio Castorene Y Ursúa. Na América portuguesa, isso só vai acontecer quase 

um século depois, em 1808, com o advento da coroa portuguesa para o Brasil. 

(COSTELLA, 1984). 

Sousa (2001) relata que, até o início do século XIX, a evolução técnica da 

indústria gráfica caminhou a passos lentos, mas isso mudou com a invenção da 

rotativa de Koenig em 1812. Após este avanço técnico, outros fatores importantes 

foram o triunfo do liberalismo e a influência das várias revoluções ocorridas na 

Inglaterra, França e América. Estas mudanças inauguraram um período de liberdade 

de expressão e possibilitaram a difusão dos jornais pelo Ocidente. 

 

1.2 O jornal no Brasil 

 

Quando o Brasil conheceu o seu primeiro jornal impresso, a imprensa, 

segundo Lustosa (2004), já existia no mundo há pelo menos 200 anos. De acordo 

com ela, embora a colônia fosse a ―menina dos olhos‖ de Portugal, era um dos 

únicos lugares do mundo que não tinha palavra impressa, universidades, fábricas ou 

outros meios de desenvolvimento. Essa limitação não estava na falta de 

empreendedorismo dos que viviam por aqui, pelo contrário, era uma imposição dos 

próprios colonizadores. Costella (1984) conta que, por duas vezes, tentaram 

implantar a tipografia no Brasil durante século XVIII. A primeira foi no Recife, não se 

sabe por quem, pois até isso o governo português tratou de apagar. A segunda foi 

creditada a Antonio Isidoro da Fonseca e teria acontecido em 1746. Este português 

que, acreditava-se ter vindo para o Brasil fugindo dos credores em Portugal, só 

conseguiu imprimir quatro trabalhos, até que a Ordem Régia de 10 de maio de 1747, 

vinda de Lisboa, mandou confiscar seus equipamentos. 

Lendo Lustosa (2004) observamos que no Brasil também existe uma 

divergência sobre qual teria sido o primeiro jornal impresso: se o Correio Brasiliense, 

lançado em junho de 1808, mas impresso na Inglaterra, ou se A Gazeta do Rio de 

Janeiro, jornal oficial do império, lançado três meses depois em solo brasileiro com a 

chegada da coroa portuguesa. Porém, ainda guiados pela leitura desta autora, 
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observamos que além de não existirem equipamentos tipográficos na colônia antes 

da chegada de Dom João VI, Hipólito José da Costa morava na Inglaterra não por 

opção, mas porque estava exilado fugindo das punições do Santo Ofício. Lustosa 

(2004) registra que o jornalista nascido na colônia de Sacramento, hoje Uruguai, e 

que viveu no Rio Grande (do Sul), havia ficado preso por três anos em Portugal 

submetido à inquisição. O desentendimento com a Igreja se deu devido ao contato 

que o jornalista teve com a maçonaria durante viagem a Londres.  

Mas essa perseguição desenfreada da coroa portuguesa sobre a liberdade 

criativa dos brasileiros não impediu o surgimento de alguns informativos que 

circulavam, mesmo ainda escritos à mão. Beltrão (1960, p. 19) lembra que os 

residentes no Brasil, assim como em outras nações, também apelaram para a 

informação e a sátira verbal, a folha volante e o pasquim. ―Nos tempos mais 

remotos da colonização, era dos púlpitos das igrejas que se utilizavam os letrados 

oradores sacros para transmitir notícias e conselhos à comunidade‖. O autor conta 

ainda que as feiras, os senados das câmaras, portos e armazéns eram usados 

como centros divulgadores. Outro instrumento que se utilizava com frequência era 

o pasquim, uma espécie de panfleto difamador e satírico que era afixado em 

qualquer lugar e, às vezes, deixado por baixo das portas dos moradores.  

A comunicação oficial, no entanto, era realizada de maneira rudimentar, 

seguindo a tradição medieval, como explica Beltrão (1960, p. 19) 

 
 
As notícias oficiais eram transmitidas por bandos, dos quais eram 
incumbidos comandantes e capitães-mores, com acompanhamento de 
alguns soldados e tambores. Para o interior, seguiam bandeiras e tropas e, 
de engenho a engenho, de povoação a povoação, as notícias corriam pela 
bôca dos capitães do mato, dos tropeiros e mascates — como na Idade 
Média pela voz dos jograis. 
 

 
É somente com a chegada de Dom João VI em 1808 ao Brasil, momento 

em que transferiu a coroa fugindo da invasão napoleônica, que, de acordo com 

Costella (1984, p. 88), se começa a produzir jornais impressos por aqui. ―Com uns 

prelos desembarcados dos porões da nau ‗Medusa‘, no Rio de Janeiro, D. João 

instituiu, por Decreto de 13 de maio de 1808, a Impressão Régia‖. Foi nessa oficina, 

lembra o autor, que lançaram em 10 de setembro daquele ano, a Gazeta do Rio de 

Janeiro tendo como redator o frei Tibúrcio José da Rocha, marcando o surgimento 

da Imprensa Oficial. O segundo jornal brasileiro, intitulado: ―Idade d‘Ouro do Brazil‖ 
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ainda segundo Costella (1984), só seria impresso em 1811, na Bahia. Lustosa 

(2004) afirma que os brasileiros se dividiram na leitura desses dois periódicos 

durante 14 anos até o grito da independência em 1822.   

 

1.2.1 O Rio Grande do Norte: 180 anos de notícias 

 

a) Natal, onde nasce o jornal potiguar 

No Rio Grande do Norte (RN), os jornais impressos que se tem 

conhecimento foram todos forjados depois da independência do Brasil (1822). De 

acordo com Neto (2004) o primeiro jornal publicado no estado potiguar foi O 

Natalense, fundado em 1832, pelo padre Francisco de Brito Guerra. O segundo, 

conforme Correia (2007) foi O Recreio, primeiro órgão de imprensa do RN com 

caráter literário.  

Embora fosse um projeto particular, desde as primeiras publicações, Neto 

(2004) comenta que O Natalense destinava espaço para os editais, decretos, 

circulares e resumos de expediente do governo provincial. Por conta desse perfil, 

era confundido por muitos como sendo o jornal oficial do Estado. Este autor explica 

que com o fim desse veículo em 1837, o governo provincial continuou publicando 

seus documentos em outros jornais particulares, também de vida curta, entre eles 

O Progressista, O Riograndense, O Constitucional, A Reforma e o Correio do Natal.   

Depois de O Natalense, uma série de outros jornais foram sendo criados 

em Natal, embora apenas alguns tenham sobrevivido. São eles: A Tesoura (1933), 

O Publicador Natalense, (1840), Argos Natalenses (1851) – primeira imprensa 

políticopartidária, O Já-Guarari e O Fagote (1852), A Liberdade (1856), O Rio 

Grande do Norte (1856), O Progressista (1862) – ex-Rio Grande do Norte, O Rio 

Grandense (1866) – ex-Progressista, O Conservador (1869), Gazeta do Natal 

(1888), Dous de Dezembro (1859), Correio Natalense (1862), Liberal do Norte 

(1866), Liberal (1872), A Liberdade (1885), A Reforma (1879), Diário de Natal 

(1893), Gazeta do Comércio (1901), A Imprensa (1914), A Opinião (1919), outro 

Diário de Natal (1924) - e futuramente A Ordem (1933), Combate (1923), Rebate 

(1927), Folha do Povo (1927), Jornal do Norte (1922), Jornal da Noite (1925), A 

Tarde (1931) e A Razão (1933). Em 1946, houve um surto de jornais os quais 

podem ser destacados, O Democrata, A Notícia, O Jornal, A Ordem e Diário. 

(CORREIA, 2007, p. 70 - 71) 
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São vários os autores que dedicam grande atenção ao jornal A República. 

O periódico, segundo Neto (2004) foi lançado em 1º de julho de 1889, por Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão, com o objetivo inicial de defender os interesses 

do Partido Republicano. Em 1847, ainda conforme este autor, o então vice-

presidente do Rio Grande do Norte, João Carlos Wanderley, no exercício da 

presidência da Província, havia sancionado uma lei de autoria da Assembleia 

Legislativa Provincial autorizando a liberação de quantia necessária para a compra 

de uma tipografia. Todavia, a Imprensa Oficial do RN só nasceria mesmo na virada 

do século com A República que além de se opor à monarquia, tornou-se o órgão 

oficial do governo republicano. Morais (2004, p. 4) lembra também que este órgão 

de imprensa se tornou ainda um poderoso instrumento político do Estado: 

 

 
Todos os governadores e presidentes do Rio Grande do Norte, pouco 
depois da proclamação da República até a explosão da Revolução de 
1930, foram, à exceção do médico Pedro Velho, Bacharéis formados na 
Faculdade de Direito do Recife, despachados, sem exceção, da redação 
de ―A República‖ para assumir o principal cargo Executivo do Estado.  
 

 
Para mostrar a dimensão política e a força do jornal A República, Morais 

(2004) fez uma lista dos governadores do Estado que passaram por sua redação:  

Pedro Velho de Albuquerque Maranhão (1892-895); Joaquim Ferreira Chaves 

(1896-1900); Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão (1900-1904); Manuel 

Moreira Dias (1906-1907); Augusto Tavares de Lira (1904-1906); Antônio José de 

Melo e Souza (1907-1908); Alberto Maranhão (1908-1913); Joaquim Ferreira 

Chaves (1914-1920); Antônio José de Melo e Souza (1920-1923); José Augusto 

Bezerra de Medeiros (1924-1928) e Juvenal Lamartine de Faria (1928-1930). 

Porém, como disse anteriormente este autor, o poder de A República acaba 

com o fim da República Velha e a revolução de 1930. Um fato curioso sobre o 

jornal, segundo Neto (2004), é que em 1935, durante a Intentona Comunista, 

movimento liderado pelos tenentes das forças armadas que só durou três dias, 

suas máquinas deram vida ao primeiro jornal comunista do RN. A folha chamava-

se: A Liberdade. Depois disso, nos anos 1960, durante o governo Aluízio Alves, A 

República deixa de circular, só voltando 12 anos depois. Em 1987, no governo 

Geraldo Melo, o periódico parou novamente, sendo reaberto em 1989, para 

comemorar um século de existência. Deixou de circular definitivamente em 1991, 
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quando já era apenas uma folha de quatro páginas que servia de capa e 

contracapa do ‗Diário Oficial‘ (NETO, 2004, p. 9).  

Ainda sobre a trajetória da imprensa potiguar, este autor faz referência aos 

jornais independentes do jornalista Anchieta Fernandes: O Popular (1953), O 

Juvenil (1955), Juventude (1960), Lolita (1987-1990), Projeto (1970-1987) A 

Margem (1986), As Menininhas (1990). Contudo, durante estes 181 anos de 

jornalismo no RN, apenas dois destes jornais fundados em Natal antes dos anos 

2000, conseguiram progredir. O primeiro foi O Diário, primeiro jornal diário do 

Estado, fundado em 18 de setembro de 1939, por Valdemar Araújo, Aderbal de 

França, Djalma Maranhão e Rivaldo Pinheiro, e que mais tarde ficaria conhecido 

como Diário de Natal após ser comprado pelo Grupo Associados, do magnata Assis 

Chateaubriand. O periódico fechou após circular por 73 anos ininterruptos. O outro 

foi o jornal Tribuna do Norte, fundado em 24 de março de 1950, pelo então 

deputado federal Aluízio Alves e que é hoje o maior do Estado1. Além dele, estão 

em circulação na capital o Jornal de Hoje, Novo Jornal e o quinzenal Jornal 

Metropolitano, todos surgidos a partir deste século.  

 

b) Mossoró: o jornalismo de resistência 

O jornalismo impresso de Mossoró/RN como empreendimento do advogado 

Jeremias da Rocha Nogueira. Ele fundou em 1872 o jornal O Mossoroense, em 

circulação desde então, embora com diversas interrupções ao curso desses mais 

de 140 anos de história (O MOSSOROENSE, 2012). De acordo a Associação 

Nacional de Jornais, o jornal O Mossoroense é o terceiro jornal mais antigo em 

circulação do Brasil2, depois de O Diário de Pernambuco (Recife – PE, 1825) e do 

Jornal do Commercio (Rio de Janeiro – RJ, 1827). Posteriormente a ele é que foi 

fundado O Estado de São Paulo (São Paulo – SP, 1875). 

Desde o primeiro exemplar, chamava a atenção seus editoriais que tinham 

como objetivo claro atacar as forças políticas conservadoras, sobretudo a igreja 

que, através do padre Antônio Joaquim Rodrigues, também se opunha ao trabalho 

da Maçonaria, entidade da qual Jeremias era integrante.  Dois pontos foram 

                                                             
1
 Disponível em: <http://www.romeudantas.com/2010/06/materia-especial-historia-do-jornal.html>.  Acesso em 

05/07/2013. 
2
 Disponível em:< http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/jornais-centenarios/>. Acesso em 

05/07/2013. 
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decisivos para a fundação do impresso: A eleição de 7 de setembro de 1872 entre 

Liberais e Conservadores, com a vitória questionável do segundo grupo, e o 

acirramento entre o idealizador do jornal e o padre Antônio Joaquim. Inclusive o 

periódico foi fundado um mês e dez dias depois da derrota dos liberais. Em sua 

primeira fase, que durou até 1876, o jornal O Mossoroense circulou como sendo um 

―Semanário, político, comercial, noticioso e litterário‖. (O MOSSOROENSE, 2012). 

Por ser o primeiro jornal da cidade e o terceiro em circulação mais antigo 

do País, O Mossoroense guarda em suas páginas a história de Mossoró/RN e do 

Brasil, estando presente em praticamente todos os grandes acontecimentos sociais 

e políticos desde 1987. É nele, por exemplo, que está registrada a invasão e 

expulsão do bando de Lampião em 1927, em Mossoró/RN, assim como, a única 

entrevista concedida pelo cangaceiro ―Jararaca‖ morto depois deste combate. A 

entrevista, realizada pelo professor Eliseu Viana, teve tanta repercussão que foi 

reproduzida pelo jornal O Estado de São Paulo. (O MOSSOROENSE, 2012). 

Ao longo dos seus mais de 140 anos, o jornal O Mossoroense atravessou 

muitas altas e baixas, abrindo e fechando diversas vezes. Segundo Escóssia 

(2010) a primeira fase deste periódico durou até o ano de 1876. Uma vez fechado, 

o periódico reapareceria 25 anos mais tarde em 1901. De acordo com O 

Mossoroense (2012), a segunda fase durou até 1919. Catorze anos mais tarde, em 

1933, Augusto da Escóssia volta a circular com o jornal, mas só conseguiu mantê-

lo até o ano seguinte. Depois disso, só voltaria em 1946, sob o comando de Lauro 

da Escóssia até 1964. Ele o reabriria 1970 e o comandaria até a sua venda, em 

1975, para o médico Jerônimo Rosado. Neste ano, segundo Escóssia (2010), o 

diário fica sob o comando da Editora de Jornais LTDA. O novo grupo, liderado 

pelos intelectuais da cidade, o sustenta até 1984, quando é fechado novamente. 

Desta vez, até O Estado de São Paulo lamenta. O jornal reabriria em 1985, sob o 

comando do médico Laíre Rosado, que o mantém vivo até hoje. (O 

MOSSOROENSE, 2012). 

No livro Cronologias Mossoroenses, Escóssia (2010) destaca os jornais 

que circularam no município após O Mossoroense. O primeiro citado por ele, é o 

jornal manuscrito século XIX, que começou a circular em 7 de janeiro de 1900. 

Tratava-se de um quinzenal que trazia em suas folhas um pedido a seus leitores 

que o devolvessem depois de lido. Em seguida, veio O Mensageiro (1904); A 

Tribuna (1915); O Nordeste (1916) de propriedade do jornalista José Martins de 
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Vasconcelos que o fez circular ininterruptamente até 1934; O Lábaro (1920); O 

Festeiro (1928) fundado por Raimundo Nonato e Lauro da Escóssia; O Caixeiral 

(1933), dedicado à classe comercial e o Jornal do Oeste (1954).  

Atualmente, além de O Mossoroense, Mossoró/RN possui outros dois 

jornais circulando diariamente, com interrupções apenas nas segundas-feiras. São 

eles: Gazeta do Oeste e o Jornal de Fato. Por sete anos, a cidade teve quatro 

jornais diários em circulação, sendo que em 2013, fechou as portas o Correio da 

Tarde de propriedade do ex-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), José Walter da Fonseca. O periódico, que também tinha uma 

redação em Natal, funcionava desde 20063. 

O Gazeta do Oeste surgiu em 1977, sob o comando do professor 

universitário, ex-vice-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) e ex-vice-prefeito de Mossoró/RN, Francisco Canindé Queiroz e Silva. De 

acordo com Gerson (2005), à época, Canindé Queiroz havia rompido politicamente 

com o grupo do então prefeito Dix-huit Rosado e encontrou no Jornal uma forma de 

se firmar politicamente. Conforme lemos neste autor, o jornal surgiu depois que 

Canindé e sua esposa, Maria Emília Lopes Pereira, instalaram em um antigo prédio 

industrial uma empresa de assessoria para atender as prefeituras da região Oeste 

e depois uma gráfica. Os dois teriam aproveitado esta estrutura e se apoiado nas 

questões políticas citadas anteriormente, para montar o Gazeta do Oeste. Em sua 

primeira fase, ainda segundo Gerson (2005) o periódico era um semanário, com 

cerca de 500 jornais impressos por edição, mas logo na década de 1980 passou a 

ser diário, sobrevivendo assim desde então. 

O Jornal de Fato foi fundado em 2000, pelo jornalista César Santos. Em 

sua primeira fase, que durou até o dia 28 de agosto de 2000, o jornal circulava uma 

vez por semana. A partir de 23 de maio de 2001, passou a ser impresso 

diariamente de terça-feira a domingo. Nove meses depois, deu início a mais uma 

etapa, dessa vez implantando a impressão em policromia na capa principal. Em 

2012, transformou o seu site em um portal de notícias, tornando-se o primeiro jornal 

de Mossoró/RN a manter uma redação exclusiva para o meio virtual. (CONTEXTO, 

2012).  

 

                                                             
3
Informação disponível em: <http://www.thaisagalvao.com.br/2013/06/28/correio-da-tarde-jornal-

fecha-as-portas-nesta-sexta-feira/>. Acesso em 30 ago. 2013. 
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1.3  O jornalismo moderno, suas fases e relação com a literatura  

Jornalismo e literatura sempre tiveram uma relação de proximidade no 

Brasil, chegando, por muito tempo, a se apoiar um no outro. Pelo menos é o que 

compreendemos quando estudamos o surgimento dos jornais e lemos Motta (2002) 

que diz que o jornal nasce literário. Lustosa (2004) registra que a maior parte dos 

jornais da virada do século XVIII para o XIX tinha um papel muito mais educacional 

do que noticioso. Neste sentido, ela explica que o Correio Braziliense, tinha o 

formato e o tamanho de um livro. ―Era assim o Correio Braziliense: cada número 

tinha cerca de 100 páginas e era dividido em sessões: política, comércio e artes, 

literatura e ciências, miscelânea e, eventualmente, correspondência‖ (LUSTOSA, 

2004, p. 15). No Rio Grande do Norte, registramos a relação jornalismo/literatura 

durante a primeira fase do O Mossoroense que era definido, segundo O 

Mossoroense (2012), como um ―semanário, político, comercial, noticioso e 

litetterário‖.  

Mayer (1992) lembra que os jornais foram amplamente explorados por 

grandes escritores que atuaram publicando crônicas, contos, poesias e até 

romances a partir dos folhetins. É o caso de José de Alencar que publicou O 

Guarani neste suporte em 1857 no Diário do Rio de Janeiro e até o francês 

Alexandre Dumas, pai, que, anteriormente, havia publicado nas mesmas 

circunstâncias o romance Le Capitaine Paul no jornal Le Siècle em 1838, trabalho 

que três meses depois, estaria sendo traduzido para o corte folhetinesco do Jornal 

do Comércio. Isso sem falar em Machado de Assis que também é citado por esta 

autora, por Cândido (1992) entre outros pesquisadores e foi, em nosso 

entendimento, quem mais soube utilizar o jornal a seu favor, publicando crônicas, 

ensaios, comentários e outros gêneros. 

Motta (2002) divide a formação do jornalismo brasileiro em cinco fases: 1) 

jornalismo literário: período compreendido do surgimento da imprensa no Brasil até 

o final do século XIX; 2) jornalismo informativo estético: entre o fim do século XIX e 

o término da Primeira Guerra Mundial; 3) jornalismo informativo utilitário: entre a 

primeira e a segunda grande guerra, até a década de 1960; 4) jornalismo 

interpretativo: dos anos 1970 até o final do século XX; 5) jornalismo plural que 

corresponderia à situação atual, inclusive com o boom das mídias digitais. Segundo 

ele, ―o jornalismo plural é o resultado de uma nova realidade nos meios de 

comunicação.‖ (MOTTA, 2002, p. 43). Este autor lembra ainda que o jornalismo 
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plural, dadas as particularidades marcadas pela ausência de estilo, se aproximaria 

do modelo de 1970, por ser também interpretativo. Esta definição nos leva a um 

gênero jornalístico que dialoga muito com a literatura: o Novo Jornalismo que, 

segundo Pena (2006), tem como ideia básica, pelo menos na concepção 

americana, é se distanciar do tom bege-pálido da imprensa objetiva. Ainda segundo 

ele, o manifesto deste gênero foi escrito por Tom Wolfe em 1973, embora o termo 

existisse desde o século XIX. ―Segundo o professor Carlos Rogé, o termo Novo 

Jornalismo apareceu pela primeira vez em 1887, mas foi usado de forma jocosa 

para desqualificar o britânico WT Stead, editor da Pall Mall Gazette.” (PENA, 2006, 

p. 52).  

Bulhões (2007, p. 9) observa que, no Brasil, registra-se uma trajetória rica 

de convivência entre o jornalismo e a literatura em tempos recuados ―e por mais 

que se imaginasse uma definitiva separação a partir dos anos 1950, novos e 

desconcertantes lances de aproximação entre os caminhos do jornalismo e da 

literatura têm se realizado em tempos mais recentes‖. Marques (2002, apud 

FRANÇA, 2008, p. 26) afirma que é distorcida e equivocada a visão do jornalista 

que pretende deixar o jornalismo subordinado à literatura, o que seria inconcebível 

nos tempos pós-modernos. 

 

Escrever jornalismo é produzir reportagem, notícia, artigo opinativo. 
Escrever literatura é navegar nos gêneros épico, lírico e dramático. Criar 
contos, romances, novelas, poemas (aqui já começa a complicação, pois 
para muitos teóricos, a poesia não é literatura), ou uma terceira via ainda é 
possível, um gênero híbrido, mescla de literatura e jornalismo: a crônica. 
(MARQUES, 2009, p. 11-12) 

 

Não é à toa que este autor fale sobre a crônica, uma vez que, segundo 

Chaparro (2008) a crônica é um gênero livre de classificações e, segundo Melo 

(2003) é eminentemente jornalística. Arnt (2002) diz que apesar de o jornalismo ter 

partido em direção a uma imprensa informativa, sobretudo a partir do século XX, o 

gênero folhetinesco continuou vivo e a crônica nunca deixou o jornal. A relação entre 

esse gênero e seu suporte, objeto de nossa pesquisa, foi o que nos motivou a 

realizarmos este trabalho. Compreendemos, a partir de nossas leituras, que a 

crônica contribuiu não apenas para a modernização da concepção da notícia 

jornalística, como também foi imprescindível para a construção e consolidação de 
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alguns dos maiores autores da literatura brasileira. É sobre este tema e estas 

questões que trataremos no próximo capítulo.  

 

 

 

CAPÍTULO II. A CRÔNICA: HISTÓRIA, CONCEITOS E BRASILIDADES  

 

Como a crônica é nosso objeto de pesquisa, achamos importante delinear o 

seu percurso, apontando, desde o seu surgimento, as concepções que antecedem a 

sua definição atual - o que nos leva ao folhetim e a seus vários precursores - 

passando pela sua entrada e recriação no Brasil até o seu surgimento com o 

jornalismo impresso do Rio Grande do Norte. Também apontaremos sua 

arqueologia e sua relação com outros gêneros. 

 

2.1  Do registro histórico à vida cotidiana 

 

A "Carta do Achamento do Brasil", escrita pelo escrivão da coroa 

portuguesa, Pero Vaz de Caminha em Porto Seguro (Bahia), entre 26 de abril e 2 

de maio de 1500, contando ao rei as impressões que teve da terra brasilis, é, de 

acordo com Sá (1992), a primeira referência da crônica no Brasil. Mesmo sendo 

um gênero plenamente definido no jornalismo brasileiro, como afirma Melo (2003), 

sua classificação é que tem despertado o interesse de diversos pesquisadores do 

jornalismo e da literatura. Talvez porque, de acordo com Chaparro (2008, p. 179), a 

crônica esteja inserida na classe de texto livre de classificação ―para em liberdade 

transitar entre jornalismo e literatura, entre narração e argumentação, entre 

realidade e ficção, entre emoção e poesia‖.   

Para Blynn-Avanosian (1993) é difícil definir crônica porque ela incorpora 

muitos elementos e técnicas de outros gêneros literários. Existem tantas maneiras 

de escrever a crônica quanto de pesquisá-la. Como exemplo disso, nos 

arriscaríamos em dizer que analisando as circunstâncias dos gêneros e suas 

especificidades, Pero Vaz não apenas inaugurou a crônica no Brasil, como 

também foi o responsável pelo primeiro registro do que seria chamado mais tarde 

de ―carta-crônica‖. Embora Silva (2012), criadora do termo, explique que este 

gênero discursivo seja tradicionalmente publicado em jornal, ela traz em sua 
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definição que a carta-crônica tem como propósito comunicativo relatar experiências 

vividas situadas no tempo e no espaço. Mas essa é apenas uma das faces deste 

gênero multifacetado que possui muitas formas de se apresentar. Neste sentido, 

Melo (2003) corrobora que a crônica não é monolítica, uniforme, porque ―comporta 

várias espécies‖ e é assim que ela se mantém viva e atual ao longo de séculos.  

De acordo com Sá (1992), desde que o manuscrito de Caminha (27 

páginas de papel, com formato de 29,6 cm X 29,9 cm) foi encontrado na Torre do 

Tombo (do castelo de Lisboa) em 1773, depois de repousar esquecido durante 

mais de dois séculos, a literatura brasileira passou por vários caminhos até 

encontrar o que ele vai chamar de sua inimiga tradicional: a vida mundana. E foi aí 

onde o brasileiro se encontrou, tornando, na opinião de Melo (2003), a crônica um 

gênero eminentemente jornalístico e, segundo alguns autores, tipicamente 

brasileiro. 

 

2.2 Antes disso 

 

A crônica, segundo Lopes (2010), é um gênero histórico que se desenvolve 

na Europa medieval e renascentista. De acordo com Pereira (2004, p. 16). ―o 

significado da palavra crônica está ligado à ideia de um tempo cronologicamente 

determinado‖. Moisés (1978, p. 245) vai além e explica com detalhes a etimologia 

da palavra crônica: 

 

Do Grego chronikós, relativo a tempo (chrónos), pelo latim chronica (m), o 
vocábulo ‗crônica‘ designava, no inicio da era cristã, uma lista ou relação 
de acontecimentos ordenados segundo a marcha do tempo, isto é, em 
seqüência cronológica. Situada entre os anais e a história, limitava-se a 
registrar os eventos sem aprofundar-lhes as causas ou tentar interpretá-
los.  

 

Diante desta exposição podemos afirmar que o início do gênero ―crônica‖ 

estava pautado a partir de suas relações narrativas com o tempo. Desde que 

fosse escrito dentro de um tempo linear, ou seja, de forma cronológica, qualquer 

discurso poderia ser entendido como crônica. 

Em língua portuguesa, a crônica estaria relacionada aos primeiros registros 

da prosa em documentos redigidos ainda no século XII, segundo Hêrnani Cidade 

(1967, apud LOPES, 2010), tendo nos ―cronicões‖, geralmente escritos em latim, 
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os primeiros registros da história nacional. Estes apontamentos se tratavam de 

iniciativa oficial ou particular escritos de maneira independentes sem qualquer 

ligação um com o outro.  ―São exemplo maior as Crónicas Breves do Mosteiro de 

Santa Cruz de Coimbra, escritas no século XIV, e publicadas por Alexandre 

Herculano em Portugaliae Monumenta Historica‖ (LOPES, 2010, p. 2). 

É atribuído a Fernão Lopes (1380/1390 e 1460), guarda-mor da Torre do 

Tombo (Lisboa), tabelião geral do reino e cronista dos reis de Portugal D. Pedro I 

e D. João e do infante D. Fernando, o título de primeiro grande cronista em língua 

portuguesa. Ele ficou conhecido como o cronista-historiador que teria aberto 

espaço para a autonomia narrativa. De acordo com Neiva (2005), como cronista-

mor do Reino, em 1434, conferida a ele missão de escrever a História de Portugal. 

 

A maior personalidade da literatura medieval portuguesa, e também 
um dos nomes cimeiros da nossa literatura em geral, é o cronista 
Fernão Lopes, com quem se inicia a série dos cronistas gerais do 
Reino. [...] A carreira de Fernão Lopes como cronista começa, 
segundo parece, em 1419 ou antes, pois nesse ano colaborava 
com o então infante D. Duarte na compilação e redacção de uma 
crónica geral do reino de Portugal‖ (SARAIVA e LOPES, 1982 apud 
LOPES, 2010, p.2) 

 

Em um apanhado de poucas linhas, mas muito significativo, Moisés (1978) 

conta que a crônica, situada entre os anais e a história, limitava-se a registrar os 

eventos sem aprofundamento ou interpretação. Dessa forma, o gênero atingiu seu 

ápice no século XII, não apenas com Fernão Lopes, mas também com Froissart, 

na França, Geoffrey of Monmouth, na Inglaterra, e Alfonso X, na Espanha. 

 

A partir da renascença, o termo ‗crônica‘ cedeu vez a história, finalizando, 
por conseguinte, o seu milenar sincretismo. Não obstante, o vocábulo 
ainda continuou a ser utilizado, no sentido histórico, ao longo do século 
XVI, como, por exemplo, nas Chronicles of England, Scotland, and Ireland 
(1577), de Raphael Holinshed, ou nas chronicle plays, peças de teatro 
calcadas em assunto verídico, como não poucas de Shakespeare. 
(MOISÉS, 1978, p. 245) 

 

A definição moderna de crônica passou a ser empregada no século XIX, 

segundo Tuzino (2009), quando tal vocábulo revestiu-se de sentido estritamente 

literário. Nesta época, o gênero passa a se beneficiar diretamente do jornal. No 

Brasil, segundo Pereira (2004) é durante o Romantismo que surgem os primeiros 

cronistas, responsáveis pelo registro do progresso cultural do século XIX. Neiva 
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(2005, não paginado4) complementa que ―a crônica começou a ilustrar as 

incertezas, angústias e as inquietações do homem num ambiente urbano que 

refletia os sintomas de uma sociedade capitalista, seduzida pelo consumo e pela 

fugacidade da vida moderna‖. 

2.3 A crônica no Brasil 

 

De acordo com Moisés (1978, p. 245), a crônica nasce com o ―folhetim‖ 

através do francês Jean Louis Geoffroy, em 1800, no Journal des Débats, por 

meio do Feuilletons. Já no Brasil, Coutinho (1987) afirma que o folhetim foi iniciado 

por Francisco Otaviano, em 1852, no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, 

onde ele assinava o ―folhetim semanal‖. Este trabalho teria sido seguido por José 

de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Raul Pompéia, 

Coelho Neto entre outros. Candido (1992, p. 15) explica que folhetim era um artigo 

de rodapé sobre as questões do dia – políticas, sociais, artísticas, literárias. Arnt 

(2002) define duas datas para definir o que ele vai chamar de ―jornalismo literário‖ 

no Brasil. O primeiro seria a publicação em folhetim do romance Memórias de um 

sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, no Correio Mercantil entre 27 

de junho de 1852 e 31 de julho de 1853, e a chegada de José de Alencar neste 

mesmo jornal, com a tarefa de escrever uma coluna de crônicas intitulada ―Ao 

correr da pena” em 1854.  

Quando se instituiu no jornal impresso, sobretudo a partir de Machado de 

Assis, o tempo deixou de ser o fator preponderante. Como explica Neiva (2005), o 

aspecto cronológico cedeu caminho às inúmeras possibilidades de significados da 

crônica, à sua abrangência temática e linguística. Assis (1994, p. 10) de maneira 

poética, embora lúcida, expõe a chegada deste gênero no Brasil: 

 

O folhetinista é originário da França, onde nasceu, e onde vive a seu gosto, 
como em cama no inverno. De lá espalhou-se pelo mundo, ou pelo menos 
por onde maiores proporções tomava o grande veículo do espírito moderno; 
falo do jornal. [...] O folhetim, disse eu em outra parte, e debaixo de outro 
pseudônimo, o folhetim nasceu do jornal, o folhetinista por conseqüência do 
jornalista. Esta íntima afinidade é que desenha as saliências fisionômicas na 
moderna criação. O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, o parto 
curioso e singular do sério, consorciado com o frívolo. Estes dois elementos, 
arredados como pólos, heterogêneos como água e fogo, casam-se 
perfeitamente na organização do novo animal. 

 

                                                             
4
 Conforme ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR 6023, p.23 



28 

 

O folhetim não tinha as características da crônica moderna. Para chegar ao 

que é hoje, aos poucos o folhetinista foi encurtando os textos, deixando-os mais 

leves e despretensiosos e agindo, como diz Candido (1992), com certo ar de 

quem está escrevendo à toa. Depois, o gênero foi ganhando um tom mais ligeiro, 

foi encurtando até chegar ao que é hoje. Além de Alencar, o autor cita Francisco 

Otaviano, Olavo Bilac e Machado de Assis como os que conseguiam ainda manter 

algo da linha original do folhetim, além da diversidade de temas. Já nos textos de 

França Júnior, além de mais curta, a crônica teria ganho um ar de gratuidade e um 

tom de humor. O mesmo foi seguido por outros autores importantes como João do 

Rio, Carmen Dolores e João Luso. Alguns autores afirmam que, dadas essas 

mudanças, a crônica se tornou um gênero tipicamente brasileiro. Candido (1992, 

p. 15), por exemplo, sugere essa possibilidade ―pela naturalidade com que se 

aclimatou aqui e a originalidade com que aqui se desenvolveu‖.   

Paulo Barreto, que ficou famoso pelo pseudônimo de João do Rio, soube 

aproveitar essa ―aclimatização‖ e se tornar uma referência para a crônica moderna. 

Foi ele que, segundo Sá (1992), abandonou a forma tradicional de escrever os 

folhetins de pé de página da imprensa escrita para contar, com verdades ou 

invenções, o que acontecia na vida carioca desde a aristocracia até a 

malandragem dos morros. Esse comportamento endossa o pensamento de Pereira 

(2004) que afirma ser a crônica o relato poético do real e um gênero ambientado 

pelos brasileiros.   

Melo (2003, p. 154) lembra que é no início da década de 1920 que 

acontecem dois episódios que mudariam sensivelmente o panorama cultural 

brasileiro: A Semana de Arte Moderna de 1922 e o desenvolvimento da imprensa. 

Neste período, segundo Cândido (1992) a efervescência artístico-literária traz à 

tona outros nomes como, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Carlos Drummond 

de Andrade. Podemos citar ainda Fernando Sabino, Stanislaw Ponte Preta, 

Lourenço Diaféria, Paulo Mendes Campos, Carlos Heitor Cony, Clarice Lispector, 

Rachel de Queiroz entre tantos outros que ajudaram a estabelecer um dos 

princípios básicos da crônica: o registro do circunstancial. 

Se João do Rio foi o grande condutor da crônica até os anos 1920, na década 

seguinte, o gênero ganha novas formas com Rubem Braga. Para Sá (1992) ao invés 

do simples registro formal, Braga enriquecia o comentário de acontecimentos que 

tanto poderiam ser do conhecimento público, como apenas do imaginário do 
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cronista. Cândido (1992) sugere a década de 1930, como o momento em que a 

crônica moderna se define e se consolida no Brasil, cultivada por um número cada 

vez maior de escritores e jornalistas. 

 

 

2.4 O fim do folhetim 

 

 O fim do folhetim veio junto com a revolução industrial na imprensa. Agora 

como empresa, era necessário investir em um novo modelo de jornalismo, com 

isso, de acordo com Tuzino (2009), a crônica entrou em recesso. Isso se deu 

quando os jornais se transformaram em grandes negócios (big business), 

pertencentes a grandes grupos econômicos que modificaram completamente o 

modo de gerenciá-los, tornando-os semelhantes a uma empresa e visando apenas 

o lucro. Para a autora, esta mudança afetou toda a forma de produção do jornal, 

além de tudo que nele era publicado. ―Sucessivamente o teor pessoal e intimista 

dos jornais fora perdendo espaço para a objetividade na maneira de se noticiar os 

fatos‖ (TUZINO, 2009, p. 7).  

 Neiva (2005, s/p) contextualiza que depois da mudança, a notícia se tornou 

um bem de consumo atento às exigências de mercado como qualquer outro 

produto e os jornais estabelecessem outras formas de apresentação: 

 

Esses imperativos fizeram com que acontecessem várias modificações no 
corpo do jornal, desde sua divisão em seções especializadas até 
imposições aos literatos para que estivessem atentos à objetividade 
jornalística.  

 
 

Assim, ainda segundo a autora, os literatos passaram a ocupar um espaço 

separado das notícias, porque o jornal não queria manter o predomínio do caráter 

literário. Dessa maneira, nascem as editorias e, como todo o resto, o cronista 

ganha um lugar específico para publicar os seus textos.  

 

2.5 Definições, classificações e afins 

 

No Brasil, a crônica possui um sentido claro e inequívoco. Para Melo (2003), 

todos a compreendem como um texto breve, atual e disponível em jornais e 
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revistas. No contexto internacional, entretanto, o gênero está relacionado apenas 

à ideia de relato cronológico ou de narração histórica.  Segundo Coutinho (1987), 

o brasileiro tem a crônica como um gênero literário, de prosa, que não tem 

obrigação de se importar com o assunto abordado, podendo fazê-lo inclusive de 

maneira efêmera. Porém, o que é designado como crônica no Brasil, os ingleses 

chamam de ensaio. No livro ―Jornalismo Opinativo‖, Melo (2003) faz um importante 

comparativo sobre o entendimento do conceito de crônica no jornalismo brasileiro 

com relação ao internacional:  

 

Definição de crônica segundo José Marques de Melo (2003, p. 149 – 152) 

 
 

Brasil 

 
A crônica toma a feição do relato poético 
do real, situado na fronteira entre 
informação de atualidade e a narração 
literária. 
 

 
França 
 

 
Denomina-se crônica a cobertura 
―especializada‖ que os jornalistas fazem 
sobre determinados setores da atividade 
social ou cultural. 
 

 
Itália 
 

 
O sentido predominante de crônica é o da 
informação observada e conferida pelo 
repórter. 
 

 
Espanha 
 

 
Usa-se o termo crônica para designar a 
produção jornalística que relata fatos, mas 
que também os analisa. 
 

 
Portugal 
 

 
A crônica está muito próxima do conceito 
brasileiro, sendo os fatos apenas um 
pretexto para o autor da crônica. 
 

 
Inglaterra 
 

 
Existem dois gêneros que se aproximam da 
crônica: na forma de expressão que os 
ingleses rotulam de action stories, mais 
próximo do conceito latino, e o 
correspondente a personal essay 
equivalente ao sentido luso-brasileiro. 
 

 
Alemanha  
 

 
O correspondente da crônica seria a 
―glosa‖, mas esta estaria mais identificada 
como o suelto hispano-americano, 
afigurando-se como um ensaio curto e não 
como uma narrativa leve. 



31 

 

 

 
EUA 
 

 
Neste caso, a crônica sobreviveria através 
do que eles chamam de ―feature‖ sendo 
somente os tipos feature stories, human 
story e color story as que mais se 
aproximam no estilo brasileiro.  
 

Quadro1- Definição da crônica segundo José Marques de Melo (2003, p. 149 – 152) 

Pereira (2004, p.16) retoma que ―em sua gênese, a crônica foi exercida 

apenas como um breve relato de eventos‖ o que, segundo ele, a aproxima 

drasticamente do jornalismo, tornando-a transitório, uma vez que ―confundir texto 

literário com texto jornalístico era comum no universo dos jornais do século XIX‖ 

(PEREIRA, 2004, p. 65). Melo (2003) ratifica que do ponto de vista histórico, a 

crônica significa, efetivamente, a narração de fatos de forma cronológica. Mas 

também destaca que mesmo entre nós é comum classificarmos a crônica, além da 

forma que ela tomou para o jornalismo e a literatura brasileira, como um gênero 

que se aproxima de outras expressões jornalísticas. Para evitar esta ―confusão‖ de 

entendimentos e interpretações, é que existem na bibliografia brasileira, quatro 

possíveis classificações da crônica: 

 

1) Beltrão (1980) propõe duas classificações:  

1.1) Quanto ao tema: 

a)  Crônica geral – que trata de assuntos variados e ocupa espaço fixo 

no jornal;  

b) Crônica local – tratando sobre assuntos da vida cotidiana, atuando 

como espécie de antena coletiva;  

c) Crônica especializada – leva em consideração temas determinados 

como política, esporte, economia etc.  

1.2) Quanto ao tratamento:  

a) Crônica-analítica;  

b) Crônica-sentimental;  

c) Crônica-satírico-humorística. 

 

2) Coutinho (1987) aponta cinco tipos de crônica:  

a) Crônica-Narrativa – que se aproxima do conto por ter em seu eixo 

uma história; 
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b) Crônica-Metafísica – esboça reflexões sobre a vida e os homens, com 

viés mais para o filosófico; 

c) Crônica-Poema-em-prosa – texto lírico e contemplativo, 

extravasamento da alma do artista; 

d) Crônica-Comentário – espécie de resenha dos acontecimentos 

diferentes e díspares do cotidiano; 

e) Crônica-Informação – mais especializada que a anterior, divulga fatos 

apoiando-se sobre informações, com pequenos comentários. 

 

3) Moisés (1978) aposta no ―caráter ambíguo‖ que coloca o gênero entre 

poema e conto: 

a) Crônica-poema – que se utiliza da estrutura do poema ou da leveza 

da poesia para se constituir; 

b) Crônica-conto – aqui o cronista narra o que vê, utilizando a estrutura 

narrativa, porém abstraindo-se da temática do ―eu‖. 

 

4) Candido (1992), por sua vez, realiza seus apontamentos com o propósito 

apenas de destacar diferenças entre os cronistas modernos do Brasil. 

Sendo assim, para ele, a crônica se divide em quatro categorias:  

a) Crônica-Diálogo – intercâmbio entre o cronista e seu interlocutor 

imaginário para a construção de um ponto de vista sobre determinado 

tema; 

b) Crônica-Narrativa – apoia-se na narrativa se aproximando do conto; 

c) Crônica-Exposição poética – usa cadeias de associações para 

divagar sobre determinado tema ou questão; 

d)  Crônica-Biografia lírica – narra poeticamente a vida de outra pessoa. 

 

Estas quatro concepções elucidam muito quanto ao gênero estudado neste 

trabalho, mas queremos ir além e sugerir a definição dada por Melo (2003) como 

uma quinta tentativa de classificação da crônica. Para ele, o cronista atua como 

mediador literário entre os fatos e a psicologia coletiva, por isso, aquele que sabe 

atuar com consciência poética é o que mantém vivo o interesse do seu público. 

Partindo desse pressuposto, Melo (2003, p. 156) indica duas características 

fundamentais da crônica: 
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1) Fidelidade ao cotidiano, pela vinculação temática e analítica que mantém em 

relação ao que está ocorrendo, aqui e agora; pela captação dos estados 

emergentes da psicologia coletiva. 

 

2) Crítica social, que corresponde a ―entrar fundo no significado dos atos e 

sentimentos do homem‖.  

 

Este último ponto, segundo o autor, é traço essencial da crônica moderna, 

que assume o ar de ―conversa fiada‖, de apreciação irônica dos fatos, escapando 

da solidez dos comentários do século XIX. Assim, para ele, a crônica moderna 

torna-se um gênero eminentemente jornalístico. Assim, encontramos uma relação 

entre o entendimento de Melo (2003) com o de Beltrão (1980) que também usa o 

critério jornalístico para defini-la.  

 

 

2.6 A relação com outros gêneros 

 

Durante o nosso trabalho, sobretudo quando da coleta de dados, observamos 

que é fácil confundir a crônica com outros gêneros, devido ao seu caráter híbrido e 

possibilidade de dialogar com qualquer outro gênero, dado o seu caráter de 

liberdade.  

 

Vale lembrar que o cronista, em inúmeras ocasiões, é também contista, 
romancista ou poeta; daí, quem sabe, seu não distanciamento da 
linguagem literária, com uso da narratividade e da ficcionalidade ou, 
ainda, do lirismo – afirmações que ainda não esclarecem plenamente as 
características da crônica. (BECKER, 2013, p. 21). 

  

 Mas o que distingue a crônica de outros gêneros se ela pode assumir 

tantas possibilidades? De acordo com Candido (2002), é como se a crônica 

deixasse de lado qualquer seriedade dos problemas, deixando de ser um 

comentário mais especializado para virar uma conversa aparentemente fiada de 

quem está falando alguma coisa sem uma maior consequência. Porém, o autor 

alerta que isso não a afasta do compromisso da crítica social, nem de entrar fundo 

nos sentimentos e significados e atos do homem. Mas como saber que o que 
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estamos lendo é uma crônica? O romancista Eça de Queiroz tem uma definição 

que ajuda bastante a responder a esta dúvida: 

 

  

A crónica é como que a conversa íntima, insolente, desleixada, do jornal 
com os que o lêem: conta mil coisas, sem sistema, sem nexo; espalha-se 
livremente pela natureza, pela vida, pela literatura, pela cidade; fala das 
festas, dos bailes, dos teatros, das ondas, dos enfeites; fala em tudo, 
baixinho, como se faz ao serão, ao braseiro, ou ainda de Verão, no 
campo, quando o ar está triste. Ela sabe anedotas, segredos, histórias de 
amores, crimes terríveis; espreita porque não lhe fica mal espreitar. Olha 
para tudo, umas vezes melancolicamente, como faz a lua, e outras vezes 
alegre e robustamente, como faz o sol; a crónica tem uma doidice jovial, 
tem um estouvamento delicioso: confunde tudo, tristezas e facécias, 
enterros e actores ambulantes, um poema moderno e o pé da imperatriz 
da China; ela conta tudo o que pode interessar pelo espírito, pela beleza, 
pela mocidade; ela não tem opiniões, não sabe do resto do jornal; está 
aqui, nas suas colunas, cantando, rindo palrando; não tem a voz grossa 
da política, nem a voz indolente do poeta, nem a voz doutoral do crítico; 
tem uma pequena voz serena, leve e clara, com que conta aos seus 
amigos tudo o que andou ouvindo, perguntando, esmiuçando [...]. (EÇA 
DE QUEIRÓS, apud LOPES, 2010, p. 4). 

 

 

Moisés (1978) alerta que quem se aventurar pelo gênero deve fazê-lo, 

levando em consideração toda a sua linguagem na minúscula parcela da realidade 

que lhe é possível surpreender. ―Vôos, sim, mas vôos dentro da estreita gaiola, 

vôos sem transcendência, embora desejando-a, vôos de imanência, vôos rasantes‖ 

(MOISÉS, 1978, p. 250).  

Lopes (2010) afirma que a crônica é o que sobra da literatura no jornal, mas 

também a manifestação mais próxima do jornalismo dentro da literatura. A autora 

sugere que a estrutura da crônica segue com muita proximidade o triângulo 

invertido5. Em seu entendimento, o cronista recolheria o máximo de informações e, 

aos poucos, iria retendo-as até o que fosse mais relevante no contexto. Melo (2003, 

p. 149) destaca que, como a crônica chegou ao jornal como relato histórico, ela seria 

o embrião da reportagem, ―ou seja, uma narrativa circunstanciada sobre os fatos 

observados pelo jornalismo num determinado espaço de tempo‖. Ricardo (1989), no 

entanto, lembra que a crônica não se submete as exigências do lead. Este autor 

também fala da relação de proximidade da crônica com a reportagem, mas José A. 

Benitez (apud RICARDO, 1989) distingue os dois gêneros explicando que na 

                                                             
5
 Recorrendo à técnica da pirâmide invertida o ―jornalista organiza a notícia colocando a informação mais 

importante no início e o menos importante do final‖. (CANAVILHAS, 2006, p. 2). 
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reportagem o fato é constante, enquanto que na crônica ele é apenas um ponto de 

partida. Diz ainda que enquanto na reportagem o jornalista procura nos fatos o 

material que necessita, na crônica ele os arranca das impressões, procurando seu 

material nos próprios pensamentos. 

Moisés (1978) ao explicar sobre ―conceito e estrutura‖ da crônica passeia 

por algumas definições e comparações deste gênero. Com o ensaio, por exemplo, 

ele explica que a crônica embora busque vencer a efemeridade do jornal, somente 

nesta plataforma é que ela se encontra, enquanto que o ensaio se destina antes ao 

livro ou a revistas especializadas, por isso sua aspiração a uma relativa perenidade. 

Segundo o autor, a crônica goza da mesma liberdade do ensaio, mas é preciso 

lembrar-se de sua leveza e tom de conversa fiada para distingui-la de seu 

semelhante porque, na definição de Coutinho (1987, p. 788) o ensaio é uma 

composição em prosa breve que tenta, ou experimenta ―interpretar a realidade à 

custa de uma exposição das reações pessoais do artista em face de um dos vários 

assuntos de sua experiência‖. 

A diferença entre crônica e conto estaria, de acordo com Moisés (1978), no 

―não eu‖. O paradoxo reside, segundo o autor, no fato de a crônica ser o relato de 

acontecimentos diários, dependendo deles para constituir-se. Já o conto possui 

narrativa unívoca, e é composto de apenas uma célula dramática, gravitando em 

torno de um só conflito, uma só ação.  Moisés (1978) o compara à técnica 

fotográfica, porque como o fotógrafo, o autor de contos mergulha sua atenção em 

um único ponto, o central, mesmo que acabe capturando seus arredores. ―Quando 

se aproxima do conto sem nele se metamorfosear, mantendo intactas suas 

características de base, a crônica corre o risco de constituir-se na mera literalização 

de acontecimentos verídicos‖ (MOISÉS, 1978, p. 255) 

 Com relação à crítica e ao artigo de opinião, encontramos, talvez, as 

maiores distinções. Se Moisés (1978) diz que a crônica pode ser conceituada como 

a poetização do cotidiano, a crítica, segundo Coutinho (1987) tem por meta o 

estudo da literatura e dos gêneros, embora não seja nenhum deles, ao passo que, 

de acordo com Cereja e Magalhães (2005), o artigo de opinião é um gênero textual 

que tem por finalidade a exposição do ponto de vista acerca de um determinado 

assunto, com base em argumentos construídos a partir de verdades ou opiniões, 

considerando ainda o padrão formal da língua. 
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 Por fim, recorremos a Beltrão (1980, p. 66) que traz uma definição curta e 

determinante sobre a crônica. Em seu entendimento, trata-se a crônica de uma 

forma de ―expressão do jornalista/escritor para transmitir ao leitor seu juízo sobre 

fatos, idéias e estados psicológicos pessoais e coletivos‖. A crônica é, portanto, em 

sua compreensão, menos ambiciosa e rígida que o artigo porque, ao expor e 

interpretar o tema, não se prende a teorias. Este autor também recorre do conceito 

de leveza, embora evidencie que o comentário do cronista é concreto e incisivo e 

suas conclusões são diretas porque possuem normas específicas de julgamento. 

 

2.7 A crônica, o jornal e o livro 
 
 

A crônica tem um papel decisivo na concepção do jornalismo que temos hoje. 

Foi a partir de sua utilização que se buscou maior transparência numa época em 

que havia muito hibridismo entre jornalismo e literatura, quando existia imprensa, 

mas ainda não havia efetivamente um jornalismo. (PEREIRA, 2004). Segundo ele, 

―no começo do século XIX, no Brasil, há um distanciamento muito grande entre 

imprensa e jornalismo‖ (PEREIRA, 2004, p.53), isso porque ambos se confundiam, 

algumas vezes, na relação de reprodução da fala do poder. Neste caso, ainda na 

ótica do autor, a relação entre crônica e jornalismo se acentuou a partir do 

romantismo, transitando entre o discurso político e literário e teria sido, a partir deste 

período, que o jornal toma impulso e assume definitivamente o papel de canal das 

relações complexas do capitalismo. Para Beltrão (1960, p. 39), quando o jornalismo 

se vai estratificando, faz-se fonte principal da história:  

 
 
Na fase da informação epistolar, das publicações manuscritas, das crônicas, 
a preocupação dos seus autores era a de captar e divulgar, com sabor de 
novidade, feitos e fatos que, embora ocorridos dias, semana ou meses 
antes, eram desconhecidos da coletividade a que se destinavam. 
 

   
No final do século XIX surge, em algumas áreas do jornal, um sentimento de 

renovação, embora o escritor-jornalista ainda se rendesse às linha editoriais. É 

justamente a crônica um dos motivos de modernização do jornalismo, embora, de 

acordo com Pereira (2004, p. 68) isso ainda não tenha significado o rompimento com 

os padrões jornalísticos. Mesmo assim, o cronista tentava unir os dois gêneros 

buscando dissociar o texto do folhetim:  
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A crônica estabelece profundas contradições na sua relação com o universo 
jornalístico do século dezenove, à medida que ela representa, em alguns 
casos, um contrato direto com a massa heterogênea de leitores, buscando 
uma maior transparência através da sua capacidade de ordenar e nomear 
fatos sociais.  

 

Meyer (1992) diz que o espaço ―folhetim‖ era livre e, por isso, permitiu 

diversidade na produção. Ela também destaca como o tom documental da crônica 

foi se tornando leve e recriando-se a partir do jornal. Em síntese, Becker (2013) 

explica que a tendência documental da crônica foi diminuindo, passando a ter 

como mote a modernidade, os eventos, os fatos e as temáticas do cotidiano. 

Bulhões (2007) sugere que a crônica, nas páginas dos jornais, funciona como 

recanto destinado a arejar o peso da folha diária tão cheia de preocupações e 

tensões da vida cotidiana. 

Pereira (2004) aponta as crônicas de Machado de Assis, publicadas 

originalmente na Gazeta de Notícias, na seção ―A semana‖ (1900) como o início de 

uma nova relação entre a literatura e os escritos jornalísticos. Para o autor, Machado 

foi o cronista que buscou maturidade estética da crônica. O mesmo ponto de vista é 

corroborado por Neiva (2005) que assevera ter sido Machado o responsável por dar 

ao gênero características peculiares. Sá (1992) especifica a crônica como ―um 

gênero jornalístico‖ e o coloca em pé de igualdade em alguns aspectos. Moisés 

(1978, p. 247) destaca que por sua ambiguidade irredutível, ―a crônica move-se 

entre ser no e para o jornal‖. Bulhões (2007, p. 57) acredita que ser cronista é 

também manifestar a consciência de ser um homem de jornal, dessa forma, o 

cronista seria alguém que ―por estar do lado de fora do tumulto da captação 

noticiosa, solitariamente vê o que ninguém viu‖. A crônica está no jornalismo como 

figura indispensável. ―Se no início a crônica se valia do fato para fazer um relato 

poético ou escrever uma descrição literária, a crônica moderna assume a pulsação e 

a agilidade de um jornalismo que se transforma, de uma metamorfose ambulante‖ 

(PINTO, 2007, p. 117). É justamente por essas questões que Melo (2003, p. 160) 

confirma ser a crônica um produto do jornal: 

 
 
Que a crônica é um gênero jornalístico constitui uma questão pacífica. 
Produto do jornal, porque se nutre dos fatos do cotidiano, a crônica 
preenche as três condições essenciais de qualquer manifestação 
jornalística: atualidade, oportunidade e difusão coletiva.  
 



38 

 

 
 Livre de qualquer obrigação, o cronista bebe da fonte. Extrai do seu dia a 

dia e do próprio jornal o ponto de partida para sua construção literária. Discute 

sobre os temas diversos e pode imprimir, sem limites, opinião sobre os assuntos 

mais factuais, podendo, inclusive, permitir ao leitor um entendimento muito mais 

próximo do real do que muitas notícias, fixadas na estrutura rígida de seus 

arcabouços. É por essa ausência de restrições que a crônica se sobrepõe muitas 

vezes a notícia jornalística, pois como bem observa Melo (2003), ela não se 

restringe ao jornal diário, ela vai além: está nas revistas, nos semanários, no rádio, 

na televisão e, sobretudo no livro. Nós acrescentamos ainda a internet e seus 

vários canais midiáticos. 

A partir do momento em que se transfere para o livro, a crônica, mesmo 

mantendo o aspecto cronológico, muda a recepção do leitor que não está mais 

restrito à condição natimorta do jornal. Pinto (2007, p. 118) explica muito bem essa 

alteração de percepção, ao observar que ―quando a crônica muda de suporte e 

migra para o livro seu conteúdo semântico não é alterado, no entanto, o leitor terá 

sobre ela um outro olhar e possivelmente uma outra leitura‖. Como bem lembrou 

Sá (1992) isso acontece porque as possibilidades de leitura crítica se tornam mais 

amplas e atuam com maior liberdade sobre o leitor. 

 

 

2.8 Os cronistas do RN 
 
 

A relação entre jornalismo e literatura, assim como no Brasil, nasce no Rio 

Grande do Norte com o jornal, geralmente com o formato de artigo de fundo. Silva 

(2012), ao estudar o gênero ―carta-crônica‖, termo cunhado por ela mesma, 

descreve que esse gênero já aparece RN no jornal A República no ano de 1914, 

através de Jacinto Canela de Ferro, pseudônimo de Eloy de Souza. Gurgel (2001) 

aponta a década de 1960, como a mais promissora para a crônica. Segundo ele, 

neste período, a produção literária de ficção dava motivos para acreditar que a 

poesia deixaria de ser um gênero exclusivo entre os autores potiguares. No entanto, 

quando ganha mais espaço em meados do século XX, o gênero apenas seguia uma 

tradição que remontava a escritores/jornalistas como Manoel Dantas e Eloy de 

Souza, autores que, segundo Ribeiro (2011), foram responsáveis pelas conferências 
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Natal D’aqui a cincoenta anos (1909) e Costumes Locais e outros temas (1909), 

documentos que tinham como analisar de forma leve a construção de uma 

representação da cidade do Natal. 

Na mesma importância destes autores, Gurgel (2001) cita ainda Aderbal de 

França, Afonso Bezerra, Câmara Cascudo, Nilo Pereira, Américo de Oliveira Costa e 

Edgar Barbosa. Voltando à década de 1960, o autor destaca os jornalistas e 

escritores Newton Navarro, Hélio Galvão, Berilo Wanderley, Sanderson Negreiros, 

Dailor Varela, Luís Carlos Guimarães, Wonder Madruga e o mossoroense Dorian 

Jorge Freire como integrantes de um grupo de cronistas responsável pela elevação 

da qualidade dos textos então disponíveis nos jornais. 

De acordo com Capistrano (2012) Dorian Jorge Freire foi contemporâneo e 

amigo de outros cronistas: Jaime Hipólito Dantas, Vicente Serejo, Ney Leandro de 

Castro, Djalma Maranhão, Leonardo Bezerra, Agnelo Alves, Luiz Maranhão, Edgar 

Barbosa e Lauro da Escóssia. Patriota (2013) faz referência ainda ao cronista areia-

branquense José Nicodemos que, segundo ele, há mais de duas décadas atua na 

imprensa diária mossoroense. Para Maciel (2013) Nicodemos segue o modelo da 

crônica brasileira, a mesma que nasceu com Machado de Assis e se tornou legado a 

inúmeros jornalistas, escritores e viciados em escrever no Brasil. 

Ao citar Dorian Jorge Freire, Jaime Hipólito Dantas, Lauro da Escóssia e 

José Nicodemos, os autores acima entram na seara do jornalismo literário de 

Mossoró/RN. Estes nomes são, possivelmente, os mais lembrados na cidade 

quando alguém se refere à crônica até o final do século XX. Porém, mesmo sendo 

comum se ouvir falar de crônicas e cronistas no município, percebemos serem 

poucas as pesquisas neste campo. Também por isso, iniciaremos no próximo 

capítulo uma observação mais aprofundada no lugar da crônica no jornal impresso 

de Mossoró/RN, a fim de encontrar respostas para nossa hipótese e objetivos geral 

e específicos.  
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CAPÍTULO III – O ESPAÇO DA CRÔNICA NO JORNAL IMPRESSO DE MOSSORÓ/RN 

 

Neste último capítulo, apresentaremos a análise do nosso lugar de pesquisa, 

os jornais impressos de Mossoró/RN, com o objetivo de verificarmos a ocorrência do 

nosso objeto de pesquisa: a crônica. Assim, discorreremos sobre os procedimentos 

metodológicos, a descrição do processo de análise dos conteúdos e dados dos três 

jornais pesquisados, culminando com as considerações finais. 

 
 

3.1 Procedimentos metodológicos 
 

 
Para alcançarmos os objetivos traçados na construção desta monografia, 

utilizamos como metodologia a análise de conteúdo. Escolhemos este método 

porque, de acordo com Mozzato e Grzybovski (2011), a análise de conteúdo 

consiste numa técnica de análise de dados que vem sendo utilizada com frequência 

nas pesquisas qualitativas em diversos campos. Estas autoras, baseando-se em 

Laurence Bardin, Uwe Flick, Eloise Dellagnelo & Rosimeri Silva, especificam que a 

análise de conteúdo, além de realizar a interpretação após a coleta dos dados, 

desenvolve-se por meio de técnicas mais ou menos refinadas. Assim, segundo 

Chizzotti (2006 apud MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011, p. 98) ―o objetivo da análise 

de conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas‖. 

De acordo com Moraes (1999) a análise de conteúdo é uma metodologia de 

pesquisa que tem como objetivo descrever e interpretar o conteúdo de toda classe 

de documentos e textos, tendo como matéria-prima qualquer material da 

comunicação verbal ou não verbal como cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, 

livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, diários pessoais, 

filmes, fotografias, vídeos, etc. 

 
 
Contudo os dados advindos dessas diversificadas fontes chegam ao 
investigador em estado bruto, necessitando, então ser processados para, 
dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e 
inferência a que aspira a análise de conteúdo. (MORAES, 1999, p. 2)  
 
 

Ainda segundo esse autor, ao conduzir as descrições de forma sistemática, 

qualitativas ou quantitativas, essa análise ajuda na interpretação das mensagens, 
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permitindo atingir uma compreensão de seus significados em um nível que vai além 

de uma leitura comum. 

Com relação ao modelo conceitual, recorremos às pesquisas bibliográfica e 

documental seguindo orientação de Alves (2007). A primeira se desenvolve a partir 

de fontes já elaboradas – livros, artigos científicos, publicações periódicas etc., o que 

nos permitiu cobrir um grande campo de fenômenos dos quais não poderíamos 

contemplar diretamente. Já a segunda utiliza-se de fontes que não tiveram um 

tratamento analítico, o que contempla todos os documentos encontrados em 

arquivos. A vantagem desse método é não precisar de contato com pessoas. 

(ALVES, 2007). 

 
 
3.1.1 Descrição do processo 

 

Como o nosso lugar de pesquisa foi o jornal impresso, entendemos que 

deveríamos começar contextualizando a construção histórica do jornal. Porém, já 

que nosso objeto, a crônica, é de uma ambiguidade irredutível, como disse Moisés 

(1978), preferimos iniciar nossa conversa pela história do jornalismo, na verdade 

pela sua pré-história, entendendo ser necessária uma compreensão, mesmo que em 

voo rasante, do processo comunicativo e de suas etapas. Toda essa diacronia foi 

importante para chegarmos a conclusões mais lúcidas acerca do nosso passo 

seguinte que era traçar uma arqueologia da crônica seguindo, então, a mesma 

receita desde a etimologia da palavra até sua reconstrução no Brasil, um perfil mais 

claro desse gênero livre de classificação. 

É importante destacarmos que trabalhamos a todo o momento baseados nas 

teorias da crônica, discutidas no segundo capítulo, e levamos em consideração, para 

selecionar os textos apontados, os caráter de leveza, tom de conversa fiada, menor 

rigidez e desprendimento de generalizações teóricas, que, segundo os autores 

estudados são determinantes para separar a crônica de outros gêneros. Para 

encontrarmos a definição adequada à nossa pesquisa, estudamos as quatro 

tentativas de classificação de crônica mais usadas na bibliografia brasileira: Beltrão 

(1980), Coutinho (1987), Cândido (1992) e Moisés (1978). Diante desses quatro 

autores, decidimos seguir a proposta de Beltrão (1980) por este usar um critério 

jornalístico para definir o gênero em questão. Este autor sugere ainda duas 

classificações: quanto ao tema e quanto ao tratamento dado à crônica pelo cronista. 
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Embora classificar a crônica não seja um dos nossos objetivos específicos, 

pensamos ser oportuno considerar apenas a primeira categorização: tema, para 

complementar melhor as conclusões do resultado do nosso trabalho. 

O próximo passo do trabalho foi a coleta de material. Para isso, 

acompanhamos durante todo o mês de julho de 2013, a publicação dos três jornais 

impressos em circulação em Mossoró/RN: O Mossoroense (1872), Gazeta do Oeste 

(1977) e Jornal de Fato (2000). Nestes periódicos, buscamos analisar o espaço da 

crônica a partir das teorias estudadas. Ao todo, coletamos e investigamos 26 

edições de cada jornal, totalizando 78 publicações distintas. Durante nossa 

averiguação, observamos que os jornais impressos de Mossoró/RN não circulam 

nas segundas-feiras. 

Examinados os espaços dos jornais, classificamos e separamos, à luz da 

teoria de Beltrão (1980), todos os textos classificados como crônicas. Para ilustrar 

melhor a nossa pesquisa, desenvolvemos, para cada jornal, três quadros 

explicativos. No primeiro, indicamos a data do jornal pesquisado, a crônica 

observada, o autor da crônica, a sua localização no jornal, sua classificação 

segundo Beltrão (1980) e a quantidade geral de publicações no mês de julho de 

2013. O segundo quadro tem como finalidade apontar o local e a incidência da 

crônica publicada de acordo com o dia da semana. O terceiro quadro apresenta a 

classificação quanto ao tema da crônica observada. Embora este não seja um dos 

nossos objetivos, compreendemos ser importante apontar esta categorização como 

forma de ratificar a identificação do gênero. Acreditamos que ao utilizar este recurso, 

temos condições de exemplificar melhor o nosso objetivo que é apontar o lugar da 

crônica no jornal impresso de Mossoró.  

 

3.2  A incidência da crônica nos jornais impressos de Mossoró/RN 
 

3.2.1 O Mossoroense 

 

De terça-feira a sábado, o jornal O Mossoroense se divide nas seguintes 

editorias: Principal que abarca as seções de ―Opinião‖, ―Política‖, ―Economia‖, 

―Brasil/mundo‖ e ―social‖; Cotidiano dividido em ―Gerais‖, ―Social‖ ―Esporte‖, e 

―Polícia‖ e Regional, com ―Cidades‖ e ―Social‖. Aos domingos, há uma mudança na 

editoria Regional que passa a se dividir em ―Cidades‖ e ―Opinião‖. É também aos 
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domingos que são publicados o suplemento ―Mais TV‖ e o caderno Universo, 

dividido pelas seções de ―Poesia‖ e ―Variedades‖. 

Durante nossa investigação, observamos que a crônica está presente no 

jornal O Mossoroense em três espaços diferentes, embora o periódico não destine 

uma seção específica para ela, como faz com o artigo, a charge e a poesia. No 

quadro abaixo, apontamos, de modo geral, o aparecimento do gênero de acordo 

com as publicações do mês de julho de 2013. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA CRÔNICA NAS EDIÇÕES IMPRESSAS DO JORNAL O 
MOSSOROENSE 
 

Data Crônica/autor Localização Classificação Quant 

Terça-feira  
02/07/2013 

0 0 0 0 

Quarta-feira 
03/07/2013 

0 0 0 0 

Quinta-feira 
04/07/2013 

0 0 0 0 

Sexta-feira 
05/07/2013 

0 0 0 0 

Sábado 
06/07/2013 

0 0 0 0 

Domingo 
07/07/2013 

Que sorte 
(Cid Augusto) 
 

Principal, Opinião, p. 5 
 
 

Local 
 
 

03 

Coisa do povo mesmo 
(Genildo Costa) 
 

Universo, p, 2/ 
Recitando 
 

Especializada 
 
 

A Torre Eiffel 
(Gilbamar de Oliveira) 

Universo, Variedades, 
p, 7/ 
Gilbamar de Oliveira 

 
Geral 

Terça-feira  
09/07/2013 

De animais e de humanidades. 
 (Luiz Carlos Amorim) 

Principal, Opinião, p. 5 Geral 01 

Quarta-feira 
10/07/2013 

0 0 0 0 

Quinta-feira 
11/07/2013 

0 0 0 0 

Sexta-feira 
12/07/2013 

0 0 0 0 

Sábado 
13/07/2013 

0 0 0 0 

Domingo 
14/07/2013 

O poema perdido 
(Lívio Oliveira) 

Universo, p. 2, Poesia. 
 
 

Geral 02 

O Rio Sena 
(Gilbamar de Oliveira) 

Universo, Variedades, 
p. 7/ 
Gilbamar de Oliveira 

Local 

Terça-feira  
16/07/2013 

Capital da Dança 
(Luiz Carlos Amorim) 

Principal, Opinião, p. 5 Local 01 

Quarta-feira 
17/07/2013 

0 0 0 0 

Quinta-feira 
18/07/2013 

A difícil arte de enxergar 
(Francisco E. P. L. Junior) 

Principal, Opinião, p. 5 Especializada 01 

Sexta-feira 
19/07/2013 

0 0 0 0 

Sábado 
20/07/2013 

0 0 0 0 
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Domingo 
21/07/2013 

Bolseta familiar 
(Cid Augusto) 
 

Principal, Opinião, p. 5 
 
 

Geral 
 
 

03 

Dois corações 
(Luiz Carlos Amorim) 
 

Principal, Opinião, p. 5 
 
 

Geral 
 
 

Avanço ou retrocesso? 
(Genildo Costa) 

Universo, p. 2/ 
Poesia/Recitando 

Local 

Terça-feira  
23/07/2013 

0 0 0 0 

Quarta-feira 
24/07/2013 

0 0 0 0 

Quinta-feira 
25/07/2013 

0 0 0 0 

Sexta-feira 
26/07/2013 

0 0 0 0 

Sábado 
27/07/2013 

0 0 0 0 

Domingo 
28/07/2013 

O papa é pop 
(Cid Augusto) 

Principal, Opinião, p. 5 
 

Geral 01 

Terça-feira  
30/07/2013 

0 0 0 0 

Quarta-feira 
31/07/2013 

0 0 0 0 

TOTAL    12  

Quadro 1 - Identificação da crônica no jornal O Mossoroense 

 

Como apontamos no quando acima, identificamos no jornal O Mossoroense 

a publicação de 12 crônicas durante o mês de julho de 2013, distribuídas pelas 

páginas 5, do caderno Principal (de terça-feira a domingo), e 2 e 7 do caderno 

Universo (publicado aos domingos). Com relação a seus autores, observamos uma 

constância maior dos nomes de Cid Augusto e Luiz Carlos Amorim. No mês da 

pesquisa, encontramos seis nomes de cronistas diferentes, sendo que apenas 

Gilbamar de Oliveira tem uma coluna fixa que leva o seu nome. Quanto à incidência 

por página durante a semana, observamos que o número de crônicas publicado aos 

domingos foi mais que o dobro do publicado durante os outros dias da semana (de 

terça-feira a sábado), sendo 3 e 9 respectivamente, conforme o quadro abaixo.  

 

 
Incidência da crônica / O Mossoroense 

Dias Páginas Qtd 

Ter. a  Sáb Principal, p. 5/ 
Opinião 

 
3 

Domingo Universo, p. 2/ 
Poesia 

  
3 

Universo, p. 7 
Variedades 
 

  
2 

Principal, p. 5/ 
Opinião 

4 
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Total  12 

Quadro 2 - Incidência por página durante  
a semana em O Mossoroense 

 

Com relação à classificação das crônicas, identificadas no jornal O 

Mossoroense, percebemos uma recorrência maior dos assuntos gerais, em relação 

aos outros temas, como está descrito no quadro abaixo. 

 
Classificação por temas/ O Mossoroense 

 

Geral Local Especializada Total geral/mês 

    7     3           2           12 

Quadro 3 – Classificação da crônica por tema em O Mossoroense 

 
Diante dos três quadros observados, percebemos que no jornal O 

Mossoroense a crônica encontra maior espaço aos dias de domingo, tendo sido 

registradas neste dia 9 das 12 classificadas no mês. Confirmamos também que no 

período de terça-feira a sábado, há maior ocorrência no primeiro dia. Pelo que 

percebemos o caderno Universo, publicado aos domingos, que em nosso 

entendimento tem a finalidade de valorizar os gêneros opinativos, é o que melhor 

sustenta o lugar da crônica neste jornal. 

 
 
 
3.2.2 Gazeta do Oeste 

 

O jornal Gazeta do Oeste se divide em três editorias nas edições de terça-

feira a sábado: Principal, onde são encontradas as seções de ―Opinião‖, ―Política‖, 

―Social‖, ―Esporte‖ e ―Gerais‖; Mossoró, onde ficam os espaços de ―Opinião‖ e 

Cidades que se divide entre ―Cidades‖ e ―Sociais‖. Aos domingos, é acrescido ao 

jornal um suplemento com os destaques da TV e o caderno Expressão que 

comporta as seções: ―Nos Jardins da Gazeta” e ―Sociais‖. 

Como descrevemos no quadro abaixo, constatamos a existência da crônica 

no jornal Gazeta do Oeste com mais frequência que no O Mossoroense, sendo 

observado o aparecimento do gênero em pelo menos quatro dias, na maioria das 

semanas pesquisadas. 
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IDENTIFICAÇÃO DA CRÔNICA NAS EDIÇÕES IMPRESSAS DO JORNAL 
GAZETA DO OESTE 
 

Data Crônica/autor Localização Classificação Quant 
Terça-feira 
02/07/2013 

O saber aperfeiçoa o homem 
(Wilson Bezerra de Moura) 
 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Espaço Dorian 
Jorge freire 

Geral 
 
 

02 

O cachorro e o gato 
(Públio José) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 

Especializada 

Quarta-feira 
03/07/2013 

Cura aqui, ó 
(Marli Gonçalves) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Espaço Dorian 
Jorge freire 

Especializada 01 

Quinta-feira 
04/07/2013 

0 0 0 0 

Sexta-feira 
05/07/2013 

0 0 0 0 

Sábado 
06/07/2013 

0 0 0 0 

Domingo 
07/07/2013 

Seu Libório foi logo dizendo 
(Rubens Coelho) 
 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 

Local 
 
 

03 

O tempo e o vento 
(Francisco O. Rodrigues) 
 

Expressão, p. 2/ 
Colaborador 
 

Local 
 
 

Primícias de julho 
(Clauder Arcanjo) 

Expressão, p. 2/ 
Questão de prosa 
 

Local 

Terça-feira 
09/07/2013 

A jaula humana 
(Wilson Bezerra de Moura) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Espaço Dorian 
Jorge freire 

Geral 01 

Quarta-feira 
10/07/2013 

O banco de Dorian 
(Manoel T. de Oliveira) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Espaço Dorian 
Jorge freire 

Local 01 

Quinta-feira 
11/07/2013 

0 0 0 0 

Sexta-feira 
12/07/2013 

0 0 0 0 

Sábado 
13/07/2013 

Os bisbilhotados e os 
bisbilhoteiros 
(Marli Gonçalves) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 

Especializada 01 

Domingo 
14/07/2013 

Conforme o prometido 
(Rubens Coelho) 
 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 

Local 
 
 

02 

A vida de antigamente e a 
de hoje 
(Francisco O. Rodrigues) 

Expressão, p. 2/ 
Colaborador 
 

Local 

Terça-feira 
16/07/2013 

0 0 0 0 

Quarta-feira 
17/07/2013 

0 0 0 0 

Quinta-feira 
18/07/2013 

0 0 0 0 

Sexta-feira 
19/07/2013 

0 0 0 0 

Sábado 
20/07/2013 

0 0 0 0 

Domingo 
21/07/2013 

Retomando a conversa 
(Rubens Coelho) 
 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 

Local 
 
 

03 

A vida de antigamente e a 
de hoje - II 
(Francisco O. Rodrigues) 

Expressão, p. 2/ 
Colaborador 
 
 

Local 

Oração de um cronista 
(Clauder Arcanjo) 

Expressão, p. 2/ 
Questão de prosa 
 

Geral 

Terça-feira 
23/07/2013 

0 0 0 0 

Quarta-feira 
24/07/2013 

0 0 0 0 
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Quinta-feira 
25/07/2013 

0 0 0 0 

Sexta-feira 
26/07/2013 

0 0 0 0 

Sábado 

27/07/2013 
0 0 0 0 

Domingo 
28/07/2013 

Dente por dente,  
olho por olho. 
(Rubens Coelho) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 
 

Especializada  02 

Andar a pé (I) 
(Mário Gerson) 

Expressão, p. 2/ 
Colaborador 
 

Geral 

Terça-feira 
30/07/2013 

O voto de dona Maroca 
(Wilson Bezerra de Moura) 
 
 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Espaço Dorian 
Jorge Freire 
 

Local 
 
 

02 

Contratam-se líderes 
(Públio José) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 
 

Especializada  
 

Quarta-feira 
31/07/2013 
 

0 0 0 0 

TOTAL    18 

Quadro 4 - Identificação da crônica no jornal Gazeta do Oeste 

 

Percebemos que no jornal Gazeta do Oeste o espaço da crônica está fixado 

nas páginas 2 dos cadernos Principal, com publicações de terça-feira a domingo, e 

Expressão, publicado somente aos domingos. Observamos uma variação maior de 

autores neste jornal, embora alguns nomes se repitam com mais frequência como é 

o caso de Wilson Bezerra de Moura, Francisco O. Rodrigues e Rubens Coelho. Este 

último, inclusive, foi, dos três apontados, o que mais publicou no período 

pesquisado, sempre no mesmo espaço (Caderno Principal, Opinião, p. 2) e no 

mesmo dia (domingo). No geral, no espaço da pesquisa, oito cronistas publicaram 

textos no Gazeta do Oeste. 

Quanto à incidência da crônica nas páginas do periódico, também 

observamos haver uma concentração maior de crônicas aos domingos. Durante o 

mês de julho de 2013, encontramos no jornal Gazeta do Oeste a publicação de 18 

crônicas, divididas da seguinte maneira:  

 

Incidência da crônica / Gazeta do Oeste 

Dias Páginas Qtd 

Ter. a  Sáb Principal, p. 2/ 
Opinião 

 
8 

Domingo Principal, p. 2/ 
Opinião 

  
4 

Expressão, p. 
2/ 

6 
 

Total  18 

Quadro 5 - Incidência por página durante a semana em Gazeta do Oeste 
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Com relação à classificação dos temas, segundo teoria de Beltrão (1980), 

detectamos a predominância dos temas locais, seguidos pelos especializados e 

gerais.  

 
Total de classificação por temas/ Gazeta do Oeste 

 

Geral Local Especializada Total geral/mês 

4 9 5 18 
Quadro 6 – Classificação da crônica por tema em Gazeta do Oeste  
 
 

 No jornal Gazeta do Oeste percebemos a repetição do fenômeno constatado 

no O Mossoroense: maior frequência da crônica nos dias de domingo. Observamos, 

no entanto, que as páginas 2 do caderno Principal e do Expressão são 

predominantes na determinação do espaço dedicado ao gênero pesquisado. 

Durante o mês em que acompanhamos este periódico, não registramos ocorrência 

da crônica em página diferente. Percebemos que a página 2 do Principal é 

determinante para a sobrevivência da crônica, tendo sido registrado neste espaço, o 

aparecimento de 12 das 18 publicações no mês em questão.  

 
 
3.2.3 Jornal De Fato 

 

O Jornal de Fato é dividido por quatro editorias de terça-feira a sábado e 5 

editorias aos domingos. De terça-feira a sábado, as editorias se dividem em: 

Principal, onde estão as seções de ―Opinião‖, ―Política‖ e ―Gerais‖; Mossoró, onde 

estão ―Esporte‖ e ―Segurança‖; Estado e Total. Aos domingos, são acrescidos os 

cadernos Sua Vida Mulher, Drible, TV e a revista Domingo. 

No Jornal de Fato, encontramos a publicação de crônica em cinco cadernos 

diferentes: Principal, Mossoró, Total, Drible e Sua Vida Mulher. Ainda que não 

possua um caderno de cultura nos moldes de seus concorrentes, com perfil mais 

literário, encontramos no Jornal de Fato maior ocorrência do gênero pesquisado e 

de forma diária, como descrevemos no quadro abaixo. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA CRÔNICA NAS EDIÇÕES IMPRESSAS DO JORNAL DE 
FATO 
 

Data Crônica/autor Localização Classificação Quant 
Terça-feira 
02/07/2013 

A soberania popular 
(José Nicodemos) 
 

Total, p. 2/  
Outras Palavras 

Especializada 02 



49 

 

Cadê a droga da droga na 
Pauta das manifestações? 
(Crispiniano Neto) 
 

Principal, Opinião, 
p. 6/ Prosa e Verso 

Especializada 

Quarta-feira 
03/07/2013 

O modismo do mar 
(José Nicodemos) 
 

Total, p. 2/  
Outras Palavras 

Local 
 
 

03 

Uma luta dos anos mil 
oitocentos e poucos... 
(Crispiniano Neto) 
 

Principal, Opinião, 
p. 6/ Prosa e Verso 
 

Especializada  
 

Tambores de Guerra e Paz 
(Valério Mesquita) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 

Local 

Quinta-feira 
04/07/2013 

Voto branco ou nulo 
(José Nicodemos) 
 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Especializada  02 

O novo Daniel Dantas 
(Crispiniano Neto) 
 

Principal, Opinião, 
p. 6/ Prosa e Verso 

Local 
 
 

Sexta-feira 
05/07/2013 

Lembrando Mossoró 
(José Nicodemos) 
 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Local 
 

02 

Henrique se apequenou e 
aviltou o cargo 
(Crispiniano Neto) 

Principal, Opinião, 
p. 6/ Prosa e Verso 
 

Especializada 

Sábado 
06/07/2013 

O dito que não diz 
(José Nicodemos) 
 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Geral 
 
 

02 

Vivências, lembranças 
(Nei Leandro de Castro) 
 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 

Geral 

Domingo 
07/07/2013 

O comerciante J. Pinto 
Fernandes 
(José de Paiva Rebouças) 
 

Sua Vida Mulher, p. 
3/ Balada do 
Impostor 
 

Geral 
 
 
 

04 

José Solon 
(José Nicodemos) 
 

Mossoró, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Local 
 
 

Só mau humor de  
brasileiro resolve 
(César Santos) 
 

Principal, Opinião, 
p. 5/ César Santos 
 
 

Especializada 
 
 

A trave ficou vazia 
(Fábio Oliveira) 

Esporte, p. 4/ Fábio 
Oliveira 

Especializada 

Terça-feira 
09/07/2013 

No que vai dar? 
(José Nicodemos) 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Local 01 

Quarta-feira 
10/07/2013 

Eles são insensíveis 
(José Nicodemos) 
 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Geral 
 
 

02 

O poema perdido 
(Lívio Oliveira) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 

Geral 

Quinta-feira 
11/07/2013 

Em torno de uma pergunta 
(José Nicodemos) 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Especializada 01 

Sexta-feira 
12/07/2013 

Grande Dom Hélder 
(José Nicodemos) 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 

Local 01 

Sábado 
13/07/2013 

À feição do auxílio-paletó 
(José Nicodemos) 
 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Geral 
 
 

03 
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Não dá para engolir que 
Temos médicos suficientes 
(Crispiniano Neto) 
 

Principal, Opinião, 
p. 6/ Prosa e Verso  
 
 

Especializada  
 

Curta as curtas 
(Nei Leandro de Castro) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo.  

Geral 

Domingo 
14/07/2013 

A mulher no poder 
(José de Paiva Rebouças) 

Sua Vida Mulher, p. 
3/ Balada do 
Impostor 

Geral 
 
 
 

02 

O bêbado e a noite 
(José Nicodemos) 

Mossoró, p.2/ 
Outras Palavras. 

Geral 

Terça-feira 
16/07/2013 

Leontino Filho 
(José Nicodemos) 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 

Local 01 

Quarta-feira 
17/07/2013 

Como a velha de Siracusa 
(José Nicodemos) 
 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Especializada  02 

A vida como ela é 
(Valério Mesquita) 
 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 
 

Local 

Quinta-feira 
18/07/2013 

Os filósofos da Vida 
(José Nicodemos) 
 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Geral 
 
 

02 

King ou Poe? 
(Laurence Bittencourt) 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 

Geral 

Sexta-feira 
19/07/2013 

Sou assim displicente 
(José Nicodemos) 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 

Geral 01 

Sábado 
20/07/2013 

Aquela moça do Bom Jardim 
(José Nicodemos) 
 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Geral 
 
 

03 

Vivências e lembranças 
(Nei Leandro de Castro) 
 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 
 

Local 
 
 

Recursos comprometidos 
(Fábio Oliveira) 

Esporte, p. 4/ Fábio 
Oliveira 

Local 

Domingo 
21/07/2013 

As despensas vazias  
de Apodi 
(José de Paiva Rebouças) 
 

Sua Vida Mulher, p. 
3/ Balada do 
Imposto 
 

Geral 
 
 
 

02 

Uma surpresa agradável 
(José Nicodemos) 

Mossoró, p.2/ 
Outras Palavras 

Geral 

Terça-feira 
23/07/2013 

Um olhar sobre o Brasil 
(José Nicodemos) 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 

Geral 01 

Quarta-feira 
24/07/2013 

Implico sim 
(José Nicodemos)  
 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Geral 
 
 

03 

Brasil pronto para  
os grandes eventos 
(Crispiniano Neto) 
 

Principal, Opinião, 
p. 6/ Prosa e Verso 
 
 

Especializada  
 

Pai e filho 
(César Santos) 

Principal, Opinião, 
p. 5/ César Santos 

Geral 

Quinta-feira 
25/07/2013 

Areia Branca 
(José Nicodemos) 
 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Local 
 
 

02 

Para além dos limites 
(Laurence Bittencourt)  

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 

Geral 

Sexta-feira 

26/07/2013 
Quase um conto. 
(José Nicodemos) 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 

Geral 01 

Sábado 
27/07/2013 

Ou morrer ou morrer. 
(José Nicodemos) 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 

Geral 01 
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Domingo 
28/07/2013 

Impressão Europeia 
(José Nicodemos) 
 

Mossoró, p.2/ 
Outras Palavras 
 

Geral 
 
 

04 

De que preço é mesmo  
o peixe? 
(Fábio Oliveira) 
 

Esporte, p. 4/ Fábio 
Oliveira 
 
 

Local 
 
 
 

O amor é comum, mas 
precisa ser fundamental 
(José de Paiva Rebouças) 
 

Sua Vida Mulher, p. 
3/ Balada do 
Imposto 
 

Geral 
 
 
 

Opinião 
(Arnaldo Jabor) 

Sua Vida Mulher, p. 
4/ Contexto/ Bom 
dia 
 

Geral 

Terça-feira 
30/07/2013 

A mania de falar mal 
(José Nicodemos) 

Total, p.2/ 
Outras Palavras 

Geral 01 

Quarta-feira 
31/07/2013 

A arte do encontro  
e do reencontro 
(Lívio Oliveira) 
 

Principal, Opinião, 
p. 2/ Artigo 
 
 

Geral 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 
 

Desgraça chama desgraça 
(Crispiniano Neto) 
 

Principal, Opinião, 
p. 6/ Prosa e Verso 
 

Especializada  
 

 
O conceito é muito nosso 
(José Nicodemos) 

 
Total, p.2/ 
Outras Palavras 

 
Geral 

TOTAL    52 

Quadro 7- Identificação da crônica no Jornal de Fato 

 

Registramos no Jornal de Fato a existência de 52 crônicas no mês de julho 

de 2013, o que representou a maior ocorrência entre os jornais pesquisados. No 

comparativo, o Jornal de Fato publicou, no espaço da pesquisa, 40 crônicas a mais 

que O Mossoroense (12) e 34 a mais que o Gazeta do Oeste (18). Observamos a 

ocorrência de textos de 10 autores diferentes.  Entre eles, os nomes mais 

destacados são: de Crispiniano Neto e José Nicodemos, sendo este último o único 

que aparece nas 26 edições examinadas, com 22 crônicas publicadas no caderno 

Total (de terça a sábado) e 4 no caderno Mossoró, aos domingos. As crônicas de 

José Nicodemos representam metade do total de publicações deste gênero no jornal 

averiguado.   

Já com relação à incidência da crônica no corpo do jornal, constatamos 

maior ocorrência no caderno Total com 22 publicações. Na catalogação geral, 

percebemos um fenômeno inverso dos resultados descritos anteriormente nos 

outros periódicos. No Jornal de Fato encontramos um número maior de crônicas de 

terça-feira a sábado (40) em relação ao domingo (12). Também encontramos 

publicação do gênero em um número maior de páginas, como descrevemos no 

quadro seguinte: 
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Incidência da crônica / Jornal de Fato 

Dias Páginas Qtd 

Ter. a  Sáb Principal, p. 2/ 
Opinião 

9 

Principal, p. 5/ 
Opinião  
César Santos 

2 

Principal, p. 6/ 
Prosa e 
Verso 

7 

Total, p. 2/ 
Outras 
Palavras 

22 

Domingo Mossoró, p. 2/ 
Outras 
Palavras 

  
4 

Drible, p. 7/ 
Fábio  
Oliveira 

 
3 

Sua Vida Mulher, 
p.3/ Balada 
Impostor 

4 

Sua Vida 
Mulher, p. 4/  
Sérgio Chaves 

1 

Total  52 

Quadro 8 - Incidência por página durante a semana no Jornal de Fato 

 
Quanto à classificação das crônicas, de acordo com Beltrão (1980), 

observamos que no Jornal de Fato os temas gerais se sobrepõem aos demais, 

sendo duas vezes mais recorrentes, como mostramos no quadro abaixo: 

 
Total de classificação por temas/ Jornal de Fato 

 

Geral Local Especializada Total geral/mês 

27 13 12 52 
Quadro 9 – Classificação da crônica por tema no Jornal de Fato  

 
 

 Como podemos observar, dos três jornais pesquisados no mês, o Jornal de 

Fato foi o que dedicou maior espaço para o gênero ―crônica‖ com ocorrência diária e 

em maior quantidade de páginas. O caderno Total é responsável pela maior 

quantidade dos textos encontrados (22) com a particularidade de que todos os 

textos presentes neste lugar são assinados por José Nicodemos. A página 2 do 

caderno Principal é o segundo espaço com maior número de textos (9). Ainda que 

exista maior acontecimento da crônica de terça-feira a sábado, notamos haver um 

equilíbrio quanto à publicação deste gênero no Jornal de Fato durante toda a 

semana com uma média de duas crônicas por dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após análise bibliográfica, documental e de conteúdo, concluímos que a 

crônica ainda tem o seu lugar no jornal impresso de Mossoró/RN. O número de 

textos publicados com as características deste gênero durante o mês de julho de 

2013 revela a existência de um campo de pesquisa muito abrangente. Neste 

sentido, o trabalho de identificação da crônica na imprensa mossoroense torna-se 

apenas um primeiro passo, não esgotado, deste terreno fértil.  

Conforme o primeiro propósito específico, que era apontar se os jornais 

impressos de Mossoró (O Mossoroense, Gazeta do Oeste e Jornal de Fato) 

mantinham o gênero ―crônica‖ em suas páginas e determinar a sua regularidade, 

chegamos a conclusões positivas. Encontramos, nesse mês, a existência de 82 

crônicas publicadas nas 78 edições dos três jornais pesquisados. O Jornal de Fato 

foi, entre os três, o que mais apresentou o acontecimento do gênero com o registro 

de 52 publicações, seguido do Gazeta do Oeste (18) e do jornal O Mossoroense 

(12). Levando em consideração os três jornais, encontramos o maior volume destes 

textos aos domingos (31), nas quartas-feiras (15) e nas terças-feiras (13). No Jornal 

de Fato a ocorrência da crônica é mais comum nas quartas-feiras (13) e aos 

domingos (12). O Gazeta do Oeste abre mais espaço para a crônica aos domingos 

(10) e nas terças-feiras (5). O jornal O Mossoroense também prioriza o domingo (9) 

e as terças-feiras (2). 

Conforme a classificação utilizada, de acordo com Beltrão (1980), 

observamos uma constância maior do tema ―geral‖ (38), seguido dos temas ―local‖ 

(25) e ―especializado‖ (19). Conforme apuramos, O Jornal de Fato dá maior atenção 

ao tema ―geral‖ (27), o Gazeta do Oeste ao tema ―local‖ (9) e O Mossoroense ao 

tema geral (7). Ressaltamos que estes dados servem apenas para fortalecer a 

identificação do gênero, não sendo decisivo, portanto, a consecução dos nossos 

objetivos específicos, o que justificaria a nossa opção pela ausência de anexos 

comprobatórios. 

Com relação ao segundo objetivo específico que tinha por finalidade 

caracterizar como se configura o espaço destinado para a crônica dentro do jornal 

impresso, constatamos que não existe um local dedicado exclusivamente para a 

crônica, nem muito menos uma seção com este título. Observamos que, em todos 

os jornais, a crônica se configura, em sua maioria, dentro das seções de opinião ou 
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em locais destinados para outros gêneros, como artigo e poesia.  Exemplos disso, 

são os textos de Wilson Bezerra de Moura, publicados sempre aos domingos, na 

página 2 do caderno Principal do Gazeta do Oeste, no espaço intitulado de ―artigo‖, 

e de Genildo Costa, presentes na página 2 do caderno Universo do O Mossoroense, 

na seção de ―poesia‖, dentro da coluna ―recitando‖ que tem como titular Caio César 

Muniz. 

No caso deste jornal, a maior incidência da crônica foi registrada na página 5 

do caderno Principal, presente de terça-feira a domingo, com 7 ocorrências, seguida 

do caderno Universo onde o gênero aparece nas páginas 2 e 7 (5 ocorrências), 

totalizando 12 crônicas publicadas no mês. No Gazeta do Oeste, registramos maior 

presença da crônica na página 2 do caderno Principal (12), de terça-feira a domingo, 

e na página 2 do caderno Expressão (6) aos domingos, totalizando 18 crônicas 

publicadas no mês. No Jornal de Fato, o gênero está mais presente na página 2 do 

caderno Total, de terça-feira a sábado. No espaço da pesquisa, identificamos neste 

caderno 22 crônicas. As demais foram registradas nas páginas 5 e 2 do caderno 

Principal, de terça-feira a sábado (18 ocorrências), e nas páginas 2 do caderno 

Mossoró, 7 do caderno Drible e 3 e 4 do caderno Sua Vida Mulher, com 12 

ocorrências, totalizando 52 crônicas publicadas no mês. 

Estes resultados acabam por desmistificar a hipótese levantada no início 

deste trabalho, de que a urgência das redações poderia limitar a presença da 

crônica nas folhas impressas. Como vimos, isso não acontece, de modo que ela 

continua se repetindo nos mesmos espaços destinados aos gêneros de opinião, 

categorizados desde a modernização dos jornais a partir da revolução industrial. 

Compreendemos que esta informação seja bastante relevante para as pesquisas 

nesta área, assim como os dados coletados que permitem ampliar os estudos tanto 

no campo jornalístico, como no do estudo do gênero ―crônica‖. 

Achamos oportuno acrescentar ainda que este trabalho pode vir a contribuir 

como instrumento de orientação para os editores dos jornais impressos de 

Mossoró/RN, para ajudá-los, em achando conveniente, a repensar suas editorias e 

dar mais atenção aos textos opinativos publicados em suas folhas, evitando a 

confusão de gêneros detectada pela nossa pesquisa ao longo do período investido.  
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