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SINOPSE 

Análise da crônica jornalística como gênero textual. 
Fixação de critérios para seu reconhecimento e 
formação do corpus. Coleta e análise de SNs 
complexos com três ou mais itens de acordo com 
função sintática, número de constituintes e encaixes, 
status informacional e natureza semântico-
pragmática do núcleo. Explicações baseadas nas 
características do gênero em questão. 

 

 



 
 

 

COSTA PINTO, Pedro Ivo Vasconcellos. Aspectos discursivos de Sintagmas Nominais 
complexos em crônicas jornalísticas. Faculdade de Letras – UFRJ, 2014. Dissertação de 
Mestrado. 

RESUMO  

Esta dissertação busca compreender os papeis que as formas linguísticas, particularmente os 

sintagmas nominais, assumem na constituição da crônica jornalística enquanto gênero textual. 

O corpus é formado por dezenove crônicas publicadas em um periódico de grande circulação 

do Rio de Janeiro, o jornal O Globo. Um gênero textual desempenha uma função específica 

na comunicação. No caso da crônica, entendemos que sua função no domínio jornalístico é 

entreter o leitor e estimular a reflexão sobre um assunto qualquer. A perspectiva de gênero 

adotada baseia-se em Bakhtin, que destaca três componentes principais dos gêneros: conteúdo 

temático, organização composicional e estilo.  

Os sintagmas nominais complexos (SNs complexos) são definidos como uma categoria 

sintática cujo núcleo é um nome, ao qual estão ligadas pelo menos duas palavras de classes 

diferentes ou um encaixe. Estes SNs são analisados de acordo com alguns critérios, formais e 

funcionais: função sintática, número de constituintes, número de encaixes, status 

informacional e natureza semântico-pragmática do núcleo. A análise dos SNs complexos 

segundo estes critérios nos ajuda a compreender melhor os seus usos no gênero crônica 

jornalística.  

Contabilizados todos os SNs (complexos e não complexos), os resultados mostram que, nos 

textos estudados, há predominância de SNs com menos de três itens lexicais, com um ou 

nenhum encaixe e com núcleo de natureza semântico-pragmática não relacional. Chama 

atenção o alto número de referentes novos (50%) sobretudo na função de sujeito (40%) 

quando a literatura aponta que, nesta função, tendem a ocorrer referentes velhos. é de se 

esperar que nesta função apareçam em número reduzido. Também se verificou baixa 

ocorrência de nominalizações (15%), o que representa um percentual baixo, se comparado 

com outros gêneros da escrita jornalística (XIMENES, 2013). Verificou-se, portanto, que, na 

crônica, a nominalização não é um recurso muito usado.  Estes aspectos possibilitam uma 

explicação linguisticamente fundamentada para a informalidade e a leveza que os teóricos 

atribuem ao estilo da crônica: as estruturas mais simples e referências mais concretas seriam 

recursos estilísticos para a produção de textos mais leves e informais. 
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ABSTRACT II 

The goal of this dissertation is to present an attempt of improving the comprehension of the 

role of linguistic forms, particularly the complex NP, in the constitution of journalistic 

chronicle as a textual genre. This genre corresponds to what the Anglo-Saxon tradition calls 

familiar essay. A corpus with nineteen chronicles published in a widely known newspaper in 

Rio de Janeiro, O Globo, was established. A genre performs a specific function in the 

discursive communication. In the journalistic domain, the chronicle’s main functions are the 

reader’s entertainment and the promotion of his reflection about any subject. The theoretical 

perspective is based on Bakhtin, who sets up three main components for speech genres: 

thematic content, compositional structure and style. 

Complex noun phrases (NPs) are here identified as syntactic categories with a head noun 

which is related to at least two words of different classes, or an embedded prepositional 

phrase or sentence. The complex NPs found in the corpus were analyzed according to their 

syntactic function, the number of lexical items, the number of embedded prepositional phrases 

or embedded sentences, the  informational status and the semantic-pragmatic nature of the 

head noun. The analysis of our complex NPs according to these criteria contributes to a better 

understanding of its uses in the genre in question.   

After having quantified the SNs (as complex or not), the results showed that the majority of 

the complex NPs in the selected texts presents less than three lexical items; none or  just one 

embedded SP or sentence; and a concrete noun  as head. The high occurrence of new referents 

(50%), especially as grammatical subject (40%) is noteworthy. Our expectation was to find as 

subjects a small number of members of this informational status. It is interesting as well that 

the nominalizations are only 15% of the tokens analyzed. If we compare these results to the 

analysis of other genres of the journalistic domain (XIMENES, 2013), it is possible to say that 

the nominalizations are not a productive device in the journalistic chronicle.  These aspects 

allow a linguistically based explanation to the so-called informality and lightness of the 

journalistic chronicle. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa vincula-se ao projeto da professora Vera Paredes chamado Sintagmas 

nominais complexos e seu papel na constituição de gêneros da escrita jornalística e 

acadêmica. O objetivo é tentar compreender de que forma esta categoria sintática comporta-se 

em diversos gêneros escritos de dois domínios discursivos diferentes: o acadêmico e o 

jornalístico. Somos conduzidos pela convicção de que o uso dos sintagmas nominais 

(doravante SNs) não apresenta os mesmos padrões em todos os gêneros destes domínios, de 

forma que seu estudo pode ajudar a caracterizar estes mesmos gêneros. 

Esta pesquisa fundamenta-se na tese funcionalista sobre a influência do discurso sobre 

as escolhas linguísticas no âmbito da sintaxe, que se admite ser um aspecto formal da 

linguagem. Nesta perspectiva, o falante tem uma gramática internalizada na qual o sistema da 

língua subjaz como um saber, uma virtualidade. Este sistema somente se realiza em situações 

concretas de interação verbal, falada ou escrita, o texto, um processo e um produto da 

competência discursiva do falante. As escolhas feitas para atualizar o sistema subjacente da 

língua não são totalmente livres, mas constrangidas por instâncias sociais e discursivas, às 

quais dedicaremos a devida atenção.  

É uma propriedade inerente aos SNs a possibilidade de acréscimo ao núcleo de 

determinantes, modificadores ou complementos. Embora nesta dissertação não se privilegie a 

sintaxe, não viramos as costas para os aspectos sintáticos da estrutura do SN. Buscamos uma 

correlação entre estruturas e usos. Com este fim, abordamos aspectos estruturais, como função 

sintática e número de encaixes, e aspectos discursivos, como a natureza semântico-pragmática 

do núcleo dos SNs e a sua informatividade.  

O texto está disposto da seguinte forma: primeiro, apresenta-se a perspectiva teórica 

que orienta nossa abordagem ao material linguístico. Fala-se, neste capítulo, do funcionalismo 

norte-americano, de como o texto deve ser encarado na linguística e da noção de categoria 

que seguimos aqui, a teoria dos protótipos. Ainda nos fundamentos teóricos, deixa-se 

explícito o que entendemos por discurso e gêneros textuais. Em seguida, delimita-se o 

conceito de SN complexo: um SN cuja estrutura com três itens ou mais, com mais de duas 

classes de palavras ou pelo menos um encaixe. Esta é uma definição abrangente, que 

pretende, sobretudo, excluir da nossa análise SNs com estruturas básicas, determinante e 

núcleo, e SNs cujo núcleo é um pronome. 
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Um dos aspectos centrais desta dissertação é a definição de crônica como uma 

categoria textual que se organiza prototipicamente. Em linguística, não é muito grande o 

número de trabalhos que se dedicaram à análise da crônica enquanto gênero textual. O mais 

comum são apreciações no âmbito da literatura. Entretanto, existem trabalhos relevantes na 

área da linguística. Beauclair (2011) é exemplo de um trabalho recente que busca “entender 

sua função social como gênero textual, com seus domínios e suas linguagens.” (2011, p.114). 

Outro estudo linguístico da crônica é o de Ferreira (2008). A autora aprofunda-se nas 

características do gênero empreendendo um estudo da crônica com base nos tipos de texto, 

uma noção afim da de gêneros, porém não equivalente. Nesta pesquisa destaco que uma 

característica diferenciadora da crônica dentro de seu domínio, característica que passou 

despercebida ou apreciada en passant pelos outros autores, é a metalinguagem. 

 São bem conhecidas as instâncias que constituem um gênero propostas por Bakhtin 

(2003): conteúdo temático, composição e estilo. A análise dos sintagmas nominais tem por 

objetivo elucidar algo sobre o estilo das crônicas, que é o elemento determinante na 

constituição deste gênero. Qual é a função discursiva dos SNs complexos na constituição do 

gênero crônica jornalística?  

Para responder tal questão fizemos um levantamento de SNs complexos que nos 

interessam em crônicas colhidas de um periódico de grande circulação e analisamo-nos 

segundo aspectos gramaticais, como a função sintática, número de encaixes e de constituinte, 

e aspecto discursivo, como a informatividade. Usamos o pacote estatístico Gold Varb para 

conhecer a frequência e a interação destes aspectos. Os resultados apontam que o uso dos SNs 

na crônica tende a ser mais simples, predominando estruturas com dois ou três itens e apenas 

um encaixe. 

   

   

 

 

 

 



15 
 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

2.1 Funcionalismo 

Embora haja diferenças entre as diversas visões teóricas do paradigma funcionalista, 

as noções de contexto, cognição e dialogismo estão presentes de alguma forma em suas 

abordagens ao sistema linguístico. Não se compreende o sentido de uma expressão linguística, 

seu real valor comunicativo, sem uma avaliação do contexto em que foi produzida bem como 

das relações existentes entre os interlocutores e seus conhecimentos. Isso nos remete à 

pragmática, uma disciplina vinculada à filosofia. Entretanto, o funcionalismo, que se 

caracteriza por ser interdisciplinar, incorporou-a a sua forma de olhar a língua e hoje a 

pragmática “pode ser entendida como uma teoria do uso linguístico” (WILSON, 2010, p.89).   

As teorias funcionalistas trabalham com a ideia de que o conhecimento linguístico não 

é autônomo, independente de outros sistemas conceituais. Não se vê por que deveria haver 

uma distinção nítida entre conhecimento do sistema linguístico e outros sistemas conceituais, 

se a língua é, ao mesmo tempo, um fenômeno simbólico, cognitivo e social. Esta negação da 

fronteira entre os sistemas conceituais é o grande propulsor dos avanços teóricos vinculados 

ao paradigma do pensamento funcionalista. Cunha atesta que a perspectiva teórica do 

funcionalismo entende que  

“(...) a linguagem não constitui um conhecimento específico, como propõem 
os gerativistas, mas um conjunto complexo de atividades comunicativas, 
sociais e cognitivas integradas ao resto da psicologia humana.” (2010, p.158) 
 

Por isso, podem ser entendidas como integrantes deste paradigma as teorias que levam 

em consideração fatores sociais e cognitivos que estão por trás dos enunciados. No 

pensamento desenvolvido por esta dissertação, a palavra discurso tem exatamente essa 

acepção: tudo aquilo que diz respeito aos conhecimentos dos sujeitos da cena enunciativa no 

interior de uma prática social mediada pela linguagem faz parte do discurso, são aspectos 

discursivos.    

 Adota-se aqui a perspectiva teórica do funcionalismo americano, na linha praticada 

por Wallace Chafe (1982;1987;1991,1994) e por Ellen Prince (1981, 1992), que estudam o 

fluxo de informação através dos elementos gramaticais que os expressam na oração, como 

sujeito e o objeto. Estes dois autores, a partir das categorias de velho (given) e novo (new), 

procuram compreender melhor o papel das unidades da língua para o processamento das 
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informações introduzidas nos textos. Para isso, implementam as referidas noções, velho e 

novo, em novas categorias que, acreditamos, explicam melhor a dinâmica da negociação dos 

significados nos textos.  

O fluxo de informação tem grande relevância na análise feita nesta pesquisa, uma vez 

que ele “determina a ordenação linear dos sintagmas nominais na frase.” (NEVES, 2004, 

p.35). Chafe (1987), por exemplo, defende que existe uma tendência das informações velhas  

serem enunciadas no início da oração. O autor nomeia esta tendência, observada numa 

narração oral, de “Restrição do Ponto de Partida Leve”, uma restrição de natureza cognitiva e 

textual, já que diz respeito à maneira como o falante produz seu discurso com base nas suas 

crenças sobre o seu ouvinte.     

 Também tomamos como referência o trabalho de Thomas Wasow (1997) sobre a 

influência do peso gramatical nas escolhas do falante, assunto que se faz relevante quando se 

propõe o estudo de SNs complexos, que são aqui sintagmas com mais de duas classes 

gramaticais ou um encaixe. O autor aponta que o peso gramatical de um sintagma nominal, 

que pode ser medido pelo número de itens lexicais ali presentes ou pelo número de encaixes, 

nós sintáticos, influencia a ordem das palavras na oração. Ele defende que seria mais fácil 

para o planejamento e produção do enunciado a apresentação dos constituintes em ordem de 

peso crescente, de forma que o mais pesado fosse deslocado para o fim (1997, pp.94-95). 

Neste sentido, o objeto direto, que é uma posição tipicamente pós-verbal, em línguas SVO, 

como o português, tenderia a ter mais itens lexicais e encaixes do que o sujeito. Esta hipótese 

será testada na análise dos SNs complexos das crônicas recolhidas.    

A produção destes autores envolve, de uma forma ou de outra, a interação entre forma 

e função, com base na tese funcionalista de que “há uma forte vinculação entre discurso e 

gramática: a sintaxe tem a forma que tem em razão das estratégias de organização da 

informação empregadas pelos falantes no momento da interação discursiva.” (CUNHA, 2010, 

p.163). Esta é uma concepção de linguagem que orienta esta pesquisa.  

A interação entre gramática e discurso pode ser encontrada, se considerarmos a 

diferença entre a modalidade falada e escrita. Esta diferença é discursiva. Isso quer dizer que 

ela não surge dentro do sistema linguístico, mas fora dele, nas circunstâncias que envolvem o 

evento comunicativo no qual o material linguístico é observado. Estas circunstâncias 

consistem nos sujeitos que interagem, o que eles sabem sobre o outro e sobre o contexto 

cultural e de situação, no modo como esse sistema é usado pelos seus falantes em suas 
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atividades sociais. A fala prototípica pressupõe um contato direto entre os interlocutores e 

atende a fins específicos, enquanto a escrita acontece entre interlocutores afastados espacial e 

temporalmente, atendendo a outros fins. 

Chafe (1982) mostra que uma das diferenças entre os produtos linguísticos da fala e da 

escrita é um maior número de nominalizações nos textos escritos. Por ter mais tempo de 

planejamento, o escritor (em contraste com o falante) pode usar estratégias mais complexas 

para codificar as ideias e informações que deseja comunicar. Neste sentido, o fato de na 

escrita haver mais nominalizações do que na fala é uma manifestação formal da diferença 

discursiva entre ambas. Acreditamos que as influências do discurso na sintaxe vão muito além 

da diferença entre oralidade e escrita, atingindo o nível dos gêneros textuais. Raciocina-se 

que, se os gêneros textuais realizam diferentes tarefas discursivas na atividade dos falantes, 

algumas diferenças formais entre os gêneros poderão ser explicadas com base nestas 

diferentes tarefas discursivas. 

2.2 A informatividade 

Os estudos sobre informatividade buscam explicar como entidades, referentes ou 

conceitos novos e velhos são comunicados pelos falantes. Esta ideia sobre as informações 

serem novas ou velhas acompanha o funcionalismo desde o Círculo Linguístico de Praga, 

quando a sentença era dividida em tema e rema. As informações novas tenderiam a aparecer 

no rema, enquanto as velhas, no tema. Halliday mantém esta postura na sua gramática 

funcional (1994, p.37). 

Tema e rema são noções relacionadas à estrutura funcional da sentença. Segundo 

Chafe, o empacotamento de informações no discurso é melhor compreendido em termos 

cognitivos e interacionais. Na sua visão, “Há mais recompensas, eu penso, em interpretar um 

pedaço do discurso em termos de processos cognitivos que acontece dinamicamente no tempo 

do que o analisar como uma sequência estática de palavras e orações” (1987, p.48)1. Com 

base nesta ideia, ele propõe que a informatividade de um conceito seja um índice do 

julgamento que o falante faz do estado de ativação de um conceito na mente do interlocutor 

no momento da enunciação, independentemente de quais circunstâncias motivariam tal 

julgamento: “Quaisquer que sejam as fontes, a conversação não funcionaria como funciona se 

                                                      
1 “Its is more rewarding, I think, to interpret a piece of discourse in terms of cognitive 
processes dynamically unfolding through time than to analyze it as a static string of words 
and sentences.” 
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os falantes não levassem em consideração os estados de ativação nas mentes alheias” (Chafe, 

1994, p.55)1. O autor propõe um continuum repartido em três níveis de ativação, segundo o 

estado de consciência admitido para um conceito em particular. Os referentes velhos são 

conceitos que estão no foco de atenção do ouvinte. O conceito está ativo; já os novos estão em 

estado inativo. Os chamados acessíveis são aqueles que estão semiativos (op. cit.:53). 

No estudo citado, Chafe (1987) propõe uma restrição cognitiva para o fluxo 

informacional. É a “Restrição do Ponto de Partida Leve”, segundo a qual um ponto de partida, 

que pode ser entendido como equivalente à noção de sujeito gramatical em inglês e em 

português também, é, geralmente, i) um referente ativo (velho), ii) ocasionalmente, um 

referente semiativo (acessível), iii) muito raramente um referente inativo (novo) (op. cit., 

p.37). O mesmo autor (CHAFE, 1991) compara os sujeitos gramaticais de textos falados e 

escritos que verbalizam informação nova. Ele conclui que, em ambas as modalidades, o 

sujeito tem uma real tendência a ser uma informação velha ou uma informação acessível. Os 

reduzidos casos de sujeito com informação nova mostram que esta informação é de pouca 

importância para o discurso ou é um conhecimento partilhado. Estas ideias são relevantes para 

a pesquisa, já que controlamos tanto o status informacional dos SNs quanto sua função 

sintática, correlacionando-as. 

O continuum informacional de Chafe, velho (ativo), acessível (semiativo) e novo 

(inativo) encontra um paralelo no trabalho da linguista Ellen Prince (1981). Ela propõe que 

estas três categorias sejam subdivididas em seis subcategorias para as quais propõe outra 

nomenclatura. Nota-se que, ao invés de usar o termo consciousness de Chafe, ela entende que 

o que está em jogo é o conhecimento pressuposto da entidade focalizada (Assumed 

Familiarity). Silva e Braga (1984, p. 32) posicionam-se a favor da proposta de Prince porque, 

segundo as autoras, “o modelo de Prince... tem a vantagem de ser exequível visto que se 

circunscreve às entidades mencionadas no texto ou claramente presentes no contexto 

extralinguístico”. Levando em consideração as reflexões feitas pelas autoras citadas, decidiu-

se de adotar o modelo de Prince. Eis a taxonomia do status informacional que um referente 

pode ter no texto: 

Um referente introduzido pela primeira vez no texto é classificado como novo. Há 

ainda a possibilidade de se considerar este referente novo um referente novíssimo, que pode 

                                                      
1 “Whatever the sources may be, conversation could not function as it does unless speakers 
took account of activation states in minds beyond their own.” 
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estar ancorado em outro ou não (ancorado e não ancorado). Estar ancorado significa ter no 

mesmo SN um outro referente, velho ou inferível, que mostra a perspectiva conceitual com a 

qual o falante deve interpretar aquele referente. Há outra subcategoria: disponível, atribuída 

àqueles referentes que podem ser classificados como únicos ou de fácil reconhecimento para o 

falante. É o caso dos referentes representados por nomes próprios e dos não contáveis, como o 

sol, a eletricidade, o futebol. Silva e Braga (op. cit.) abandonam esta subcategoria, pois elas 

podem ser incluídas sem perdas teóricas na subcategoria dos novos não ancorados ou 

simplesmente novos. 

No continuum dos valores que o referente pode assumir informativamente, entre os 

referentes novos e os velhos, a que Prince (1981) chama evocados, temos a categoria inferível, 

dividida em duas subcategorias: contentores e não contentores. Os primeiros são aqueles 

expressos por SNs complexos cuja referência do nome-núcleo está incluída na ou inclui a 

referência de outro nome do SN, como em uma dúzia de ovos. O segundo tipo de inferível, os 

não contendores, é um referente que não foi manifestado formalmente no texto, mas que se 

encontra latente no modelo de discurso construído devido aos conhecimentos enciclopédicos 

dos leitores. 

Os referentes evocados também se dividem em duas subcategorias. Os evocados 

textualmente recuperam um referente já mencionado. Eles já são conhecidos pelo ouvinte. Os 

evocados situacionalmente também já são conhecidos, mas não foram mencionados no texto. 

Evocados situacionalmente são referentes presentes no contexto imediato em que a interação 

verbal acontece. Este status informacional remete ao conceito de dêixis, uma vez que 

pressupõe a proximidade dos participantes do discurso com as entidades referidas no texto. 

A autora enfatiza que a informatividade é uma noção funcional, uma vez que contribui 

para a construção de unidades significativas, i.e., textos, e, por isso, deve ser antes objeto de 

estudo da linguística do que da psicologia:  

Então, embora o problema seja relevante para a psicologia cognitiva no que tange a 
questões de raciocínio e conhecimento, é antes de tudo um problema linguístico, se 
o objetivo da linguística é produzir uma teoria do discurso que diferencie uma 
sequência aleatória de orações de algo que podemos intuitivamente chamar de 
‘texto’. (PRINCE, 1981, p. 233)1   

 

                                                      
1 Thus, although the problem is of general relevance to cognitive psychology in that it touches on matters of 
reasoning and knowledge, it is first of all a linguistic problem, if a goal of linguistics is to produce a theory of 
discourse that distinguishes between a random sequence of sentences and something we would intuitively call a 
"text." 
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 Entretanto, a autora reconhece que o texto é mais do que “uma sequência aleatória de 

orações”. Isso significa que o texto é um processo direcionado à formação de uma unidade 

semântica. Nas palavras da autora, “uma série de instruções de um falante para um ouvinte 

sobre como construir um modelo de discurso particular” (op. cit., p.235).1 Para se atingir uma 

unidade semântica, é necessário que um processo cognitivo de interpretação e formação de 

sentido seja ativado, o que significa a construção de um modelo de discurso. Um modelo de 

discurso pode ser entendido em termos cognitivos como a emergência de espaços mentais que 

estruturam os conhecimentos do sujeito, na medida em que este toma parte em alguma 

interação verbal. 

 2.3 Algumas noções das ciências cognitivas 

 2.3.1 Categorias prototípicas  

Reconhecer semelhanças e diferenças nos objetos do mundo, sejam eles concretos ou 

abstratos, perceptuais ou semânticos, e reuni-los de acordo com essas diferenças e 

semelhanças é um processo natural ao intelecto humano. Este processo é denominado 

categorização. Sua importância para o raciocínio e conhecimento é tamanha que não é 

incomum vê-lo relacionado à atividade científica. Contudo, ele não está restrito à práxis 

científica. Em quase todas suas ações, o ser humano faz uso de categorizações que envolvem 

um complexo trabalho cognitivo.    

No modelo clássico de categorização, atribuído ao paradigma objetivista próprio da 

gramática tradicional e da linguística formal, a classificação se dá por meio do 

reconhecimento de atributos imprescindíveis para que uma instância particular seja alocada 

em uma categoria. Estes atributos, previamente estabelecidos por pensamento abstrato, 

refletem condições necessárias para a filiação que também são condições suficientes porque 

basta que o candidato a uma categoria apresente aqueles atributos imprescindíveis para estar 

na categoria pretendida. Neste modelo, as categorias diferenciam-se de forma nítida e seus 

membros possuem o mesmo valor. 

Para a semântica lexical, os aspectos essenciais usados na nomeação e categorização 

das entidades do mundo se explicariam pelo conhecimento de dicionário que os falantes 

possuem das palavras de sua língua. Este conhecimento, integrado ao módulo linguístico da 

                                                      
1 a set of instructions from a speaker to a hearer on how to construct a particular 
DISCOURSE-MODEL. 
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mente humana, geraria o próprio objeto da semântica formal: o significado lexical. 

Acreditava-se que, em estado de dicionário, as palavras poderiam ser flagradas em seus traços 

essenciais, sem a influência de fatores exteriores à linguagem. O conhecimento de dicionário, 

relativo aos aspectos essenciais do conteúdo semântico de uma palavra, é enriquecido pelo 

conhecimento enciclopédico. A ideia básica do conhecimento enciclopédico é designar “um 

sistema estruturado e organizado em rede, assumindo que os diferentes aspectos do 

conhecimento a que uma palavra dá acesso não têm status idêntico” (FERRARI, 2011, p.19) 

(grifos do autor). Trata-se, portanto, das relações que a linguagem tem com a vida 

sociocultural, de onde valores acidentais e imprevisíveis surgem para delimitar o sentido no 

qual a palavra é empregada. Em outras palavras, o conhecimento enciclopédico não é 

linguístico porque reúne informações sobre o contexto de uso das palavras, o que, na visão 

objetivista clássica, seria matéria de estudo da pragmática. Tal distinção entre os aspectos 

essenciais contidos no conhecimento de dicionário e aqueles oriundos do conhecimento 

enciclopédico veio a ser bastante confortável para a linguística tradicional visto que, desta 

maneira, foi possível deixar de lado, nas categorizações de natureza semântica, exatamente 

aquilo que apresentaria dificuldade para a teoria, que é a influência do conhecimento 

enciclopédico nos significados das palavras. 

A categorização das entidades percebidas e conhecidas, no modelo tradicional, ainda 

se caracteriza pelo tratamento binário dispensado aos traços classificatórios. De acordo com 

esta visão, ou o objeto de classificação tem o atributo necessário ou não o tem. Assim, todas 

as instâncias formadoras de uma categoria, por terem necessariamente o mesmo traço 

classificatório, gozariam de um mesmo status dentro desta categoria. Esta última característica 

da categorização do modelo clássico implica em assumir as categorias como agrupamentos 

lineares de entidades equivalentes. Seguindo estes parâmetros de classificação, presume-se 

que as categorias possuem fronteiras bem definidas entre si. 

Ao deixar o conhecimento enciclopédico fora do estudo da semântica da língua, o 

modelo tradicional renunciou um aspecto da construção dos significados e conceitos: o 

envolvimento do ser humano com seu meio. Envolvimento este que se traduz mentalmente 

em lembranças de experiências anteriores que orientam o sujeito a agir adequadamente nas 

situações novas de cada dia.  

O presente texto segue um modelo de pensamento alternativo ao que foi descrito 

acima. Os pressupostos assumidos aqui têm origens numa série de pesquisas, descobertas e 
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insights que redirecionaram o estudo dos significados e conceitos de um foco no objeto e nas 

condições de verdade de um enunciado para um foco na realidade neurológica e cognitiva do 

conhecimento humano (cf. MARMARIDOU, 2000, p. 47). Uma das vertentes deste novo 

paradigma de pensamento filosófico consiste na proposta de uma nova maneira explicar a 

categorização do conhecimento. Na teoria dos protótipos as instâncias de uma categoria não 

possuem status iguais. Antes, elas são internamente estruturadas em torno de membros mais 

exemplares (foco ou protótipo) da categoria, o que tem como consequência a indefinição ou 

nebulosidade das fronteiras entre as categorias. Nem todas as instâncias de uma categoria 

terão a mesma saliência do protótipo. 

A pesquisa de Eleonor Rosch (1973) sobre categorias perceptuais e semânticas 

contribuiu bastante para consolidação do projeto experiencialista. A noção de estruturação 

interna das categorias contraria a visão clássica de que categorias são arbitrariamente 

estabelecidas pela abstração humana. A estrutura interna das categorias, segundo as 

conclusões de Rosch, dá-se com a percepção de um membro central, ou focal, ao qual os 

traços de outras instâncias se conformam em maior ou menor grau. A importância deste 

membro central para a estruturação da categoria comprova-se com a constatação de que 

mesmo quando está disposto em situação periférica (não central) na apresentação da 

categoria, o sujeito tende a interpretá-lo como o membro exemplar desta categoria (op.cit., 

p.126). O estabelecimento de um exemplo central com o qual as outras instâncias serão 

comparadas para fins de recuperação da memória de longo prazo ou de emissão juízo sobre 

em que grau esta instância é ou não é um bom representante da categoria é conhecido como 

efeito prototípico.   

O tratamento da categoria textual estudada nesta pesquisa, a crônica jornalística, será 

encaminhado de acordo com a ideia de efeito de prototipicidade apresentado acima. O 

questionamento que surge de imediato diante do que se disse até aqui é: se dentro das 

categorias semânticas “objetivas”, como crime, brinquedo, vestimenta, entre outras, ficou 

comprovado que determinados membros são mais exemplares do que outros para o 

reconhecimento e julgamento dos membros destas categorias (ROSCH, 1973, pps. 136-137), 

será que algo semelhante acontece nas categorias textuais, i.e., os gêneros textuais? Sendo 

assim, quais traços os textos considerados crônicas possuem que poderiam favorecer a 

percepção destes textos como exemplares centrais da categoria? Procuramos as respostas 
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através da consideração das características da crônica apontada pela literatura sobre este 

gênero em particular.  

2.4 A linguística do texto 

Os trabalhos inseridos nos estudos do paradigma funcionalista desenvolvem uma 

metodologia empírica. Tal forma de trabalhar pressupõe, para não se abstrair do contexto, o 

uso de material linguístico efetivamente produzido pelos falantes em contextos de interação 

linguística e social. Este referido material linguístico só efetivamente encontrado em textos.  

Entendendo o texto como “evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais 

e cognitivas” (BEAUGRANDE, 1997, p.10 apud MARCUSCHI, 2008, p.72), supera-se 

conceito canônico de texto como produto da escrita formal. Passa-se a ver o texto como um 

processo dinâmico, no qual conhecimentos diversos estão envolvidos.  

A postulação desta perspectiva teórica em relação ao texto permitiu a separação da abordagem 

linguística daquelas próprias à literatura, à poética, retórica e estilística, sem, contudo, deixar 

de aproveitar o que estas disciplinas possam acrescentar à linguística do texto.  

A linguística do texto dedica-se ao “estudo das operações linguísticas, discursivas e 

cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção e processamento de textos 

escritos ou orais em contextos naturais de uso.” (MARCUSCHI, 2008, p.73). Para Halliday e 

Hasan (1989), o texto é a língua em funcionamento em algum contexto particular. É a língua 

viva. Em sua totalidade, ele corresponde não a uma unidade sintática, formado por sentenças, 

mas a uma unidade semântica na qual fatores contextuais e cognitivos convergem. Halliday 

frisa que a dinâmica textual, o evento linguístico, consiste em um processo de troca entre os 

interlocutores que culminará com um produto passível de estudo. Considerado como 

atividade, o texto é um processo de natureza dialógica; considerado como produto, o texto 

corresponde mais ou menos ao entendimento do senso comum: é o resultado empiricamente 

acessível da atividade discursiva. 

 Todo texto acontece em algum contexto. Portanto, o texto traz em si pistas sobre o 

contexto em que foi produzido. De maneira análoga, o contexto aponta para as características 

que um texto pode assumir. Esta última é uma relação de probabilidade, mais do que 

determinação. Para relacionar o texto com o contexto, Halliday et al. (1989, p.12) propõe três 

variáveis do contexto de situação que são comentadas por Motta-Roth e Herbele (2005, p. 

15): 
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a) Campo: a natureza da prática social; 

b) Relação: a natureza da conexão entre os participantes da situação; 

c) Modo: a natureza do meio de transmissão da mensagem. 

A análise de um texto pode revelar muito sobre o seu contexto, da mesma forma que 

qualquer contexto, ao ser avaliado com estes conceitos, poderá revelar muito sobre os textos 

que nele podem ser produzidos. Adiante, o contexto de situação das crônicas será apreciado. 

Portanto, entendemos que o texto: 

i. é a unidade real da comunicação;  

ii. nele entram em cena aspectos físicos, sociais e cognitivos;  

ii. é processo e produto;  

iv. acontece sempre num contexto situacional que podemos conhecer através dos 

conceitos de Campo, Relação e Modo 

Está claro que não é possível contabilizar o número de textos existentes. Eles tendem 

ao infinito enquanto houver seres dotados de linguagem. Todo texto produzido consiste em 

um ato individual, concreto e único. Por isso, costuma-se dizer que nenhum texto se repete. 

Sua materialidade pode ser repetida em edições, fotocópia e gravações, porém seu contexto e 

seu valor dentro deste jamais se repetirão. Entretanto, os textos, vistos em conjunto, mostram 

certa regularidade em suas formas e funções. Isto se deve ao fato de que, à medida que temos 

experiências textuais-discursivas, a mente humana forma categorias de textos, baseando-se 

nas características em comum que os diversos textos que funcionam na comunicação humana 

guardam entre si.  

Um texto, ainda que seja um evento individual, concreto e único, sempre 

compartilhará com outros textos anteriores traços linguísticos, esquemáticos e funcionais. A 

análise de gêneros textuais é a disciplina que estuda as categorias de textos. Nesta abordagem 

ao texto, afirma-se a perspectiva funcionalista da linguagem, na medida em que não apenas se 

destaca o caráter dialógico e cognitivo da linguagem, mas também se interessa pelo seu 

propósito comunicativo.  
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2.5 A análise de gêneros textuais 

Os gêneros textuais são categorias abstratas que nos permitem agir linguisticamente 

nas mais diversas práticas sociais. A vida em sociedade é marcada por eventos comunicativos 

diários que se materializam em enunciados de natureza verbal, proferidos por falantes reais, 

em modalidade escrita ou falada, que viabilizam e regulam práticas sociais específicas. É bem 

conhecida a definição de Bakhtin: “cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso.”1 (2003, 

p.262) (grifos do autor). A mente humana interioriza padrões de comportamento linguístico 

adequados para cada prática social, estabelecendo categorias prototipicamente estruturadas às 

quais os sujeitos recorrem quando participam de um evento comunicativo. Neste sentido, os 

gêneros são conhecimento estruturado. Portanto, dizer que este ou aquele texto pertence a um 

gênero textual devidamente nomeado numa dada cultura  – como crônica, artigos científicos 

ou entrevistas – revela que o material verbal é percebido e compreendido em função de certas 

características, contextuais e estruturais, compartilhadas com um protótipo mentalmente 

representado. Este último acumularia todas as características verbais que um texto deve 

atender em maior ou menor escala para cumprir sua função comunicativa.   

Este processo cognitivo de entendimento de um texto é rigorosamente funcional, na 

medida em que é através dele que podemos, com razoavelmente pouco esforço, tomar parte 

de eventos comunicativos, dos mais elementares aos mais sofisticados, e, consequentemente, 

manifestar nossa subjetividade através da linguagem.  

A análise dos gêneros textuais propõe-se a perceber criticamente as características 

básicas que um texto compartilha com outros bem como aquelas que o diferenciam de todos 

os outros. Em termos bakhtinianos, estamos falando de composição e estilo, que, juntos com o 

conteúdo proposicional, caracterizam os três elementos constitutivos de um gênero do 

discurso (BAKHTIN, 2003, p.262 e RODRIGUES, 2005, p.167). A comunicação discursiva, 

que se realiza por meio de enunciados, é um espaço sociossemiótico de tensão entre tradição e 

inovação, entre coerção e liberdade, entre o convencional e o criativo. O uso de gêneros faz 

                                                      
1 “Relativamente estável” é uma expressão que se sacramentou para definir gênero. É curiosa expressão, a meu 
ver, porque se algo é relativamente estável também o é, forçosamente, instável. Estável e instável são noções 
estritas: algo que oscila, mesmo que seja um pouco, não pode ser dito estável. Pode-se dizer, seguramente, que é 
pouco instável, mas só será estável se deixar de oscilar. Não parece mais ser possível exorcizá-la dos textos que a 
utilizam. Cabe apenas frisar que as práticas sociais é que são instáveis: elas mudam com o tempo em função de 
avanços tecnológicos, modelos de comportamento e valores culturais de época. Os gêneros textuais apenas 
permitem perceber esta instabilidade a partir das características linguísticas situadas histórica, social e 
culturalmente. 
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parte desta dinâmica. É por isso que, ao comentar a funcionalidade dos gêneros na interação 

verbal, Marcuschi afirma que eles “são entidades poderosas que, na produção textual, nos 

condicionam a escolhas que não podem ser totalmente livres nem aleatórias” (2008, p. 156). 

Na constituição dos gêneros do discurso podemos dizer que elementos da tradição estão 

presentes, assim como também estão presentes forças da inovação.  

Evidentemente, todo evento da comunicação discursiva, todo evento enunciativo cujo 

resultado é uma unidade de sentido percebida por meio de um texto, terá um preenchimento 

semântico a que Bakhtin (op. cit.) chamou conteúdo temático. É óbvio que, quando falamos, 

falamos sobre alguma coisa. Importante é perceber que o conteúdo temático pode influenciar 

a escolha da estrutura composicional. A composição de um gênero está a serviço daquilo que 

se quer dizer, realizar ou significar com a linguagem.  Certos conteúdos temáticos serão mais 

bem expressos em determinadas composições: “Alguns temas serão mais ou menos propícios 

para conferências, outros, para a conversa informal entre pessoas com relações assimétricas.” 

(SWALES, 1990, p. 40)1. Os tipos textuais participam da estrutura composicional dos 

gêneros. Se se pretende, por exemplo, reclamar de algum assunto pertinente a alguma 

instância do poder público, a primeira estrutura composicional que virá à mente será uma 

estrutura em prosa com construções sintáticas próprias da argumentação. Se, por outro lado, 

queremos apenas informar sobre um crime no centro da cidade, é muito provável que o 

falante produza uma narrativa. 

Já o estilo é uma noção mais complicada. Primeiramente, deve-se ter em mente que, 

em se tratando da análise de gêneros, o estilo não é algo que um falante ou escritor possui e 

que usa para deixar seu texto mais bonito ou dar-lhe qualidade literária. O estilo é uma 

propriedade dos gêneros:  

todo e qualquer gênero textual possui estilo; em alguns deles, há condições mais 
favoráveis (gêneros literários), em outros, menos favoráveis (documentos oficiais, 
notas fiscais, para a manifestação do estilo individual. (KOCH e ELIAS, 2006, p. 
113).  
 

Esta citação ensina que o estilo é o que dá o caráter individual ao texto. Embora seu 

propósito comunicativo, seu conteúdo temático e sua composição dos gêneros em uma 

determinada tradição discursiva tendam a repetir-se, todo texto guarda algo que é só seu, que 

o individualiza perante os textos do mesmo. Dois textos podem ter uma composição em prosa, 

seguir uma esquematização argumentativa, tratar do mesmo assunto, ser do mesmo autor, e, 
                                                      
1 “Some topics will be more or less suitable for lectures than others, others will be more or less suitable for 
informal conversations between unequals.” 
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ainda assim, ser sensivelmente diferentes. A noção de estilo procura contemplar esta 

particularização dos exemplares de um gênero. Por serem tantas estas particularidades e 

aparentemente fragmentadas, a noção de estilo acaba sendo muito abrangente e intricada com 

outras noções. A própria escolha de uma esquematização em sequências que visem a uma 

argumentação já é, em alguns casos, uma questão de estilo porque reflete uma escolha 

individual do falante frente a um determinado conteúdo temático.   

Admite-se, no entanto, que “nem todos os gêneros são igualmente propícios a tal 

reflexo da individualidade do falante na linguagem do enunciado” (BAKHTIN, 2003, p.265). 

Alguns gêneros, como os da atividade literária, apresentam uma absorção maior das escolhas 

estilísticas que individualizam o texto. Em outras palavras, são gêneros com maior liberdade 

no que diz respeito aos seus elementos constitutivos. É o caso da crônica, gênero estudado 

nesta pesquisa. Outros gêneros, por serem mais institucionalizados, configuram-se com maior 

rigidez na estrutura composicional e conteúdo temático, como o artigo científico, ou para ficar 

no domínio jornalístico, a notícia. Nestes a relevância do estilo é bem mais modesta. 

 Pelo que foi dito até aqui, fica claro que discurso, gênero e texto são aqui 

compreendidos como níveis diferentes da comunicação humana. As ideias de Bakhtin foram 

de extrema importância porque repercutiram na linguística ocidental como “um interlocutor 

produtivo e atual” (RODRIGUES, 2005, p. 153). Estes três movimentos constitutivos dos 

gêneros – estilo, composição e conteúdo temático – podem ajudar a conhecer melhor o que 

faz um texto ser percebido como crônica.  
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3. A CRÔNICA 

3.1 A crônica em seu domínio discursivo 

O dicionário Aurélio lista sete acepções para o substantivo crônica. Listamos as cinco 

primeiras definições: 

1) Narração histórica, ou registro de fatos comuns, feitos por ordem cronológica. 

2) Genealogia de família nobre 

3) Pequeno conto de enredo indeterminado 

4) Texto jornalístico redigido de forma livre e pessoal, e que tem como temas fatos ou 

ideias da atualidade, de teor artístico, político, esportivo, etc., ou simplesmente relativos à 

vida cotidiana. 

5) Seção ou coluna de revista ou jornal consagrada a um assunto especializado. 

A primeira definição remete à crônica como gênero histórico. Sá (1985) considera que 

a primeira crônica escrita no Brasil foi justamente a conhecida carta de Pero Vaz de Caminha. 

Embora os textos de teor histórico do Renascimento e da Idade Média fossem designados pelo 

termo crônica, eles pouco têm em comum com a crônica feita hoje em dia. Como veremos 

adiante, uma das principais funções da crônica no seu domínio discursivo é entreter; a função 

daquelas crônicas era informar. Por isso, não consideraremos esta definição. 

A segunda tampouco interessa para esta pesquisa, porque não se trata da crônica no 

domínio jornalístico. Nossa atenção aqui está voltada para a crônica como um gênero do 

domínio jornalístico que permite maior liberdade no que diz respeito ao estilo. A terceira 

definição faz menção ao caráter literário da crônica. Em 4), destaca-se a variedade temática da 

crônica. Esta variedade temática costuma-se restringir a assuntos da atualidade e à vida 

cotidiana. Como diz Sá, “a marca do registro circunstancial” (op. cit., p. 12). Na definição 5), 

merece destaque seu posicionamento fixo no jornal: as crônicas estão sempre no mesmo local 

do jornal, normalmente as últimas páginas, e, no jornal O Globo, cada dia ou semana tem seu 

cronista. Mas não estamos voltados para assuntos especializados. 

O domínio discursivo da crônica é o jornalismo. A noção de domínio discursivo é 

definida por Marcuschi como esferas da atividade humana constituídas por “práticas 

discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes lhe 
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são próprios ou específicos independentemente de sua realidade social e de sua relação com 

as atividades humanas.” (2008, p.155). Não interessa aqui elencar as características deste 

domínio discursivo, no entanto, algumas merecem ser destacadas visto que ajudam a 

estabelecer as características da crônica.  

No senso comum, a principal função do jornal é informar. Muito dificilmente 

encontramos um jornal que não tenha notícias ou reportagens. Não é raro, todavia, encontrar 

jornais que não tenham, por exemplo, artigos de opinião e crônicas. Bonini (2005, p. 69) 

elabora uma lista em que os gêneros textuais do jornal estão organizados de acordo com sua 

importância neste domínio. A crônica aparece em último lugar entre os mais importantes. Isso 

se deve ao fato de a crônica fugir da principal função de um jornal: a transmissão de 

informação. Por isso, dizemos que a crônica é um texto jornalístico que não está 

comprometido com a verdade. Neste sentido, a crônica, por seu descompromisso com a 

verdade e a seriedade, pode ser vista como um gênero do domínio jornalístico ao qual é 

permitido ser como quiser – ficcional, banal, jocosa, irônica, crítica, seja o que for – o 

importante é que ela seja um divertimento para o leitor. Esta é uma função que destacamos 

aqui: entreter o leitor. Em breve apreciação da consolidação da crônica como gênero 

jornalístico, Antonio Cândido é preciso ao dizer:  

Ao longo deste percurso, foi largando cada vez mais a intenção de informar e 
comentar (deixada a outros tipos de jornalismo), para ficar sobretudo com a de 
divertir. A linguagem se tornou mais leve, mais descompromissada e (fato decisivo) 
se afastou da lógica argumentativa ou da crítica política, para penetrar poesia 
adentro. (1992, p.15) (grifos nossos) 
 

Quando o crítico refere-se a “outros tipos de jornalismo”, ele está querendo fazer 

menção a outros gêneros deste domínio, como a notícia, o ensaio. Este último contrasta com a 

crônica exatamente por sua “lógica argumentativa”, “crítica política”, ou ainda certo vezo 

teórico-acadêmico que passa longe da crônica. É importante termos isso em mente, já que a 

seção da qual retiramos os textos do corpus também contém textos vinculados ao gênero 

ensaio, que se localizam em outra coluna1. A diferença existe e deve ser considerada, nas 

palavras de um próprio ensaísta desta seção:  

Não sou cronista. Sou ensaísta. Ocorre que o ensaio é um gênero, ao menos no 
nome, desconhecido para muitos leitores não habituados a textos teóricos. Para 
esses, a referência mais próxima é a crônica. Pois, com efeito, há semelhanças entre 

                                                      
1 Coluna e colunista são termos mais genéricos para o espaço do jornal onde um mesmo autor escreve 
periodicamente. Não diz respeito ao gênero que ali é publicado. Parece apenas diferenciar aqueles jornalistas 
cuja opinião, de acordo com Beltrão (1980), não se confunde com a do jornal.  
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o ensaísmo e a crônica. Mas há também diferenças, e essas são fundamentais. 
(BOSCO, F., 2010) 
 

Coutinho igualmente dedica-se a reconhecer a diferença entre o ensaio e a crônica. Ele 

expõe que, na literatura inglesa, há ensaio formal e familiar. O ensaio familiar, em suas 

palavras, exprime “uma reação ou impressão pessoal, em linguagem coloquial ou familiar, 

sem qualquer estrutura clara” (1986, p. 119); já o formal, desenvolve uma linguagem mais 

rígida, comparável a própria linguagem acadêmica. O autor afirma que, no Brasil, a palavra 

ensaio refere-se a um estudo baseado em “análise e pesquisa”. Seguindo sua comparação 

entre os dois gêneros para tentar lançar luz sobre o gênero crônica, ele vincula a crônica feita 

no Brasil ao ensaio familiar dos ingleses e conclui  

“Um gênero literário em prosa, ao qual menos importa o assunto, em geral efêmero, 
do que as qualidade de estilo, a variedade, a finura e argúcia na apreciação, a graça 
na análise de fatos miúdos e sem importância, ou na crítica de pessoas (...) Crônicas 
são pequenas produções em prosa (...) aparecidas em jornais e revistas.” 
(COUTINHO, A. 1986, p.121) (grifos nossos) 
 

 

Outros trabalhos sobre a origem e fixação da crônica como gênero jornalístico, 

remetem aos folhetins franceses do século XIX. Com efeito, essa é a posição tomada por boa 

parte dos estudos sobre a crônica (cf. COSTA PINTO e PAREDES SILVA, 2010; MEYER, 

1992; SÁ, 1985). O folhetim não era precisamente o texto, mas o espaço em que começava a 

tomar forma uma nova forma de se fazer jornalismo. O relevante é o fato de o folhetim, 

origem da crônica, já ter nascido voltado para o entretenimento: “Feuilleton: espaço vazio no 

rodapé de jornais ou nas revistas, destinado ao entretenimento” (MEYER, 1992, p.99). 

Importantes romances da literatura nacional foram publicados em folhetins, como O Guarani, 

de José de Alencar, e Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antonio de Almeida.  

Nota-se que as avaliações sobre a crônica apresentadas acima, estão situadas no 

âmbito da literatura. Não utilizam as noções e nomenclatura próprias à análise de gêneros que 

pretendemos fazer aqui. Isso não significa de modo algum que as considerações feitas no 

âmbito da literatura estejam equivocadas ou sejam imprecisas. Pelo contrário, elas são 

bastante pertinentes e esclarecedoras. Contudo, se observarmos estas considerações sobre a 

crônica da perspectiva dialógica de Bakhtin, percebe-se que aspectos do conteúdo temático, 

composição e estilo estão embaralhados nestas abordagens. Tentemos organizar estes 

conteúdos de acordo com a teoria da análise de gêneros adotada aqui. 
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3.2 A crônica como gênero textual na perspectiva dialógica  

Antes de mais nada, devemos considerar que a crônica é um gênero extremamente 

interativo. Ela lança mão de diversos recursos para cativar e fidelizar o leitor. Também 

poderia se enquadrar nesta característica discursiva da crônica, o alto grau de interatividade 

com o leitor, o fato de a crônica ter um estilo de “conversa aparentemente fiada” (CÂNDIDO, 

1992, p. 16).  Um desses recursos é a disponibilização do e-mail do colunista. O leitor pode 

interagir diretamente com o autor que, não raro, reproduz em discurso direto as palavras do 

leitor. Isso harmoniza muito bem com o caráter dialógico da linguagem que Bakhtin (2003) 

menciona em sua teoria. Nem sempre essa interação é amistosa. Veja o exemplo a seguir: 

(1) “Pela média dos e-mails recebidos, cheguei a pensar que não havia espaço para o 

humor entre os ciclistas cariocas. “Para de escrever merda, seu retardado”, disse Leornardo 

Thinnes. “Pena que em nosso país existam formadores de opinião como o senhor que tem 

uma visão muito curta da realidade”, atestou Ade-  

lino José dos Santos. “Na sua idade, não deveria mesmo se preocupar com ciclovias, pois já 

está à beira da cadeira de rodas”, lamentou Rafael Freitas Lima dos Santos. Teve até pessoa 

jurídica me xingando: “Você é um besta e gordo porque não pedala”, concluiu JML 

Autopeças.” (XEXÉO, A., 2012) 

Em sua composição, a crônica não se diferencia muito dos outros gêneros 

jornalísticos. É um texto em prosa, com a autoria explícita, introduzida sempre por um título e 

às vezes por um título auxiliar. Consideramos os tipos textuais um aspecto da composição das 

crônicas. Gênero e tipo textual são noções intimamente relacionadas. Alguns estudos 

dedicaram-se aos tipos textuais em gêneros particulares. Paredes Silva (1997) entende que 

para estudar os textos se devem distinguir dois níveis: um que considera as marcas formais, 

como os tipos de texto, e outro que considera aspectos funcionais, relacionados ao gênero. A 

mesma autora também estudou as narrativas em cartas pessoais (PAREDES SILVA et al. 

1994).  

Em relação à crônica, quando os autores citados em 3.1 afirmam sua característica de 

ser um texto narrativo ou comentário leve, que entendemos ser equivalente a uma 

argumentação informal, estão tecendo considerações acerca da estrutura composicional da 

crônica. A hibridez do gênero crônica deve-se, em grande parte, à sua receptividade a diversos 

tipos textuais, o que aumenta bastante as feições que o texto pode assumir. Na sua diversidade 
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de estruturas composicionais, cremos, manifesta-se a “forma livre” que o verbete do 

dicionário atribui à crônica. 

Ainda em relação à composição, cabe mencionar que os tipos de texto predominantes 

na crônica são o argumentativo e o narrativo. Esta informação é assegurada pela pesquisa de 

Ferreira (2008) com os tipos textuais de crônicas dos séculos XIX, XX e XXI. A autora 

mostra que aqueles dois tipos textuais são os predominantes, havendo também ocorrência de 

tipos injuntivo e descritivo. Seus resultados mostram que o predomínio de sequências 

narrativas acontece apenas no início do século XX até 1979. Com efeito, esta é a época da 

consagração da crônica no Brasil, quando os jornais contavam com escritores do nível de um 

Rubem Braga ou um Carlos Drummond de Andrade. Nos últimos anos daquele século até o 

século XXI, o tipo argumentativo volta a predominar, com menor diferença para o narrativo.1  

A pesquisa de Ferreira (op. cit.) soma muito ao que se sabe sobre este gênero. 

Entretanto, como aponta Paredes Silva (2010), a tipologia textual não parece ser um critério 

seguro ou suficiente para análise de gêneros, já que, além da dificuldade de segmentação dos 

tipos textuais, muitos gêneros textuais são heterogêneos, o que os faz serem receptivos a mais 

de um tipo de texto. A crônica é exemplo de um gênero heterogêneo, receptivo não apenas a 

diversos tipos textuais, mas a estruturas composicionais de outros gêneros, como o diário e a 

entrevista. Por isso, podem-se encontrar, embora não seja muito comum, crônicas que são 

organizadas como listas. Também ocorre frequentemente, na estrutura composicional das 

crônicas, o recurso a diálogos coloquiais, o que reforça a ideia da crônica tentar assimilar 

traços da oralidade. 

Em relação a sua temática, a diferença da crônica para outros gêneros jornalísticos 

também é incerta. Em princípio, tudo é assunto para crônica, assim como para a notícia e para 

um artigo de opinião, seja o cotidiano da cidade, o acontecimento circunstancial, a política, o 

esporte ou a arte. Da mesma forma que há notícias sobre esporte, há a crônica esportiva. De 

maneira que se pode concluir que não é o conteúdo temático que estabelece o limite entre os 

gêneros do domínio jornalístico. 

Sá (1985) menciona o registro do circunstancial, dos acontecimentos banais do 

cotidiano. Certamente a crônica está presa ao seu tempo, mas isso é característica do domínio 

jornalístico, não apenas da crônica. Talvez a crônica possa particularizar-se por homenagear 

                                                      
1 A autora utiliza o termo dissertativo. Optamos, no entanto, pelo termo argumentativo, uma vez que este mostra-
se mais adequado ao que efetivamente ocorre nas crônicas. 
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personalidades falecidas fazendo necrológios. Esta característica é apontada por Moisés 

(2004, p.133).  

Outro tema que não figura apenas nas crônicas mas está muito presente é a cidade. 

Lugares conhecidos da cidade servem como cenário para o cronista flanar e observar a vida 

tal qual ela é. Esta temática, que está presente em algumas crônicas do corpus, é mencionada 

por Cândido ao comentar que “o fato de ficar tão perto do dia-a-dia age como quebra do 

monumental e da ênfase” (1992, p.14). 

Assim como a composição, o conteúdo temático também não dá conta de oferecer um 

caminho seguro para o reconhecimento da crônica dentro do seu domínio discursivo. 

Entretanto, há duas temáticas que, ao que indica o acompanhamento atento do que se tem 

publicado, diferenciam a crônica dos outros gêneros do domínio jornalístico, sobretudo da 

notícia e do artigo de opinião: a metalinguagem e a subjetividade, i.e., temas ligados ao 

próprio cronista. Nos jornais e revistas, dificilmente encontraremos notícias discutindo a 

função e composição de notícias, tampouco artigos de opinião sobre artigos de opinião. Mas é 

muito comum encontrar crônicas que abordam ou a própria crônica, ou a atividade 

jornalística, ou fazem reflexões e comentários sobre a língua portuguesa.  

O outro conteúdo temático que parece ser próprio da crônica é a subjetividade. Isto 

nos confirma Moisés quando afirma que ela “tenderá para o lirismo ou o conto, que traduzem 

ou a elevada subjetividade na transposição do acontecimento, ou a sua dramatização (...)” (op. 

cit., p.133). Percebe-se que o autor mistura um critério temático com um formal, porque ao 

dizer “conto” ele quer ressaltar o aspecto narrativo e ficcional da crônica, que, como foi dito, 

não é suficiente para defini-la. Por sinal, cabe ressaltar que, nas crônicas selecionadas para a 

presente pesquisa, poucas narrações tinham caráter ficcional. A literariedade da crônica não se 

restringe a este aspecto. 

Como Coutinho (op. cit.) salienta na citação acima, o melhor caminho para definir a 

crônica são “as qualidades do estilo”. É neste aspecto que a crônica vai se destacar no 

domínio jornalístico, porque ela é um gênero que, para usar as palavras de Bakhtin, está 

“propício a tal reflexo da individualidade do falante na linguagem do enunciado, ou seja, seu 

estilo individual” (2003, p.265). Na crônica, o estilo não é um epifenômeno. Ele é central no 

que diz respeito à percepção de um texto como pertencente à categoria crônica. 
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Já foi sinalizada aqui a imprecisão ou extrema abrangência do termo estilo. Contudo, 

podem-se ensaiar algumas considerações acerca de quais são os traços estilísticos da crônica. 

Primeiramente, cabe observar que ela pode ser falada, mas sua concepção é escrita. 

Entretanto, há, nas crônicas, uma tendência ao tom informal, mais próximo da fala coloquial, 

como se fosse uma conversa de esquina com o leitor. Esta característica faz com que a crônica 

possa ser composta por diálogos. Mas isso ainda não é um traço estilístico. É um traço 

composicional, visto que o diálogo pode ser considerado um tipo textual (cf. ADAM, 1992, 

p.145 e BRONCKART, 1999, p.230). 

Se o diálogo é uma característica da composição, o mesmo não se pode dizer do 

humor e da informalidade. Estes podem ser atribuídos seguramente ao estilo da crônica.  

Vemos que os jornalistas assumem uma postura de seriedade perante a notícia com o intuito 

de transmitir esta propalada imparcialidade e também de ganhar credibilidade. A crônica, 

entretanto, pode despir-se desta seriedade, ser “um gênero de bermudas”, como costumam 

dizer os jornalistas. Eis, portanto, ao que se deve o humor e a informalidade da crônica: ela 

não está comprometida com a verdade ou com o que é verossimilhante, como estão as 

notícias, nem com a seriedade, como os artigos de opinião. 

O estilo está ligado às escolhas que o falante faz ao se manifestar discursivamente. 

Estas escolhas são mais ou menos livres, a depender do gênero que está mediando a 

comunicação. Um trabalho recente que pode ser lido como um estudo do estilo das crônicas é 

o de Beauclair (2011). O autor aborda os operadores discursivos nas crônicas de dois autores, 

Antônio Maria e Joaquim Ferreira dos Santos. Outro estudo que pode, não sem controvérsias, 

assim como o de Beauclair, ser considerado uma abordagem ao estilo da crônica é o de Cortez 

(2005). Ela estuda como os sintagmas nominais participam do processo de referenciação sob a 

ótica da teoria do ponto de vista. 

O estilo apresenta inúmeros aspectos, alguns mais evidentes que os outros. Como 

consequência disto, a apreensão total do estilo nos gêneros representa um desafio para os 

pesquisadores que se interessam por gêneros. Acreditamos que a análise dos sintagmas 

nominais que propomos aqui ajudará a conhecer melhor a manifestação do estilo no gênero 

em questão. 

Mais adiante, no capítulo 5, retomaremos estes traços do gênero crônica. Mas 

enfatizamos que eles não são de forma alguma condições sina qua non para um texto 

particular ser percebido como crônica. Lembrando que, na visão desenvolvida aqui, gêneros 
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textuais são categorias de textos nas quais há efeitos prototípicos de um exemplar central em 

torno ao qual os outros exemplares aproximam-se ou afastam-se de acordo com a maneira 

com que são percebidos: 

A noção de protótipo, relacionada com a ideia wittgensteiniana de semelhanças de 
família, permite que as pesquisas de gêneros definam o pertencimento de seus 
padrões estruturais e linguísticos em relação a um protótipo de gênero. Desse modo, 
alguns textos estão mais próximos do seu protótipo, enquanto outros funcionam 
mais na periferia da prototipicidade ou, mais exatamente, nas fronteiras de diferentes 
prototipicidades, como é o caso do gêneros híbridos. (BAWARSHI e REIFF, 2013, 
p.58)  
 

A crônica é um gênero hibrido. Então, segundo a última citação, ela funciona na 

fronteira de diferentes gêneros. Esta sua posição talvez motive a constante referência a outros 

gêneros nas definições apreciadas em 3.1. Gêneros como o conto, o ensaio, a notícia, o 

necrológio, inter alia, costumam aparecer nas definições de crônica. 

Um texto pode ser melhor exemplar de crônica do que outro. Sua percepção como 

crônica dependerá de o quanto este texto aproxima-se do protótipo desta categoria. Com esta 

ideia em mente, tivemos muito cuidado ao selecionar textos que reunissem traços que os 

aproximassem do protótipo do gênero crônica.  

Em resumo, vimos que a função da crônica dentro do seu domínio discursivo é 

entreter o leitor. A interatividade entre leitor e autor também é uma característica da crônica. 

A tabela 1 reúne os traços constitutivos da crônica como gênero textual: 

Conteúdo temático Estrutura composicional Estilo 

Metalinguagem, 

subjetividade, 

acontecimentos banais do 

cotidiano, assuntos correntes 

e a paisagem urbana 

Sequências narrativas, 

argumentativas ou dialogais  

Informalidade e humor   

Tabela 1 - Traços do gênero crônica 
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4. OS SINTAGMAS NOMINAIS 

4.1 A perspectiva sintática 

O sintagma nominal consiste na organização hierárquica de palavras, sintagmas ou 

orações em torno de um núcleo de natureza nominal. Por formarem uma unidade 

estruturalmente organizada, os elementos de um sintagma nominal dificilmente podem mudar 

de posição sem que haja comprometimento do sentido: 

(1) “Cavalieri entregando a camisa do jogo de domingo passado / para a garota que 

pedia o presente...” (XEXÉO, 2013b)  

O primeiro SN destacado em (1) exerce a função de objeto direto. Seu núcleo é o 

substantivo “camisa”, em torno do qual os outros termos se organizam. Qualquer item que 

mude de posição acarretará em agramaticalidade ou estranhamento da oração (*de domingo 

passado camisa a do jogo). Isso mostra que o SN é uma categoria nuclear com posições mais 

ou menos fixas. 

 O segundo SN, aquele regido pela preposição “para”, pode ser deslocado para a 

posição imediatamente seguinte ao verbo, o que mostra sua independência sintática em 

relação ao núcleo “camisa”. Todavia, se este deslocamento do objeto indireto ocorresse, o 

sentido seria comprometido, porque “camisa” e “presente” poderiam ser interpretados como 

não sendo correferenciais, o que seria diferente do sentido pretendido pelo autor. 

Similarmente ao que se disse sobre o primeiro SN, aquele com função de objeto direto, dentro 

tampouco é possível mudar a posição dos seus itens sem comprometer sua gramaticalidade. 

Há, para o português, algumas propostas de descrição do SN. Uma delas é a de Lemle 

(1984). Seguindo o modelo padrão da teoria gerativa, a autora elabora a seguinte regra para a 

derivação do SN: 

SN � ((Quant)) (Det) (Adj)* N (Adj) * (Sprep)* (Adj)* (S)* 

Os parênteses duplicados indicam que um quantificador só pode ocorrer na presença 

de um determinante. Os outros itens entre parênteses são opcionais, o que é controverso se 

admitirmos que alguns nomes precisam de um complemento expresso em SP para serem 

interpretados. Os asteriscos querem indicar que aquele termo é recursivo, podendo repetir-se. 
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Em trabalhos mais recentes que seguem a teoria X-barra, este tipo de esquema linear 

tem sido substituído por descrições que tentam elucidar as relações de dominância entre os 

itens constituintes da oração. O SN é definido como “uma categoria sintática que é a 

projecção de um nome” (BRITO, 2003, p.328). Isso significa que os itens de um SN são 

dominados por um núcleo, que, por sua vez, “apresenta um tipo de projeção estendida, sendo 

dominado por pelo menos uma categoria funcional” (Mioto et. al., 2010, p. 88)1. Seguindo 

estas propostas, a estrutura do início do SN em (1) é representada em (2)  

(2) SD 
 
D’ 

      
       D     SN 
       a         
       N’ 
  

N  SP    
        camisa 

             P’ 

        P        SD 
       de         
 

      D’ 
          

D         SN         
  o   
   N’ 
    

N 
                           jogo 
 

Em relação à ordem dos itens, Perini (1996) considera o SN conforme diferentes 

hipóteses. Testando estas hipóteses, ele abstrai uma estrutura que se diferencia das outras 

propostas por ser bem geral e abrangente, contendo apenas determinante (Det) e termo livre 

(TL): 

Det + TL + TL 

                                                      
1 Categoria funcional seleciona as categorias que possuem traços compatíveis com seu núcleo. Segundo Mioto 
et. al., sua função é “eminentemente gramatical” (2010, p. 57). Desta forma, um determinante é uma categoria 
funcional que seleciona categorias nominais sem haver restrições semânticas.  
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Castilho (2010) propõe um esquema mais simples que procura apenas indicar que o 

SN pode ter itens à esquerda e à direita. Ele define o SN como “uma construção sintática que 

tem por núcleo um substantivo ou um pronome” (op. cit., p. 453). 

(Especificadores) + Núcleo + (Complementadores) 

Não nos ocuparemos aqui em descrever com estas regras cada SN que encontramos no 

corpus. O que se pretende com a exposição destas regras é mostrar que é consensual que o SN 

pode se expandir por meio de operações que envolvem outras classes de palavras que não 

sejam o substantivo. Pronomes, numerais, artigos, adjetivos, advérbios, podem ser usados 

como especificadores. Na posição de complementadores, aparecem advérbios, adjetivos, SPs 

e orações. A inserção de outras classes de palavras ao SN faz com que sua estrutura se torne 

mais complexa.  

Definimos, então, SN complexo um nome expandido por meio de dois especificadores 

ou pelo menos um complementador que não seja da classe dos substantivos. Os SNs 

complexos que aqui estudamos, então, possuem mais de duas classes de palavras em sua 

estrutura ou pelo menos um encaixe de SP ou oração. No exemplo (3) adaptamos um SN 

encontrado no corpus para demonstrar como se apresenta SNs que contém muitas classes em 

sua estrutura. O exemplo de (4) mostra que, embora um SN possa três itens, ele pode não se 

enquadrar na definição, porque apresenta apenas duas classes de palavras: artigo e 

substantivo. O exemplo (4) é um caso de aposto: 

(3) toda a sua mais perfeita convicção e índole peripatética de suburbano que gosta de 

samba 

(4) o presidente Lula 

Uma discussão frequente na linguística é sobre o valor que os encaixes e outros itens 

podem ter em relação ao núcleo. Sintaticamente, esta discussão pode ser encaminhada em 

termos da diferença entre modificadores e complementos. Na semântica, o foco recai sobre a 

natureza lexical do nome-núcleo. Para lidar com esta diferença de valores que os itens podem 

assumir em relação ao núcleo, adotamos uma perspectiva discursiva vinculada à semântica 

cognitiva. 

4.2 A perspectiva discursiva 



39 
 

No discurso, os SNs são os principais responsáveis pela referenciação, um processo 

que, segundo Koch et al. consiste “na construção e reconstrução de objetos de discurso” 

(2006, p. 123). Esta é uma visão dinâmica da comunicação, segundo a qual, a linguagem não 

apenas representa as entidades e conceitos percebidos, mas recria a cada evento comunicativo 

tais entidades e conceitos para dar sentido ao que diz. 

Em 2.2, frisamos que os SNs também atuam no fluxo informacional dos textos. Eles 

expressam a familiaridade que o falante supõe que o ouvinte tenha com a entidade designada 

pelo SN. Não há uma correlação direta entre forma e status informacional, mas é comum que 

os referentes novos sejam precedidos de especificadores indefinidos e os evocados, 

especificadores indefinidos. 

Há, sem dúvida, semelhanças entre o que Koch (2006) chama de processo de 

referenciação e o que expomos como fluxo informacional. Entretanto, não são modelos de 

estudo do texto equivalentes. A teoria da referenciação remete à linguística textual alemã 

concebida por autores como Weinrich e Schimidt (cf. KOCH, 2008, p.11), ao passo que o 

fluxo de informação dá prosseguimento à tradição da linguística funcional iniciada pelo 

Círculo Linguístico de Praga com suas reflexões sobre tema e rema, bem como a Linguística 

Sistêmico Funcional de Halliday, que também utiliza estes termos. Outra diferença entre estes 

dois modelos de estudo do texto é a própria terminologia usada. Os estudos sobre 

referenciação falam em expressões nominais, em vez de sintagma nominal, que é o termo 

usado nos estudos de fluxo informacional dos linguistas americanos. Talvez não seja uma 

diferença muito relevante, uma vez que expressões nominais podem ser vistas como 

equivalentes a sintagmas nominais, pois também têm em seu núcleo um nome. Apesar destas 

diferenças, ambas são teorias que pensam o SN ou as expressões nominais em função dos 

conhecimentos e propósitos dos falantes na atividade discursiva. 

  Castilho (2010) defende que os SNs interagem em espaços mentais. Espaços mentais 

é uma forma de ver os eventos comunicativos na teoria da semântica cognitiva. Seu conceito 

está relacionado à estruturação do conhecimento com vistas a entendimentos pontuais e ação: 

“Espaços mentais são pequenos pacotes conceituais que construímos ao pensar e falar, com 

vistas de entendimento local e ação”1. À medida que tomamos parte numa atividade 

discursiva, estes pacotes conceituais formam-se para que possamos articular os 

                                                      
1 “Mental spaces are small conceptual packets constructed as we think and talk, for purposes of local 
understanding and action” (FAUCONNIER & TURNER, 2006, p.307) 
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conhecimentos ativados pelo discurso.  Este conceito está em sintonia com a ideia do 

coneccionismo (connectionist networks), segundo a qual o conhecimento de uma pessoa é 

uma rede de conceitos que se ativam e desativam casualmente sem seguir necessariamente 

uma ordem linear ou lógica (MARMARIDOU, 2000). Seguindo este raciocínio, quando 

dizemos que um referente é inferível, estamos assumindo que no espaço mental criado pelo 

discurso até o momento da expressão deste referente há algum conhecimento de que o 

conceito referido pelo SN participa.  

4.3 Nomes relacionais 

Na perspectiva que adotamos aqui, o valor de um item do SN como modificador ou 

complemento depende de como é conceitualizado a noção expresso no núcleo do SN. Nomes 

relacionais pedem complementos; nomes não relacionais recebem modificadores. O cerne da 

questão está em saber quais nomes são relacionais e quais não são, uma distinção nada fácil 

de se fazer, visto que nomes normalmente tidos como relacionais podem ser usados como não 

relacionais e vice-versa. Diante deste fato, abandonamos a visão de que existe uma categoria 

de nomes inerentemente relacionais. Parece ser mais vantajoso para o trabalho com textos 

pensar em usos relacionais e não relacionais dos nomes. 

      Keizer (2007) argumenta a favor de uma abordagem cognitiva da categoria 

nominal que possa lançar luz sobre as diferenças de significado, forma e uso dos nomes. Uma 

abordagem cognitiva de categorias semânticas volta-se para os processos mentais atuantes na 

produção e compreensão do significado. Neste sentido, ela entende que a distinção entre 

relacionais e não relacionais “reflete diferenças em conceitualização, na forma como o 

conhecimento é estocado na e recuperado da memória”1 e, por isso, a melhor abordagem à 

questão é uma abordagem que veja a organização destas categorias como agrupamentos em 

torno de protótipos ou melhores exemplos de usos relacionais e não relacionais.  

Devemos, portanto, pensar em como as entidades designadas pelos nomes são 

conceitualizadas, isto é, se elas precisam de um outro conceito para ser interpretadas ou se 

elas podem ser interpretadas independentemente. Naturalmente, tal conceitualização estará 

baseada no conhecimento de mundo adquirido com a experiência: 

Nomes relacionais podem, então, ser descritos cognitivamente como nomes que 
automaticamente e invariavelmente ativam algum outro CGE (conhecimento geral 

                                                      
1 “I would like to argue that the distinctions in question reflect differences in conceptualization, in the way 
knowledge is stored in and retrieved from memory.” (Keizer, 2007, p.246) 
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estruturado)1, dentro do qual o conceito evocado pelo nome relacional funciona 
como um atributo. É esse outro CGE mais amplo que fornece a perspectiva 
conceitual: o conceito evocado pelo nome relacional será representado como parte 
de algum outro conceito, em vez de ser ele mesmo o centro do estado de memória 
recuperado. (Keizer, op. cit., p. 249)2  

A autora usa os nomes “mulher” e “esposa” para exemplificar o que defende. 

“Mulher” é um nome que pode ser conceitualizado independentemente, ou seja, não precisa 

de qualquer outro conceito ou conhecimento estruturado para ser interpretado eficazmente. Já 

“esposa” é quase sempre um conceito relacionado a outro, porque nosso conhecimento 

armazenado diz-nos que uma esposa é invariavelmente esposa de alguém. Este alguém precisa 

ser expresso ou pelo menos ser uma entidade inferível do contexto. Seguindo este raciocínio, 

“mulher” é considerado um nome geralmente usado como não relacional e “esposa” um nome 

usado como relacional. Vale observar que no exemplo (6) a frase parece estar mal formulada, 

enquanto no exemplo (5) não há qualquer problema de interpretação: 

(5) Uma mulher foi eleita presidente. 

(6) Uma esposa foi eleita presidente.  

Na análise dos resultados, retomaremos estas noções comentando exemplos 

encontrados no texto. Por agora, cabe frisar que o que chamamos de SN complexo aqui são 

sintagmas com mais de duas classes de palavras ou pelo menos um encaixe. Consideramos 

um aspecto discursivo sua participação no fluxo de informação dos textos, bem como sua 

natureza semântico-pragmática, na ótica da linguística cognitiva apresentada acima. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 General Knowledge Structured (GKS) para a autora designa o conhecimento de mundo ativado por uma 
expressão linguística. 
2 “Relational noums can thus be described cognitively as nouns which automatically and invariably activate 
some other GKS, within which the concept evoked by the relational noum functions as an attribute. It is this 
other (larger) GKS which provides the conceptual perspective: the concept evoked by the relational noun will be 
represented as part of some other concept rather than itself forming the centre of the retrieved memory state.” 
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5. CORPUS E METODOLOGIA DE PESQUISA 

5.1 O estabelecimento do corpus 

Retiraram-se do jornal O Globo os dezenove textos que compõem o corpus desta 

pesquisa. Não há, no jornal, qualquer pista indicando se o texto é uma crônica, diferentemente 

dos artigos de opinião, que são publicados numa página chamada opinião. Considerando que 

o colunista deste canal discursivo, a última página do Segundo Caderno, tem liberdade para 

publicar o texto que quiser – seja um artigo de opinião, uma resenha, uma notícia, ou 

simplesmente dar voz aos seus leitores –, estabelecemos alguns critérios baseados nos traços 

do gênero crônica para a seleção dos textos componentes do corpus. São os seguintes: 

1º Critério para o reconhecimento de um texto como crônica: Metalinguagem 

É um critério que diz respeito ao conteúdo temático. Há de se observar que, desde que 

a crônica não tem um assunto fixo, ela pode tratar dos mesmos assuntos que um artigo de 

opinião, um ensaio ou uma notícia. O conteúdo temático torna-se, desta maneira, um critério 

pouco confiável para o reconhecimento de uma crônica. Entretanto, considerando o domínio 

jornalístico, a metalinguagem surge como um diferencial da crônica. Desde Machado de Assis 

e Alencar, encontramos crônicas que versam sobre a linguagem, sobre o que são a crônica e o 

cronista, sobre a dificuldade de encontrar um assunto relevante, enfim, crônicas que afinam 

reflexões sobre a atividade jornalística. Ora, sabemos, pela nossa experiência como leitores de 

jornais e revistas, o quanto é difícil, quase improvável, encontrar um artigo de opinião que 

trate de como se faz um artigo de opinião ou uma notícia que narre como o jornalista faz para 

conseguir as informações ou entrevistar os informantes. Por isso, entendemos que se o texto 

da última folha do Segundo Caderno do jornal O Globo exerce de alguma maneira a 

metalinguagem, trata-se de uma crônica. 

2º Critério: subjetividade 

Como diz Romano (2000, p.203 apud BEAUCLAIR, 2011, p.113) “O cronista é um 

jornalista a quem é permitido falar na primeira pessoa”. Este é um traço muito característico 

da crônica que não é fácil de se classificar como temático, composicional ou estilístico. Pode-

se aceitar que é um traço geral que perpassa os três movimentos constituintes do gênero. 

Mesmo que outros gêneros, por vezes, deem brechas para a primeira pessoa, parece que na 

crônica essa penetração ou revelação da primeira pessoa é muito mais intensa e marcante. A 

primeira pessoa da crônica diz respeito aos sentimentos e não conhecimentos do cronista. 
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Pode-se conjecturar que esta sua característica, a subjetividade, tenha levado muitos autores a 

postular um tipo de crônica chamada lírica. A maioria das crônicas coletadas tem a presença 

da subjetividade, salientando seu aspecto expressivo e estilístico mais do que intelectual.  

  3ª Critério: narração de acontecimentos do cotidiano, narração ficcional e evidência 

empírica 

Este critério diz respeito ao tipo de texto como integrante da construção composicional 

das crônicas. Existe a ideia de que a crônica consiste em um gênero narrativo. Tal ideia 

remete à origem da crônica nos folhetins. Isso, no entanto, a nosso ver, é uma visão 

ligeiramente equivocada, sobretudo para gêneros híbridos como é, por definição, a crônica. 

Este é um ponto relevante no estudo de gêneros e tipos de texto, porque não existe uma 

relação biunívoca entre os dois. A relação é na verdade, de um para vários: 

Em outras palavras, a estrutura composicional dos gêneros abarca, via de 

regra, sequências de diferentes tipos. Mesmo um gênero com tradição bem 

estabelecida, como um conto de fadas, alterna sequências narrativas e descritivas. 

Alguns poderão até defender que a descrição faz parte da narração, dificilmente 

tendo vida própria.” (PAREDES SILVA, 2010, p. 488) 

Em outro lugar, defendemos a ideia de que a crônica encontra caminhos narrativos ou 

dialogais para transmitir opinião (COSTA PINTO & PAREDES SILVA, 2010), muitas vezes 

utilizando o que Gryner (2000) chama de evidência empírica: a narrativa utilizada como um 

exemplo do ponto de vista defendido em uma argumentação. Não tentamos, portanto, 

identificar a crônica com base apenas na presença ou ausência de sequências narrativas. 

Consideramos apenas que é um atributo importante no que diz respeito à sua estrutura 

composicional.  

Nas crônicas do corpus, as sequências narrativas parecem ter duas funções: uma 

central, quando o texto é todo baseado numa narração com personagens e enredo. Nestes 

casos, o propósito do texto é contar aquela história; outra secundária, quando a narração 

decorre de algo que foi dito antes, funcionando como uma evidência empírica, ou a narração é 

usada para introduzir determinado referente que será avaliado. Nestes casos, o assunto 

relevante não é a história em si, mas algum personagem ou elemento desta história e mais de 

uma história pode ser contada ao longo do texto.  
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Na tabela 2 a seguir, o termo narração é usado para referir ao primeiro caso. O termo 

narrativa é usado para referir ao segundo caso. Para a formação do corpus, aceitamos que 

tanto a narração central quanto a secundária, i.e., narrativas, são relevantes para a percepção 

do texto como crônica.  

4º Critério: o circunstancial e o tom informal 

A crônica está presa a seu tempo. Jorge de Sá, ao defender a carta de Pero Vaz de 

Caminha como texto fundador da tradição da crônica no Brasil, entende que ela “conservou a 

marca de registro circunstancial” (1985, p.12). Nesta perspectiva, a crônica enquadra-se na 

definição de comentário leve de algum acontecimento recente. Resta saber o que vem a ser 

um comentário leve. Acreditamos que é um comentário que ressalta algum aspecto que não 

pareça ser o principal do evento comentado. Por exemplo, na crônica “Para se atualizar”, 

Artur Xexéo dirige-se àqueles que, devido às manifestações de junho, estariam desatualizados 

dos acontecimentos recentes que não estavam relacionados ao movimento popular que encheu 

as ruas em junho de 2012. Ao comentar a Copa das Confederações, ele dispara: “Aqueles que 

não tiveram tempo de assistir a nenhum dos jogos da Copa das Confederações precisam tomar 

conhecimento imediato da bunda do Hulk.” (XEXÉO, 2013a). A menção ao jogador destaca 

uma parte de seu corpo que não deveria ser matéria das notícias nem mesmo de comentários 

especializados. O registro circunstancial, portanto, é um comentário que tenta extrair humor 

ou ressaltar um aspecto que não teria lugar em outros gêneros do jornal. Entre os colunistas do 

jornal, Xexéo e Arthur Dapieve são aqueles mais afeitos a esta estratégia. 

5º Critério: proximidade com o leitor 

Há razões para acreditar que os cronistas contam com um grupo de leitores fiéis. 

Afinal, se eles têm uma coluna fixa deve-se pressupor que também tenham um grupo de 

leitores mais ou menos fixos ou que os leitores do jornal saibam que num dia específico da 

semana encontrará no mesmo local um texto da mesma pessoa. O leitor habitual do jornal O 

Globo, um assinantes do jornal, por exemplo, sabe que quinta-feira é o dia da crônica da Cora 

Rónai. Se ele gosta do que ela escreve, se ele tem interesse em saber o que ela tem a dizer, ele 

irá até a última página do Segundo Caderno. Ela, por sua vez, espera (ou imagina) que aqueles 

que leem sua coluna hoje, leram-na na semana anterior também. Não é incomum que haja 

reprodução das palavras dos leitores no texto, o que aumenta o grau de interatividade destes 

textos.  
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De acordo com a posição tomada aqui em relação a gêneros como categoria de textos, 

aceitamos que, para fins de análise, um membro exemplar da categoria crônica apresentasse a 

maioria ou mesmo todos estes traços. Na tabela 2, listamos todas as crônicas utilizadas no 

corpus. Na última coluna, revelam-se os traços que aquele texto em particular apresenta com 

o protótipo do gênero crônica. 

 

Autor Título Dia Traços do gênero crônica 

Joaquim 
Ferreira dos 
Santos 

“Diário”  Segunda-feira, 
5/11/2012 

• Metalinguagem 
• Informalidade 
• Subjetividade 
• Narração 
• Interatividade 

“O chão vai tremer” Segunda-feira, 
6/01/2014 

• Metalinguagem 
• Informalidade 
• Subjetividade 
• Narrativa 

“Pau na canalha” Segunda-feira, 
18/06/2012 

• Metalinguagem 
• Informalidade 

  

“A repórter de 
polícia” 

20/1/2014 • Metalinguagem 
• Narrativa 

Arnaldo Jabor “O exterminador do 
futuro” 

Terça-feira, 
27/08/2013 

• Narração ficcional 
• Subjetividade 

 

Artur Xexéo “Para se atualizar” Quarta-feira, 
3/7/2013 

• Registro do circunstancial 
• Comentário leve sobre 

assunto corrente 
• Humor 
• Narrativa 

“Inimigo público 
número 1 dos 
ciclistas” 

Quarta-feira, 
21/03/2012 

• Comentário leve sobre 
assunto corrente 

• Interatividade com o leitor 
• Subjetividade 
• Ironia e humor 
• Narrativa 

 
“A mala do ano 
2013” 

Quarta-feira, 
20/11/2013 

• Interatividade com o leitor 
• Subjetividade 
• Ironia e humor 
• Narrativa 

Cora Rónai “60 anos: já?!” Quinta-feira, 
1/8/2013 

• Comentário leve sobre 
acontecimento circunstancial 

• Subjetividade 
• Interatividade com o leitor 
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• Narrativa 
“O moço de 
Benfica” 

Quinta-feira, 
5/12/2013 

• Narração 
• Personagem da cidade 
• Diálogos 

Arthur Dapieve “O colégio dos 
sonhos” 

Sexta-feira, 
25/10/2013 

• Subjetividade 
• Narrativa 
• Paisagem urbana 

“E a rádio Mec, 
hein?” 

Sexta-feira, 
8/11/2013 

• Metalinguagem  
• Interatividade com o leitor 
• Registro do circunstancial 

Arnaldo Bloch “4 x 0 ou a vida” Sábado, 
26/10/2013 

• Subjetividade 
• Narração 
• Comentário sobre 

acontecimento recente 
• Diálogos 
• Paisagem urbana 

“O homem-
espinafre” 

Sábado, 
28/12/2013 

• Narração ficcional 
• Subjetividade 

 

“A iluminada” 14/12/2013 • Narração  
• Subjetividade 
• Diálogos 

“Te cuida, Jayme” 30/11/2013 • Comentário leve sobre 
assunto corrente 

• Menção a personalidades do 
Rio de Janeiro 

Tony Bellotto “Minha tia não 
usava calcinha” 

Domingo, 
8/12/2013 

• Comentário leve sobre 
assunto corrente 

• Humor 
• Subjetividade 
• Narrativa 

“Conversas com um 
fantasma” 

Domingo, 
19/01/2014 

• Metalinguagem 
• Narração ficcional 
• Registro do circunstancial 
• Diálogos 
• Paisagem urbana 

Adriana 
Calcanhotto 

“Conversa de 
interior” 

Domingo, 
15/06/2013 

• Metalinguagem 
• Diálogos 

Tabela 2 Textos do corpus 

  

Dos autores presentes no corpus, Joaquim Ferreira dos Santos é o que mais reflete 

sobre a crônica e sobre o jornalismo. Seus textos quase sempre fazem referências a aspectos e 

personagens da vida carioca, contemporânea e passada.  
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Na crônica “Diário”, o cronista está numa festa repleta de escritores. Uma jovem 

interessante puxa conversa com ele perguntando “o quer dizer esse lance de cobogó” 

(SANTOS, 2012b). A pergunta ocasiona uma série de reflexões metalinguísticas. Tudo é 

narrado do ponto de vista do cronista: “... fiz-lhe de graça uma crônica oral. Imitei esses 

garotos presepeiros de sinal de trânsito, jogando as bolas de tênis para o alto. Fiz o mesmo 

com as palavras.”  

Do ponto de vista da organização composicional, o que chama atenção nesse texto é o 

fato de ele não ser dividido em parágrafos. Tal escolha é apresentada como reflexo da reação 

a um leitor, o que também assinala sua interatividade. 

A crônica “O chão vai tremer” é dedicada a ele mesmo. Aí está sua subjetividade. 

Sendo o assunto o próprio cronista, ele aproveita para refletir sobre o que é a crônica: “É a 

procissão encarregada de equilibrar na edição os bichos ruins trazidos nas outras páginas pelo 

noticiário de corrupções, desastres, crimes e afins” (SANTOS, 2014a). É este tipo de 

consideração sobre a crônica que entendemos ser uma característica do gênero: a  

metalinguagem. Há também um tom bastante informal e referências a lugares do Rio de 

Janeiro como o Mercadão de Madureira. 

“Pau na canalha” é uma crônica publicada por ocasião da morte do escritor Ivan Lessa 

que tem caráter de um registro circunstancial feito como um comentário leve. A homenagem é 

coloquial, o que se comprova pelas expressões usadas para descrever o falecido: “Feio, 

charmoso, machão, escrevendo como se coçasse o saco” (SANTOS, 2012a). Também há 

espaço para metalinguagem:  “... a crônica era vaidade de autobustificação do escritor, uma 

maneira de ele se autonomear para assessor disso ou secretário daquilo” (id. ib.) Este texto 

pretende-se um necrológio bem humorado a e à Ivan Lessa. 

O texto seguinte, “A repórter de polícia”, também é um necrológio informal a uma 

jornalista falecida naquele mês. Há nesta crônica uma mistura de sequências textuais, porque 

o cronista enriquece a descrição da personagem e do jornalismo antigo com pequenas 

narrações de casos exemplares de como era esta profissão antigamente. Dado que a crônica 

trata de uma cronista e sua atividade no meio jornalístico, ela também é metalinguística. Além 

do mais, o que é dito e as escolhas vocabulares acusam a informalidade do texto.  

Apenas um texto de Arnaldo Jabor foi selecionado para o corpus. Acompanhando sua 

coluna, percebe-se que ele escreve seguindo uma tendência mais ensaística do que crônica. 
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Seus textos são bem densos no que diz respeito a citação a filósofos e a críticas sociais. “O 

exterminador do futuro”, no entanto, corresponde a uma concepção típica da crônica que 

salienta sua natureza literária e a define como mini-conto ou narrativa curta. No próprio texto, 

o autor insere uma nota indicando que está reproduzido aquilo é “o rascunho ‘imperfeito’ de 

um conto que escrevi oito anos atrás” (JABOR, A., 2013). A narração em primeira pessoa, daí 

a subjetividade, está situada num futuro em que as diferenças foram eliminadas por meio de 

mapeamento dos códigos genéticos. Tudo visando ao lucro. O narrador como a humanidade 

chegou a este ponto. Ele detesta este mundo sem diferenças e conta como faz para tentar 

subvertê-lo.  

Os textos de Arthur Xexéo muitas vezes são resenhas e críticas a programas de 

televisão e peças de teatro. Estes não entraram no corpus por estarem mais próximos do 

gênero resenha ou artigo de opinião do que do gênero crônica. Contudo, os dois textos 

presentes no corpus podem ser classificados como crônica. A primeira, “Para se atualizar”, 

comenta com humor acontecimentos recentes, como as manifestações, a novela e o corpo de 

um jogador da seleção brasileira que na época participava da Copa das Confederações. Ele 

destaca aspectos secundários nestes assuntos, o que pode ser encarado como as 

“desacontecências” a que se refere Joaquim Ferreira dos Santos (2014a) numa das suas 

diversas reflexões sobre a crônica. Na segunda, “O inimigo público número 1 dos ciclistas”, o 

assunto é o próprio cronista e sua relação com seus leitores ciclistas que ficaram indignados 

com uma opinião emitida numa crônica anterior. Há diversas citações às palavras dos leitores 

que fizeram contatos com o cronista por e-mail, o que corresponde ao traço interatividade 

com o leitor. A terceira crônica de Xexéo, “A mala do ano 2013”, faz parte do concurso que o 

colunista promove para que os leitores escolham o destaque negativo do ano. Além da 

interatividade presente na participação dos leitores na coluna, há também diversas referências 

a pessoas públicas. 

Cora Rónai escreve textos que são altamente subjetivos. O assunto ali é o incômodo da 

cronista com seu aniversário de sessenta anos. A segunda crônica, “O moço de Benfica”, 

destaca um personalidade da cidade. O texto é predominantemente narrativo e contem alguns 

diálogos entre a cronista e uma outra personagem que não é apresentada ao leitor. São textos 

leves, de frases curtas e poucos SNs complexos.  

Os textos de Arthur Dapieve mostram sua tendência a ser um comentador de arte e 

comportamento, mas a primeira crônica, “O colégio dos sonhos”, é centrada nas lembranças e 
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impressões do próprio cronista diante das mudanças no bairro de Copacabana. Destaca-se 

nesta crônica a subjetividade. A segunda, “E a rádio Mec, hein?”, desenvolve-se como uma 

conversa informal com o leitor sobre um assunto corrente. Entendemos que a metalinguagem 

ali se expressa através da reflexão de qual é o papel de uma rádio pública voltada para a 

divulgação das “maiores criações do espírito humano” (DAPIEVE, 2013b), a música clássica.  

Arnaldo Bloch, na primeira crônica, “‘4 x 0’ ou a vida”, escolhe um fato corriqueiro 

para fazer algumas reflexões sobre a vida. Ele narra os eventos que cercam sua saída de um 

estádio de futebol, sua volta pra casa, e a atitude de sua mãe no dia seguinte. É centrada na 

pessoa do cronista, mas também há diálogos.  

A segunda crônica de Arnaldo Bloch presente no corpus, “O Homem-espinafre” tem 

uma avaliação semelhante àquela de Arnaldo Jabor: é um mini-conto. Há uma 

intertextualidade explícita com a novela do escritor Franz Kafka, A metamorfose. A história é 

contada em primeira pessoa e trata-se de um exame de consciência.  

 “Te cuida, Jayme” é uma crônica reflexiva que é dirigida de forma familiar e coloquial 

a Jayme de Almeida, treinador do time de futebol do Clube de Regatas do Flamengo. O 

cronista oferece alguns conselhos ao treinador. Notamos também que o referido hibridismo da 

crônica está presente quando se constata a similaridade com uma carta, explícita no título, e 

na presença de sequências injuntivas.          

 A última crônica de Arnaldo Bloch selecionada para o corpus é “A iluminada”. Esta 

crônica narra um acontecimento do cotidiano do cronista, a saber, seu encontro com uma 

menina pobre que lhe pede dinheiro. A crônica desenvolve-se basicamente através de 

diálogos. 

 Tony Bellotto costuma dividir seus textos em tópicos com subtítulos. É o caso de 

“Minha tia não usava calcinha”. Percebe-se que é um assunto atípico para o jornal e também 

bastante pessoal. Ele menciona a invenção de uma calcinha antiestupro, tece comentários a 

respeito do assunto e termina narrando uma história da sua infância envolvendo ele e sua tia.  

Sua outra crônica é uma narração ficcional na qual ele faz algumas reflexões sobre 

como deveria ser uma crônica de ano novo. Ele conta que planejava algo bem sarcástico e 

pessimista, quando surge o fantasma de um velho cronista e lhe dá alguns conselhos de como 

agradar seus leitores com uma crônica: “Isso é uma crônica de início de ano, seus leitores 
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merecem um pouco mais de positividade e esperança. Ou de humor, pelo menos” 

(BELLOTTO, 2014).  

 A última crônica do corpus é de autoria da cantora Adriana Calcanhotto. Esta crônica 

possui traços de metalinguagem e subjetividade porque ela reproduz um diálogo em que a 

autora, conversando com ela mesma, numa espécie de exame de consciência, faz 

considerações sobre como encontrar tempo para escrever e quais assuntos escolher. 

 Em síntese, vimos que os textos selecionados refletem algumas características que 

consideramos centrais no gênero crônica: metalinguagem, subjetividade, atenção voltada a 

assuntos surpreendentes do cotidiano e atualidades, a presença de diversas sequências 

textuais. Estes aspectos estão relacionados ao conteúdo temático e à estrutura composicional. 

Na análise dos SNs complexos, esperamos conhecer melhor o que acontece em termos de 

estilo nas crônicas, entendendo que eles desempenham um papel na percepção destes textos 

como crônicas.  

5.2 Metodologia 

Nestas crônicas, foi feito um levantamento dos SNs complexos utilizados, no sentido 

de buscar identificar padrões preferenciais de uso que pudessem ser correlacionados ao 

gênero crônica. 

Cada SN foi classificado de acordo com aspectos formais (estruturais), sua 

constituição, a presença ou não de encaixes, sua posição sintática, sua semântica e aspectos 

discursivo-funcionais, relativos à informatividade. Tais aspectos foram tratados como 

variáveis associadas a cada SN.  

Embora o objeto aqui estudado não se trate de uma regra variável, acreditamos que a 

utilização do pacote estatístico Gold Varb, normalmente usado em sociolinguística 

variacionista, pode ser útil auxiliando-nos no tratamento quantitativo dos dados. Em virtude 

disso, utilizamos parte do pacote para calcular as frequências e estabelecer correlações entre 

as características encontradas.  

Convém registrar que não esperamos que os números revelem verdades indiscutíveis. 

Eles servem apenas para nos orientar nas considerações sobre os usos dos SNs observados 

nestas crônicas e confirmar algumas hipóteses em relação ao papel dos SNs complexos na 

constituição do gênero crônica jornalística. 
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a) Primeira hipótese: haveria mais SNs complexos à direita do que à esquerda dos 

verbos?  

Wasow (1997) reconhece uma tendência, nas línguas de ordem canônica SVO, de os 

constituintes mais pesados ocuparem posições finais na oração. Aceitando que a posição 

típica do sujeito é à esquerda do verbo e a do objeto à direita, se esta tendência for válida para 

as crônicas, os sintagmas com mais encaixes e mais itens estarão na posição canônica do 

complemento ou serão sujeito posposto. 

Na mesma linha de raciocínio, considerando que “a restrição do ponto de partida leve” 

de Chafe (1984) é válida, podemos esperar que os SNs à esquerda do verbo sejam menos 

complexos. Lembramos que consideramos menos complexos aqui aqueles SNs com 2 ou 3 

itens, sem encaixe, ou com no mínimo um encaixe, que tem status informacional de referente 

evocado.  

b) Segunda hipótese: haveria mais núcleos preenchidos por nomes não relacionais do 

que por relacionais, seja ela derivada ou não de outra classe?  

A crônica é definida como um gênero cuja função é entreter o leitor. Um meio para 

atingir este propósito é tentar aumentar a interatividade com o leitor. O cronista, então, faz 

escolhas linguísticas que tentam reproduzir um estilo similar aos das conversas informais. Por 

isso, se diz que o estilo da crônica, um texto escrito, é mais próximo da fala. Se, como 

mostrou Chafe (1982), os textos orais caracterizam-se por apresentar menor quantidade de 

nominalizações, esperamos que os núcleos dos SNs complexos sejam ocupados mais por 

substantivos independentes conceitualmente, os não relacionais, do que por palavras 

relacionais. 

 Acreditamos que o padrão dos SNs complexos dos textos analisados se revelem mais 

simples, isto é, menos numerosos, com menos encaixes e com menos nominalizações no 

núcleo. Uma possível causa para a menor complexidade dos SNs seria a busca por uma 

linguagem menos rebuscada da crônica bem como seu campo de referência mais ligado a 

personagens, lugares e objetos do que a ideias. 

 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

6.1 Visão geral dos SNs nas crônicas 

Primeiramente, fizemos uma contagem da distribuição geral de todos os SNs, 

complexos e simples, em função sintática de sujeito e objeto. Também contamos a quantidade 

de pronomes nas mesmas funções. As três categorias juntas totalizaram 1490 dados. Os 

resultados podem ser vistos na tabela 1:  

 Nº % 

SNs complexos 487/1489 32% 

SNs simples 755/1489 51% 

SNs pronominais 247/1489 16% 

Tabela 3 – distribuição geral dos SNs  

O objetivo desta contagem era obter uma visão panorâmica dos SNs dentro destas 19 

crônicas. Conhecemos, assim, qual é a proporção da categoria que analisamos, os SNs 

complexos, em relação às outras categorias que exercem a mesma função sintática, os SNs 

simples e os pronomes. Já se chega a uma constatação interessante: os SNs complexos são 

usados moderadamente, correspondendo a quase um terço do total, ao passo que os simples, 

constituídos por apenas uma classe gramatical e sem encaixe, são mais usados nas crônicas. 

Os pronomes aparecem em quantidade bem menor (média de 13 por texto e proporção de 

16%).  

Se considerarmos que pronomes também constituem núcleos de SNs simples, tal 

resultado não surpreende. Era de se esperar que os sintagmas mais simples predominassem, 

sobretudo, visto que alguns traços da crônica como gênero podem favorecer referências mais 

concretas, como personagens numa narrativa, ou mais dêiticas, como a primeira pessoa das 

crônicas mais centradas na subjetividade.  

A possibilidade de diálogos informais, um traço bem central do gênero crônica, parece 

desfavorecer a construção de sintagmas maiores nas funções sintáticas observadas. Os dois 

textos do corpus com menos SNs complexos, “Conversas de interior” (CALCANHOTTO, 

2013) e “A iluminada” (BLOCH, 2014c) são justamente os dois que se desenvolvem por meio 

de diálogos. O primeiro possui 5 (cinco) SNs complexos e 28 (vinte e oito) SNs simples. O 

segundo possui 13 (treze) SNs complexos e 27 (vinte e sete) SNs simples. Por outro lado, os 
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textos do corpus que têm forte teor crítico e reflexivo, como “O Exterminador do futuro” 

(JABOR, A. 2013) e “4 x 0 ou a vida” (BLOCH, 2013a), são as que contêm mais SNs 

complexos. Para ilustrar o que foi dito, veja-se o início da crônica “A iluminada” em anexo. 

 
6.2 Os Sintagmas nominais complexos 
  

De agora em diante, os resultados referem-se aos 487 (quatrocentos e oitenta e sete) 

SNs complexos que encontramos nas 19 (dezenove) crônicas analisadas. Como já foi dito 

anteriormente, concentramo-nos em cinco propriedades dos SNs. Para fins de cálculo de 

frequência, cada uma destas propriedades foi codificada. Os grupos são: 1) função sintática; 

2) número de itens lexicais; 3) número de encaixes; 4) status informacional; 5) Natureza 

semântico-pragmática do nome-núcleo.  

 

6.2.1 Função sintática 

 Controlamos SNs em função de sujeito, objeto direto e indireto. Nesta última 

categoria incluímos os relativos e circunstanciais. Posteriormente amalgamamos objetos 

diretos e indiretos. Também codificamos os sujeitos em posição pós-verbal. Não houve caso 

de complementos verbais à esquerda do verbo. Lembramos que, considerando a restrição do 

ponto de partida leve, de Chafe (1987) e a hipótese do peso final, de Wasow (1997), 

explicados nos pressupostos teóricos (cf. capítulo 2), esperamos que os SNs maiores e mais 

complexos apareçam em maior proporção à direita do verbo, na função de objeto.   

 

Função Sintática TOTAL % 

Sujeito  125/487 25 % 

Sujeito à direita do verbo 35/487 7 % 

Complemento verbal 327/487 67 % 

Tabela 4 – distribuição dos SNs nas três funções sintáticas 

Os resultados expostos acima indicam que houve muito mais casos de complementos 

verbais do que de sujeito. Os SNs complexos em função de sujeito totalizam apenas ¼ dos 

dados. Uma tendência que observamos aqui é a preferência pelo uso dos SNs complexos em 

posições à direita do verbo. Isso talvez se explique pela tendência de se iniciar as orações com 

informações já conhecidas pelos falantes. Se há menos informação a comunicar é de se 

esperar que haja menos material linguístico na expressão desta informação. Esse resultado 
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coaduna tanto com o ponto de partida leve de Chafe (1987) quanto com o princípio da 

quantidade.     

O número baixo de sujeito posposto mostra sua pouca produtividade nos textos 

investigados. Percebemos que estes sujeitos são comuns em perguntas, diretas e indiretas, 

como nos exemplos (1) e (2). Este último chama atenção porque além de ser uma pergunta 

direta, o verbo desta oração pertence à categoria dos verbos inacusativos1. Os sujeitos 

pospostos também aparecem como argumento de um verbo intransitivo, como em (3) e (4): 

(1) “Uma moça de seus 20 e poucos, que me tem em alta conta de sapiência 

vernacular, pergunta o que quer dizer esse lance de cobogó.” (SANTOS, 2012b) 

(2) “Quando é que vai aparecer uma faixa contra o horário gratuito?” (XEXÉO, 

2013a) 

(3) “Por trás do slogan de ‘consertar’ a natureza, reinava o intento de igualar todo 

mundo, de tudo controlar, de abolir diferenças tão detestadas pelos mercados.” (JABOR, 

2013) 

(4) “Popeye, cujas histórias o divertiam inocentemente, era hoje um mito falido, e, na 

memória, restavam só as fantasias púberes com Olívia Palito” (BLOCH, A. 2013d) 

Nestes últimos exemplos, percebe-se que os SNs não estão no grupo dos mais leves. 

Isso também corrobora a hipótese do peso final. Podemos tentar explicar esses casos 

argumentando, junto com Wasow (1997, p.94), que, do ponto de vista do leitor destas 

crônicas, o deslocamento destes SNs para a direita do verbo está facilita o processamento e 

compreensão da oração. Do ponto de vista do falante, organizar a oração em ordem de 

aumento de peso dos constituintes facilitaria o planejamento e a produção das orações fazendo 

das posições à direita do verbo um lugar propício para o agrupamento (introdução) de 

informação nova. Na próxima seção, apresentaremos resultados que ajudarão a pensar melhor 

a ordenação das informações na oração. 

6.2.2 Número de constituinte 

Wasow (op. cit.) diz que, embora seja difícil distinguir as diversas medidas de peso, 

contar as palavras e os encaixes funciona bem. Decidimos, então, contar os itens lexicais dos 

SNs para ter um parâmetro de tamanho, ainda que extensão e complexidade não sejam noções 

                                                      
1 Segundo Duarte, verbos inacusativos são aqueles “que selecionam um argumento interno que ocorre com a 
função gramatical de sujeito” (2003, p. 300). Na tradição gramatical brasileira, esses verbos são considerados 
verbos intransitivos. Na nossa análise, tomamos como sujeito os SNs relacionados a verbos inacusativos.   
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equivalentes. Contamos apenas itens lexicais e pronomes possessivos, desconsiderando 

advérbios (incluímos na contagem advérbios compostos pelo sufixo –mente), preposições, 

pronomes demonstrativos e indefinidos. Os resultados estão na tabela 5 a seguir: 

A maior parte dos SNs recolhidos é constituída por dois ou três itens lexicais. Este 

resultado já era esperado, pois a tendência observada na tabela 3 é o predomínio de SNs mais 

simples. Também se constata que a incidência de SNs diminui à medida que o número de 

itens aumenta. Os SNs com mais longos, de 6, 7 ou mais itens, geralmente apresentam 

encaixes de sintagmas preposicionais e orações adjetivas. Também podem ser descontínuos, 

i.e., há outros SNs entre seus componentes, portanto não se pode dizer que possuem o mesmo 

valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideremos os exemplos: 

 (5) “... lembrar do tempo em que com cinco mil-réis ia ao cinema e pagava um Vitória 

com Milk-shake nas Americanas.” (SANTOS. 2012a)  

(6) “De modo paradoxal, percebo no exato instante em que vos escrevo, a demolição 

do prédio art déco erguido na Xavier da Silveira em 1938 preservou o colégio dos meus” 

(DAPIEVE, 2013a) 

 (7) “Elas se rebelam com razão contra a ideia machista de que mulheres estupradas 

são de alguma forma responsáveis por ‘provocar’ seus agressores” (BELLOTTO, T. 2013) 

Número de itens Nº % 

2 itens 220/487 45 % 

3 itens 127/487 26 % 

4 itens 73/487 15% 

5 itens 23/487 5%  

6 itens 23/487 5 % 

7 itens ou mais 21/487 4 % 

Tabela 5 – distribuição do número de itens lexicais 



56 
 

 Estes SNs são todos extensos, mas será que são realmente complexos? Em (5) vemos 

um SN com mais de sete itens expandido a partir de um nome cuja interpretação depende do 

que está dentro do SP que o sucede. Como consideramos ‘tempo’ um uso relacional, o foco 

está no que é dito no SP, composto por duas orações adjetivas. Em (6) vemos um SN de 6 

itens cujo núcleo é uma nominalização, logo projeta argumentos, no caso, “o prédio art déco 

erguido na Xavier da Silveira”. O núcleo do SN contido no SP complemento é seguido por 

uma oração reduzida de particípio composta por dois termos, o verbo e um SP. Em (7), 

encontra-se no núcleo um nome relacional que, como em (6), faz com que o foco da 

interpretação recaia sobre o SP que o complementa. Há também uma locução adverbial no 

meio de (7). Estes SNs mais longos representaram uma dificuldade para nossa análise, pois 

tais características, serem descontínuos, terem como núcleo uma palavra proposicional, e 

orações com outros SNs, dificultam o reconhecimento dos limites do SN analisado. 

Percebe-se que dos três exemplos, dois estão à direita do verbo na função de 

complemento verbal. Apenas (6) é sujeito, o que é uma exceção à hipótese do peso final 

proposta por Wasow (2007). Entretanto, como mostra o gráfico 1, o cruzamento do grupo 

itens lexicais com função sintática mostra que poucos SNs mais pesados exercem a função de 

sujeito.  

Nota-se que os casos de sujeito diminuem à medida que o número de itens lexicais 

aumenta. A exceção são os com 7 itens ou mais, que superam os de 6 e 5 itens na função de 

sujeito. Embora este resultado surpreenda um pouco nossas expectativas, ele não chega a 

contrariar a hipótese. Se dividirmos os dados em dois grupos, SNs com 3 e 2 itens e SNs com 

4 ou mais itens, e somarmos sua frequência na função de sujeito, veremos que a forte 

tendência de os sujeitos serem menores, por isso mais simples, é confirmada: SNs com 2 ou 3 

totalizam 102 ocorrências em 125 casos sujeito, (81%), enquanto os restantes totalizam 

apenas 23 casos em 125. 



57 
 

 

Gráfico 1 – distribuição do número de itens nas três funções sintáticas 

Tabela 6 – distribuição do número de itens na função de sujeito 

 

Há ainda outra evidência que mostra que o maior número de sujeitos com sete itens 

em relação aos de 5 e 6 itens não invalida nossa hipótese. O gráfico 1 mostra que a categoria 

com mais itens lexicais é aquela que apresenta maior equilíbrio entre as duas posições 

possíveis para o sujeito. De fato, na contagem houve quatro ocorrência em cada posição de 

sujeito com 7 ou mais itens. Como o número de ocorrências destes sujeitos é menor, é 

compreensível que as diferenças não sejam tão grandes quanto nos casos de sujeito na sua 

posição típica à esquerda do verbo. Mesmo assim, o que se vê é uma tendência da posição à 

direita do verbo a ser ocupada por SNs com mais itens lexicais do que aqueles à esquerda do 

verbo.   

   Aparentemente, no que concerne ao número de itens, a hipótese do peso final de 

Wasow (1997) está sendo confirmada, porque os SNs com 6 e 5 itens são aqueles que mais 

ocorrem em posição final. Complementarmente, a restrição do ponto de partida leve de Chafe 

(1987) também pode ser aludida, dado seu alto índice de ocorrência nos SNs com 2 e 3 itens. 

Nos exemplos que seguem, SNs com seis e cinco itens em função de objeto: 
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 (8) “Vinha observando as fachadas familiares dos prédios dos quarteirões onde morei 

por muitos anos.” (DAPIEVE, A.2013a) 

 (9) “... não aceitar o pedido do chefe para no dia seguinte suitar a reportagem...” 

(SANTOS, J.F. 2014b) 

 (10) “Uma colega sua havia feito um bolo de fubá fabuloso, fofo e ainda quente.” 

(BLOCH, A. 2013a)  

 Vemos que os três SNs dos exemplos (8)-(10), embora sejam todos longos, 

apresentam algumas diferenças estruturais consideráveis. Em (8), o núcleo e o complemento 

mantém uma relação parte-todo, e tanto o núcleo quanto o substantivo do SP são modificados. 

(9) apresenta uma diferente relação entre os itens: uma nominalização com duas posições 

argumentais preenchidas, agente e tema (quem pede, pede alguma coisa a alguém). Em (10), o 

SN tem como núcleo uma palavra que não é relacional e todos os outros itens possuem valor 

de modificador. Portanto, não se pode dizer que estes SNs são complexos na mesma medida, 

apesar de apresentarem mais de 4 itens. Por isso, também analisamos o número de encaixes. 

Estes podem revelar a presença de operações sintáticas mais complexas envolvendo SPs e 

orações adjetivas.  

 Os SNs com 2 ou 3 itens são abundantes no corpus. Entre eles também há diferenças 

estruturais que merecem alguns comentários. Os SNs com 2 itens podem possuir um encaixe 

ou nenhum: 

 (11) “... deflagre uma madeleine suburbana na memória de seus leitores...” (SANTOS, 

J. F. 2014a) 

 (12) “... e o moço de Benfica era uma dessas pessoas.” (RÓNAI, C. 2013)  

 (13) “... acertar o gosto do público...” (JABOR, A. O exterminador do futuro. 2013) 

 Também há diferença na relação entre o núcleo do SN e sua periferia. Em (11), o 

segundo item tem valor de modificador. O mesmo acontece em (12), só que ali o modificador 

é expresso por meio de uma locução adjetiva, ou seja, com um encaixe. Já em (13), o SP 

adquire valor de complemento, pois que o núcleo é uma nominalização que projeta argumento 

que adquire valor de complemento.  



59 
 

 Os SNs com 3 itens podem ser semelhantes àqueles com dois, diferenciando-se apenas 

pela presença um pronome possessivo, um adjetivo ou um numeral: 

 (14) “... pretendo matar a grande baleia branca...” (JABOR, A. 2013) 

 (15) “... sofre um processo natural de desgaste...” (RÓNAI, C. 2013)  

 (16) “... enxergar na realização da tão sonhada metamorfose uma oportunidade de 

experiência valiosa.” (BLOCH, A. O homem-espinafre. 2013d) 

 Percebe-se que os SNs nos exemplos (14)-(16) também são estruturados 

diferentemente. O primeiro é bem simples, não possui encaixes e seu núcleo não pede 

complemento. Já (15) e (16) possuem núcleos que pedem complemento que são expressos por 

meio de SP. A diferença entre os dois é que, em (15), o núcleo não é uma palavra derivada e 

seu modificador está ligado ao núcleo, ao passo que, em (16), há uma palavra derivada. No 

exemplo (16), o modificador está ligado ao núcleo do SN presente no SP que tem valor de 

complemento, sendo o núcleo do SN uma nominalização.1 

 A contagem dos itens lexicais pôde mostrar que, nas crônicas, há muito mais SNs com 

2 ou 3 itens do que aqueles mais longos com 4, 5 ou mais itens. Essa tendência pode ser 

atribuída ao fato de a crônica ser concebida como um gênero constituído por uma linguagem 

mais simples e direta. 

6.2.3 Encaixes 

Outra medida da complexidade que utilizamos foi a quantidade de encaixes. 

Reconhecemos como encaixe a presença de um sintagma preposicional ou de uma oração 

adjetiva. Foram controladas as ocorrências de SNs sem encaixe, com um encaixe, com dois 

encaixes relacionados ao núcleo, com dois encaixes um dentro do outro, com três ou mais 

encaixes.  

Os SNs sem encaixe são os mais simples. Caracterizam-se pela expansão do núcleo 

através de modificadores: 

(17) “... mas ganhou um registro especialmente bonito nos tons mais graves.” 

(XEXÉO, A. 2013b) 

                                                      
1 Embora ‘processo’ esteja morfologicamente relacionado ao verbo processar, não entendemos que seja uma 
nominalização porque não se relaciona semanticamente com a noção jurídica do verbo, mas à ideia de sucessão 
de estágios. Já em oportunidade, entendemos que é uma formação derivada do adjetivo oportuno. 
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 (18) “Fugia das viadagens conceituais.” (SANTOS, J.F. 2012a) 

Os exemplos a seguir mostram que o encaixe pode aparecer tanto na forma de um SP, 

como em (20), quanto na de uma oração, como em (19). Os encaixes dentro de orações 

adjetivas desenvolvidas não foram contados: 

(19) “Ela disse que tem um pessoal que cuida disso...” (CALCANHOTTO, A. 2013) 

(20) “... carregava um providencial casaquinho de malha......” (SANTOS, J.F. 2012b) 

Também pode haver uma diferença na relação entre o núcleo e os termos que o 

sucedem. Em (21), o núcleo é uma palavra usada de forma conceitualmente independente, 

logo não necessita de complemento. O SP ali tem valor de modificador. Em contraste, em 

(22) o núcleo é uma nominalização que pede um complemento, pois quem cria, cria alguma 

coisa: 

(21) “... vendeu a casinha do subúrbio...” (RÓNAI, C. 2013b)  

(22) “... acusam os criadores da engenhoca...” (BELLOTTO, TONY. 2013) 

São descritos como SNs com encaixe lado a lado aqueles cujos dois SPs estão 

relacionados ao núcleo. O caso mais típico é o de uma nominalização com dois argumentos 

preenchidos:  

(23) “... que a entrada da Croácia para a União Europeia é assunto relevante...” 

(XEXÉO, A. 2013a) 

(24) “Zombaria ... da tentativa dos obituários em transformá-lo num símbolo da raça 

intelectual.” (SANTOS, J.F. 2012a) 

Nesta categoria também são incluídos o SNs do exemplo (9), repetido aqui em (25), e 

aqueles com uma oração adjetiva que modifica o núcleo, como em (26): 

(25) “... não aceitar o pedido do chefe para no dia seguinte suitar a reportagem...” 

(SANTOS. J.F. 2014b) 

(26) “... quando soprasse o vento de inverno que insiste em se meter na primavera.” 

(SANTOS, J.F. 2012b) 
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A categoria dos SNs com dois encaixes um dentro do outro procura distinguir da 

categoria exemplificada acima aqueles SNs em que um encaixe está complementando ou 

modificando outro encaixe que sucede imediatamente o núcleo: 

(27) “... sentia o cálido ardor dos netos de Willian Reich... (JABOR, A. O 

exterminador do futuro. 2013) 

(28) “... foram instalados seis novos postes com sinal de proibido estacionar.” 

(XEXÈO, A. 2012) 

(29) “Conhecia a história do inseto de Kafka...” (BLOCH, A. 2013d) 

Assim como as outras categorias estabelecidas para controlar a quantidade de 

encaixes, nesta também figuram orações adjetivas: 

(30) “... olhando pernas de adultos que se movimentam à sua volta.” (BELLOTTO, T. 

2013) 

Finalmente, não podíamos deixar de distinguir aqueles SNs que apresentam mais de 

dois encaixes. Estes SNs são, naturalmente, mais longos e mais complexos. Há exemplos dos 

poucos SNs deste tipo encontrados no corpus em (31) e (32). 

(31) “... a única resistência a esse desejo de transformar os homens em belos 

‘Franksteins” foi combatida...” (JABOR, A. O exterminador do futuro. 2013) 

(32) “... descobri a existência de um movimento de ciclistas que não fazem questão de 

ciclovias.” (XEXÉO, A. 2012) 

Convém mencionar outro recurso sintático de expansão do SNs que encontramos nos 

SNs, a coordenação. Inicialmente, criamos uma categoria para eles dentro do grupo encaixes. 

Mas a ocorrência foi tão pequena que os dividimos entre as duas categorias de dois ou três 

encaixes mencionadas acima. Exemplos de SNs com encaixes coordenados são oferecidos em 

(33) e (34).  

(33) “... ainda sonho com os apartamentos da Barata e da Miguel... (DAPIEVE, A. 

2013a) 

(34) “... e aspirava, na passarela da Estação Maracanã, um ar cívico, de satisfação e 

cidadania.” (BLOCH, A. 2013a) 
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Quando operações de encaixe de SPs e de orações são combinadas com operações de 

coordenação, o SN pode alcançar proporções verdadeiramente gigantescas, sobretudo se 

considerarmos o padrão até aqui percebido nas crônicas: 

(35) “... é fácil estabelecer uma relação menos idiossincrática entre o navio que 

afundou na madrugada de 15 de abril de 1912 e as torres gêmeas que desabaram em 11 de 

setembro de 2001.” (DAPIEVE, A. 2013a) 

(36) “Tomei um pequeno copo de um Shiraz madurão metido a vinho de sobremesa 

late harvest mas que era um Porto com gosto de terra meio safado, perfeito para a doce 

tumba.” (BLOCH, A. 2013a) 

Os dois SNs possuem muitos itens, que assumem valores diferentes em suas relações. 

Na perspectiva aqui adotada, ambos apresentam uma palavra relacional no núcleo que é 

modificada por adjetivo (cf. capítulo 4). Mas enquanto o núcleo de (35) projeta dois 

argumentos, ambos expressos por palavras não relacionais de referência bem concreta 

modificadas por encaixe de orações adjetivas, o núcleo de (36) pede apenas um complemento, 

o qual recebe uma série de modificadores. Um destes modificadores, o último, é uma oração 

adjetiva ligada ao núcleo do SN dentro do primeiro encaixe por meio de uma conjunção 

coordenativa adversativa.  

Se lembrarmos que extensão e complexidade não precisam ser tomados como termos 

equivalentes, este SN de (36) serve de exemplo de um SN muito extenso mas pouco 

complexo, tanto do ponto de vista semântico quanto sintático: não há nominalização, logo não 

há expressão de relações argumentais entre os itens; a relação entre o complemento de uma 

palavra relacional com seu núcleo é menos intrínseca que a das nominalizações; o nome do 

SP complemento é um substantivo concreto que, mesmo desconhecido pelo leitor, pode ser 

sem muita dificuldade interpretado como uma bebida, em razão da sua relação com o núcleo, 

“copo”; os modificadores têm valor avaliativo, alguns dentre eles são bem informais, 

“madurão” e “safado”.  

A análise dos SNs segundo os encaixes contidos levou a resultados que harmonizam 

com o que foi visto no número de itens lexicais: os mais simples não apenas são mais 

numerosos, mas a diferença é bastante grande entre aqueles que podemos considerar mais 

complexos e os que seriam mais simples, os de um ou nenhum encaixe: 
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Gráfico 2 – distribuição do número de encaixes 

 O resultado mostra uma evidente predominância de SN com um ou nenhum encaixe, 

83%, ao passo que SNs com dois encaixes ou mais relacionados não passam de 17% em 

relação ao total dos dados. Aqueles com dois encaixes lado a lado, que consistem em 

nominalizações com dois argumentos expressos ou uma oração adjetiva referente ao núcleo, 

não tem sequer expressividade no cálculo das proporções: 4 ocorrências em 487 dados. 

Podemos incluir estes casos nos de dois encaixes lado a lado sem maiores consequências para 

a análise.  

Mesmo se somarmos as três categorias menos numerosas, não atingiremos nem ¼ do 

total (17%). A tendência a SNs estruturalmente mais simples parece também se manifestar no 

que concerne a número de encaixes. 

Verifiquemos agora se os SNs com menos encaixes também são mais usados como 

sujeitos. Lembramos que no critério itens lexicais a grande maioria dos sujeitos gramaticais 

eram SNs mais simples, superando em grande número aqueles com mais itens lexicais. O 

gráfico 3 mostra que, em se tratando de número de encaixes, a tendência é diferente: 
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        Gráfico 3 – distribuição do número de encaixes nas funções sintáticas 

   Diferentemente do grupo itens lexicais, em que a quantidade de sujeitos gramaticais 

diminuía à medida que o número de itens aumentava, no grupo número de encaixes nos SNs, 

constatam-se mais sujeitos com um encaixe do que com nenhum. Se consideramos que o SN 

sem nenhum encaixe é menos complexo do que o com um encaixe, este resultado estaria 

contrariando o ponto de partida leve de Chafe. A baixa ocorrência de complementos com dois 

ou mais encaixes também parece depor contra a hipótese do peso final. No entanto, temos que 

observar que a quantidade bruta de SNs com um ou nenhum encaixe é muito maior que a 

quantidade de SNs com dois ou mais, o que certamente iria repercutir nas proporções: 

 Sujeito Sujeito posposto Objeto Total 

Nenhum ou um encaixe 112/125 27/35 265/327 404 

Dois ou mais encaixes 13/125 8/35 60/327 81 

Tabela 7 – distribuição dos encaixes nas três funções sintática 

Além disso, deve-se levar em consideração que das 404 ocorrências de SNs com um 

ou sem algum encaixe, 220 são SNs com apenas dois itens. Isso significa que 54% desses SNs 

possuem estruturas bem simples. Portanto, embora os SNs com nenhum ou um encaixe 

possam ter mais de dois itens, mais da metade deles possui apenas dois itens lexicais. Esta é 

uma interpretação que sugere a simplicidade geral dos SNs das crônicas, o que, no nosso 

entendimento, contribui para esses textos serem percebidos como mais leves e fáceis de ler, 

características próprias ao gênero crônica. 

6.2.4 Status informacional 
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 No capítulo 2, apresentamos as categorias que Prince (1981) propôs para o status 

informacional que os referentes podem assumir em um texto. Como estamos lidando com SNs 

complexos, tivemos que encontrar uma maneira de controlar não somente o status do núcleo, 

mas o status dos referentes não nucleares do SN. Percebemos que, no fluxo informacional de 

um texto, uma função dos referentes não nucleares do SN é ancorar um referente novo em 

algum outro referente, evocado ou inferível. Os termos não nucleares, portanto, ajudam a 

introduzir um referente novo indicando que estes devem ser interpretados em relação a algum 

outro já conhecido. Os exemplos ajudarão a compreender melhor. Mas antes de ir aos 

exemplos, interessa saber quais foram as categorias de status informacional que utilizamos na 

análise.  

 As categorias utilizadas na análise do status informacional foram: a) referente novo; b) 

referente novo ancorado em outro evocado do texto; c) referente novo ancorado num outro 

inferível do modelo de discurso até ali construído; d) novo ancorado num evocado 

situacionalmente; e) inferível; f) evocado do texto ou velho; g) evocado situacionalmente. 

 Uma ressalva precisa ser feita. Julgamentos em relação ao status informacional de um 

referente acabam sendo, às vezes, bastante subjetivos. Como pode o analista pressupor os 

conhecimentos que um falante tem a sua disposição no momento em que o texto acontece? 

Por isso, a avaliação do status informacional recai sobre o próprio analista como leitor ou 

ouvinte, o que é mais seguro do que a fixação de um ouvinte abstrato. Em consequência, 

alguns referentes aqui apresentados, principalmente os inferíveis, poderiam receber outra 

classificação em outro momento ou por outro analista. Além do mais, estas categorias de 

status informacional não são bem delimitadas, constituindo antes um continuum do que 

grupos bem delimitados nos quais os membros possuem o mesmo valor categórico.  

Comecemos pelos evocados, que são de dois tipos: referentes evocados do texto, 

aqueles que já foram introduzidos no texto e referentes evocados situacionalmente, aqueles 

que “representam participantes do discurso e traços salientes do contexto extratextual” 

(PRINCE, 1981, p. 236). Os evocados situacionalmente podem ser comparados com a dêixis, 

pois pressupõem a proximidade do referente aos participantes do discurso. São muito mais 

comuns em interações presenciais, mas como a crônica, embora seja um texto escrito, busca 

estabelecer uma relação mais familiar com seu leitor, acreditamos que encontraríamos alguns 

casos de referentes apresentados como se estivessem na presença de ambas as partes do 
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discurso, autor e leitor. Os exemplos (37) e (38) trazem referentes com estes status 

informacionais.  

(37)  “ ... interrupção foi ali, na nova ciclofaixa (não sei bem qual é a diferença entre 

ciclofaixa e ciclovia, mas sei que existe) de Botafogo, na saída do Túnel Velho, grudada ao 

muro lateral do Cemitério São Batista. Com uma placa improvisada, mas feita com muito 

capricho, o grupo batizou aquele trecho exclusivo para bicicletas de Ciclovia Artur Xexéo.” 

(XEXÉO, A. O inimigo público número 1 dos ciclistas. 2012) 

(38) “Imitei esses garotos presepeiros de sinal de trânsito...” (SANTOS, J.F. 2012b) 

 O exemplo (37) mostra que o referente descrito no co-texto anterior já era conhecido 

quando o SN grifado foi produzido. “trecho” e “na saída do Túnel Velho, grudada ao muro 

lateral do Cemitério São João Batista” são correferenciais. Já o exemplo (38) não ocorrera 

previamente no texto, mas sentimos que ele é conhecido, porque o autor deseja passar a 

impressão de que este referente está próximo do leitor. O pronome demonstrativo é uma 

palavra de natureza dêitica e colabora para alcançar esse sentido que percebemos ali.  

 Sabe-se que os pronomes pessoais são basicamente dêiticos, pois eles fazem 

referências aos participantes do discurso. Em virtude disso eles podem ser considerados 

evocados situacionalmente. Na presente análise, não consideramos pronomes pessoais. 

Entretanto é possível a referência à primeira pessoa sem o uso do pronome pessoal, como se 

verifica em (39) e (40): 

 (39) “O cronista suburbano botou suas (bermudas), e saiu a flanar.” (SANTOS, J.F. 

2014a)  

 (40) “... sobretudo o garoto magrinho de cabelos (cabelos!) alourados não estava mais 

lá.” (DAPIEVE, A. 2013a) 

 (41) “Não deixa de ser esquizofrênica uma cidade cujo prefeito quer eliminar os 

carros da paisagem enquanto o governador dá incentivos para que montadoras se instalem 

por aqui. (XEXÉO, A. 2012) 

 (42) “Foi-se deste vale de lágrimas na semana passada.” (SANTOS, J.F. 2012a) 

 Em (41), encontramos uma referência ao espaço urbano em que vivem autor e leitor. 

Por isso, consideramos um referente evocado da situação em que o texto acontece. Embora 
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uma referência geral à cidade tenha sido feita, quisemos focalizar este aspecto da informação 

contida no SN. O exemplo (42) é semelhante. O núcleo ali faz referência ao mundo em que 

autor e leitor estão e o homenageado não está mais.  

 Os referentes evocados também aparecem fora do núcleo funcionando como âncoras 

para os referentes novos apresentados no núcleo. Um dos elementos presentes na situação é o 

próprio autor. Nos exemplos (43) e (44), todos os itens são novos no texto, com exceção dos 

pronomes possessivos de primeira pessoa que servem como âncoras para estes referentes 

novos. A presença da referência à primeira pessoa, por meio de um pronome possessivo, 

confere um status diferente a estes SNs, de forma que não podíamos considerá-los como tendo 

o mesmo valor que aqueles sem ancoragens apresentam.  

 (43) “... quando senti o cheiro de mofo da casa da minha avó.” (BELLOTTO, T. 

2014) 

 (44) “... encontrou a solução para o meu embaraço” (BLOCH, A. 2013c) 

Os referentes considerados novos são aqueles que são introduzidos pela primeira vez 

no discurso. Não se encontra no que foi dito até o momento de sua expressão qualquer 

entidade mencionada que pudesse envolver um conhecimento do qual este referente novo 

faria parte: 

 (45) “Havia entre os convidados um stripper do Clube da Mulheres chamado Tony 

Tripé.” (SANTOS, J.F. 2012b) 

 (46) “Era uma vez um moço que morava no subúrbio. Chamava-se Carlos Cesar e, na 

garagem de casa, montou uma pequena oficina onde consertava flautas.” (RÓNAI, C. O 

2013b) 

 Embora o texto trate de uma festa, nenhum referente do texto poderia funcionar como 

base para a inferência do SN do exemplo (45), sobretudo porque o que foi salientado em todo 

texto era a presença de convidados ligados ao jornalismo e à literatura. Algo semelhante 

acontece em (46). Nem “oficina” nem “flauta” poderiam ser inferíveis de qualquer outro 

referente introduzido previamente no texto. O exemplo (46) aparece no início do texto, onde 

se pode esperar que ocorram mais referentes com status informacional de novo. Mas o de (45) 

ocorre na metade do texto, mostrando que é possível a introdução de referentes novos em 
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qualquer momento do texto. O exemplo (36), retomado aqui em (47), também é um exemplo 

de referente novo que é introduzido longe do início do texto. 

(47) “Tomei um pequeno copo de um Shiraz madurão metido a vinho de sobremesa 

late harvest mas que era um Porto com gosto de terra meio safado, perfeito para a doce 

tumba.” (BLOCH, 2013a) 

 Neste texto, nada do que foi dito até o momento em que este SN é enunciado poderia 

fazer supor as noções de copo ou bebida. Embora seja verdade que, dentro do próprio SN, 

todos os referentes pertençam à mesma atividade, o SN como um todo pode ser considerado 

novo. 

 No trecho reproduzido em (48) encontramos dois exemplos de referentes inferíveis e 

um da categoria que chamamos de novos ancorados em inferível. Este é o terceiro parágrafo 

do texto. Para entender melhor o exemplo, convém saber o que havia sido dito até o momento 

em que estes SNs aparecem. Até ali o autor, que está em estádio de futebol, contara que seu 

time estava perdendo. Ele, então, decide comer um sanduíche na lanchonete do estádio e ir 

embora: 

(48) “Perto da lancheria, um jovem botafoguense baixo e parrudo deu uma saraivada 

de socos no azulejo do banheiro. Minha mão sangraria fartamente. Desci a rampa num passo 

calmo e firme, certo de que os táxis mais espertos correriam para a saída Sul, de onde 

imigravam os primeiros fugitivos da goleada.” (BLOCH, A. “4 X 0” ou a vida. 2013) 

O primeiro SN foi considerado inferível, pois o clube do Flamengo fora mencionado 

no primeiro parágrafo. Os inferíveis não são co-referenciais a qualquer outro SN do texto. São 

referentes que aparecem pela primeira vez no texto, mas que não são exatamente novos. Eles 

participam de alguma forma do conhecimento de mundo ou enciclopédico mobilizado até o 

momento em que são proferidos.   

Entendemos que o referente “botafoguense” é recuperável a partir de Flamengo, que 

foi mencionado antes. Este referente faz parte do conhecimento das pessoas sobre jogos de 

futebol. Sabemos que jogos envolvem duas equipes e que existe uma equipe no Rio de Janeiro 

chamada Botafogo, à qual o núcleo do SN em questão está morfologicamente relacionado. 

Além disso, vale lembrar que o jogo era um acontecimento recente: acontecera três dias antes 

de o texto ser publicado.  
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 No núcleo do SN seguinte, “táxis”, também encontramos uma informação inferível, 

visto que também faz parte do conhecimento sobre eventos esportivos ou mesmo sobre a vida 

na cidade que há táxis em circulação à procura de passageiros. O último SN tem como núcleo 

um referente novo. Nada do que fora dito até ali poderia ativar um conhecimento relacionado 

ao ato de fugir. No entanto, em seu complemento figura a palavra “goleada”. Esta sim pode 

ser inferida do contexto, porque sabemos que uma goleada é algo que acontece em jogos de 

futebol. Este SN foi codificado como novo ancorado em referente inferível. No exemplo 

seguinte temos um exemplo de novo ancorado em inferível. 

(49) “Academia Brasileira de Letras, dizia, era coisa de nordestino malandro, que 

preferia a leveza da pena ao peso da enxada.” (SANTOS, F.S. Pau na canalha. 2012) 

 Em (49), há dois sintagmas de dois itens e um encaixe cada. Eles foram contabilizados 

separadamente. Até aquela altura do texto, o que foi dito não motivaria a inferência da noção 

de peso. Mas esta noção ao ser introduzida por “leveza” vem ancorada em “pena”, que faz 

parte do conhecimento sobre a atividade literária, algo que já foi introduzido no discurso 

construído até ali. Já “peso” é visto como inferível a partir de “leveza”. Interessante notar que 

esta é uma construção paralelística: possuem o mesmo número de constituintes com a mesma 

estrutura sintática. Mas o fato de os termos de ambos os sintagmas fazerem referência a 

noções opostas gera um efeito estilístico de antítese. Pode ser dito ainda, já que consideramos 

aqui a informatividade de seus termos, que esse efeito de inversão causado pela oposição de 

significados também é atingido pelo status informacional. O primeiro SN possui o seguinte 

arranjo informacional: Novo + Inferível. O segundo apresenta um arranjo invertido: Inf + N. 

No nosso entendimento, este tipo de trabalho com o status informacional dos SNs contribui 

para a constituição da crônica como um gênero do jornal com características de texto literário. 

Na tabela 8 a seguir, expomos os resultados da contagem dos SNs segundo seu status 

informacional 
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Já era esperado que os inferíveis ocorressem em maior número. A introdução de 

referentes que sejam de alguma forma recuperáveis a partir do conhecimento ativado por 

outros referentes é uma propriedade comum aos textos que contribui para a progressão 

referencial. Entretanto, surpreende o alto número de referentes novos, sejam ancorados ou 

não. Somados, eles representam 50% do total de dados, o que não é pouco. Este número pode 

ser explicado pela própria interpretação que fizemos do que seria um referente novo. Como 

foi dito acima, este julgamento poderia ser diferente para um outro analista. Por outro lado, é 

aceitável pensar que, mesmo que alguns casos de novos pudessem ser considerados inferíveis, 

isso não faria com que a frequência de novos diminuísse muito. 

Uma explicação para o alto índice de referentes novos pode ser encontrada nas 

características do gênero crônica. Se é um traço típico da crônica a literariedade, podemos 

supor que esta se expressa, muitas vezes, pela a introdução de referentes que não são 

esperados, ou seja, referentes novos. Uma propriedade dos textos literários é a surpresa, a sua 

imprevisibilidade nas escolhas lexicais. Entendemos que referentes novos ajudam a trazer 

para o discurso entidades e conceitos que não eram esperados, que ressaltam aspectos não 

previsíveis do que está sendo dito. Desta forma, alcançam-se sentidos relacionados à leitura 

subjetiva que o autor faz do que diz, mas que podem também, por surpreenderem, contribuir 

para o texto obter efeitos humorísticos. 

(50) “via os violentos ‘punktransformers’ arrebentando caras e narizes de masoquista 

convenientes, nostálgicos de porrada” (JABOR, A. O exterminador do futuro. 2013) 

Status informacional TOTAL % 

Evocado situacionalmente 9/487 2% 

Novo Ancorado em referente evocado situacionalmente 27/487 5% 

Evocado textualmente   45/487 9% 

Novo ancorado em referente evocado textualmente 71/487 14% 

Novo  72/487 15% 

Novo ancorado em referente inferível 75/487 15% 

Inferível 189/487 39% 

Tabela 8 – distribuição do status informacional 
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Até o momento em que o período citado acima é enunciado, nenhum outro referente 

do texto poderia motivar sua leitura como inferíveis ou evocados. Neste parágrafo, o narrador 

descreve o que vê pela cidade do futuro em que habita. Como é um mundo ficcional, o que ele 

vê não são referentes do mundo conhecido pelo leitor, que seriam considerados evocados 

situacionalmente, mas referentes novos, que contribuem para formar a percepção de que 

aquele texto é ficcional. 

No exemplo (51), temos um novo ancorado em referente inferível. Sabemos que 

quando um texto jornalístico comenta um evento esportivo, alguns aspectos são mais 

importantes. No caso do futebol, resultado, desempenho dos atletas, o comportamento da 

torcida, entre outros. Mas a crônica quer entreter. Então, o cronista lança mão de um referente 

novo que de certa forma surpreende o leitor porque não é comum a referência às partes do 

corpo dos atletas, especialmente a que é destacada no exemplo (51): 

(51) “Lendo-se o noticiário desta semana, pode-se até pensar que o campeonato foi 

marcado pelo talento de Neymar, o oportunismo de Fred ou a volta por cima de Júlio Cesar. 

Não acredite. Nesta Copa das Confederações, só deu a bunda do Hulk” (XEXÉO, A. 2013a) 

Se considerarmos que, no que diz respeito ao status informacional, que os mais 

simples, aqueles que são mais facilmente interpretados pelo leitor, são os evocados, podemos 

esperar que os sujeitos concentrarão maior número de referentes evocados. Estudos anteriores 

(CHAFE, 1984 e PRINCE, 1992) apontam para a tendência de o sujeito ser um referente 

conhecido. Esta tendência também é encontrada nas crônicas. 

Os resultados da tabela 9 mostram a distribuição do status informacional pelas funções 

sintáticas observadas. De 45 ocorrências de SNs com status informacional de evocado do 

texto, 29, isto é, 64%, ocorrem à esquerda do verbo com função de sujeito. Os SNs com 

referente evocado são os únicos que aparecem mais à esquerda do verbo do que à direita. O 

restante dos SNs aparecem à esquerda e o número de complementos é bem maior do que o de 

sujeito. Percebe-se, portanto, que as informações mais conhecidas nestes textos exercem a 

função de sujeito, o que vai ao encontro da proposta de Chafe (1984) para o ponto de partida 

leve.  
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    Tabela 9 – distribuição dos status informacionais nas três funções sintáticas 

Pode-se estranhar que, enquanto os evocados textualmente são majoritários na função 

de sujeito, os evocados situacionalmente concentram-se muito mais na função de objeto. 

Talvez esse resultado seja explicado pelo baixo número de ocorrências de SNs com o status 

de evocado situacionalmente. Mas também pode revelar algo que desconfiávamos à medida 

que conhecíamos melhor os dados: os evocados situacionalmente poderiam sem prejuízos 

para a análise ser julgados como inferíveis, visto que, embora guardem esta diferença de 

serem referentes aos participantes do discurso e a traços salientes do contexto, sua 

interpretação parece apoiar-se antes numa inferência do que em uma evidência compartilhada 

por autor e leitor. Para uma futura análise, deve-se descartar esta categoria e, em vez de 

considerar estes referentes evocados, considerá-los inferíveis, ainda que não sejam os 

melhores exemplos de referentes inferíveis. 

Estas questões do status informacional dizem respeito às crenças que o falante possui 

sobre quais referentes são novos, velhos ou inferíveis para o ouvinte. Alguns significados não 

presentes no discurso podem estar semanticamente relacionados a algum outro que esteja ali 

presente. Esta ideia não é definitivamente uma novidade na linguística. Saussure já 

 

 

Sujeito Sujeito posposto Complemento 

Nº % Nº % Nº % 

Evocado 
situacionalmente 

1/9 11% 2/9 22% 6/9 67% 

Inferíveis 45/189 24% 13/189 6% 131/189 69% 

Novo ancorado 
no texto  

17/71 24% 5/71 7% 49/71 69% 

Novo ancorado 
em inferível 

14/75 19% 6/75 8% 55/75 73% 

Novo  13/72 18% 5/72 7% 53/72 75% 

Novo evocado 
situacionalmente 

6/27 22% 1/27 4%% 20/27 74% 

Evocado 29/45 64% 3/45 7% 13/45 29% 
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mencionava a possibilidade de as relações associativas entre sintagmas darem-se não apenas 

em função do significado: “Uma palavra qualquer pode sempre evocar tudo quanto seja 

suscetível de ser-lhe associado de uma maneira ou de outra” (1973, p.146).  

Encontramos no corpus pelo menos um caso de palavras que julgamos inferíveis com 

base na forma e não no significado. No texto “Diário”, Joaquim Ferreira dos Santos narra a 

conversa que teve com uma jovem. Ela pergunta-lhe o significado da palavra cobogó. Ele não 

sabe responder, então começa a conjeturar sobre sua origem e significado: 

(52) “... mas eu supunha cobogó da mesma família do borogodó. Vinha do pronunciar 

índio do Norte do país, do cafundó, e que essas palavras deram modernamente no Didi Mocó 

e no perigoso ‘fulano é o ó’...” (SANTOS, J.F. 2012b) 

Todas estas palavras oxítonas terminadas em –ó são inferíveis de “cobogó”, que 

aparece um pouco antes no texto. O interessante é que não são inferíveis por meio do 

significado ou dos conhecimentos de mundo do falante/leitor, mas pela semelhança fonética 

entre si. Estamos diante de algo equivalente a rimas, um recurso formal da poesia. Dentro do 

domínio discursivo do jornalismo, este uso de inferência com base no som, tão semelhante às 

rimas na poesia, só poderia acontecer em um texto que seja concebido como crônica, pois a 

crônica é um texto jornalístico que busca trabalhar mais a expressividade do que cumprir 

aquela que é considerada a função primordial do jornalismo, informar.          

6.2.5 A natureza semântico-pragmática do nome-núcleo 

 Estamos trabalhando aqui com a proposta de Evelyn Keizer (2007) para a os nomes 

que ocupam o núcleo dos SNs. A autora defende que as diferenças entre nomes relacionais e 

não relacionais não são estritas, são graduais (op. cit., p.252). Neste sentido, tentamos seguir o 

raciocínio da autora reconhecendo um continuum entre usos não relacionais dos nomes e os 

usos relacionais. Vale ressaltar que, na perspectiva cognitiva, a interpretação das palavras 

acontece em termos dos conhecimentos ativados naquele contexto em que a palavra é usada. 

É uma visão dinâmica do significado. 

Reconhecemos como usos não relacionais aqueles nomes que podem ser 

conceitualizados independentemente. Isso significa que no SN cujo núcleo é um nome não 

relacional a perspectiva conceitual é a entidade referida pelo núcleo: 
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(53) “... único lugar onde o eterno garoto da fuzarca continuava indo ao baile 

fantasiado de legionário.” (SANTOS, F.S. 2012a) 

(54) “... quem vai se lembrar da aliança que levou o clube, num ano melancólico a 

levantar uma taça tão improvável...” (BLOCH, A. 2013a) 

Nos exemplos (53) e (54), os nomes são usados como não relacionais. O exemplo (53) 

evoca um conceito bem concreto, pois se refere a uma pessoa. Poderíamos dizer ser esta a 

função prototípica do nome: designar os participantes dos processos verbais. O SN em (54) 

também mostra ser independente conceitualmente porque “taça” ali não depende de um 

complemento para ser interpretada de maneira eficiente para a compreensão do texto. 

A categoria dos nomes relacionais divide-se em duas subcategorias: os relacionais 

derivados e os relacionais não derivados. Codificamos como relacionais derivados 

nominalizações deverbais e deadjetivais conforme ilustrado nos próximos exemplos: 

(55) “A demissão de Andrade ainda ecoa na memória com os sinos do absurdo.” 

(BLOCH, A. 2013a) 

(56) “A evolução do ciclismo como transporte é marca de cidadania na Europa...” 

(XEXÉO, A. 2012) 

(57) “Agradeci a gentileza deles” (RÓNAI, C. 2013b) 

(58) “... outros refrães aludiam à ausência da torcida...” (BLOCH, A. 2013a)  

As nominalizações deverbais são construções prototipicamente relacionadas à escrita. 

Uma de suas características é a capacidade de compactar informações. Vemos nos exemplos 

acima que podem conter SPs com valor de complemento que assumem papéis temáticos 

diferentes em relação ao conceito expresso no núcleo. Em (55), o SP contém um nome cuja 

relação com núcleo é de paciente. Este SP preencheria a posição de um argumento interno do 

verbo de que deriva o nome: demitiram o Andrade. O SP também pode assumir o papel 

temático de agente. É o caso de (56). O nome neste exemplo deriva de um verbo intransitivo, 

sendo mais ou menos equivalente à o ciclismo evoluiu. Já nos dois exemplos seguintes, temos 

nominalizações com base adjetival. Nestes SNs os complementos são possuidores da 

característica designada pelo adjetivo o conceito expresso pelo nome ao qual está relacionado: 

eles são gentis e a torcida é/está ausente. 
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São muito raras nominalizações deverbais que têm mais de um argumento expresso. 

Nos nossos dados, encontramos apenas três. Estes SNs estão nos exemplos (23), (24) e (25). 

Os dois primeiros são retomados em (59) e (60): 

(59) “... que a entrada da Croácia para a União Europeia é assunto relevante...” 

(XEXÉO, A. 2013a) 

(60) “Zombaria ... da tentativa dos obituários em transformá-lo num símbolo da raça 

intelectual.” (SANTOS, 2012a) 

A presença de nominalização costuma implicar na presença de um complemento 

expresso por SP. Mas isso não quer dizer que não existam casos de nominalização sem SP. Os 

complementos podem estar implícitos ou então serem expressos por meio de pronomes 

possessivos: 

(61) “Iniciou, então, seu autoexame decisivo.” (BLOCH, A. O homem-espinafre. 

2013d) 

Estes casos tiveram frequência inexpressiva no corpus. Também houve um caso em 

que o complemento estava expresso por meio de adjetivo: 

(62) “... havia uma janela aberta, as flutuações térmicas eram insistentes.” (SANTOS,  

2012b)  

A subcategoria das palavras relacionais derivadas abarca uma diversidade considerável 

de casos. Consideramos aqui como palavras relacionais não derivadas partes do corpo, como 

em (63), palavras proposicionais e pictóricas, como em (7), reproduzida em (64), e (65), 

palavras que designam grupos, como em (66) e (67): 

(63) “Chute a cabeça de seu adversário...” (BELLOTTO, T. 2014) 

(64) “Elas se rebelam com razão contra a ideia machista de que mulheres estupradas 

são de alguma forma responsáveis por ‘provocar’ seus agressores” (BELLOTTO.2013) 

(65) “... guardo o retrato de meu antepassado e inspirador...” (JABOR, A. 2013) 

(66)  “O grupo 4 dos blocos de enredo desfila...” (XEXÉO, A. 2013b) 

(67) “... há uma profusão de emissoras comerciais.” (DAPIEVE, A. 2013b) 
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Percebe-se que estas palavras, embora não projetem estrutura argumental, necessitam 

de um outro conceito para serem devidamente interpretadas. Não é difícil reconhecer as 

palavras acima como relacionais. Diríamos que elas são de fato exemplares da categoria. 

Contudo, há medida que as palavras se afastam destes casos exemplares, acontecem 

hesitações quanto a sua colocação no grupo das palavras relacionais. Por isso, na análise dos 

dados a distinção entre usos relacionais e não relacionais não se mostrou tão fácil.  

Não é a natureza lexical da palavra que a faz ser relacional. É o seu uso em um texto 

particular, o que envolve inúmeros fatores. Para a nossa análise, refletimos se, no contexto e 

cotexto em que o SN se encontra, a perspectiva conceitual do SN como um todo recai sobre o 

complemento. Em (68), julgamos que a perspectiva conceitual é o nome dentro do SP, uma 

vez que o que interessa para o sentido pretendido é a pessoa ali representada. Este uso da 

palavra quarto seria diferente de uma hipotética resposta à pergunta “Cadê seu irmão?”: “ele 

foi ao quarto trocar de roupa e já volta.”  

(68) “Porra, foi até o quarto do Mike Tyson sozinha, de minissaia... tá querendo o 

quê?” (BELLOTTO, T. Minha tia não usava calcinha. 2013)  

O que é relevante neste SN é o fato de o Mike Tyson estar naquele quarto. A figura do 

ex-pugilista ativa uma série de conhecimentos acerca de seu comportamento que é 

indispensável para o argumento que a pergunta coloca. A perspectiva conceitual é o nome 

presente no SP complemento.  

É interessante notar que os usos relacionais de palavras normalmente usadas como não 

relacionais envolvem a criação de metáforas. Na perspectiva da linguística cognitiva, a 

metáfora é mais do que um recurso estilístico; ela “é, essencialmente, um mecanismo que 

envolve a conceptualização de um domínio de experiência em termos de outro” (FERRARI, 

2011, p. 92). A metáfora mescla duas estruturas de conhecimento, fazendo emergir desta 

mescla um sentido novo. Nos textos estudados, encontramos alguns casos deste tipo de 

relação: 

(69) “... disposto a demolir o castelo de Rubem Braga.” (SANTOS, J.F. 2014a) 

Neste SN, dois domínios são ativados: o de construção antiga, firme e imponente, e o 

de escritor de crônicas. No conhecimento estruturado que estas duas palavras evocam, a estão 

as noções de que um castelo é uma construção antiga e que Rubem Braga, escritor do 

passado, escreveu crônicas que se eternizaram. Da mescla dos conhecimentos envolvidos 
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nestes dois domínios, emerge o significado pretendido: a sólida obra de Rubem Braga como 

cronista. O mesmo processo metafórico são encontrados em (66) e (67)  

(70) “... e tememos a fúria dos céus.” (BLOCH, A. 2013a) 

(71)  “Fechar o piano onde tocou suas histórias...” (SANTOS, J.F. 2014b) 

A metáfora em (70) não é tão transparente quanto a do exemplo precedente. No 

entanto, pode-se reconhecer que ela está mobilizando os domínios de sentimentos 

relacionados a seres humanos e o de divindade, expresso metaforicamente por “céus”. Já o 

exemplo (71), o sujeito do verbo da oração encaixada é a jornalista em questão, a mescla é 

entre os domínios de arte musical e a atividade jornalística da homenageada pela crônica. O 

sentido emergente desta metáfora aponta para a avaliação positiva que o autor faz do trabalho 

da jornalista homenageada pela crônica: sua máquina de escrever era como um piano com o 

qual ela fez sua arte. 

Vejamos agora como se deu a distribuição dos SNs segundo a natureza do nome-

núcleo. Na seção XX, levantamos a hipótese de que, por ser um texto que tenta assimilar 

traços da oralidade, a crônica teria menos palavras relacionais, visto que é, como lembra 

Chafe (1982), a expressão oral é menos afeita ao uso de nominalizações. 

  

Nossa hipótese parece ter sido confirmada. Apenas 15% dos SNs complexos tem seu 

núcleo preenchido por uma nominalização. Os relacionais não derivados já são mais 

produtivos. Suas ocorrências totalizam quase o dobro das ocorrências de relacionais 

derivados. Como tentamos demonstrar, eles desempenham um papel importante na criação de 

novos sentidos, o que poderia conferir qualidades literárias ao texto, o que é uma 

característica geralmente atribuída aos textos categorizados como crônica.  

Mais da metade dos dados possuem núcleos preenchidos por nomes não relacionais. 

Como foi dito, estes nomes evocam entidades que podem ser conceitualizadas 

Natureza do núcleo TOTAL % 

Relacional derivado  74/487 15% 

Relacional não derivado 140/487 29% 

Não relacional 273/487 56% 

Tabela 10 – natureza semântico-pragmática do núcleo 
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independentemente de qualquer outra entidade. São geralmente substantivos concretos ou 

nomes próprios. Estes números refletem a tendência das crônicas a fazer referência a um 

mundo mais concreto marcado mais por narrativas e descrições do que por articulação de 

ideias. A presença de personagens e as referências ao espaço físico da cidade, traços próprios 

ao gênero, ajudam a aumentar o número de palavras. 

Se considerarmos que os nomes relacionais são mais fáceis de ser interpretadas por 

serem conceitualmente independentes, podemos esperar que, seguindo a restrição do ponto de 

partida leve, elas sejam predominantes na função de sujeito. O gráfico 4 permite avaliarmos 

se esta hipótese também é válida: 

 

   Gráfico 4 – distribuição dos SNs segundo a natureza semântico-pragmática nas três funções sintáticas 

 Este gráfico nos informa que há mais núcleos não relacionais em função de sujeito à 

esquerda do verbo do que em função de complemento ou de sujeito à direita do verbo. Esta 

distribuição é um outro indício da tendência dos SNs mais simples exercerem a função 

gramatical de sujeito. Nossas expectativas de que a restrição do ponto de partida leve de 

Chafe tivesse efeito nos textos do corpus parecem ser confirmadas. 
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7. A CRÔNICA REVISITADA  

 Analisados os resultados, podemos agora revisitar o gênero crônica munidos de 

algumas considerações a respeito do seu estilo, além daquelas que vimos no capítulo 3. Já 

vimos que, em relação ao seu conteúdo temático, a crônica diferencia-se dos outros gêneros 

do domínio jornalístico principalmente pela metalinguagem e pelos temas subjetivos. Na sua 

estrutura composicional, destacamos a possibilidade de mistura de tipos textuais, com 

narrações curtas que funcionam como evidência empírica de algum ponto de vista ou com 

narrações que buscam criar um mundo ficcional. Outro traço da estrutura composicional da 

crônica é a possibilidade de textos desenvolvidos através de diálogos.  

 O que vimos no capítulo anterior sobre os SNs complexos pode ajudar a compreender 

o estilo da crônica. Se a crônica tem como função entreter o leitor, é de se esperar que não 

será por meio de estruturas muito complexas que esse objetivo será alcançado. Os resultados 

mostraram que, nos textos do corpus, predominam sintagmas com menos de 4 itens lexicais e 

com um ou nenhum encaixe. Acreditamos que a superioridade de sintagmas com estruturas 

mais simples deve-se exatamente ao propósito do autor de redigir um texto que seja lido com 

mais facilidade sem exigir muito esforço por parte do leitor. Neste sentido, podemos concluir 

que um dos aspectos discursivos dos SNs em crônicas jornalísticas é, por meio de estruturas 

mais simples, i.e., com menos itens e menos encaixes, contribuir para a percepção destes 

textos como textos mais fáceis de ler. 

 Em relação à informatividade, vimos que predominam os referentes inferíveis. Esta é a 

tendência observada em outro gênero do domínio de jornalístico, o artigo de divulgação 

científica (cf. XIMENES, 2013). Entretanto, diferentemente deste gênero, nas crônicas 

encontramos muitos referentes novos. Atribuímos esta constatação a uma característica das 

crônicas normalmente definida como literariedade. Esta característica motivaria a introdução 

de referentes novos para causar um efeito de surpresa, de fuga dos padrões esperados para 

textos jornalísticos. A introdução de referentes novos, que não são previstos a partir dos 

conhecimentos ativados pelo texto, também poderia contribuir para a crônica realizar outro 

traço estilístico seu, o humor. 

 Em relação à natureza semântica do núcleo, o que a análise mostra é a baixa incidência 

de nominalizações. A comparação com o gênero artigos de divulgação científica revela que 

esta incidência é realmente muito baixa. Nos artigos estudados por Ximenes, de 963 SNs 

complexos, 530 continham nominalizações. Esse número representa 55% dos dados. Se 
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considerarmos que nas crônicas aqui analisadas a porcentagem de SNs com nominalizações 

não passa de 15%, poderemos concluir que as nominalizações não possuem um papel muito 

importante na constituição do gênero. No nosso entendimento, estes números devem-se ao 

fato de a crônica fazer referência a entidades concretas, como pessoas lugares e objetos. 

Bosco (2010) menciona esta característica da crônica quando diz que os ensaios abordam 

conceitos abstratos e as crônicas, conceitos mais concretos, tentando se ajustar à realidade 

mundana. 

Ajustar-se “à sensibilidade do dia-a-dia” (CÂNDIDO, 1992, p.13) é uma característica 

do estilo da crônica que se reflete na estrutura dos SNs complexos. Muitos autores falam que 

a crônica procura usar uma linguagem coloquial. Ora, Chafe (1982) mostra que uma das 

marcas dos textos escritos, em relação aos textos falados, é o maior número de ocorrências de 

nominalizações. Sendo assim, podemos deduzir que a crônica, ao usar menos nominalizações, 

afasta-se do padrão normalmente usado pelos textos escritos e aproxima-se dos textos falados, 

conseguindo assim dar a impressão de ser mais coloquial. 

Na perspectiva teórica aqui adotada, as categorias não possuem fronteiras bem 

delimitadas nem seus membros possuem o mesmo status dentro da categoria. Se levarmos em 

consideração que os gêneros são categorias de textos que são percebidos como melhores ou 

piores exemplos da categoria, podemos dizer que alguns textos podem ser melhores exemplos 

da categoria crônica do que outro, i.e., estarem mais próximos do que é considerado o 

protótipo da crônica. Neste sentido, propomos o termo cronicidade para lidar com esta 

gradação dentro da categoria crônica. Quanto mais atributos do gênero crônica um texto 

apresentar, mais próximo ele estará do protótipo. Logo, poderá ser tomado como um bom 

exemplo da categoria e maior será a sua cronicidade.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao explicar os métodos de raciocínio empregados pela ciência, Garcia conclui que 

“Raramente chegamos à descoberta da verdade apenas por via indutiva ou apenas por via 

dedutiva: os dois métodos conjugam-se para o mesmo fim.” (2007, p.311). Nesta dissertação 

tentamos seguir esta ideia. Primeiro, partimos da teoria sobre gêneros, crônica e SN para 

abordar os textos que estudamos. Fizemos um trabalho estatístico controlando alguns aspectos 

que julgamos relevantes para a análise dos SNs. Em seguida, tentamos usar esta análise das 

partes para compreender melhor o todo, que é o gênero crônica. 

 Diferentemente dos outros trabalhos sobre crônica, adotamos uma perspectiva do 

gênero como categoria prototípica. Esta visão mostrou-se bem proveitosa, na medida em que 

não exige que as categorias tenham fronteiras bem delimitadas nem que seus membros 

tenham o mesmo valor dentro da categoria, o que facilita bastante pensar um gênero híbrido 

como a crônica. Tentamos selecionar para o corpus textos que se aproximam-se do protótipo 

do gênero. Para isso, usamos a literatura disponível sobre crônica. A leitura e reflexão dos 

textos revelou que um traço característico que recebeu pouca atenção é a metalinguagem. 

 Em relação aos SNs complexos, vimos que eles são mais usados como complemento 

verbal do que como sujeito. No que tange a estrutura do SN, verificamos a predominância de 

sintagmas com 2 ou 3 itens lexicais e com menos de dois encaixes. Explicamos este resultado 

dizendo a crônica é um gênero cuja função em seu domínio discursivo é entreter. Textos 

muito densos conceitualmente não entretêm leitores de jornal. Por isso, a crônica é 

normalmente referida como um texto leve. Textos leves pedem estruturas mais simples.  

 Também constatamos um alto índice de referentes com status informacional novo. 

Buscamos uma explicação para este resultado no fato de a crônica ser um gênero no qual o 

humor e a criatividade encontram seu lugar. Humor e criatividade podem ser expressos pela 

introdução de referentes inesperados. O baixo número de nominalizações pode ser 

consequência do fato de as crônica aproximarem-se da linguagem oral que, segundo Chafe 

(1982), envolve um tipo de interação pouco receptiva a nominalizações. 

 Tanto SNs quanto crônicas oferecem um largo horizonte de estudos. O que se fez aqui 

foi apenas uma tentativa de conhecer melhor o estilo das crônicas. Um desenvolvimento deste 

estudo poderia dedicar-se aos espaços mentais envolvidos nas metáforas usadas para a criação 
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de significados neste gênero. Certamente um estudo desta natureza poderia encontrar 

resultados que nos fariam compreender melhor este gênero tão fascinante. 
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10. ANEXOS 
 

A ILUMINADA 

Estacionei o carro numa esquina qualquer do Leblon, entre dois canteiros de obra do metrô. Já havia 
trancado as portas quando a menina surgiu sem aviso, como se já estivesse ali à minha espera. 

— Moço, dá dez reais pra eu lanchar? 
Fiquei surpreso com o fato de não ter me chamado de tio. Era diferente dos pedintes habituais da 

cidade, mendigos, meninos e meninas de rua, esculachados, cheios de fome. A roupa não era um farrapo, nem 
uma blusa remendada mostrando o umbigo, e sim um uniforme de escola pública. 

— Dez reais — insistiu. 
Pego de surpresa, constatei que a carteira estava vazia. Fim de ano é assim. 
— É só pra lanchar. 
— Deixa ver se tem trocado no carro. 
— Oba! Abre o carro, moço. Abre. 
Reabri. Vasculhei o porta-luvas. Atenta, ela inspecionava cada movimento. 
— Quanto custa? 
— O quê? 
— O carro, moço! 
— O carro? 
— É! 
— Deixa eu ver... 
— Diz aí moço! 
— Dez reais! 
— Duvido! 
— Por que eu iria mentir? 
— Du-vi-do. 
— Tá bom. Então quanto custa? 
— Muito mais caro. Aposto. 
— Adivinha. 
— Custa.... duzentos reais. Não! Oitocentos reais. Não, espera! Mil. Custa mil! 
O sol estava forte e a devassa no porta-luvas me fez suar. Nem sinal do vil papel. A menina não parava 

de falar. Imerso em surradas culpas burguesas, entrei num estado de vertigem. 
... 
BLOCH, A. “A iluminada”. In: Segundo Caderno. O Globo, 14/12/2013. 
 


