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Resumo 

Esse artigo é resultado do Projeto de Iniciação Científica (PIC), “Os Rastros de 
Intimidade nas Crônicas-Conto de Clarice Lispector no ‘Caderno de Sábado’”. A 
investigação é sobre o jornalismo cultural e estuda a exploração de figuras de 
linguagem no texto “O Arranjo” da autora em destaque. Esse trabalho destaca que 
a manipulação de imagens é produto da percepção sensível da autora. A 
metodologia será documental, exploratória e qualitativa. As bibliografias principais 
da pesquisa são as literaturas “Jornalismo Cultural”, de Daniel Piza; “Lições de 
texto: leitura e redação”, de Platão & Fiorin e “História da imprensa no Brasil”, 
de Nelson Sodré. 
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Introdução 

 Esse artigo é um recorte da investigação “Os Rastros de Intimidade nas 

Crônicas-Conto de Clarice Lispector no ‘Caderno de Sábado3’” do Programa de 

Iniciação Científica (PIC) produzida no período 2014/2015. Com ênfase no tema 

jornalismo cultural, essa pesquisa discute a importância da autoria do profissional 

                                         
1 Estudante do curso de graduação em Jornalismo da ESPM-Sul. E-mail: brunajrohleder@gmail.com. 
 
2 Professor do curso de graduação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design da ESPM-Sul. 
E-mail: joseanerucker@gmail.com. 
 
3  A pesquisa tinha como pergunta central: “como se constrói a expressão da intimidade nas 
crônicas-conto de Clarice Lispector no ‘Caderno de Sábado’?”. Essa “expressão” significa a maneira 
como a autora expõe a sua subjetividade no texto. O objetivo geral da investigação era 
compreender a construção da autoria em quatro textos da autora. Isso foi feito através da 
identificação de figuras de linguagem nos escritos que tinham como tema o feminino. Os objetivos 
específicos, no entanto, eram situar e discutir o gênero crônica; problematizar as contribuições do 
jornalismo cultural, no Rio Grande do Sul, através do “Caderno de Sábado”; e desvelar a marca de 
autoria, figuras de linguagem, nas crônicas. Logo, essa pesquisa explorou a estratégia de estilo para 
que ficasse mais claro, ao interessado, de que forma as figuras podem ser usadas em textos 
jornalísticos. 
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dessa área. Para isso, serão discutidos os recursos estilísticos utilizados pela 

autora, em destaque as figuras de linguagem. Serão estudadas, então, as funções 

dessa estratégia na construção da percepção da autora apresentadas na crônica-

conto “O Arranjo”. Clarice, nesse texto, registra as suas perspectivas sobre a 

mulher da década de 1960. 

 O jornalista cultural é a ponte entre a cultura e o leitor. Através do 

trabalho desse profissional, o leitor pode ser beneficiado com o conteúdo de uma 

crítica cultural, com as informações de eventos futuros e, também, em textos que 

refletem sobre as questões morais, sociais e intelectuais de sua época. Entre os 

gêneros textuais que esse jornalista pode trabalhar, encontra-se a crônica, que 

preza pelo relato do cotidiano de forma denotativa, humorada e simplificada. 

Trata-se de um escrito que se publica em diversos veículos de comunicação. O 

jornal impresso, no entanto, é um dos principais.  

 A partir do surgimento de cadernos culturais na década de 1960, no 

Brasil, os jornalistas culturais tiveram um espaço maior de trabalho no mercado. 

Esses cadernos foram originados em São Paulo e, depois, partiram para outros 

estados, como o Rio Grande do Sul. O “Caderno de Sábado”, então, é um periódico 

de cultura criado pelo veículo impresso, “Correio do Povo”, no final de 1960.  

 Feito para a elite gaúcha, o conteúdo cultural desse periódico foi 

produzido por diversos intelectuais, escritores e jornalistas. Clarice Lispector fez 

parte dessa equipe. Essa profissional se concentrou em produzir textos que 

refletiam sobre o cotidiano de seu período histórico. 

 Esse artigo, portanto, visa investigar a forma inventiva de escrita de 

Clarice Lispector na crônica-conto “O Arranjo” publicado no “Caderno de Sábado”. 

A partir de uma análise do recurso estilístico, figuras de linguagem, esse trabalho 

irá discutir sobre a relevância da autoria de um jornalista cultural.  

 Por isso, o artigo, que é um recorte da pesquisa original, “Os Rastros de 

Intimidade nas Crônicas-Conto de Clarice Lispector no ‘Caderno de Sábado’”, irá 

dar destaque a três aspectos. O primeiro será a identificação de elementos formais 

do gênero crônica, bem como a sua trajetória, as principais características e 

classificações do escrito. Ainda, será destacado os autores que aperfeiçoaram esse 

texto no século XX. O segundo aspecto, no entanto, que discutiremos é a 

contribuição do “Caderno de Sábado” no jornalismo cultural rio-grandense. Iremos 
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explorar, também, quais eram os conteúdos produzidos pelo jornal e os 

profissionais que faziam parte da equipe do “Caderno”. 

 O terceiro aspecto, em suma, é a análise de figuras de linguagem na 

crônica-conto “O Arranjo”. Discutiremos de que forma Clarice Lispector usa esse 

recurso estilístico para apresentar, com mais profundidade, a personagem principal 

da história. Irá ser explorado, ainda, de que maneira a autora se posiciona no texto 

através da sua escrita inventiva. 

 Então, será discutido nesse artigo os elementos formais do gênero 

crônica e as contribuições do “Caderno de Sábado”. Ainda, será analisado, no 

trabalho, as funções das figuras de liguagem em uma crônica-conto da autora 

publicada nesse suplemento. Através do mapeamento desse recurso estilístico, 

entenderemos como ele pode ser usado em um texto jornalístico. 

  

A Crônica 

 A crônica é um gênero jornalístico que tem o objetivo de informar, como 

outros textos na imprensa. Esse escrito é considerado o gênero mais antigo do 

Brasil. Duas são as possibilidades de origem da crônica: o descobrimento do país e o 

surgimento dos folhetins.  

   A principal diferença do gênero para outros textos publicados na 

imprensa está no seu caráter subjetivo, informal e cotidiano. O profissional tem a 

oportunidade de publicar as suas opiniões sobre o mundo através de um relato 

simples, ficcional, humorado e literário. Conforme a afirmação de Melo (1985, 

p.111 apud TUZINO, 2009, p. 3), a crônica tem “a feição de relato poético do real, 

situado na fronteira entre a informação de atualidade e a narração literária”.  

 A primeira possibilidade de origem do gênero crônica está no texto de 

Pero Vaz de Caminha, um escrivão que estava presente na esquadra portuguesa, 

em 1500, comandada por Pedro Álvares Cabral. Ele tinha a função de relatar, 

através da escrita, cada detalhe relevante dessa viagem. Quando esse povo chegou 

ao Brasil, no século XVI, Caminha recriou em texto, por exemplo, a paisagem, os 

costumes dos nativos, os seus rituais e vestimentas com o objetivo de enviar esse 

relato para o “el rei” D. Manoel.  

 Por outro lado, a crônica também é considerada um gênero originado nos 

folhetins, que eram jornais, no século XIX. “A Semana”, pertencente ao “Jornal do 
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Comércio”, foi o primeiro periódico que deu espaço para textos, como a crônica, 

contos, novelas e romances. Esse suplemento foi um espaço de publicação de 

ensaios e críticas literárias influenciados pelo Romantismo. 

 A partir da segunda fase da Revolução Industrial, no entanto, o gênero 

crônica foi inovado a partir das mudanças econômicas e tecnológicas de sua época. 

Esse período histórico ocorreu no final do século XIX e início do século XX. Ao 

mesmo tempo que o capitalismo crescia e se popularizava, os jornais precisavam se 

adequar ao estilo de vida mais rápido e dinâmico dessa época. Por esse motivo, as 

máquinas tipo linotipo surgiram e, então, houve um compartilhamento maior de 

informações através dos periódicos. 

 

A luta pela rapidez e difusão exigiu da imprensa sucessivos inventos, 
conduzindo à velocidade na impressão, acompanhando o enorme e 
crescente fluxo de informações, devido ao telégrafo, ao cabo submarino e, 
depois ao telefone e ao rádio (SODRÉ, 1998, p.3). 

 

 Ainda, no século XX, os jornais transformaram-se em “grandes negócios” 

e o objetivo de fazer notícias se concentrou em vender as suas edições, e receber 

lucro. Por isso, a estrutura e a linguagem das matérias jornalísticas sairam da 

subjetividade para a objetividade. A crônica, por outro lado, continuou na função 

de relatar o circunstancial e de descrever imagens, porém recebeu características, 

como brevidade, informalidade e proximidade com o leitor. Esse texto atraiu um 

grande número de interessados que compravam os jornais, e, por essa razão, o 

gênero permaneceu na publicação dos periódicos nesse período histórico.  

 Apesar de o gênero crônica ter sido criado na França, esse texto 

encontrou no Brasil o seu “habitat natural” por causa da familiaridade entre as 

características do escrito e a cultura do brasileiro: a forma poética do texto, a 

forma leve, humorada e descontraída para registrar o cotidiano. Cândido (1986, p. 

6-7) afirma que a crônica é brasileira “pela naturalidade com que se aclimatou aqui 

e a originalidade com que aqui se desenvolveu” .  

 Ainda, a classificação da crônica é considerada diversificada, complexa e 

ampla. Isso foi estudado por quatro teóricos chamados de Afrânio Coutinho4, Luiz 

                                         
4  Afrânio Coutinho elaborou diversos projetos no campo literário, como a seção “Correntes 
Cruzadas”, no Suplemento Literário “Diário de Notícias”. Ele escreveu, também, a “Teoria e 
Técnica Literária”, na Faculdade de Filosofia do “Instituto Lafayette”. 
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Beltrão 5 , Antônio Cândido 6  e Massaud Moisés 7 . O texto pode ser, quanto à 

temática, “geral”, “local” e “especializada”; e quanto ao tratamento dado tema, 

divide-se em “analítica”, “sentimental” e “satírico humorística”. O gênero, 

também, pode ser “narrativa”, “metafísica”, “poema em prosa” e “comentário”. 

Além disso, o texto pode ser “crônica-diálogo”, “crônica exposição poética” e 

“crônica biográfia lírica”. Por fim, o gênero pode ser “crônica-poema” e “crônica-

conto”. Esse último é a classificação do texto de Clarice Lispector, publicado no 

“Caderno de Sábado”, que será explorado, através do uso das figuras de linguagem, 

mais tarde nesse artigo. 

 Além da escritora Clarice Lispector, outros profissionais que viveram no 

século XX contribuíram para o desenvolvimento do gênero crônica. São eles: Rubem 

Braga, Carlos Heitor Cony, Fernando Sabino, José de Alencar, Sérgio Porto e Paulo 

Mendes Campos. Os textos deles eram publicados em jornais nesse período 

histórico e atraíram a atenção de leitores brasileiros através de um forma de 

escrita inventiva própria.  

 Logo, a crônica é o texto mais antigo no Brasil. A Literatura Brasileira foi 

originada desse gênero, e esse definiu a cultura do jornalista de ser o “porta-voz” 

da informação. Através da crônica, o jornalista tem a oportunidade de ser 

subjetivo através de um linguagem informal, humorada e breve. 

 

O “Caderno de Sábado” 

 No final de 1960, o “Caderno de Sábado” foi um suplemento cultural de 

referência no sul do país. Entre muitos gêneros textuais, a crônica se destacou 

através do trabalho da profissional Clarice Lispector. Nesse subcapítulo, portanto, 

                                         
5 Luiz Beltrão marcou a sua geração pela sua engenhosa pesquisa científica sobre os fenômenos da 
comunicação nas universidades brasileiras. Ele fundou o Instituto de Ciências da Informação, a 
ICIFORM, que foi o primeiro centro acadêmico nacional de estudos da mídia. Ele criou o livro 
“Teoria e Pesquisa do Jornalismo” 
 
6 Ele é considerado o maior crítico literário do Brasil, além de ser professor universitário, escritor e 
ensaísta. Após dois anos de sua formação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, 
Cândido, em 1943, é contratado pela Folha da Manhã para escrever artigos e críticas literárias. Ele 
teve a oportunidade de criticar os primeiros livros de Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. 
 
7 Professor titular da Universidade de São Paulo, Moisés escreveu grandes trabalhos de pesquisa na 
área de filosofia, letras e ciências humanas. Massaud escreveu o livro “A Literatura Portuguesa e a 
História da Literatura Brasileira”, além de produzir a seleção, a introdução e as notas de contos do 
Machado de Assis.    
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discutiremos sobre a produção do “Caderno” e a relevância desse jornalismo de 

cultura no periódo histórico. 

  O suplemento cultural gaúcho foi inaugurado, em Porto Alegre, no dia 30 

de setembro de 1967. Pertencente ao jornal “Correio do Povo”, o periódico tinha 

uma circulação semanal, aos sábados, no tamanho tabloide com o total de 16 

páginas. O conteúdo produzido pelo “Caderno de Sábado” era feito por escritores e 

jornalistas regionais, nacionais e internacionais. O jornal,  porém, dava destaque a 

cultura do Rio Grande do Sul: 

 

Formação histórica do Rio Grande do sul; a história mundial; as músicas 
erudita e popular; os patrimônios arquitetônico e artístico sul-rio-
grandense; o circuito local de artes plásticas; a filosofia; o folclore 
regional; o teatro política e esteticamente engajado; as memórias de 
viagens de personalidades locais; a política internacional daquele 
momento; o cinema autoral; as ciências humanas e naturais; e a 
astronomia (CARDOSO, 2009). 

 
 
   A partir do surgimento de cadernos culturais, em 1960, em São Paulo, o 

“Caderno de Sábado”, no sul do país, seguiu a mesma metodologia adquirida pelos 

paulistanos. Acreditava-se, nesse período histórico, que o jornalismo cultural 

precisava produzir textos de qualidade e de excelência, e, por isso, os leitores 

precisariam ter um conhecimento prévio sobre as sete artes (literatura, música, 

teatro, arquitetura, cinema e pintura) para compreender o conteúdo oferecido 

pelo jornal. Além disso, o periódico cultural era considerado um fórum de 

discussões sobre assuntos do cotidiano e da literatura. 

 

Não exigiremos que ninguém desça até se pôr à altura do chamado leitor 
comum, eufemismo que esconde geralmente a pessoa sem interesse real 
pela arte e pelo pensamento. (...). Uma publicação que se intitula literária 
nunca poderia transigir com a preguiça mental, com a incapacidade de 
pensar, devendo partir, ao contrário, do princípio de que não há vida 
intelectual sem um mínimo de esforço e disciplina (PIZA, 2003, p. 37). 

 

 Ainda, os autores que tinham os seus textos publicados no “Caderno de 

Sábado” eram Clarice Lispector, Mário Quintana, Érico Veríssimo, Carlos Drummond 

de Andrade, Guilhermino Cesar e Manoelito de Ornellas. Além disso, destacaram-se 

outros profissionais, como Armindo Trevisan, José Hildebrando Dacanal, Raul Bopp, 

Viana Moog, Júlio Cortázar, entre outros. Entre o material oferecido para o público 

gaúcho, por exemplo, estava a coluna “Caderno H”, de Mário Quintana, que era 
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localizado na mesma página que as publicações das crônicas de Lispector; e “Os 

melhores discos clássicos”, textos críticos de música erudita escrito por Herbert 

Caro.    

 Em suma, o “Caderno de Sábado” foi um suplemento cultural criado no 

final da década de 1960 em Porto Alegre. Tinha o intuito de oferecer um conteúdo 

que pudesse educar culturalmente os leitores. Para isso, o periódico contava com 

profissionais, como Clarice Lispector, que eram referências intelectuais e culturais 

no Brasil e no mundo. 

 

As figuras de linguagem na crônica-conto clariceana “O Arranjo” 

 Após discutirmos sobre o gênero crônica e o trabalho cultural do 

suplemento “Caderno de Sábado”, iremos analisar as figuras de linguagem no texto 

“O Arranjo” de Clarice Lispector. Será investigado como esse recurso estilístico 

específico contribui para a construção da percepção sensível da autora. O texto 

clariceano tem como tema o preconceito. 

 “O Arranjo” é uma crônica-conto escrita por Clarice publicada em 13 de 

julho de 1968 no periódico cultural estudado. A história tem como personagem 

principal uma escrava mulata que vive na casa de seus patrões. A autora destaca, 

no escrito, como ela é insultada e desprezada pelos seus donos que tem a cor de 

pele branca. Logo, a autora discute as suas perspectivas sobre o preconceito racial 

e social da mulher mulata e negra da década de 1960.  

 Logo que a crônica-conto “O Arranjo” inicia, Clarice apresenta ao leitor 

uma mulata injuriada pelos senhores a qual serve. A autora, que está na função de 

narrador onisciente8 da história, descreve a personagem principal: “Ela era cria da 

casa grande, desde menina (...). Distraía-se e divertia-se com qualquer coisa, sem 

sorrir: não era alegre” (SÁBADO, 1968, p.2). A figura “cria”, na raiz da palavra, 

significa “2. pessoa criada em casa de outrem” (AMORA, 2008, p. 184). Isso 

significa que ela não pertencia a esse lugar, mas, desde pequena servia a seus 

patrões. Clarice, ainda, usou a figura de linguagem paradoxo9 para indicar que essa 

                                         
8 “Sabe mais que as personagens, conhece os sentimentos e os pensamentos de cada uma delas. É 
como se pairasse acima dos acontecimentos, tudo visse e tudo mostrasse ao leitor” (FIORIN, 2006, 
p. 179-180). 
 
9 “Oxímoro ou paradoxo é, pois, o procedimento de construção textual que consiste em agrupar 
significados contrários ou contraditórios numa mesma unidade de sentido. [...]. O oximoro se presta 
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mulher era controversa. As palavras “distraia” e “divertia” estão na mesma oração 

junto com a afirmação de que a personagem não era alegre. Então, uma mulher 

que é triste, mas se distrai e se diverte sem sorrir indica uma pessoa contrariada. 

 Ainda, o narrador indica, ao leitor, como a mulata era insultada pelos 

seus senhores “brancos”: “Quando a dona da casa estava irada, chamava-a de débil 

mental (SÁBADO, 1968, p. 2)”. Essas últimas palavras são adjetivos que a patroa da 

personagem usou para comparar o comportamento da escrava com a de um 

deficiente intelectual. Essa oração mostra como a mulher é vista com maus olhos e 

frequentemente ouvia insultos por parte dos seus senhores por causa de sua 

posição social. 

 Outro comportamento que o narrador descreve na crônica-conto “O 

Arranjo” é a intensidade com que a personagem principal se relaciona com os 

homens. Por essa razão, ela constantemente ficava grávida: “Ela não ficava 

contente, mas grávida” (SÁBADO, 1968, p. 2). Clarice Lispector, nesse trecho, usa 

novamente a figura de linguagem paradoxo que indica a contrariedade dos atos e 

comportamentos da mulher. Essa, enquanto que o seu “corpo crescia, e ela ficava 

cada vez mais amarela sob a cor de mulata quase branca”. A figura “amarela” 

pode ser associado a “doença amarelão” do personagem Jeca Tatu, criado por 

Monteiro Lobato. No enredo da história, a cor amarela significa doença, baixa 

instrução e pobreza. 

 Ao decorrer de “O Arranjo”, Clarice evidencia mais o preconceito que os 

donos da “casa grande”, isto é, os patrões “brancos” da personagem principal têm 

da cor negra e de pessoas que pertencem a classes sociais menos favorecidas. No 

momento que o narrador mostra a frequência com que a escrava se relaciona com 

os homens. Uma das frases que revela o preconceito é: “O que os patrões não 

perdoavam é que dessa vez tivesse acontecido com um negro sujo, como se eles 

tivessem para ela planos de um homem menos negro e mais limpo (SÁBADO, 1968, 

p. 2).” As fortes palavras “menos negro e mais limpo” expõem o adjetivo “sujo”, 

que tem o sentido de: “adj 1. Que não está limpo; emporcalhado; 2. Sórdido, 

indecoroso, desonesto; 3. Que não goza de crédito; em quem não se pode confiar; 

desmoralizado” (AMORA, 2008, p. 698). Isso significa que os senhores da mulata 

                                                                                                                               
a ressaltar aspectos opostos que convivem dentro de uma única realidade complexa” (FIORIN, 2006, 
p. 130).   
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viam os homens e as mulheres negras (leia-se também mulatas), como alguém sem 

valor e rejeitado. 

 Apesar de viver em uma casa em que era injuriada e escrava, a 

personagem principal se sentia livre: “Mas ela não era escrava: vivia independente 

deles e dava à luz os seus próprios filhos, distribuídos depois como gatos, 

amarelados como a mãe” (SÁBADO, 1968, p.2). Essa mulher relacionava a sua 

liberdade com a maternidade. A figura “gatos” associada a “filhos” tem o sentido 

de esses serem sem dono, distribuídos como animais a pessoas desconhecidas.   

 No final da crônica-conto “O Arranjo”, o narrador da história descreve o 

encontro dele com a personagem principal na rua, e essa relata na conversa que 

saiu da casa de seus senhores e está morando com um português. Esse, depois de 

ser analisado pelo narrador, é descrito como “velho, gordo e trôpego” seguido com 

a fala da ex-escrava: “Ele é muito bom pra mim” (SÁBADO, 1968, p. 2). As 

características físicas denunciadas pelo narrador sobre o homem do qual a mulata 

se relaciona, é de alguém que não é interessante e atrente, alguém, pois, que não 

era para estar ao lado da personagem principal. A afirmação dessa, no entanto, 

justifica a razão de ela estar com o homem: ele a trata bem. 

 Em suma, a personagem principal de “O Arranjo” é tratada como cria, 

escrava, injuriada, mulher “fácil” aos homens e sem instrução. Clarice Lispector 

quis retratar um ambiente de preconceito racial e social para os leitores do 

“Caderno de Sábado”. Essas figuras trouxeram à crônica-conto um sentido mais 

aprofundado do que a autora quis retratar no texto. A partir delas, associamos a 

literatura de Lobato e ao sentido do dicionário dessas palavras. 

 

Considerações finais 

 Esse artigo, que é um recorte da pesquisa do Programa de Iniciação 

Científica (PIC), traz a discussão sobre a importância da autoria de um jornalista 

cultural. Descobrimos, na análise da crônica clariceana, que as figuras de 

linguagem, no texto, contribuíram para entender com mais aprofundidade sobre o 

assunto preconceito. A autora soube construir seu estilo também através desse 

recurso. 

 A crônica-conto “O Arranjo”, escrita por Clarice Lispector, é um texto 

resultante da sua perspectiva sobre a mulher de 1960. A autora discute 
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claramente, no escrito, sobre o preconceito racial e social em seu período 

histórico. Como estudamos no subcapítulo “A Crônica”, entendemos que esse 

gênero contempla o cotidiano onde é mapeado, pelo escritor, as circunstâncias que 

o intriga. “O Arranjo” é o reflexo de uma observação de Clarice sobre as práticas 

de sua cultura.   

 A partir do material explorado, concluimos que o jornalista cultural pode 

usar da sensibilidade para descrever o que está a sua volta e isso o ajudará na 

expressividade textual. Seja qual for o tema de sua matéria, esse profissional 

precisa ter uma forma autoral e inventiva de escrita. É através de recursos 

estilísticos e o domínio da língua portuguesa que esse profissional pode transmitir a 

sua mensagem com mais concretude e clareza. A área de cultura, portanto, 

demanda do profissional uma sensibilidade e a capacidade de descrição de 

imagens, e é por esse motivo que essa investigação destaca esses requisitos.  

 A necessidade de maior capacitação de um jornalista cultural no 

mercado é latente, e é por isso que essa investigação se faz relevante. O 

profissional exerce uma função essencial para atrair a atenção do leitor ao 

conhecimento cultural e a crítica social. Para isso, é preciso que o jornalista saiba 

se comunicar bem com o interessado através de um texto que chame a sua 

atenção. O domínio de recursos estilísticos, a percepção de mundo do profissional 

e a descrição de imagens podem ser estratégias para um jornalista de cultura e 

também para outras áreas da profissão.  

 O artigo “Os Rastros de Intimidade nas Crônicas-Conto de Clarice 

Lispector no ‘Caderno de Sábado’”, portanto, destaca a relevância da escrita 

autoral e inventiva de um jornalista cultural. Esse trabalho ressalta, também, que 

o recurso estilístico, figuras de linguagem, contribui para a atratividade textual, e 

isso se torna interessante ao leitor. A partir disso, entendemos que a sensibilidade 

do profissional é a sua diferenciação no mercado. 

 

 

 

 

 

 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

11 

Referências 

 

CADERNO DE SÁBADO. Rio Grande do Sul: Correio do Povo, 1968.   
CÂNDIDO, Antônio. Texto A vida ao rés-do-chão. In: Para Gostar de ler. Vol. V, 
Crônicas, São Paulo, Ática, 1989. 
MELO, Isabelle Anchieta de. Jornalismo Cultural: Pelo encontro da clareza do 

jornalismo com a densidade e a complexidade da cultura. Disponível em: 
http://www.bocc.uff.br/pag/melo-isabelle-jornalismo-cultural.pdf 

AMORA, Antônio Soares. Minidicionário Soares Amora da língua Portuguesa – 18ª 
edição. – São Paulo: Saraiva, 2008. 

PLATÃO; FIORIN. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006.    
PIZA, Daniel. Jornalismo Cultural. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2013. 
SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Mauad, 1999. 


