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Resumo: Com textos críticos e irônicos, Duvivier escreve, com bom humor, crônicas
interessantes que despertam, naqueles que as leem, questionamentos a respeito de temas
cotidianos. E é com base nesse autor e em sua escrita que nossa pesquisa irá se basear.
Mobilizando o quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha francesa
(doravante AD), propomos analisar, neste trabalho, o gênero crônica mobilizando, para
isso, principalmente os conceitos de estilo, autoria, ethos e cenografia, vinculados aos
textos de Gregório Duvivier e associados ao gênero em questão.

Justificativa: Apesar de sua grande mobilização e circulação nos principais periódicos
do país, a crônica ainda é um gênero textual pouco estudado no campo da AD e, por
isso, é de nosso interesse investigá-lo. Na literatura, há estudos sobre o gênero, mas
estes não contemplam aspectos importantes como os mencionados em seção seguinte.
Nossa atenção, portanto, se voltará para diferentes dimensões desse gênero, levando em
consideração os estudos realizados na esfera discursiva da AD francesa. Esta pesquisa
se mostra relevante na medida em que toma por objeto de análise, as crônicas de um
autor, relativamente recente, mas que já possui uma significativa parcela de leitores.
Com relação ao gênero e aos textos selecionados a escolha se deve ao fato de se
tratarem, a nosso ver, de crônicas representativas para esta pesquisa.

Objetivos: A partir de uma perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa,
analisaremos algumas crônicas publicadas por Gregório Duviviver. Como objetivo
geral, este trabalho busca investigar e refletir sobre o gênero “crônica”, analisando sob
uma dimensão discursiva. Os objetivos específicos são:

i.

contribuir para o levantamento de informações sobre o gênero “crônica”,
verificando traços de estilo do mesmo;

ii.

estudar os indícios de autoria e estilo do autor em questão, presentes nos
textos;

iii.

observar quais cenografias são mobilizadas;

iv.

analisar o tom que emana das crônicas (ethos).
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