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Resumo: 
Com o avanço tecnológico, é possível perceber que cada vez mais os sujeitos estão envolvidos 
em novas dinâmicas e demandas sociais. Essas mudanças também alteram a forma com que nos 
comunicamos, interagimos e produzimos textos. A partir dessa premissa, propomos analisar 
gênero notícia, do século XIX até o século XXI. Acreditamos que uma abordagem sócio-
histórica se faz relevante para o entendimento dos processos constitutivos do texto, tendo em 
vista os traços de inovação e de tradição: da temática, dos elementos estruturais e dos modos 
tradicionais de dizer. Portanto, o objetivo deste trabalho é observar os traços de mudança e de 
permanência do gênero notícia, considerando os exemplares do jornal Diário de Pernambuco 
publicados no decorrer dos séculos XIX, XX e XXI, do impresso à plataforma digital. Para 
tanto, o corpus referente aos séculos XIX e XX foi coletado no acervo digital da Biblioteca 
Nacional, enquanto a do século XXI foi coletado na própria plataforma digital do jornal Diário 
de Pernambuco. O aporte teórico adotado para a realização deste estudo é baseado no Modelo 
das Tradições Discursivas (Koch 1997; Kabatek 2006; Pessoa 2007; Loghin 2014; Andrade e 
Gomes 2018; Ataíde e Travassos 2018). Em síntese, com a realização deste trabalho, foi 
possível observar que, no início do século XIX, a notícia apresenta um caráter híbrido, podendo 
em muitos casos até ser confundida com avisos ou anúncios de jornais, e é na passagem do 
século XIX para o XX que a notícia começa a apresentar uma organização retórica mais 
definida. Com a difusão da leitura, o avanço industrial e a expansão do território pernambucano, 
é no século XX que há o aumento na quantidade de notícias veiculadas no jornal impresso; 
agora, separadas por seções mais abrangentes e com a presença de títulos, antes separados 
apenas por seções. No mesmo século, a notícia começa a apresentar modos tradicionais de dizer 
conhecidos como lead (O quê? Quem? Quando? Onde? Como/Por quê?), que permanece até 
os dias atuais. A partir do século XXI, as notícias estão presentes não apenas no jornal impresso, 
pois, com o grande crescimento da internet e dos computadores e smartphones, a notícia 
também está presente nas plataformas digitais. Em relação a estrutura no século XXI, o gênero 
continua a presentar títulos, só que mais extensos, funcionando como uma espécie de síntese, 
essa estratégia revela uma atualização em um dos elementos que compõem o gênero no intuito 
de adequar a notícia às novas práticas de leitura do contexto atual. Além disso, observamos que, 
em quase todas as notícias analisadas do século XXI, há a presença da fotografia, esse elemento 
imagético está diretamente ligado ao assunto noticiado, apresentando, assim, mais uma forma 
de ler a notícia, agora por meio da imagem. Podemos, então, afirmar que alguns dos traços que 
caracterizam a natureza da notícia permaneceram ao longo do tempo, como os modos de dizer 
O quê? e Quando?, pertencentes ao gênero desde o século XIX; outro traço de permanência 
está ligado ao conteúdo temático analisado, pois do século XIX ao XXI, além de outras 
temáticas, são noticiados os delitos cometidos na sociedade pernambucana. Por fim, este estudo 
apresenta a trajetória do gênero notícia e o seu intenso processo de inovação, ao passo que 
preserva elementos tradicionais herdados dos séculos XIX e XX. 
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Resumo: 
 

Os manuscritos culinários são tradições discursivas mantidas em diferentes épocas, presentes 
nas práticas sociais, culturais, linguísticas e econômicas em que estão inseridos ao longo do 
tempo. Tornam-se, assim, fontes históricas que possibilitam estudos em várias áreas de 
conhecimento. Diante disso, nesta pesquisa, analisamos os manuscritos culinários de Evelina 
Torres Soares Ribeiro, esposa de Joaquim Nabuco, com base na interface entre tradição 
discursiva e a filologia, no intuito de verificar os aspectos gráficos e estruturais presentes nos 
manuscritos culinário e traçar um breve perfil social da escrevente. Para isso, no primeiro 
momento recolhemos os manuscritos na Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) através de 
doação autorizada de 200 fólios e 430 manuscritos culinários, recém-chegados à Fundação e 
em fase de catalogação. Separamos, contamos e classificamos as receitas por pratos. Em 
seguida observamos as características estrutural e linguística das receitas culinárias, 
verificamos que não há separação entre os ingredientes e modo de fazer, ou seja, elas não são 
bipartidas, conforme as receitas culinárias se apresentam atualmente. Além de receitas escritas 
em português, o acervo contém receitas escritas em outros idiomas, como o francês, inglês, 
observamos as marcas sofridas nos fólios devido a ação do tempo, a cor da tinta, e também qual 
foi o tipo de papel que os manuscritos culinários foram escritos. Após o processo de coleta e 
organização, estamos transcrevendo os corpus com base nos critérios de transcrição do Projeto 
para a História do Português Brasileiro (PHPB). O suporte teórico está fundamentado no 
modelo teórico-metodológico da Tradição Discursiva (TD) Coseriu (1980; 2007), Kabatek 
(2004) e Longhin (2014). Referente ao campo filológico partimos dos critérios desenvolvidos 
por Marquilhas (2000), Barbosa (2017) e Santiago (2019) que sistematizaram a construção do 
conceito de inabilidade em escrita alfabética. Para a análise desses critérios, consideramos seis 
dimensões: escriptualidade, escrita fonética, pontuação, repetição de vocábulos, habilidade 
motora e segmentação gráfica. A partir da análise dessas seis dimensões, observamos se houve 
alguma das ocorrências citadas anteriormente e fazemos o registro. Com base nesses registros, 
avaliamos a escrita da autora das receitas quanto à inabilidade máxima, parcial ou mínima. 
Após essa classificação, verificamos qual o grau de domínio da técnica de escrita alfabética nos 
manuscritos culinários de Evelina. Referentes à análise dos aspectos da escriptualidade não 
identificamos características referentes aos critérios da grafia de sílabas complexas, nem 
hipercorreção, e nenhuma representação de dígrafos. Também não verificamos nos manuscritos 
nenhuma característica que comprovasse alguns aspectos no critério grafofonéticos. No tocante 
à escrita dos manuscritos eles possuem pontuação, há habilidade motora, cursividade, traço 
seguro e uma leveza na escrita, além de possuir enquadramento e não apresenta dificuldade na 
segmentação gráfica. Apesar de encontramos alguns aspectos gráficos nos manuscritos 
culinários, como uma grafia flutuante, existem também supressão de letras, além de palavras 
com letras repetidas, Evelina não se classifica em nenhuma inabilidade.  Portanto, os resultados 
iniciais desta pesquisa, apontam para uma documentação escrita por uma mulher, no início do 
século XX, a qual não se inclui nos aspectos de inabilidade. Sendo assim, a escrita de Evelina 
Torres Soares Ribeiro caracteriza-se com mão hábil. 
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Resumo: 

No âmbito da Linguística Textual, particularmente da Perspectiva Textual-Interativa, considera-se o 
processo chamado de organização tópica como o processo central de construção de textos, o fio 
condutor da construção textual. Esse processo consiste na organização do texto em tópicos (temas) 
hierarquicamente inter-relacionados e na construção e linearização de grupos de enunciados que 
desenvolvem esses tópicos. Cada um dos grupos de enunciados que desenvolve um dos tópicos mais 
específicos da hierarquização tópica é denominado de segmento tópico mínimo, e a combinação de 
enunciados dentro desses segmentos mínimos constitui o processo tratado como organização 
intratópica. O objetivo deste trabalho é analisar a organização intratópica de cartas de redator publicadas 
em jornais paulistas no século XIX. O trabalho filia-se ao Projeto para a História do Português Brasileiro 
(PHPB), mais especificamente ao Projeto de História do Português Paulista (PHPP), sendo parte de um 
conjunto de pesquisas dedicadas ao estudo diacrônico de processos de construção textual. O quadro 
teórico-metodológico utilizado é constituído por uma articulação entre a Perspectiva Textual-Interativa, 
tomada, sobretudo, como fundamentação acerca do funcionamento de processos textuais (no caso, a 
organização tópica), e o modelo das Tradições Discursivas, adotado principalmente como suporte para 
o tratamento diacrônico desses processos. As cartas analisadas, integrantes do corpus do PHPB/PHPP, 
são extraídas dos jornais Correio Paulistano, Farol Paulistano, A Phenix, Aurora Paulistana, O 
Publicador Paulistano, Diário Liberal, O Holofote, A Opinião, A Nação, A Noite, A Platéa, tendo sido 
publicadas entre os anos de 1827 e 1900. Os resultados indicam que tais cartas seguem uma regra geral 
de organização intratópica, a qual prediz a construção de segmentos tópicos mínimos mediante o 
encadeamento das unidades rotuladas de Contextualização Tópica, Comunicação Tópica e Discussão 
Tópica. Essas unidades organizam-se nessa ordem sequencial, sendo a segunda obrigatória e as outras, 
opcionais. A Comunicação é uma unidade com a função geral de dirigir uma mensagem aos leitores, 
normalmente sobre a editoração do jornal ou sobre o funcionamento da empresa que o produz. 
Especificamente, é uma unidade pela qual o redator dirige-se aos leitores para, acerca de uma ou outra 
dessas temáticas, (i) comunicar fatos, (ii) fazer solicitações ou sugestões, (iii) firmar compromissos ou 
(iv) expressar sentimentos (pedido de desculpas, agradecimento ou congratulação). Por vezes, duas ou 
mais dessas funções específicas coocorrem numa unidade de Comunicação. A Contextualização é uma 
parte inicial da carta, que cumpre a função de fornecer informações de fundo que contribuem para 
viabilizar a transmissão de mensagem feita na Comunicação. Já a Discussão exerce a função de discutir 
e defender um posicionamento do jornal sobre algum elemento da mensagem veiculada na 
Comunicação. A distinção entre essas unidades, fundada na diferença entre as funções que 
desempenham no desenvolvimento tópico, estaria apoiada na oposição entre diferentes tipos de atos de 
fala e entre diferentes formas de referenciação tópica. A partir de tais resultados, o trabalho é completado 
com a formulação e breve discussão de uma hipótese sobre o modo pelo qual a estrutura intratópica 
descrita poderia estar relacionada ao desenvolvimento histórico de editoriais de jornais paulistas e à 
organização tópica que os caracteriza atualmente.  

 


