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INTRODUÇÃO

Este artigo é parte da tese intitulada “Carta-crônica: uma tradição discursiva no
jornalismo potiguar” (SILVA, 2012) e tem por objetivo descrever os traços linguísticos
recorrentes que caracterizam a tradição discursiva (TD) carta-crônica. Carta-crônica foi a
denominação atribuída a um conjunto específico de cartas remetidas ao redator de tres jornais
norte-rio-grandenses (A República, Diário de Natal- “Centro da Imprensa Catholica” e
Tribuna do Norte) e publicadas ao longo do século XX e primeira década do século atual. As
referidas cartas apresentam particularidades que as diferenciam de outros gêneros epistolares
jornalísticos, como a carta do leitor, a carta aberta e a carta do redator. Trata-se de um gênero
híbrido que mescla elementos da epistolaridade e da crônica literária. Os temas tratados são
variados, mas no geral relatam costumes, crenças e tradições do povo potiguar,
principalmente do homem sertanejo e dos pescadores de Tibau do Sul.

As discussões fundamentam-se no conceito de TD, conforme Schlieben-Lange (1983);
Kabatek (2004a; 2004b) e Koch (2008). A metodologia utilizada baseou-se no modelo
proposto por Zavam (2009) para a análise diacrônica de gêneros. Esse modelo analisa a
trajetória de uma TD com base em duas categorias teórico-metodológicas: contexto e texto. O
texto possibilita analisar elementos linguísticos relativos ao conteúdo e à norma/forma. Para
proceder a análise do conteúdo, selecionamos 09 cartas-crônicas e para identificar os traços da
norma e da forma recorrentes na TD, utilizamos todo o corpus da tese, constituído de 75
textos. A análise do conteúdo nos mostrou que a evocação ao passado, concretizada
linguisticamente por palavras e expressões como recordação, tempo passado, memória,
lembrar, lembrança, bons tempos, antigamente, passado etc. é o traço definidor da TD carta-
crônica e que, dos elementos normativos e formais, o elemento recorrente mais produtivo nas
cartas-cronica analisadas é o título.

1. AS BASES TEÓRICAS DO CONCEITO DE TRADIÇÃO DISCURSIVA (TD)

Quando o conceito de TD foi proposto, uma das preocupações do grupo de romanística
alemã, conforme declara Kabatek (2004a), foi deixar claro que as tradições discursivas não
devem ser confundidas com as línguas históricas particulares e que gênero discursivo e TD
não são a mesma coisa, embora em certas circunstâncias os dois conceitos possam ser
equivalentes.

O conceito de TD foi desenvolvido no final dos anos 90 do século passado no âmbito da
linguística românica alemã com base na teoria da linguagem de Coseriu (1979; 1980). A
divisão coseriana entre os três níveis do falar foi o ponto de partida para que Koch (1997),
influenciado pelas reflexões de Schlieben-Lange (1983), elaborasse o conceito de TD.

Nos estudos que desenvolveu sobre a teoria da linguagem, Coseriu (1979; 1980)
estabeleceu que a linguagem esta organizada em três níveis: o nível universal, o nível
histórico e o nível individual. No nível universal, a linguagem é tomada como uma atividade
comum a todos os homens capazes geneticamente de falar em geral. Este nível está, portanto,
relacionado com o saber elocucional. No nível histórico, a língua é algo concreto, porque ao
falar os usuários empregam obrigatoriamente uma língua natural – o português, o inglês, o
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espanhol etc. Nesse nível desenvolve-se o saber idiomático. No nível individual, está
presente a competência que cada indivíduo em particular possui para elaborar textos em uma
determinada situação. Esse terceiro nível opera o saber expressivo. Esquematicamente, os
níveis de linguagem, segundo Coseriu, podem ser representados da seguinte forma:

Quadro 1 - Níveis da linguagem
NÍVEIS ATIVIDADE TIPO DE SABER PRODUTO
Universal Atividade do falar

em geral
saber elocucional Totalidade do falado

Histórico língua histórica
particular

saber idiomático (língua abstrata)

Atual/individual Discurso saber expressivo “texto”
Fonte: Coseriu (1980, p. 93)

Coseriu (1980) afirma que os três níveis, embora atuem conjuntamente, possuem uma
certa autonomia, pois apresentam regras próprias. No nível histórico, a linguagem é
historicamente determinada como língua (português, francês, espanhol, inglês etc.). Nesse
sentido, todo falar é falar uma língua. É no nível histórico que se dá o reconhecimento de que
a fala de alguém corresponde à língua “x” e não “y” e é o saber idiomático que permite fazer
essa identificação.

A teoria linguística desenvolvida por Coseriu (1979, 1980) bem como a diferenciação
entre os três níveis do falar, aspectos essenciais para qualquer questão relativa ao estudo da
linguagem, serviram como base para o surgimento do conceito de TD.

1.1 A duplicação do nível histórico da linguagem e o conceito de TD

O conceito de TD surgiu a partir de questionamentos feitos sobre o funcionamento do
nível individual da linguagem proposto por Coseriu (1979; 1980). Conforme Koch (2008),
foi Schlieben-Lange (1983) quem identificou problemas na classificação proposta por
Coseriu, a partir da constatação de que não era válido atribuir ao nível individual um tipo de
saber. Seu principal argumento é que, sendo o discurso o lugar da aplicação do saber
linguístico e como cada discurso é único e o saber permite a possibilidade de reprodução,
saber e discurso são incompatíveis. Sobre essa questão, Koch (1997) lembra que Brigitte
Schlieben-Lange já havia provado que as tradições históricas da configuração de textos ou
discursos são independentes das tradições das línguas particulares. Assim, para resolver esse
problema, ou seja, não confundir o nível individual com o saber expressivo nem o saber
idiomático com o expressivo, Koch (1997) propôs a ampliação do nível histórico, conforme
quadro a seguir:

Quadro 2 - Níveis e domínios linguísticos
NÍVEL DOMÍNIO TIPO DE REGRAS

Universal atividade do falar regras elocucionais

Histórico língua histórica particular regras idiomáticas

tradição discursiva regras discursivas
atual/ individual discurso

Fonte: Koch (1997, p. 45)

Em artigo mais recente, Koch (2008) explica que os dois domínios – o das línguas
históricas particulares e o da configuração de textos e discursos –, apesar de ocuparem o
mesmo nível, não estão submetidos às mesmas regras. Para confirmar essa afirmação, ele
lembra que uma TD como o editorial, por exemplo, existe em diferentes línguas.
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Ao relacionar as regras aos domínios da linguagem, Koch (2008) defende que a
definição dos tipos de regras contribui sobremaneira para a compreensão da natureza do
discurso. Assim, ao domínio da atividade de falar correspondem as regras elocucionais; ao
domínio da língua histórica particular correspondem as regras idiomáticas e ao domínio das
tradições discursivas, as regras discursivas. Quanto ao domínio do discurso, o autor discorda
de Coseriu (1979, 1980) e argumenta que não é possível haver um tipo de regra específico
para o nível do discurso, pois nele os falantes fazem uso, ao mesmo tempo, de regras
elocucionais, idiomáticas e discursivas.

Uma das principais contribuições da duplicação do nível histórico proposta por Koch
(2008) foi mostrar que a historicidade das TD é diferente da historicidade das línguas
históricas. Ou seja, se por um lado são as línguas históricas que definem as comunidades
linguísticas, por outro são as comunidades linguísticas (profissionais, religiosas, literárias)
que definem as TD. Enquanto as TD se consolidam em grupos profissionais ou religiosos,
correntes literárias, movimentos políticos entre outros, os grupos constitutivos das línguas
históricas são as comunidades linguísticas. Portanto, tanto as línguas históricas quanto as TD
são tradições do falar.

Conforme Koch (2008), como cada TD corresponde a um conjunto histórico de
discursos individuais, não é correto dizer que o saber expressivo está situado no discurso
individual. Para o autor, levando em conta a definição de discurso como o ato linguístico de
um determinado indivíduo em uma situação específica, não há contradição em dizer que o
discurso seja o lugar onde falantes e ouvintes seguem regras históricas (discursivas), pois eles
não criam novas regras para sua língua. Assim, mesmo que inovem no nível do discurso,
transgredindo regras idiomáticas, há uma obediência às regras elocucionais.

Ao refletir sobre a duplicação do nível histórico, Kabatek (2004b) defende que ela
possibilita ver a língua como sistema gramatical e lexical e como TD. Isso significa que todo
ato de fala ou enunciado que apresente uma finalidade comunicativa concreta passa por dois
filtros antes de se concretizar em forma de enunciado: o da língua, enquanto sistema e norma,
e o das TD. Em decorrência disso, Kabatek (2004b) considera que as TD compartilham a
mesma historicidade das línguas.

Isso significa que, quando o produtor define a finalidade da comunicação, a
concretização dessa finalidade em forma de um enunciado passa por dois filtros: o da
historicidade da língua e o da historicidade das TD. Por isso, há diferenças entre a
historicidade das línguas e a historicidade das TD (KABATEK, 2004b). A primeira coincide
com a historicidade do ser humano, ou seja, a existência do homem está condicionada à
historicidade da língua. “O indivíduo falante incorpora na aquisição da linguagem uma língua
particular e ele a recria dentro de si como técnica aberta, a qual lhe permite a ação linguística
criativa” (KABATEK, 2004b, p. 162 – grifo do autor). A historicidade das TD, por sua vez,
está diretamente relacionada à história dos textos e à história cultural dos povos, pois uma não
existe sem a outra.

Todo texto estabelece uma relação de tradição com outros textos. Essa relação pode se
dar pela repetição de uma determinada finalidade textual ou de um determinado conteúdo, ou
pela repetição de traços formais (KABATEK, 2004b).  Isso significa que a produção de um
enunciado - um ato de fala fundamental como a saudação, por exemplo - requer, ao mesmo
tempo, conhecimento linguístico e conhecimento sobre a TD de saudar em determinada
cultura.

1.2 A distinção entre TD e gênero discursivo

Outra questão que merece destaque é a distinção entre TD e gênero do discurso.
Kabatek (2004a) argumenta que pensar TD como sendo um gênero é negar a existência de
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tradições discursivas nas diversas línguas, embora o autor reconheça que as formas fixadas
como gênero são TD, mas nem toda TD pode ser tomado como gênero.

É preciso lembrar que a adoção do conceito de TD nas pesquisas linguísticas no Brasil é
recente, por isso podem provocar dúvidas, sobre as fronteiras que separam o conceito de TD
da noção de gênero discursivo.

Tomando como referências os estudos publicados na área da Linguística Histórica,
podemos afirmar que o conceito de TD tem embasado pesquisas que tratam da história do
português brasileiro, com enfoque para o fenômeno da mudança linguística e da história dos
textos. A análise diacrônica dos textos com o intuito de identificar os traços de mudança e de
permanência de uma TD pode ser verificada, por exemplo, nos trabalhos de Biasi-Rodrigues,
(2010); Brandão, Andrade e Aquino, (2009); Rodrigues, (2011) e Zavam, (2009).

Como se trata de um conceito novo, Kabatek (2004a) acha importante esclarecer
possíveis dúvidas, a fim de que os pesquisadores possam emprega-lo de forma adequada. Para
tanto, o autor apresenta dois critérios que definem uma TD: a repetição e a evocação. A
repetição é considerada um traço definidor de uma tradição discursiva, pois mostra “a relação
de um texto em um momento determinado da história com outro texto anterior: uma relação
temporal com repetição de algo” (KABATEK, 2004a, p. 5 – grifo do autor). No entanto, ele
adverte que é preciso definir esse “algo” que é repetido para que se tenha uma TD. Em
primeiro lugar a repetição deve ser discursiva, portanto, são excluídas as repetições não
linguísticas, como por exemplo, os objetos da cultura não linguística (a pintura cubista, estilo
de dança, modelos arquitetônicos etc.). Em segundo lugar, nem toda repetição linguística dá
origem a uma TD, pois o fato de uma palavra qualquer da língua ser empregada
repetidamente em milhares de textos não se constitui uma tradição discursiva.

O segundo traço definidor de uma tradição discursiva é a evocação que se refere ao
conteúdo dos textos, ou seja, a evocação implica repetição da comunicação de um conteúdo,
de uma forma textual ou de uma combinação particular de elementos que são evocados. A
evocação relaciona o texto a uma dada situação e a outros textos da mesma tradição. Um
exemplo seria a expressão “Era uma vez” que antecede as histórias infantis. Essas
considerações conduzem à definição de TD, entendida como:

a repetição de um texto ou de uma forma textual ou de uma maneira particular de
escrever ou falar que adquire valor de signo próprio (portanto é significável). Pode-
se formar em relação a qualquer finalidade de expressão ou qualquer elemento de
conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação de união entre atualização e
tradição; qualquer relação que se pode estabelecer semioticamente entre dois
elementos de tradição (atos de enunciação ou elementos referenciais) que evocam
uma determinada forma textual ou determinados elementos linguísticos empregados.
(KABATEK, 2004a, p. 7)

Para definir uma TD, é preciso identificar marcas linguisticas recorrentes, quer sejam
em relação ao tema, ao estilo ou a uma forma textual nas práticas comunicativas orais e/ou
escritas, em determinadas comunidades de fala ao longo da história. TD são, por exemplo, as
formas cristalizadas que abrem as cartas pessoais e que se diferenciam apenas em função do
destinatário: “Querido filho”, “Meu amor”, “Meu caro amigo”, “Amiga querida” etc., ou as
várias formas de saudação “Olá!”, “Bom dia!”, “Tudo bem?”, “Como vai a senhora?” etc.
Nesse sentido,  para conceber um enunciado como uma TD, a análise deve considerar, além
dos aspectos da historicidade linguística - sistema e norma – aspectos da cultura e das
tradições de falar que caracterizam os falantes de uma determinada comunidade. É, portanto,
com base nessa visão que, na próxima seção descreveremos a carta-crônica como uma TD no
jornalismo do Rio Grande do Norte.
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2. A TD Carta-crônica no jornalismo potiguar

Se o conceito de TD refere-se à repetição de um texto ou de uma forma textual ou de
um modo particular de escrever ou de falar que adquire valor de signo (KABATEK, 2004a),
então é legítimo afirmar que as cartas-crônica publicadas há quase um século são uma TD no
jornalismo potiguar. A prática de escrever crônicas em forma de carta ou cartas com conteúdo
de crônica, aliando a esse formato temas sobre a cultura, com a finalidade de resgatar
costumes e hábitos tradicionais que estão se perdendo no tempo, parecem consolidar essa TD.

É importante destacar que a TD carta-crônica não surgiu no jornal. Durante as grandes
navegações no século XVI, os escrivães encarregados de notociar as novas descobertas já
escreviam crônicas epistolares ou cartas-crônica.

Para caracterizar a carta-crônica como TD, é preciso considerar os dois traços
fundamentais: a repetição e a evocação (KABATEK, 2004a). A repetição diz respeito a
certos traços linguísticos e/ou discursivos pelos quais os textos estabelecem relações com
outros textos em um dado momento da história. Assim, as formas repetidas - uma expressão
ou uma forma textual - reforçam e alimentam as TD entre os falantes. O traço da evocação
está relacionado à repetição de formas textuais de conteúdos temáticos e contribui para a
especificação da TD.

Com base nisso, podemos afirmar que as cartas-crônica apresentam características que
se repetem ao longo de sua trajetória, entre os quais se destacam a presença de títulos, as
marcas da oralidade; os temas coloquiais e, principalmente, a valorização do passado revelado
pela memória.

2.1 Diferenciando carta-crônica de carta do leitor

Embora a carta-crônica seja também remetida ao “Senhor Redator”, apresente título,
local e data, possui particularidades discursivas e linguísticas que lhe são próprias. O
surgimento desta TD em jornais do Rio Grande do Norte se deu na primeira década  o século
XX, no jornal A República (Natal). Diferentemente da carta do leitor, cuja produção é uma
prerrogativa concedida a todos os leitores do jornal, a carta-crônica, pelo seu caráter literário,
é produzida somente por escritores e/ou jornalistas reconhecidos pela comunidade.

Para provar que se tratam de duas TD diferentes, apresentamos  a seguir os principais
traços que diferenciam a carta-crônica da carta do leitor:

Temática – enquanto a carta do leitor geralmente aborda um tema único, a carta-
crônica apresenta vários temas numa mesma carta;

Extensão - a carta do leitor é objetiva e curta e a carta-crônica é extensa, podendo
conter até três laudas;

Submissão –a carta do leitor é submetida a uma revisão e só é publicada quando
atende a critérios definidos pelo jornal. Já a carta-crônica não passa por avaliação do
editor e é publicada sem cortes;

Lócus - a carta do leitor é publicada em um lócus próprio no jornal, já a carta-crônica,
não possui espaço definido no jornal;

Propósito comunicativo – a carta do leitor é um gênero opinativo e, de modo geral,
tem por finalidades opinar, criticar, comentar etc. determinados assuntos ou fatos
ocorridos na comunidade para suscitar reflexão dos leitores. A carta-crônica é um
gênero jornalístico-literário e tem por finalidade contar histórias – com personagens
reais ou fictícios - para registrar costumes e tradições do povo potiguar

Tipo textual predominante – na carta do leitor predomina o tipo textual
argumentativo; na carta-crônica os tipos narrativo e descritivo;
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Centralidade no jornal - a carta do leitor é um gênero central, pois está ligada à
organização e aos objetivos sociais e comunicacionais do jornal. A carta-crônica é
um gênero periférico, pois se relaciona a propósitos sociais e comunicacionais que
incidem sobre o jornal: promover produtos e pessoas, educar, divertir etc. (BONINI,
2003);

Periodicidade – a carta do leitor é publicada diariamente; a carta-crônica não segue
uma periodicidade determinada;

Produtores – a produção de cartas do leitor é permitida a todos os leitores do jornal; a
produção da carta-crônica é restrita a escritores e jornalistas.

3. Procedimentos teórico-metodológicos para análise da TD carta-crônica

3.1 O corpus

O corpus desta pesquisa compõe-se de 75 cartas-crônica publicadas em 03 jornais do
Rio Grande do Norte ao longo do século XX e primeira década do século atual. A coleta dos
textos foi realizada no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte, no Instituto
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e no arquivo do jornal Tribuna do Norte.

As cartas-crônica apresentam uma variedade temática muito grande, mas de modo geral
revelam aspectos típicos do modo de vida do povo potiguar sua cultura, costumes e hábitos
que foram se perdendo no tempo e que precisam ser resgatados para que as futuras gerações.
As histórias narradas falam de um tempo em que a maioria das pessoas não tinha acesso a
serviços essenciais como educação e saúde. Falam ainda do progresso chegando a uma praia
de pescadores, substituindo as técnicas e matérias tradicionais de pesca por outros mais
modernos e eficientes. Os missivistas relembram as viagens no lombo de cavalos, a chegada
dos bondes elétricos a Natal, o cangaço amedrontando o povo do sertão, o martírio das secas,
o artesanato, as feiras livres, os currais de gado, as cercas de pedra, os hábitos alimentares, as
crendices e religiosidade etc., numa tentativa de resgatar e eternizar tradições que o tempo se
encarregou de apagar.

Quando à organização retórica, apresentam título – traço recorrente em quase todas as
cartas do corpus -, local e data, saudação inicial e despedida.

3.2 O texto como categoria teórico-metodológica

Uma das grandes dificuldades para pesquisadores que se deparam com novas
perspectivas de estudo, como acontece em relação à diacronia dos textos, é a definição de uma
metodologia que dê conta de investigar o objeto de estudo nas dimensões linguística,
discursiva, histórica e ideológica. Um dos modelos de análise que dão conta dessas
dimensões, proposto por Zavam (2009), sugere que as transformações e reformulações pelas
quais os gêneros discursivos e as TD passam ao longo de sua trajetória podem ser analisadas
tomando como ponto de partida as categorias teórico-metodológicas texto e contexto.

Como neste artigo o objetivo é descrever os traços linguísticos recorrentes que
caracterizam a TD carta-crônica, privilegiamos a categoria texto, pois a análise do conteúdo e
da norma/forma possibilitou a identificação dos traços de permanência e de mudança ao longo
de um século.

A análise do conteúdo revelou como traço de permanência a valorização do passado,
que é retomado tanto para recordar e lamentar o que ficou no passado e que não volta mais,
quanto para comparar o passado com o presente. A evocação ao passado se concretiza pelo
uso de palavras ou expressões linguísticas como: saudade, lembrança, recordação, tempo
passado, já faz tempo, já faz um bocado de tempo, tempos antigos, passado que não
volta, tempo que não volta mais, naquele tempo, guardar na memória, relembrar etc.
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Na evocação ao passado, a memória tem papel essencial. Para Seligmann-Silva (2003),
o registro da memória, ao contrário da historiografia linear da visão histórica tradicional, que
defende a possibilidade de se reconstruir o passado por inteiro, “é fragmentário, calcado na
experiência individual e da comunidade, no apego a locais simbólicos e não tem como meta a
tradução integral do passado” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 65).

Halbwachs (2006) considera que embora memória coletiva e memória individual se
relacionem, elas não se confundem. Segundo ele, a memória coletiva diz respeito às
lembranças de grupos, de uma sociedade, de uma nação e quando fatos e pessoas são
esquecidos não é por má vontade ou indiferença, mas porque os grupos que guardavam essas
lembranças deixaram de existir.

A memória individual, por sua vez, depende de vivências, ou seja, apesar de se apoiar
na memória coletiva, um indivíduo só lembra daquilo que vivenciou, por isso a memória
individual “está muito estreitamente limitada no espaço e no tempo” (HALBWACHS, 2006,
p.72).

Nas cartas-crônica, o passado ou é resgatado pela memória coletiva dos grupos sociais –
sertanejos e pescadores – ou pela memória individual dos missivistas e de eventuais
personagens que falam na narrativa.

3.3 Análise do conteúdo na dimensão do texto: evocação ao passado e as lembranças
guardadas na memória

A análise do texto partiu da definição de que o traço recorrente mais significativo na
carta-crônica é a evocação ao passado por meio da memória.

Para definir o traço recorrente dessa TD, tomamos como referência o conceito de TD
cuja compreensão passa pelo conceito de historicidade. Coseriu (1978)1, citado por Kabatek
(2004b) aponta três tipos de historicidade: a primeira é a historicidade da língua dada; a
segunda é a historicidade como tradição e a terceira é uma historicidade genérica no sentido
de uma pertença à história. O conceito de TD insere-se no segundo tipo de historicidade, pois
os textos estabelecem uma relação de tradição com outros textos anteriores. Essa relação pode
ocorrer pela repetição de uma determinada finalidade textual, pela repetição de um
determinado conteúdo ou pela repetição de certos traços formais

A evocação ao passado, o traço recorrente mais significativo da carta-crônica, alia-se ao
propósito comunicativo que é o de registrar costumes e tradições do povo potiguar. Para falar
dos costumes e tradições que caracterizam o modo de vida do homem do sertão e do homem
praiano, lembranças do passado são evocadas pela memória. Mas é preciso destacar que, nas
cartas crônicas, o passado é visto de duas formas: o passado é valorizado como um tempo
bom que serve de modelo para o presente, mas que não volta e por essa razão precisa ser
relembrado (LE GOFF, 2003) ou para ser comparado ao presente. Essa segunda forma inclui
o lamento pelo desaparecimento de certas tradições ou de certos objetos que foram
substituídos por outros mais modernos.

Quase todas as cartas-crônica que compõem o corpus fazem referência ao passado, ou
seja, contam histórias de um tempo anterior ao tempo da escritura. Porém, em face das
limitações de espaço, tivemos que fazer um recorte. Assim, selecionamos 09 (nove) trechos
que apresentam ocorrências de termos e expressões que evocam o passado, como: os
substantivos memória, recordação, saudade, tempo, lembrança, ontem, passado; os
verbos recordar, lembrar, relembrar e rememorar e o advérbio antigamente.

1 COSERIU, Eugenio. Humanwissenschaften und Geschichte. Der Gesichtspunkt eines Linguisten, Det
Norske Videnskaps-Akademi-Årbok, Oslo, 1978, 118–130.
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(01)
Foi uma viagem cheia de recordações de outras viagens, quando eu e ella ainda moços e os filhos por crear
iamos passar o inverno na Cacimba do Meio, onde tinhamos uma fazenda mais bem situada. [...] Essas coisas
todas misturaram-se agora na minha memoria nessa jornada escoteira, sem o alarido dos comboeiros tangendo
os animaes carregados, a folia dos meninos montados no meio das cargas de malas ou mettidos dentro de
caçuaes, ou conduzidos na maçonêta da sella por algumas pessoa mais cuidadosa. [...] Viagem tristonha, essa
minha ultima viagem ao meu sertão velho, onde, pelos caminhos, á passagem dos rios, á porteira de tantos
curraes e no alpendre de tantas fazendas, só encontrava recordações, memoria de outras viagens, quando
moços, eu e minha mulher, iamos passar o inverno na Cacimba do Meio, hoje em poder de outros donos, (C.C
005 - 24 de março de 1914)

(02)
Outro dia li no seu jornal um artigo em que falava nas origens de Macahyba. Muito me lembrei então daquella
terra e da minha mocidade, quando ali estive tantas vezes, negociando o algodão dos meus roçados. Bons
tempos. Ainda alcancei o capitão Francisco Pedro, senhor de engenho do Jundiahy, que foi com o major
Fabricio, um dos fundadores da futura cidade. (C.C 021 – 22 de fevereiro de 1938)

(03)
Naquelle tempo, tão recuado na distancia dos annos, si a luz da noite não vinha da lua e das estrellas, as
cidades, villas e povoados sertanejos ficavam na escuridão esperando que Deus quisesse accender essas
lamparinas do céo. Hoje, quase por toda parte, é a mão do homem que accende a luz com o simples manejo de
uma tarracha embutida na parede. [...] Na minha caturrice de apego a todos os costumes do meu sertão
antigo, tem me acontecido, ainda agora, sentir saudades no meio de tanta claridade das casas mal alumiadas
de outros tempos em que essa quase escuridão de bocca da noite fazia mais conchegadas as pessoas da familia
e o silencio nocturno tornava cada habitação um logar de descanço espiritual e de reparação das forças gastas
na labuta de todo dia. [...] Perdoe, Sr. Redactor, esse desabafo de um sertanejo que, na peregrinação destes
dias, não tem feito senão resuscitar o sertão da mocidade, tão manso e tão bom que chega a me lembrar das fo-
gueiras que já não se accendem e do aboio que ainda não ouvi, como quem se lembra da felicidade perdida e
nun- | ca mais encontrada. (C.C 010 – 21 de fevereiro de 1926)

(04)
Antigamente o pote e o cabaço eram os recipientes indispensáveis para apanhar água e uma boa fonte de briga
para os meninos era quebrar o pote ou o cabaço do outro, com uma rebolada certeira. As mulheres
equilibravam o pote sôbre a cabeça com uma rodilha bem feita. Agora na fila, quase não vejo pote nenhum.
[...] E o ferro de engomar? Hoje ninguém encontra mais aquêle ferro, simples chapa metálica que se punha
perto do fogo para esquentar e cuja temperatura se verificava levando a mão à boca com um dedo molhado em
saliva. Êste ferro desapareceu. E quando vejo passar aqui na porta os automóveis de pessoas que estão
veraneando lá embaixo na praia, os jeeps de Febrônio Soares e Vicente Massena, vêm-me à lembrança a
versalhada em que o cavalo era o primeiro sinal de emancipação econômica do rapaz, versos que me são
lembrados por minha comadre Lica: [...] Na festa de Santo Antônio, era de ver a orgulhosa ostentação dos
cavaleiros, de parelhas, esquipando em seus cavalos, sela roladeira enfeitada, colchinho de pelos de algodão,
estribos reluzentes, esporas brilhantes, rebenque trançado, peitoral com coração no peito do animal, arreios
tacheados. Encanto de todos nós, meninos daquele tempo que vai mudando. E ficamos lembrando estas
coisas. (C.C 040- 06 de abril de 1967)

(05)
A conversa de hoje foi aqui debaixo de uns pés de fícus, ainda não muito ruídos pelos lacerdinhas, e que pela
sombra acolhedora é o Grande Ponto dos moradores desta praia. Enquanto um grupo jogava baralho, outro ia
conversando comigo. E o tema eram os cações. Começou por lembrar o cação que uma vez assaltou o velho
Peixoto, que embora morto há uns vinte anos, é ainda recordado por suas piadas e seus repentes. (C.C 035 –
04 de março de 1967)

(06)
Na era de 40 foi de armas e bagagens para as Pinturas levando os trastes dos quais sua arte carecia e lá ficou
por longo tempo trabalhando em sola, fazendo consertos e peças novas como um liforme de couro, novinho em
folha. Ali então, alguns ajudantes voluntários principiaram a tirar correia, pontear, fazer cabresto, peia e
trança, dar nó de rosa, aprendizado que, para uns, logo veio a ser substituído por outro e de outra natureza,
longe dali. Da correia da espora ao chapéu, passando por todos os outros apetrechos de que se precisa para um
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vaqueiro está montado, tudo passava pelas mãos habilidosas deles: esteira e manta, rabicho e rabichola, cilha,
sela e loros, os arreios de cabeça, perneira, guarda-peito e gibão. Uns vaqueiros se achavam no sítio Saco do
Juazeiro – e isso foi no mês de São João de 1944, ano bom de inverno -, nos acertos finais para a pega de uma
vaca que corria desembestada com a sua cria. Escutou- se o barulho de um carro - fruta rara – e logo um jipe
apareceu fazendo poeira. Esbarrou mais na frente e voltou de ré, parando em frente da casa. Dele desceu um
passageiro, que pela encadernação não era do Seridó, deu as horas a todos e indagou quem ali era o chefe.
Indicado este, a ele se apresentou como repórter, pedindo licença para fotografar o grupo, o que foi feito. [...]
Daqueles tempos, amigo velho, restam ainda essas lembranças... (C.C 059 – 05 de setembro de 1999)

(07)
A fazenda Pendenga, duas léguas do poente de Acari, possui centenas de braças dessas cercas, feitas na era de
10 pelo meu pai (Silvino Balá, 1891-1959) e Chico Caboclo (Francisco Pereira da Silva, 1886-1944), amigos e
depois compadres, companheiros de luta e de capilossada, a 200 réis a braça. (...) Toda essa conversa fiada foi
para lhe dizer que artista dessa arte virou fruta rara. Mestre Estevam – o espanhol, Mestre Domingos – daqui
mesmo, os Trajano, e outros mais, se foram. Como em tantas outras artes, já não se acha um oficial de mão
cheia porque todas elas são coisas do passado, dos tempos idos e vividos e que não voltam mais. (C.C 053 – 07
de junho de 1998)

(08)
As cacimbas de gado, tal como eram em outros tempos, vão rareando. (...) Conheci, nos nossos pagos, velhas
cacimbas francas d’água: a do Cardeiro e a da Volta do Rio; a de Tomé, nas Pinturas, a de Valdivino, no Saco
e a da Pendanga, todas no mesmo riacho; a das Barrentas onde mataram um homem afogado depois de ferir-
lhe o pescoço a tesoura; a da Pedra d’Água; a da Vaca Brava; a da serra da Formiga Preta e outras tantas
mais. Delas, o povo também bebia, lavava e cozinhava e era muita gente a viver no sertão daqueles tempos. É
que, passando por aqui, me vieram todas essas lembranças. (C.C 068 – 19 de fevereiro de 2006)

(09)
Já faz um bocado de tempo que, dos apetrechos requeridos para o casamento do homem do sertão, além do
mobiliário comum (cama, mala, a mesa substituindo a esteira, tamboretes e guarda-louça) fazia parte a
chamada louça de barro, cuja unidade – a carga - se compunha de quinze peças distribuídas entre alguidares,
tijelas, caco de torrar café, panelas – uma de coar o dito -, chaleira, a cuscuzeira e, consoante a encomenda, um
pinico igualzinho, em serventia, aos de louça ou ágata da casa do povo lorde. (...) Postas a enxugar ao sol,
essas peças eram queimadas no meio do tempo, sem forno especial, cobertas com esterco de gado ao qual se
ateava fogo. Em vasilhas da mesma lavra, com coisa de uns dois palmos de altura e um de boca, se despejava o
leite coa-do, juntando a ele, em seguida, certa quantidade de soro. Era a maneira de obter a coalhada para o
queijo a ser feito no dia seguinte, o queijo tal como os de antigamente, legítimo de Braga, de coração
encarnado. De barro também era feito o mealheiro que um dia empazinado de tanta moeda, era quebrado. [...]
Passaram-se os tempos e lá se foram as louceiras e os queijos de manteiga. (C.C 054 – 19 de julho de 1998)

Os termos e expressões grifados em negrito nos trechos acima são exemplos de marcas
linguísticas recorrentes da evocação ao passado, que se revela por meio do relato das tradições
e dos costumes do povo potiguar que aos poucos vão desaparendo. As histórias contadas
mostram que o registro dos fatos guardados na memória pode eternizar o passado.

O modo como cada cronista/missivista se refere ao passado, ao longo da trajetória do
gênero, demonstra uma atitude mais saudosista, como nos exemplos 01, 02 e 03, em que o
passado volta na saudade das brincadeiras da infância, das viagens no lombo de cavalos, da
carne de sol, dos cantadores e repentistas, das festas, das moças da juventude, de amores que
não floreceram etc. Ou na comparação entre passado e futuro, como no exemplo 04.

Ao comparar passado e presente, revela-se um sentimento de preocupação, porque o
tempo muda o gosto estético, moderniza as técnicas de pesca, substitui a jangada por barcos
mais velozes, movidos a óleo diesel etc e, embora algumas dessas mudanças sejam positivas,
não se pode apagar o passado e a sua história.
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Finalmente há a constatação de que o passado só pode voltar na memória dos que
vivenciaram essas experiências e a palavra “tempo” é recorrente, como podemos verificar nos
exemplos 07, 08 e 09.

3.4 Análise dos traços recorrentes nas categorias norma/forma:regularidades do
discurso e a historicidade dos textos

A norma deve ser entendida como uma repetição de modelos regulares que estão
associados à tradição e à cultura de fala ou de escrita. A forma, por sua vez, está relacionada
aos elementos que Maingueneau (2011, p 81) denominou de paratexto. O paratexto é formado
por um “conjunto de fragmentos verbais que acompanham o texto propriamente dito”.  Esses
fragmentos, segundo o autor, tanto podem ser unidades mais amplas, como prefácios, ou
unidades menores, como um título, uma assinatura, uma data, uma rubrica, notas de rodapé e
comentários na margem do texto ou aspectos mais gráficos como tipo de letra, destaques em
itálico ou negrito. É importante esclarecer que alguns elementos da forma são ocasionais, ou
seja, podem aparecer ou não em gêneros da mesma espécie, como por exemplo, os subtítulos.

Na carta-crônica, o título é o termo recorrente mais produtivo. Já a assinatura e as
expressões de abertura e fechamento, elementos previstos pela norma epistolar, não ocorrem
em todos os exemplares de textos analisados.

A seguir, vamos mostrar de forma resumida os traços recorrentes da norma/forma e as
mudanças que afetaram o gênero ao longo do tempo.

a) Recorrência dos termos de abertura (saudação inicial)

Nas cartas-crônicas publicadas até o início da década de 80 do século passado, o termo
de abertura mais recorrente é Sr. Redator (48 ocorrências das 75 cartas-crônica analisadas).
Nas cartas-crônica mais recentes, que correspondem às duas últimas décadas do século XX e
primeira década do século XXI, o termo Sr. Redator é substituído por expressões que
sinalizam para um grau de cumplicidade e informalidade na relação entre o produtor e seu
destinatário. “Woden”, o primeiro nome do jornalista responsável pela coluna em que essas
cartas-crônica são publicadas, é a forma mais recorrente.

b) Recorrência dos termos de despedida (saudação final)

Das 75 cartas-crônicas analisadas, em 54 exemplares não identificamos o termo de
despedida. Mas, foi possível observar que ao longo do tempo, expressões mais formais, como
“constante leitor” ou “respeitador e creado” foram substituídas por formas mais coloquiais,
como “até outra vista”, “seu amigo”, “até outro dia, cabra velho”, que também mostram o
grau de informalidade na relação entre o produtor das cartas e seu destinatário.

c) Recorrência da assinatura: a marca de autoria

Os gêneros epistolares de forma geral trazem a assinatura do produtor do enunciado no
final do texto, pois se trata de um elemento previsto na norma desse gênero. Há exceção a
essa regra quando, por razões pessoais, alguém prefere ocultar-se, como acontece com as
cartas anônimas.

Entre as cartas analisadas, constatamos que o termo de assinatura tem alta recorrência
e somente em 15 exemplares não identificamos assinatura. A ausência de assinatura foi
percebida apenas nas cartas mais recentes.

d) Recorrência do título: o elemento constitutivo da TD carta-crônica
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O título é o elemento mais recorrente da TD carta-crônica. Em todas as cartas-crônica
analisadas, os títulos aparecem destacados em negrito e centralizados. Há títulos em caixa alta
ou somente com a primeira letra maiúscula, mas de modo geral todos os títulos se destacam
do restante do texto pelo tamanho da letra. Sobre essa questão, é preciso esclarecer que depois
da primeira década do século XX, quando as primeiras cartas-crônica foram publicadas, a
imprensa já contava com recursos inovadores que, segundo Martins e Luca (2008) permitiram
uma melhor qualidade de impressão, uma maior variedade de tipos de letras e a presença de
ilustrações, principalmente nos anúncios.

Todas as cartas-crônica publicadas em 1914 receberam esse mesmo título - Cartas de
um desconhecido - e foram grafados com a mesma fonte e com essa forma de apresentação.

As cartas-crônica da série de 1926 receberam o título: Cartas de um sertanejo. A série
de 1938 foi intitulada de Cartas Sertanejas. Como o título era repetido, algumas cartas eram
numeradas, a fim de indicar a cronologia de publicação.

Das vinte e cinco cartas-crônica publicadas nas décadas de 60 e 80, vinte e quatro
receberam o mesmo título: “Cartas da Praia”. Os títulos dessa série de carta aparecem
numerados, como uma marca da tradição discursiva.
Somente nas cartas-crônica publicadas nas últimas décadas do século XX e primeira década
do século XXI observamos variação dos títulos, geralmente relacionados à temática abordada.
A título de ilustração destacamos os seguintes: “Do Vaqueiro, do nhambu e da vergalha do
boi”, “Do Cristo do Ingá”, “Da arte de construir cercas de pedra”, “A arte das louceiras do
Seridó”, “Da arte de fazer cercas no Seridó”, “Da arte de fazer a legítima carne de sol” etc.

Os dados mostram claramente que o título é a marca linguística mais recorrente nas
cartas-crônica. De certo, a presença de títulos tem relação com a crônica, um gênero que
apresenta título como um elemento obrigatório. O título, portanto, é parte constitutiva da
carta-crônica e pode ser tomado como um elemento da historicidade, por meio do qual os
textos estabelecem uma relação de tradição entre si.

Essas mudanças provam que os gêneros e as TD, como entidades sócio-históricas, estão
em contante transformação, muito embora precisem manter certos padrões de regularidade
para  assegurar sua existência no mundo discursivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso teórico-metodológico traçado teve com o objetivo de estudar o percurso
histórico da TD carta-crônica, identificando seus traços linguísticos recorrentes.

A análise nos mostrou que os textos que assumem formas da epistolaridade possuem
certas características formais prototípicas, já consolidadas historicamente. Porém, cada
gênero de carta pode se diferenciar dos demais a partir de certas particularidades, como, por
exemplo, o propósito comunicativo.

A análise da carta-crônica numa perspectiva diacrônica exigiu a adoção de um quadro
teórico-metodológico capaz de assegurar a observação de aspectos relativos à historia dos
textos. O aporte teórico foi o conceito de Tradição Discursiva (KABATEK, 2004a,b) e o
caminho metodológico que adotamos tomou como modelo a proposta de Zavam (2009) para a
análise diacrônica de gêneros.

A análise de categorias do texto revelou-nos o traço definidor dessa TD que é a
evocação ao passado. Falar do passado, seja para revivô-lo, seja para preservá-lo é o traço de
repetição que relaciona esses textos ao longo de sua história. O passado se revela pela
memória dos produtores que falam sobre as lembranças de tempos antigos, as tradições e
costumes tradicionais que precisam ser registrados para não se perderem. É nesse sentido que
podemos afirmar que o propósito comunicativo das cartas-crônica é registrar o passado,
enquanto ele ainda está vivo na memória..
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A última instância da análise, os aspectos relativos à norma/forma revelaram que,
apesar de um recorte temporal pequeno, algumas mudanças foram significativas. Com relação
às formas de saudação inicial, o tratamento “Sr. Redator” recorrente até a década de 80, é
substituído por expressões informais, como “Caro amigo” que revelam uma relação de
cumplicidade entre os interlocutores.

Com relação à norma, entendida como uma repetição de modelos regulares que estão
associados à tradição e à cultura de fala ou de escrita, o traço recorrente mais produtivo da
carta-crônica é a presença de títulos. Todos os exemplares do corpus apresentam título, a
despeito da falta de assinatura, de saudação final e de local e data que verificamos em vários
exemplares do corpus.
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