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RESUMO 
 

Nesse trabalho, partimos da hipótese de que não só no gênero romanesco podemos detectar 

a polifonia, mas também em outros gêneros discursivos; no gênero crônica, por exemplo, 

objeto de nossa pesquisa, é possível identificar a ocorrência desse fenômeno. O nosso 

objetivo no presente trabalho é analisar as crônicas de Lima Barreto publicadas em revistas 

e jornais do início do século XX, observando de que forma se revela a polifonia nesses 

textos, ou seja, as várias vozes que se deixam entrever no discurso do cronista e os 

mecanismos lingüísticos utilizados por ele para o surgimento dessas vozes. Optamos por 

esse gênero literário, especificamente de Lima Barreto, não só pelo valor documental e 

histórico desses textos que revelam fatos sociais e históricos do Brasil da Primeira 

República, mas principalmente por essas crônicas nunca terem sido objeto de estudo e da 

análise dos críticos, que sempre priorizaram os romances desse escritor não conferindo às 

crônicas seu valor e importância merecidos. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, 

adotamos o conceito de Bakhtin (2004; 2005) e Ducrot (1987) no que diz respeito à 

polifonia, como também os estudos de Cândido (1992), Sá (2002) e outros autores sobre o 

gênero crônica. Analisamos um corpus de vinte e cinco crônicas, e chegamos à conclusão 

de que a polifonia é um fenômeno recorrente na maioria das crônicas barretianas, no 

entanto, salientamos que nesse tipo de gênero ela não se manifesta de forma intensa como 

assim verificou Bakhtin nos romances de Dostoiévski. 

Palavras-chave: Crônica, polifonia, Lima Barreto. 
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ABSTRACT 

 

 Our hypothesis in this work in that the phenomenon of polyphony can be detected 

not only in the form ‘novel’, but also in many other discursive forms. In reports (crônicas) 

for example, which was the focus of this research, it is very possible to identify the 

phenomenon of polyphony. The aim of this work is to analyze Lima Barreto’s reports 

(crônicas) published in magazines and newspapers of the 20th century, observing how 

polyphony occurs in these texts. In other words, we aim to observe the several voices that 

can be identified within the author’s discourse, and the linguistics mechanisms used by the 

author to make these voices emerge. We have chosen a literary form, and specifically Lima 

Barreto, firstly because of its documental and historical value, revealing social and 

historical facts of Brazil’s First Republic. Secondly, because Lima Barreto’s texts have 

never been analyzed before, and have never been selected by critics, who have always 

preferred Lima Barreto’s novels, not giving to his reports (crônicas) the importance they 

deserve. In order to develop this work we adopted Bakhtin’s (2004; 2005) and Ducrot’s 

(1987) concepts as well as Cândido’s (1992) and Sá’s (2002) studies. This work is also 

based on several other authors’ studies about the form report (crônica). We have analyzed a 

corpus of twenty five Brazilian reports (crônicas), and have concluded that polyphony is a 

very common phenomenon in Lima Barreto’s reports (crônicas). Nevertheless, in 

accordance with Bakhtin’s findings for Dostoiévski’s novels, we also found that within 

reports (crônicas) polyphony does not occur intensively. 

 

Key words: reports; polyphony; Lima Barreto. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

               Nos fins do século XIX, torna-se evidente a mudança na imprensa brasileira: a 

imprensa artesanal estava sendo substituída pela industrial e aproximava-se, 

gradativamente, dos padrões e características típicos de uma sociedade burguesa, conforme 

explica Sodré (1999). As questões políticas da época eram retratadas na imprensa, que 

contava com a colaboração de escritores poetas e prosadores, que no século XIX e início do 

século XX, exerciam a função de jornalistas, já que era comum muitos deles iniciarem sua 

carreira trabalhando em jornais. Nesse período, literatura e jornalismo “confundiam-se”; era 

difícil identificar os espaços de uma e de outro.  

               No início do século XX, a imprensa estava industrializada e exercia forte 

influência no meio social e gradativamente aumentava o interesse da população pela 

compra de jornais. Muitos autores da literatura brasileira, como Lima Barreto, colaboraram 

bastante com a imprensa nacional, escrevendo artigos, notas, crônicas, que retratavam os 

fatos históricos e sociais da sociedade brasileira da época. Eles opinavam, aconselhavam e 

criticavam a sociedade em geral, principalmente os políticos e a imprensa, por meio da 

própria imprensa. 

               Considerando que os limites entre jornalismo e literatura são pouco nítidos, e 

considerando ainda que a crônica, via de regra, reproduz vozes e pontos de vista que ela 

incorpora, assimila ou polemiza, o presente trabalho tem por objetivo analisar as crônicas 

do escritor Lima Barreto, publicadas em revistas e jornais brasileiros do início do século 

XX, observando a possível ocorrência da polifonia nesses textos e de que forma se 

manifesta esse fenômeno polifônico, ou seja, as várias vozes que se fazem presentes nesse 

tipo de discurso, como também identificar os recursos lingüísticos utilizados pelo cronista 

por meio dos quais ressoam diversas vozes no discurso. 

               Para levar a cabo o nosso propósito, escolhemos, como objeto de investigação, 

algumas crônicas por estarem quase sempre inseridas nos jornais e se caracterizarem como 

textos “despretensiosos”, embora nem sempre o sejam de fato, visto o caráter ideológico e 

interativo de seus discursos. Esses textos são bastante significativos por possuírem valor 
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histórico e documental já que abrigam na sua estrutura, relatos de fatos históricos, políticos 

e culturais que ocorreram numa determinada época social. 

               Nessa perspectiva, torna-se relevante o estudo das crônicas de Lima Barreto, não 

só pelo que elas representam como documento de uma época, mas, sobretudo, pela posição 

crítica assumida pelo cronista, atento às injustiças sociais e às contradições da política 

brasileira. Outro aspecto a levar em conta é o fato de essas crônicas, talvez por serem 

consideradas um gênero menor e por possuírem uma natureza efêmera, ainda não terem 

merecido a atenção e o reconhecimento dos críticos, que até o momento têm priorizado o 

estudo dos romances de Lima Barreto atribuindo às crônicas um valor secundário, o que 

suscita no meio acadêmico uma certa desvalorização e desinteresse por esse gênero. 

               O fato de as crônicas barretianas nunca terem sido estudadas sob o enfoque da 

polifonia, tomando por base as concepções teóricas de Bakhtin e Ducrot, parece-nos 

também uma boa justificativa para a realização dessa pesquisa. 

               Salientamos que a presente pesquisa é interdisciplinar, aspecto que  tem  sido 

apreciado pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC, pois abrange tanto a Literatura, 

com o estudo das crônicas, como a Lingüística, com a análise das estratégias textual-

discursivas por meio das quais se investigará o fenômeno polifônico. 

               Para a realização dessa pesquisa, trabalharemos com um corpus constituído por 

crônicas de Lima Barreto, publicadas no início do século XX, especificamente entre 1915 e 

1922. Esses textos foram publicados em jornais e revistas de grande circulação do Rio de 

janeiro, a saber: A.B.C.; O Malho; Correio da Noite; Careta; O Estado, Rio-Jornal, A 

Notícia. 

               As crônicas foram selecionadas dentre as que compõem a coletânea constituída  

de dois volumes (Resende e Valença, 2004), que reúnem quatrocentos e cinqüenta crônicas 

de Lima  Barreto. Analisamos 6% das 450 crônicas escritas por esse autor, o que representa 

um corpus de vinte e cinco crônicas. Das dezesseis crônicas que Lima escreveu sobre o 

tema do feminismo, escolhemos dez para serem analisadas; das cinqüenta e nove 

publicadas com o tema da política nacional, também optamos por analisar dez, e, por fim, 
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das trinta e cinco que ele escreveu sobre a vida literária analisamos cinco. As crônicas 

analisadas não foram escolhidas aleatoriamente. Inicialmente foi feita a leitura de cento e 

dez crônicas com os respectivos temas acima relacionados; em seguida, foram adotados 

dois critérios para a seleção das vinte e cinco crônicas que iriam compor o corpus da 

pesquisa: primeiro, selecionamos aquelas que nos pareceram mais interessantes, levando 

em consideração o teor político, social, ideológico e cultural nelas contido; segundo, 

escolhemos as que apresentavam em sua estrutura mecanismos lingüísticos em que a 

ocorrência do fenômeno polifônico fosse evidente, já que a polifonia não ocorre em todas 

elas. Os temas selecionados são significativos por abrigarem em sua estrutura relatos do 

movimento feminista pela emancipação da mulher, da vida literária e dos principais 

acontecimentos políticos da Primeira República. 

               Na presente pesquisa, optamos por uma abordagem qualitativa dos dados  

amparada  pelo  método de análise textual; serão analisados textos da imprensa do início do 

século XX, suas características e aspectos polifônicos. 

               Para o desenvolvimento desta pesquisa, alguns pressupostos teóricos são 

imprescindíveis. Inicialmente, baseada em Bakhtin (2003; 2005), adotamos uma concepção 

dialógica de língua, sujeito e texto, conseqüentemente, o discurso será visto como prática 

social entre indivíduos de uma sociedade. Tomamos como guia os estudos de Sodré (1999) 

sobre a história da imprensa no Brasil e trabalhamos com os conceitos de Bakhtin (2003; 

2005) no que se refere à polifonia e dialogismo; e o ponto de vista de Ducrot (1987) no que 

diz respeito ao fenômeno polifônico, uma vez que, embora diferentes, esses autores não se 

opõem, antes se complementam. Já que só é possível a comunicação por meio de algum 

gênero, estudaremos também os gêneros discursivos, tendo como suporte o pensamento de 

Bakhtin (2003) e investiremos especialmente nos estudos de Cândido (1992) , Sá (2002), 

Hartuique (2003) e Ferreira (2005) sobre o gênero crônica. 

               O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro, tratamos do 

dialogismo e da polifonia fazendo inicialmente uma apresentação da natureza dialógica da 

linguagem e o surgimento do conceito de dialogismo nos estudos bakhtinianos. Depois, 
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investigamos o fenômeno lingüístico da polifonia, sua origem e definição de acordo com 

diversos autores.  

               Sabendo que a concepção polifônica nos leva a diversos fenômenos discursivos, 

no segundo capítulo, fizemos uma exposição de várias estratégias lingüísticas como o 

discurso relatado, ironia, paródia, etc, que, usadas pelo produtor do texto, indicam a 

ocorrência de várias vozes discursivas e conseqüentemente da polifonia.  

               No terceiro capítulo, estudamos o gênero crônica evidenciando sua origem, sua 

trajetória e transformações no decorrer dos séculos, como também suas características. 

               No quarto capítulo, com o objetivo de melhor compreender os escritos de Lima 

Barreto, fizemos algumas considerações sobre o cronista, ressaltando alguns aspectos como 

sua ideologia, sua visão da literatura como missão, o conteúdo crítico e informativo de suas 

crônicas e o contexto histórico e social da Primeira República, época em que viveu o 

escritor. 

               No quinto capítulo, dividimos e analisamos as crônicas de acordo com sua 

temática: o feminismo, a política nacional e a vida literária, contextualizando cada uma 

delas. Por fim, com a ajuda dos conteúdos teóricos citados anteriormente fizemos a 

descrição e a análise do corpus do nosso trabalho. 

               Apesar de reduzido, cremos que o corpus selecionado poderá oferecer uma boa 

amostragem dos recursos utilizados por Lima Barreto, tendo em vista que eles se repetem 

em quase todas as crônicas produzidas por esse autor. 
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2- DIALOGISMO E POLIFONIA 

 

               Desde épocas bem remotas, o estudo da linguagem tem despertado o interesse de 

muitos pesquisadores que se empenham em analisar os fenômenos lingüísticos nas 

diferentes comunidades de fala. A língua, por natureza heterogênea e mutável, está 

inevitavelmente ligada à história, à cultura e às ideologias de um povo, sendo influenciada 

por esses fatores. 

               Dentre os pesquisadores que se dedicaram ao estudo da linguagem, destacamos o 

pensador russo Mikhail Bakhtin, que, ao longo de sua vida acadêmica, dedicou-se a 

diferentes tipos de pesquisas com o propósito de compreender as formas de produção do 

sentido, da significação do discurso, especialmente o discurso cotidiano, gerando desse 

modo novas perspectivas para o campo dos estudos da linguagem. 

               De acordo com Brait (2005), além de nutrir interesse pela produção estética, 

Bakhtin demonstrou, no decorrer do seu percurso acadêmico, interesse pelos discursos 

filosóficos do neokantismo, da fenomenologia, do marxismo, do freudismo e por  diversas  

áreas científicas, como a lingüística, a biologia, a matemática e a física. É um teórico com 

um vasto conhecimento científico e filosófico, o que inevitavelmente influenciará toda sua 

obra. 

               Bakhtin observava os fenômenos artísticos e culturais por diferentes pontos de 

vista para melhor apreender a realização desses fenômenos em sua pluralidade e variedade. 

Essa postura também se estende à sua concepção dialógica de linguagem, por meio da qual 

ele procurava entender o mundo e seus sistemas de signos. 

               O conceito de linguagem que permeia as obras desse pensador russo é que a 

linguagem é de natureza dialógica, e estende-se para uma visão de mundo, do homem e das 

idéias, atingindo também várias áreas do conhecimento, como a lingüística, a teoria 

literária, a semiologia, enfim, inúmeros setores da atividade humana. Daí afirmar Bakhtin 

(2005, p.42): 
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               As relações dialógicas – fenômeno bem mais amplo do que  as  relações  entre  as  

               réplicas  do  diálogo  expresso  composicionalmente – são   um  fenômeno   quase 

               universal,  que  penetra  toda   a   linguagem   humana   e   todas   as   relações   e  

               manifestações da vida humana, em suma, tudo o que  tem  sentido  e  importância. 

 
               Como podemos verificar, Bakhtin confere ao fenômeno do dialogismo um caráter 

bem abrangente, que, segundo Schnaiderman (1983), é reafirmado e intensificado no  

“caderno de 1961”, como se pode verificar na passagem a seguir: 

 

               A  vida  por sua  natureza  é  dialógica.  Viver   significa  participar  de   diálogo:  

               interrogar, prestar  atenção, responder, concordar, etc.  Neste  diálogo, o  homem 

               participa todo e com toda a sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma,  o 

               espírito, o corpo todo, as  ações. Ele  se  põe  inteiro  na  palavra, e  esta  palavra  

               entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio  universal.  (Bakhtin  apud  

               Schnaiderman, 1983, p.102) 

 

           O pensamento de Bakhtin com relação aos estudos da enunciação, da interação 

verbal e das relações entre a linguagem e a sociedade, a história e a ideologia, 

influenciou os estudos da lingüística moderna. A sua definição de enunciado assemelha-

se à atual concepção de gênero, em que os fatores internos e externos da linguagem são 

de extrema importância.  

               Para uma significativa compreensão de um texto, devemos levar em consideração 

não só os aspectos sintáticos, lexicais e semânticos que o estruturam, mas, principalmente, 

a relação que existe entre o texto e os fatores externos à língua, isto é, os fatores sociais, 

históricos, culturais e ideológicos que permeiam o mundo do produtor de textos. De acordo 

com Barros (2003, p.02): [...] Bakhtin concebe o dialogismo como o princípio constitutivo 

da linguagem e a condição do sentido do discurso. Para ele o discurso não é individual 

porque se constrói através das relações entre sujeitos (seres sociais), e porque existe um 

diálogo entre discursos, isto é, interações entre os diferentes discursos da sociedade. 
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               O conceito de dialogismo, de acordo com Machado (1995), surgiu durante uma 

pesquisa filosófica em que Bakhtin tentava compreender as relações entre a mente e o 

mundo de acordo com o neokantismo. Nessa mesma época, ele também investigava a lei da 

relatividade de Einstein e descobriu que existia um diálogo contínuo entre os fenômenos do 

mundo, e que tudo estava inter-relacionado. Explica Machado (2001, p. 226): 

 

               Todas   as   visões   são   relativizadas/determinadas   pelo   posicionamento:   um 

                indivíduo sempre vê o que está fora do campo de visão  de  um  outro. No  campo 

                de visão de um existe sempre um  excedente  de  visão – algo  que  sua  visão  não 

                alcança devido à posição que ocupa no espaço. 

 

               Ainda segundo essa autora, Bakhtin considera que existe uma relatividade na 

percepção única de um indivíduo, já que existe uma variedade de focalizações entre a 

mente que percebe e a coisa percebida. É o que se lê em Machado (1995, p. 37): 

 

               O ponto de vista único não implica unicidade de  configuração, pois  o  olhar  que  

               um  indivíduo  dirige  ao  mundo  cria  uma   simultaneidade  de   percepções.  Se,  

               por  um  lado, a  percepção  é  ativada  de  um  único  foco,  por  outro  temos   de  

               reconhecer  que  um  objeto  ou  evento  pode   ter   uma   focalização  múltipla   e  

               simultânea,  considerando-se  os  espectros  de  perspectivas  possíveis  que   nele  

               incidem.  Para  Bakhtin,  a  percepção  humana  é  comandada  por  uma   lei   do  

               posicionamento   que   determina   o   prisma  do  campo  visual   de   focalização. 

              

               A lei do posicionamento se apóia num sistema visual e físico fundamental, que 

Michael Holquist (apud Machado,1995, p.37) explica nos seguintes termos: O que vemos é 

governado pelo modo como vemos e este é determinado pelo lugar de onde vemos. Em 

outros termos, se dois sujeitos participam de um mesmo acontecimento, com certeza terão 

pontos de vista diferentes sobre este mesmo evento, porque o lugar que cada um ocupa é 

único e eles comportam na sua memória discursiva conhecimentos de mundo que serão 

decisivos nas suas opiniões sobre tudo que os cerca. Por esse motivo, podemos afirmar que 
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há diversas focalizações sobre um mesmo fenômeno e que uma pessoa vê aquilo que está 

fora dos limites da visão do outro. Assim, os pontos de vista concomitantes completam-se 

na formação do todo, o evento dialógico. 

               Apoiado, pois, na lei do posicionamento, Bakhtin cria elos entre a análise estética 

e os conceitos inovadores da física moderna sobre o tempo e o espaço, de modo que, as 

reflexões desse pensador harmonizam-se de certa forma com a lei da relatividade 

einsteiniana, uma vez que ele dá importância à posição do observador com relação ao que 

está sendo observado. No entanto, algumas diferenças existem entre essas duas 

perspectivas, pois [...] o dialogismo reflete sobre as relações humanas e o mundo, 

enquanto que a relatividade é um modo de pensar sobre as relações entre os objetos 

físicos. (Holquist apud Machado, 1995, p. 39).        

               Ainda a esse respeito explica Machado (1995, p.39):  

               Em termos de teoria do dialogismo  isso  significa  que  os  aspectos  diferenciais,  

               provenientes    de   diferentes    pontos   de   vista,  entram    simultaneamente   na  

               constituição do ato comunicativo. O dialogismo se  constitui, assim, também  pelo 

               não-dito, o contexto extraverbal que é uma realização formada  a  partir  de  uma  

               outra focalização.    

         

               O dialogismo manifesta-se por meio da interação verbal entre o locutor e o 

receptor do texto e por meio da intertextualidade no interior do texto. Dialogismo, é, então, 

o diálogo entre os discursos, isto é, o discurso de um indivíduo é constituído por vários 

discursos o qual se situa num contexto social. É, portanto, indiscutível o caráter dialógico e 

ideológico da linguagem. Encontramos no discurso diferentes visões de mundo no que se 

refere à cultura, história, política, ética, religião, etc. Nesse sentido, percebe-se que não há 

neutralidade na linguagem, já que esta mantém uma constante relação com os fatores 

externos à língua: históricos, sociais, culturais e ideológicos, que não se podem desprender 

dela. Afirma Barros (2003, p.02-03) que [...] só se pode entender o dialogismo interacional 

pelo deslocamento do conceito de sujeito. O sujeito perde o papel de centro e é substituído 

por diferentes (ainda que duas) vozes sociais, que fazem dele um sujeito histórico e 

ideológico. 
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                   Sob esse aspecto, entende-se o dialogismo como o espaço interacional entre o eu 

e o outro, no texto. Assim, dentro dessa concepção dialógica de língua, o texto produzido 

pelo sujeito é considerado o próprio lugar de interação e os interlocutores são tidos como 

sujeitos ativamente responsivos, ou seja, sujeitos participantes ativos na (re)construção do 

sentido do enunciado.  

               A maioria das obras da lingüística tradicional apresentam perspectivas 

ultrapassadas referentes ao processo de comunicação, pois nelas são sugeridos esquemas de 

representações dos dois parceiros da comunicação discursiva: o falante, que tem um 

desempenho ativo no discurso, e o ouvinte, que é apenas um receptor de comportamento 

passivo. À diferença desses esquemas, Bakhtin (2003, p. 271), ao estudar os processos que 

envolvem a comunicação discursiva, chegou à conclusão de que essa visão tradicional não 

reflete o real papel do ouvinte nesse processo, visto que, ele também é receptor ativo no 

processo comunicativo: 

 

               [...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (lingüístico) do  discurso,  

               ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda  

               ou discorda dele (total ou parcialmente),  completa-o,  aplica-o,  prepara-se  para  

               usá-lo, etc.; essa posição responsiva  do  ouvinte  se  forma  ao  longo  de  todo  o  

               processo de audição e compreensão desde  o  seu  início, às  vezes  literalmente  a  

               partir da primeira palavra do falante.  

 

               A partir do momento que o ouvinte compreende o discurso, inevitavelmente ele 

terá uma posição responsiva ativa em relação ao que foi dito no ato discursivo. As atitudes 

responsivas se materializam de diversas formas por causa da distinção entre os campos da 

atividade humana e da vida onde acontece a comunicação discursiva. Os enunciados 

alheios que são introduzidos no nosso discurso sofrem uma reassimilação, ganham um 

novo tom que vai acentuar ou diminuir as idéias precedentes. Até mesmo uma única 

palavra ou oração de um enunciado pode incorporar-se ao nosso discurso, e de certa forma 

manter ou não a expressividade alheia. Podemos ter uma atitude responsiva de 
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concordância, discordância, de complemento e até uma atitude silenciosa. Dessa forma, a 

representação de um ouvinte passivo feita pela lingüística geral, não corresponde ao 

ouvinte ativo da comunicação discursiva. 

               Salienta Brait (2003) que o dialogismo está ancorado numa dupla dimensão: a 

primeira, é que o dialogismo está relacionado ao constante diálogo que ocorre nos 

diferentes discursos de uma sociedade; a segunda dimensão refere-se às relações existentes 

entre o eu e o outro no momento da comunicação, no momento dos processos discursivos 

instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por sua vez, são instaurados por esses 

discursos. 

               De acordo com Fávero (2003, p. 50), o conceito de dialogismo, [...] escrita em 

que se lê o outro, o discurso do outro [...], é direcionado a outro conceito, o de 

intertextualidade, construído por Kristeva na década de 60 e que, até certo ponto, retoma o 

conceito de dialogismo desenvolvido por Bakhtin. 

               Perrone-Moisés (1993) chama a atenção para o fato de que o inter-relacionamento 

de discursos de épocas diferentes não é novo, pois sempre houve esse tipo de relação entre 

os mais variados textos, principalmente o poético. A novidade é que o século XIX foi o 

ponto de partida para que esse inter-relacionamento surgisse de forma mais organizada, de 

modo que os escritores sutilmente assumiam esse fenômeno lingüístico, recorrendo a textos 

alheios para a elaboração e construção de suas obras. De acordo com Perrone-Moisés 

(1993, p.59), o nascimento da literatura sempre ocorreu da e na literatura. Por esse 

motivo, por haver em todo texto a presença de outro ou de outros, podemos afirmar que não 

existe pureza nos textos, seja qual for o gênero a que ele pertença, o que [...] obriga-nos a 

encarar a linguagem como um campo de trocas incontroláveis e imprevisíveis. Kristeva 

(1974, p. 64), apoiada no dialogismo de Bakhtin, criou o termo intertextualidade para 

referir-se à relação que se estabelece entre os vários textos que entram na composição de 

um texto alvo, pelo qual é absorvido ou transformado.  

               Quando dois enunciados diferentes tratam do mesmo tema, inevitavelmente 

entram em relações dialógicas entre si, mesmo pertencendo a épocas distintas. Um tema 

não se torna pela primeira vez objeto do discurso de um indivíduo, antes, como assegura 
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Bakhtin (2003, p. 299-300), ele já foi retomado e explorado inúmeras vezes por outros 

falantes. Nas palavras de Bakhtin: 

 

               O objeto do  discurso  do  falante, seja  esse  objeto  qual  for, não  se  torna  pela  

               primeira  vez  objeto  do  discurso  em  um  dado  enunciado,  e  um  dado  falante  

               não é o primeiro a falar sobre ele. O objeto, por assim dizer,  já  está  ressalvado,  

               contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, convergem  

               e divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntes.  

 

     

               A palavra é ativa e está sempre mudando. Ela não está limitada a uma só 

consciência, a uma só voz. Ela tem vida quando passa de boca em boca. O usuário de  uma 

língua nunca encontra a palavra como uma palavra neutra da língua, isenta das aspirações 

e avaliações de outros [...]. A palavra ele a recebe da voz de outro e repleta de voz de 

outro. No contexto dele, a palavra deriva de outro contexto, é impregnada de elucidações 

de outros. (Bakhtin, 2005, p.203). 

               A intertextualidade é um aspecto específico do dialogismo; revela que todo texto 

se constitui, de modo claro ou subentendido, de outros textos, gerando então esse fenômeno 

intertextual. Na opinião de Barros (2003, p.4), [...] a intertextualidade não é mais uma 

dimensão derivada, mas, ao contrário, a dimensão primeira de que o texto deriva. Em 

outras palavras, a intertextualidade não é o resultado do texto, mas o texto é resultado da 

intertextualidade. Não existe texto sem intertextualidade.  

               Salientamos que em todo discurso polifônico temos a ocorrência da 

intertextualidade. Porém, não podemos afirmar o contrário, ou seja, que em todo texto, que 

por natureza é intertextual, isto é, formado por outros textos, ocorre o fenômeno polifônico. 

A polifonia só ocorrerá quando num discurso detectamos vozes sociais, expressas por meio 

de mecanismos lingüísticos que ajudam a construir esse fenômeno. 

               Ainda segundo Barros (2001,p.36) a monofonia e a polifonia remetem a dois tipos 

de discurso: o autoritário e o poético.  
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               Nos  discursos  autoritários  abafam-se  as  vozes,  escondem-se  os  diálogos  e  o  

               discurso  se  faz  discurso  da  verdade  única,  absoluta  e   incontestável. [...].  O 

               discurso  poético,  por  sua  vez,  é aquele  que  expõe, que  mostra  ou  que  deixa 

               escutar   o   dialogismo   que   o   constitui,  a   heterologia   discursiva,  as   vozes  

               contraditórias dos conflitos sociais. 

 

               A respeito da palavra autoritária, Bakhtin (apud Schnaiderman, 1983, p. 91) 

assinala que ela provoca um empobrecimento na obra literária: Ela entra no contexto 

literário como um corpo estranho, em volta dela não existe jogo, nem emoções multívocas, 

ela não está rodeada de vida dialógica, emocionada e multi-sonora, ao seu redor o 

contexto morre, as palavras secam. A palavra autoritária, ao contrário do discurso poético, 

é recebida em bloco; não é possível fragmentá-la, modulá-la, concordar com uma parte e 

rejeitar outra.  

               Sabemos que o diálogo é condição da existência da linguagem e do discurso, e 

que existem textos que são elaborados com alguns recursos lingüísticos para apresentarem 

efeitos polifônicos ou monofônicos. O texto é considerado polifônico quando em sua 

estrutura percebe-se a presença de algumas vozes, cada uma expressando seu ponto de vista 

acerca do mundo; e monofônico quando essas vozes são ocultadas e aparecem apenas sob a 

forma de uma única voz. A esse respeito, ensina Barros (2003, p.6): Os textos são 

dialógicos porque resultam do embate de muitas vozes sociais; podem, no entanto, 

produzir efeitos de polifonia, quando essas vozes ou algumas delas deixam-se escutar, ou 

de monofonia, quando o diálogo é mascarado e uma voz, apenas, faz-se ouvir.  

               Os termos dialogismo e polifonia são muitas vezes utilizados como sinônimos por 

diversos autores, dentre os quais podemos citar Clark & Holquist (2004, p.261) que 

consideram a polifonia um fenômeno cujo outro nome vem a ser dialogismo. No entanto, 

amparada por Barros (2001), preferimos fazer uma distinção entre esses dois termos: assim, 

consideramos dialogismo o princípio formador da linguagem e do discurso, e reservamos o 

termo polifonia para caracterizar o texto em que as muitas vozes são percebidas, notadas. 
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               Em seu sentido primitivo, o termo polifonia, originário da música, significava um 

coro de vozes ou de sons presentes num fenômeno musical. O livro Problemas da Poética 

de Dostoiévski, escrito na década de 20 e publicado pela primeira vez em 1929, constitui o 

ponto de partida fundamental para a definição de polifonia como várias vozes presentes e 

identificáveis no discurso, expressando seus diferentes pontos de vista. A obra de 

Dostoiévski serviu de inspiração para que Bakhtin adotasse esse termo, dando-lhe, no 

entanto, um sentido novo, diferente, concebido a partir de suas investigações sobre os 

romances do escritor russo, nos quais identificou, como característica fundamental, uma 

multiplicidade de vozes que interagem com independência e equivalência. Esclarece 

Bakhtin (2005, p.4) explica: 

 

               A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis e  a  autêntica 

               polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade  fundamental 

               dos romances de Dostoievski. Não  é  a  multiplicidade  de  caracteres  e  destinos 

               que, em um mundo objetivo uno, à luz da consciência una do autor, se desenvolve  

               nos seus romances; é precisamente a multiplicidade de consciências  eqüipolentes 

               e seus mundos que aqui se combinam numa unidade de acontecimento,  mantendo 

               a sua imiscibilidade. 

 

               Para definir um dos traços distintivos do fenômeno polifônico, podemos 

estabelecer uma analogia com a posição do autor que assume a função de regente de um 

coro de vozes envolvidas num diálogo. Mas esse regente é dotado de um ativismo especial, 

rege vozes que cria ou recria, mas deixa que se manifestem com autonomia e revelem no 

homem um outro’eu para si’ infinito e inacabável. (Bezerra, 2005, p. 194) 

               Todavia, não é só em Problemas da Poética de Dostoiévski que encontramos 

referências à polifonia e ao dialogismo, mas também em outras obras de Bakhtin. Brait 

(2003, p. 22-23) aponta dois ensaios que tratam especificamente desses fenômenos 

lingüísticos, dessas vozes inseridas no discurso, a saber: “O Plurilingüismo no Romance” 

(Bakhtin, 1988, p.107-133) e “A Pessoa que Fala no Romance” (1988, p.134-163). Neles é 
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retomado, o tema das vozes, e das consciências interacionais, alargando as dimensões 

polifônicas, dialógicas e intertextuais. 

               Consoante Bakhtin (2005), em algumas obras literárias de escritores como 

Shakespeare,Cervantes, e outros, podemos identificar alguns vestígios do fenômeno 

polifônico, mas só em Dostoévski é que ele alcança o apogeu, já que naquelas obras não se 

tem uma polifonia completamente constituída . Vejamos o que diz o pensador russo: 

 

               [...] é possível observar alguns elementos ou  embriões  de  polifonia  nos  dramas 

               shakespeareanos. Ao  lado  de  Rabelais,  Cervantes,  Grimmelshausen  e   outros,  

               Shakespeare pertence àquela linha de desenvolvimento da literatura  européia  na 

               qual amadurecem os embriões da polifonia e que, neste sentido,  foi  coroada  por 

               Dostoiévski. (Bakhtin, 2005, p. 34). 

 

               Várias são as razões pelas quais Bakhtin (2005) sustenta essa afirmação. A 

primeira, é que o drama é intrinsecamente contrário à polifonia, sendo constituído apenas 

por um mundo e não por uma “multiplicidade de mundos”, como salienta o pensador russo. 

A segunda razão, é que na obra polifônica faz-se necessária a presença de vozes 

plenivalentes, ou seja, vozes que se relacionam com absoluta igualdade com outras vozes 

do discurso. No entanto, em cada drama de Shakespeare só é possível detectar uma única 

voz plenivalente, que é a do protagonista. E por último, as vozes em Shakespeare não 

apresentam visões de mundo com a mesma intensidade que as vozes em Dostoievski; os 

protagonistas de Shakespeare não são ideólogos no sentido completo do termo. (Bakhtin, 

2005, p. 35). Esses são os motivos que levaram Bakhtin a detectar nas obras de 

Shakespeare apenas embriões de polifonia. 

               Assim, para Bakhtin, Dostoiévski é o verdadeiro criador do romance polifônico, o 

criador de um gênero novo, diferente das formas homofônicas dos romances europeus 

instituídos. Suas obras são compostas por vozes ou consciências eqüipolentes, isto é, por 

vozes que mantêm um diálogo com outras vozes em absoluta igualdade. Em outros termos, 
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por personagens que têm a liberdade de expressar seus diferentes pontos de vista acerca do 

mundo, podendo harmonizar-se ou não com o do autor da obra. A esse respeito afirma 

Bakhtin (2005, p.4): Dostoiévski não cria escravos mudos (como Zeus) mas pessoas livres, 

capazes de colocar-se lado a lado com seu criador, de discordar dele e até rebelar-se 

contra ele. 

               O termo polifonia é caracterizado por um determinado tipo de discurso em que se 

percebe a multiplicidade de vozes e posições ideológicas que lá estão presentes. Por isso, o 

diálogo é extremamente importante na construção estrutural do romance de Dostoiévski, 

onde não só encontramos sujeitos falantes, mas, acima de tudo, sujeitos que têm uma 

ideologia própria e independência do autor, podendo assim, manifestar livremente suas 

diferentes visões de mundo.  

               Na obra polifônica, o fato de as vozes (ou personagens) apresentarem 

independência quanto à expressão de seus próprios pontos de vista, não significa 

neutralidade e passividade por parte do autor da obra. Bakhtin (apud Clark & Holquist, 

2004, p.262) não afirma, que há alguma espécie de passividade da parte do autor que 

apenas conjuga pontos de vista de outrem, rejeitando completamente o seu próprio. De 

modo algum! Trata-se, antes, de uma inter-relação totalmente nova e especial entre sua 

verdade e a dos outros.  

               Certamente, seria ingênuo achar que qualquer obra literária estaria isenta da 

ideologia de seu autor. Decerto, esse tipo de pensamento seria contrário ao caráter 

ideológico da linguagem, já que em todo discurso encontramos diferentes perspectivas com 

relação à cultura, à religião, à história, à política, etc. É nesse sentido, que Ducrot (apud 

Mussalim & Bentes, 2004, p.28) afirma:  

 

               A  linguagem, [...], é  um  jogo  de  argumentação  enredado  em  si   mesmo;  não  

               falamos sobre o mundo, falamos para construir um mundo e a  partir  dele  tentar 

              convencer nosso interlocutor da nossa verdade, verdade criada pelas e nas nossas 

               interlocuções.    
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               Assim, percebemos que não existe neutralidade na linguagem, por isso Bakhtin 

sempre defendeu a natureza heterogênea da linguagem. Se as pessoas são diferentes umas 

das outras, se possuem visões de mundo divergentes do seu outro, como, pois, poderíamos 

ter uma unidade de valores e classes sociais?  Na obra polifônica, o autor além de 

apresentar o seu ponto de vista, também expõe, concomitantemente, outras visões de 

mundo que poderão concordar parcialmente ou não com a sua visão. 

               Os escritos de Bakhtin têm despertado o interesse de estudiosos da linguagem de 

toda parte do mundo, inclusive do Brasil. Dentre as concepções teóricas desse escritor, os 

temas mais analisados pelos pesquisadores são geralmente o fenômeno do dialogismo da 

linguagem, o fenômeno da polifonia,da carnavalização e os gêneros do discurso. 

               De acordo com Tezza (2003), a leitura fragmentada das obras de Bakhtin tem 

ocasionado interpretações deturpadas acerca de várias categorias literárias e lingüísticas por 

ele abordadas, dentre as quais, destaca-se a polifonia.  

               Vários são os estudos a respeito da polifonia, mas dos diversos escritores que 

tratam desse tema, Tezza faz uma abordagem bem diferente dos demais, por isso achamos 

pertinente mostrar a perspectiva que esse autor adota a respeito do fenômeno polifônico. 

Em Entre a prosa e a poesia: Bakhtin e o formalismo russo (2003, p. 182), salienta Tezza 

que: 

 

               polifonia – substancialmente uma visão de mundo recriada  por Bakhtin  a  partir 

               do    universo    de    Dostoiévski   e   diretamente    decorrente    dele,   fortemente  

               influenciada  pelo  projeto  filosófico  bakhtiniano  dos  anos  20  –  passou  a  ser  

               tratada como uma régua avulsa de medida de alguma estrutura narrativa  [...].  É  

               um erro de princípio: tratar como ferramenta  técnica (por  mais  sofisticada  que  

               seja) o que é substancialmente uma visão de mundo e que só tem  significado num 

               conjunto complexo de elementos, [...]”.  

 

 26



               Tezza apresenta duas justificativas para elaborar o seu ponto de vista de que a 

polifonia é antes uma categoria ética do que literária. A primeira é que o termo polifonia foi 

pouco usual nos discursos posteriores de Bakhtin, e este nunca mais discutiu nem fez 

menção a esse termo; a segunda é o fato de que já no final de sua vida, Bakhtin concede 

uma entrevista à revista Zbigniew Podgórzec e reitera que além de Dostoiévski, ele só 

detectou a polifonia em mais três obras, sendo elas de caráter filosófico e não ficcional. 

Outro fato que Tezza considera importante para defender o conceito de polifonia, é que 

Bakhtin escreveu seu projeto filosófico na mesma época em que desenvolvia a obra sobre 

Dostoievski, o que  

 

               [...] vai  se  tornando evidente  que  polifonia  é  antes  uma  categoria  filosófica -  

                mas precisamente uma categoria ética, inseparável da idéia de  valor – que  uma 

               categoria literária, ou, muito menos, um instrumento de teoria literária a  se  usar 

                aqui e ali sempre que se encontram duas ou três vozes à disposição do analista. 

               (Tezza, 2003, p.184) 

 

               Essas são as razões que levaram Tezza a sustentar que a polifonia é um projeto 

filosófico e não estético.  

               No desenvolver dessa pesquisa, investigamos exaustivamente o fenômeno da 

polifonia, iniciando essa busca a partir de autores como Clark & Holquist (2004), Barros 

(2003), Brait (2005), Fávero (2003), Krysinski (1998), Koch (2005) e outros, e até o 

presente momento esses escritores não se posicionaram em relação à polifonia como sendo 

uma categoria ética, e sim, parece-nos, como estética. Por essa razão, acolheremos seus 

conceitos teóricos em nossa pesquisa. Embora respeitando o ponto de vista de Tezza, 

preferimos adotar o conceito de polifonia como um fenômeno discursivo, estético, de que 

se vale o autor para construir o seu texto. 

               Consoante Barros (2003. p. 5-6), emprega-se o termo polifonia para caracterizar 

um certo tipo de texto, aquele em que se deixam entrever muitas vozes, por oposição aos 
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textos monofônicos, que escondem os diálogos que os constituem. Para Brait (2003, p. 22), 

o conceito de polifonia é o de [...] diferentes vozes instauradas num discurso. 

               Além de tomarmos como guia os conceitos de Bakhtin (2003; 2005) no que se 

refere à polifonia e ao dialogismo, adotaremos também, o ponto de vista de Ducrot (1987) 

no que diz respeito ao fenômeno polifônico, uma vez que, embora diferentes, esses autores 

não se opõem, antes se complementam, como já afirmamos. 

               Segundo Charaudeau & Maingueneau (2004), foi a partir dos estudos de Oswald 

Ducrot que a concepção polifônica de Bakhtin adentrou de maneira sistemática e efetiva 

nos estudos da lingüística atual com o intuito de indicar os diferentes pontos de vista que se 

fazem presentes nos enunciados. No quadro de sua teoria polifônica, afirma Ducrot (1987) 

que não existe em determinados enunciados um sujeito falante único, mas é possível 

identificar neles algumas vozes que correspondem a vários sujeitos inseridos no discurso. 

Em outros termos, considera o autor que num texto pode aparecer mais de um locutor e 

mais de um enunciador. Vejamos a definição proposta por Ducrot (1987, p. 182, 192) para 

esses dois seres discursivos: 

 

               Por  definição,  entendo  por  locutor   um   ser  que   é,  no   próprio   sentido   do  

               enunciado, apresentado como seu responsável, ou seja, como alguém  a  quem  se  

               deve imputar a responsabilidade deste enunciado. É a ele  que  refere  o  pronome  

              eu e as outras marcas da primeira pessoa.  

 

               Chamo “enunciadores” estes seres que  são  considerados  como  se  expressando  

               através da enunciação, sem que para  tanto  se  lhe  atribuam  palavras  precisas; 

               se eles falam é somente no sentido em que a enunciação é vista como expressando 

               seu  ponto  de  vista, sua  posição, sua  atitude, mas  não, no  sentido  material  do  

               termo, suas palavras. 
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               Como vimos, o locutor é o sujeito responsável pela enunciação e deixa marcas 

lingüísticas no enunciado. Ele coloca em cena enunciadores que não falam na enunciação 

como o locutor, mas expressam suas diferentes visões de mundo no enunciado, ao lado dos 

quais o locutor pode colocar-se, ou seja, concordar com alguns enunciadores e discordar de 

outros.  

               Para Ducrot, ocorre a polifonia quando um enunciado apresenta mais de um 

locutor, que nesse caso poderíamos correlacionar com o fenômeno da intertextualidade 

explícita, em que temos o discurso relatado, citações, argumentação por autoridade, etc. Em 

Dialogismo, polifonia, intertextualidade: em torno de Bakhtin, Barros (2003, p.5) assegura 

que uma das formas de detectarmos a polifonia num texto, é quando ele é constituído pelo 

discurso direto e indireto livre, e contém ironia e negação polêmica nos quais encontramos 

vozes demarcadas que reproduzem o discurso de outrem. Vejamos essas afirmações nas 

palavras da autora: 

 

               No discurso direto, por exemplo, há diversos locutores, e a polifonia é dita  fraca; 

               no  discurso  indireto  livre,  na  negação   polêmica   ou   na   ironia,  variam   os  

               enunciadores.  Nesse   caso, a   polifonia   atinge   sua   plenitude:  as  vozes   que  

               dialogam e polemizam olham  de  posições  sociais  e  ideológicas  diferentes, e  o 

               discurso se constrói no cruzamento dos pontos de vista.  

 

               Maingueneau (1989. p. 76) atento ao estudo de Ducrot acerca do fenômeno 

polifônico, afirma que para esse autor há polifonia quando é possível distinguir em uma 

enunciação dois tipos de personagens, os enunciadores e os locutores. Assim, a partir do 

momento que o locutor insere vozes, ou seja, pontos de vista de enunciadores no seu 

discurso, podemos afirmar que há a ocorrência do fenômeno polifônico, que no nosso 

entender ocorre quando num texto aparecem duas ou mais vozes que se deixam perceber. 

               De acordo com Koch (2005), a concepção polifônica de Ducrot aponta para 

diversos fenômenos discursivos, que são distribuídos em categorias conforme haja adesão 
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ou não do locutor à perspectiva polifônica inserida. Essa mesma autora ainda afirma que 

existem alguns recursos lingüísticos: operadores argumentativos, marcadores de 

pressuposição, tempos verbais, etc, que podem funcionar como indicadores da ocorrência 

de outras vozes, ou seja, da ocorrência da polifonia, no texto, como mostraremos a seguir.  

A) Casos em que o locutor apóia a perspectiva polifônica inserida: 

 

1. Pressuposição: nesse caso, temos a presença de dois enunciadores: (E1), 

responsável pelo pressuposto e (E2), que se responsabiliza pelo conteúdo 

introduzido, tendo a adesão do locutor.  

Ex: Maria continua apaixonada por João. (que pressupõe que ela estava apaixonada 

antes). 

2. Determinados casos de parafraseamento: em que temos a possibilidade de notar 

o intertexto. 

Ex: O poema Europa, França e Bahia, de Carlos Drummond de Andrade, que 

parafraseia trechos da Canção de exílio, de Gonçalves Dias. 

3. Argumentação por autoridade: quando a voz de um enunciador é usada pelo 

locutor como argumento, por meio de: 

a) enunciados conclusivos – nos quais se argumenta mediante uma premissa maior 

inserida no discurso: provérbios e ditados populares, perspectiva de um grupo social 

ou valores de uma cultura. 

Ex: Tudo o que o jornalista escreveu é a pura verdade, logo ele não merece ser 

punido. (Quem diz a verdade não merece castigo). 

b) alguns enunciados introduzidos por não só ... mas também, em que o termo não só 

não é de responsabilidade única do locutor. 

 30



Ex: Vejam nossas ofertas. Temos produtos não só baratos, mas também duráveis. 

(E1: Uma boa oferta é aquela em que se oferecem produtos baratos). 

c) alguns enunciados em que acontece o uso metafórico do futuro do pretérito, em que 

temos a voz que argumenta não assumindo a responsabilidade. Bastante usual na 

linguagem jornalística. 

Ex: Novas reformas estariam sendo cogitadas pelo governo. Já é tempo mesmo de 

pôr as mãos na massa. 

d) enunciados introduzidos pelas expressões parece que, segundo x, etc., nos quais se 

introduz um posicionamento subjetivo. 

      Ex: Parece que vamos ter uma mudança na política econômica. Há muito tempo ela  

      estava se fazendo necessária.  

               Os exemplos acima citados (a partir de 3) foram retirados de Koch (2005, p. 

67).                   

B) Casos em que o locutor não apóia a perspectiva polifônica inserida: 

 

1. Negação: Ducrot (1987) apresenta dois tipos de negação polifônica: a 

metalingüística, que objetiva atingir o locutor do enunciado oposto, do qual se 

contradizem os pressupostos.Sobre essa questão e outras, Koch (2005, p. 68) 

apresenta uns poucos exemplos. Vejamos alguns deles: 

Ex: L1: Pedro deixou de beber. (E1: Pedro bebia) 

       L2: Pedro não deixou de beber, ele nunca bebeu (L= E2) 

Já a negação polêmica é composta por dois enunciadores: E1, que elabora o 

enunciado afirmativo e E2=L, que o contradiz.  

Ex: (L=E2) Pedro não é trabalhador; ele é até bem preguiçoso. 

       (E1: Pedro é trabalhador)   
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Para Ducrot, a maioria dos enunciados negativos apresentam posições opostas: uma 

positiva, feita por um enunciador E1; outra negativa, realizada por um enunciador 

E2, que rejeita a opinião de E1.      

 

2. Enunciados que contêm ao contrário, pelo contrário: esse tipo de enunciado não  

contradiz o segmento expresso que o precede. 

Ex: João não é gentil; pelo contrário, ele é insuportável. 

 

3. “Aspas de distanciamento”: nesses casos, tem-se ao mesmo tempo o uso e a 

menção do termo aspeado. Temos um enunciador (E1) responsável pelo uso do 

enunciado (termo); e um outro (E2=L), que cita aspeando o que foi dito pelo 

primeiro, com a intenção de distanciar-se, não se responsabilizar ou diminuir a 

responsabilidade acerca do que está sendo dito. 

Ex: ‘Antigamente nem o policial podia expor sua arma; era obrigado a carregá-la no 

coldre, presa. Hoje os ‘homens da lei’ exibem como troféus suas escopetas, 

metralhadoras e fuzis”. 

4. “Détournement”: Grésillon e Maingueneau (apud Koch, 2005) afirmam que esse 

termo é usado para indicar a transformação na forma ou no conteúdo de textos 

literários, publicitários e textos específicos de uma dada comunidade, como os 

slogans, provérbios e ditos populares, com o intuito de captação (com a mesma 

orientação argumentativa) ou subversão (ridicularizando, ironizando ou 

argumentando em sentido contrário). Nesse exemplo, a voz do enunciador é inserida 

e representa a sabedoria popular, fazendo com que o locutor se posicione aderindo 

ou opondo-se a essa voz. 

Ex: “Dê um anel xxxx de presente. Lembre-se: Mãos só tem duas”. (publicidade de 

uma joalheria por ocasião do Dia das Mães, publicada na Revista Veja) 

 

               Retornando ao conceito de polifonia, afirma Bakhtin que esse fenômeno encontra 

sua expressão máxima apenas nos romances de Dostoievski, todavia, contrariamente ao que 
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muitas pessoas imaginam, ele jamais expressou o pensamento de que o fenômeno 

polifônico não ocorreria em outros gêneros discursivos, pelo contrário, ele tinha 

consciência da amplitude desse fenômeno, de modo a não ficar restrito somente a um 

gênero. Por isso, entendemos que a polifonia ultrapassa os limites do gênero romanesco e 

pode atingir, sem nenhum problema, outros gêneros discursivos. Na conclusão de 

Problemas da poética de Dostoievski, Bakhtin (2005, p. 273) reúne algumas considerações 

que respaldam nossas asserções: 

 

               Consideramos  a criação do romance  polifônico  um  imenso  avanço  não  só  na  

               evolução da  prosa  ficcional  do romance, ou  seja, de  todos  os  gêneros  que  se  

               desenvolvem na órbita do romance, mas, generalizando, também  na  evolução do 

               pensamento artístico da humanidade. Parece-nos que  se pode  falar  francamente 

               de um pensamento artístico polifônico de tipo especial, que  ultrapassa os  limites 

               do gênero  romanesco.  

 

               É por esse motivo, que acreditamos na ocorrência da polifonia em outros gêneros 

discursivos, inclusive na crônica, objeto de nossa pesquisa. 
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3- MECANISMOS LINGÜÍSTICOS QUE CONSTROEM A POLIFONIA 

 

               De acordo com Martins (1989, p. 189) a enunciação é um ato de comunicação 

verbal, no qual um indivíduo tem como objetivo comunicar alguma coisa a uma ou mais 

pessoas. A enunciação faz surgir o enunciado, que é uma seqüência acabada de palavras 

de uma língua emitida por um falante, num determinado tempo e espaço. 

               Todo enunciado tem um autor e um destinatário e uma de suas características é 

que sempre vai estar endereçado a alguém, que corresponde a uma pessoa específica com a 

qual o falante mantém contato – membro da família, colega do trabalho, vizinho, etc – ou 

um grupo específico de um determinado campo da comunicação discursiva. Bakhtin (2003) 

observa que os enunciados possuem limites precisos, que são definidos pela alternância dos 

sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos falantes. Para Bakhtin (2003, p. 275) todo 

enunciado “possui um princípio e um fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de 

outros; depois do seu término, os enunciados responsivos de outros”. O locutor termina o 

seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão ativa e 

responsiva. No discurso de um indivíduo podemos encontrar um ou vários enunciados que 

podem ter sido introduzidos por intermédio do discurso relatado, ironia, paródia, 

provérbios, glosas do locutor, etc. 

               

3.1- Discurso direto 

 

               O discurso direto é considerado um dos recursos lingüísticos mais utilizados para 

citar a fala de outra pessoa. O locutor reproduz com a máxima fidelidade o enunciado de 

outrem, conservando as possíveis marcas de subjetividade expressas por meio das 

interjeições, exclamações, ordens, desejos, etc. Diz-se que o discurso direto escrito é 

objetivo porque cita com fidelidade as próprias palavras do falante. (Martins, 1989, p. 

196). No entanto, salienta a autora que, quando o produtor de um texto seleciona e reproduz 
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um trecho de discurso alheio, tal transcrição ganha um aspecto diferente já que está 

separada do seu contexto original. Para Maingueneau (2005), o produtor do texto utiliza o 

discurso direto para marcar a fronteira entre o seu enunciado e o enunciado que foi citado, 

podendo por vezes evidenciar, autenticidade, objetividade, seriedade, adesão ou rejeição 

sobre o que foi dito. Ainda segundo esse autor, somente às vezes o discurso  direto  

representa exatamente da mesma forma as palavras do enunciador citado. Salienta 

Maingueneau (2005, p. 140-141):  

 

               Na  verdade, o  discurso  direto  não relata  necessariamente  falas  pronunciadas  

               efetivamente; pode-se  tratar  de  uma  enunciação  sonhada, de  uma  enunciação 

               futura,  ordenada  etc. [...]  O DD  não  pode, então,  ser  objetivo: por  mais   que  

               seja fiel, o discurso direto é sempre apenas um fragmento de  texto  submetido  ao   

               enunciador do discurso citante, que dispõe de múltiplos  meios  para  lhe  dar  um   

               enfoque pessoal.  

  

               Martins (1989) aponta algumas características do discurso direto: 

a) O enunciado citado é introduzido por um verbo de elocução também denominado 

verbo de dizer, dicendi, elocutivo ou locutório, que pode aparecer antes, no meio ou depois 

da fala mencionada; 

b) O enunciado citado é colocado explicitamente separado da fala do narrador pelo 

itálico e pelos sinais gráficos das aspas, dois pontos e travessão; 

 

3.2- Discurso indireto 

 

               No discurso indireto o locutor reproduz de forma indireta o enunciado de outra 

pessoa. Em outros termos, o narrador descreve com suas próprias palavras a fala de outrem, 

eliminando as possíveis marcas de subjetividade como exclamação, interrogação, 
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interjeição, vocativo, etc., como também os sinais de pontuação: travessão, dois pontos, 

aspas. No entanto, Martins (1989, 195) assegura que em alguns casos desse tipo de 

discurso, o produtor do texto poderá introduzir algumas dessas marcas com o objetivo de 

mostrar fidelidade, seja para dar ênfase ao que foi dito, seja por ironia ou dúvida do 

citador. 

               Savioli e Fiorin (2004, p. 45) descrevem algumas características do discurso 

indireto: 

a) O enunciado citado é introduzido por um verbo de elocução; 

b) O enunciado citado forma uma oração subordinada substantiva objetiva direta do 

verbo de elocução, e é separada do discurso do narrador pela conjunção que ou se; 

 

               Segundo Bakhtin (2004, p. 150), no discurso indireto [...] a língua elabora meios 

mais sutis e mais versáteis para permitir ao autor infiltrar suas réplicas e seus comentários 

no discurso de outrem. [...] Sua tendência é atenuar os contornos exteriores nítidos da 

palavra de outrem.               

               Assinala Bakhtin (2004) que o discurso indireto pode assumir dois aspectos: 

a) Discurso indireto analisador do conteúdo: nesse tipo de discurso o narrador 

descreve apenas o conteúdo do enunciado alheio, suscitando um “efeito de sentido 

de objetividade analítica” (Savioli e Fiorin, 2004, p. 48). Transmite-se o sentido 

objetivo do enunciado citado.  

b) Discurso indireto analisador da expressão: aqui o narrador salienta não o conteúdo, 

mas incorpora o estilo do discurso de outrem analisando suas palavras, o jeito de 

falar do outro, que aparecem entre aspas.  

               A partir do momento que o narrador introduz o discurso indireto no seu 

enunciado, ele pode propositalmente [...] apagar as fronteiras do discurso citado, a fim de 

colori-lo com as suas entoações, o seu humor, a sua ironia, o seu ódio, com o seu 

encantamento ou seu desprezo. (Bakhtin, 2004, p. 150).              
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3.3- Glosas do locutor 

 

               Há diversas maneiras de identificar num texto diferentes vozes discursivas que 

não seja a do narrador/locutor. De acordo com Savioli e Fiorin (2004), uma das formas de 

detectar essas vozes alheias são as glosas do locutor, o que ocorre quando o locutor se 

propõe a explicar ou comentar o seu próprio dizer no discurso, com o objetivo de 

evidenciar palavras ou expressões que não lhe pertencem. As glosas são expressas no texto 

por intermédio dos sinais gráficos – aspas, reticências, parênteses e travessão duplo – e por 

algumas marcas discursivas. 

               As glosas são divididas em diversas categorias, mas somente as relacionadas a 

seguir manifestam a voz de outrem no discurso, como por exemplo: como diz x, para usar 

as palavras de x, para falar como x, etc. Cada glosa é um debate com as palavras, 

mostrando que elas podem dar margem a duas interpretações, manifestar dois pontos de 

vista, revelar duas vozes. (Savioli & Fiorin, 2004, p. 50).                

 

3.4- Paródia 

 

               Como já afirmamos, existe polifonia quando num texto é possível detectar as 

várias vozes que o constituem, e as diferentes posturas ideológicas que elas veiculam. 

Tendo em vista que na paródia temos a presença de duas vozes contraditórias, a do texto 

fonte, que está sendo parodiado, e a do texto recriado, iremos considerar esse fenômeno 

lingüístico como uma manifestação da polifonia, por apresentar duas vozes que expressam 

perspectivas parcial ou totalmente diferentes sobre um determinado assunto.    

               De acordo com Sant’Anna (2003), a paródia não é um fenômeno novo e permeia 

toda arte do nosso século.O termo paródia apareceu em meados do século XVII; todavia, 

alguns pesquisadores afirmam que Aristóteles já havia feito menção a esse termo na sua  
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Poética, atribuindo a origem da paródia, como arte, a Hegemenon de Thaso no século V 

a.C. 

               Segundo Hutcheon (1985), algum tempo atrás, vários escritores rejeitaram a 

paródia por considerarem esse fenômeno inimigo da criatividade e originalidade; por isso a 

consideraram um gênero menor. A paródia foi reprimida pela estética romântica que 

apreciava o gênio, o novo, a individualidade, rejeitando formas que, como a paródia, 

representavam uma tentativa de arte “parasitária”. Para Hutcheon (1985, p.13),  a paródia é 

uma das formas mais importantes da moderna auto-reflexividade; é uma forma de discurso 

interartístico. A paródia ativa textos do passado, isto é, textos pertencentes a outra 

comunidade discursiva e atribui-lhes um sentido novo; mas para que o leitor perceba essa 

transformação é necessário que esses textos também façam parte da memória discursiva 

dele, para que assim ele possa descodificar a mensagem do discurso parodiado. 

               É impossível estudar a paródia e não rever o conceito que Bakhtin teceu sobre 

esse fenômeno. No entanto, é importante lembrar, como afirma Sant’Anna (2003), que anos 

antes de Bakhtin, Iuri Tynianov já tinha desenvolvido um trabalho sobre a paródia e que, 

curiosamente, nunca foi citado pelo teórico russo em sua obra Problemas da poética de 

Dostoievski, na qual ele trata desse tema. Bakhtin define a paródia como segue: 

 

 

                [...]  Aqui   também  [na  paródia],   como   na   estilização,   o   autor    emprega 

                a  fala  de   um   outro;  mas,  em  oposição  à  estilização,  se   introduz   naquela  

               outra  fala  uma  intenção  que  se  opõe  diretamente  à  original. A  segunda voz,  

               depois de se ter alojado na outra fala, entra em antagonismo com  a  voz  original  

               que a recebeu, forçando-a a servir a fins diretamente opostos. A fala  transforma- 

               se num campo de batalha para interações contrárias. Assim, a fusão de vozes, que 

               é possível na estilização ou no relato do narrador [...], não é possível na paródia;  

               as vozes na paródia não são apenas distintas e emitidas de  uma  para  outra, mas  
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               se colocam, de igual modo, antagonisticamente1.  (Bakhtin apud Sant’Anna, 

2003, 

               p. 14). 

 

               Bakhtin identifica a paródia como um discurso de direção dupla; as vozes [...] não 

são apenas distintas e emitidas de uma para outra, mas se colocam, de igual modo, 

antagonisticamente. Embora concordemos com essa definição, não nos deteremos apenas 

nessa perspectiva, muito menos no conceito estreito dicionárico do termo paródia: “1. 

Imitação cômica de uma composição literária. 2. Imitação burlesca”. (Ferreira, 2006). Na 

tentativa de ampliar o conceito desse termo, adotaremos a definição de paródia de 

Hutcheon (1985, p.28) por achá-la mais abrangente e completa como veremos no trecho a 

seguir: [...] a paródia pode, obviamente, ser toda uma série de coisas. Pode ser uma crítica 

séria, não necessariamente ao texto parodiado; pode ser uma alegre e genial zombaria de 

formas codificáveis. O seu âmbito intencional vai da admiração respeitosa ao ridículo 

mordaz. 

               É tendo como suporte teórico esses conceitos de paródia, que inevitavelmente 

implica a presença de vozes num discurso, seja para ironizar, criticar, elogiar, etc, que 

consideraremos o discurso parodiado como uma manifestação do fenômeno polifônico. 

 

3.5- Ironia 

  

               De acordo com Maingueneau (2005), a ironia é um tipo de discurso em que o 

enunciador subverte sua própria enunciação. O discurso irônico tem a característica de 

desqualificar a si mesmo, ou seja, de negar o que está sendo proferido. Assim, num 

enunciado irônico o locutor diz ou escreve uma coisa para significar outra. 

                                                 
1 O texto Paródia e estilização, no qual M. Bakhtin define o conceito de paródia está na revista Change. Paris, 
n. 2, s. d. , à qual não tivemos acesso. 
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               O discurso irônico é por natureza ambíguo, isto é, suscetível de ter dois sentidos,  

duas ou mais interpretações. Apesar de possuir uma aparente simplicidade, nem sempre é 

tão fácil identificá-lo. Se for um pronunciamento oral, a entonação do enunciador indicará 

ao ouvinte se é um caso ou não de um enunciado irônico. Se for um pronunciamento 

escrito, algumas marcas lingüísticas como reticências, palavras enfáticas, etc, indicam que 

se trata de um discurso irônico.  

               Kerbrat-Orecchioni (apud Brait, 1996, p. 61-62) faz referência a dois tipos de 

ironia: 

a) Ironia referencial: ocorre quando detectamos uma contradição entre dois fatos 

simultâneos. Aqui se tem dois actantes em relação dual, sendo o primeiro (A1) o 

suporte da ironia (uma situação, uma atitude comportamental) e o segundo (A2) o 

observador que percebe como ironia essa atitude ou esse comportamento.  

b) Ironia verbal: quando existe uma contradição entre dois níveis semânticos ligados a 

uma mesma seqüência significante. Esse tipo de ironia é constituído por um trio 

actancial: o locutor (A1) que dirige um certo discurso irônico para um receptor 

(A2), para caçoar de um terceiro (A3) que é o alvo da ironia. 

 

               Tratando esse tema sob a luz do pensamento de Bakhtin, Castro (2005, p. 120) 

afirma que podemos considerar a ironia um discurso bivocal. Nela, a palavra tem duplo 

sentido: volta-se para o objeto do discurso como palavra comum e para um outro discurso. 

O enunciado irônico implica a presença de mais de uma voz no discurso com pontos de 

vista contraditórios, por isso o consideraremos como uma manifestação do fenômeno 

polifônico. 
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4- O GÊNERO CRÔNICA 

 

               O emprego da língua realiza-se por meio de enunciados orais e escritos, 

pronunciados pelos falantes de qualquer campo da atividade humana. Segundo Bakhtin 

(2003), esses enunciados revelam as condições e os objetivos de cada campo por meio de 

seu conteúdo (temático), pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, e por meio de sua construção 

composicional. Esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional – estão sempre encadeados no todo do enunciado e são determinados pela 

especificidade de um dado campo da comunicação.  

               No contexto em que vai  ser  analisado  o  gênero  crônica,  devemos    considerar 

algumas pesquisas acerca dos gêneros textuais que têm como suporte teórico os estudos de 

Bakhtin (2003, p.262) para quem: Cada enunciado particular é individual, mas cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais denominamos gêneros do discurso. 

               Podemos dizer que os gêneros são fenômenos comunicativos que fazem parte do 

nosso cotidiano, revelando os fatos históricos e culturais, os costumes de uma determinada 

sociedade e cumprindo funções sociais como informar, persuadir, denunciar, etc. Os 

gêneros discursivos são extremamente heterogêneos, neles podemos incluir as réplicas do 

diálogo cotidiano, a carta, documentos oficiais, manifestações publicísticas e científicas, 

todos os gêneros literários, etc. 

               Bakhtin (2003, p.263-264) distingue os gêneros discursivos em primários e 

secundários: 

 

               Os  gêneros  discursivos  secundários (complexos – romances  dramas,  pesquisas 

               científicas de  toda  espécie, os  grandes  gêneros  publicísticos, etc.)  surgem  nas 

               condições   de   um   convívio   cultural   mais   complexo  e  relativamente   muito 
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               desenvolvido  e  organizado (predominantemente  o escrito) – artístico, científico, 

               sóciopolítico, etc. No processo de sua  formação  eles  incorporam  e  reelaboram 

               diversos   gêneros   primários   (simples),  que  se   formaram   nas  condições   da 

               comunicação discursiva imediata. 

 

               Ao pesquisar qualquer aspecto lingüístico – gramatical, léxico-semântico, 

estilístico, etc. - entra-se em contato com enunciados orais e escritos que estão relacionados 

com diversas áreas da atividade humana e da comunicação – cartas, documentos, diversos 

gêneros literários, científicos, réplicas do diálogo cotidiano, etc. - de onde os pesquisadores 

extraem e esgotam os dados lingüísticos de que precisam.  

               Falamos por meio de gêneros discursivos e na maioria das vezes nem percebemos 

esse fato, devido a eles serem fenômenos intrínsecos aos enunciados. A vontade discursiva 

do falante se realiza na escolha de um determinado gênero textual; o sujeito vai moldar o 

seu discurso e aplicá-lo ao gênero escolhido no momento da comunicação discursiva com o 

intuito de alcançar seus objetivos. Por essa razão, podemos afirmar que essa escolha 

lingüística e de gênero textual, não é aleatória, mas fundamentada no contexto social e 

situacional do falante e nos seus propósitos comunicativos. Ressalta Bakhtin (2003, p.282) : 

Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos 

enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas do todo.  

               Todo enunciado revela as particularidades de  quem  o  elaborou, ou  seja, o  estilo 

individual de quem o criou. Porém, nem todos os gêneros discursivos, como os documentos 

padronizados, oferecem condições favoráveis para a realização de estilos individuais do 

falante. Os estilos de linguagem sofrem mudanças históricas que estão permanentemente 

relacionadas com as mudanças dos gêneros do discurso. Para uma melhor compreensão 

dessas mudanças estilísticas, é necessário que se faça um estudo pormenorizado da história 

dos gêneros discursivos, por eles revelarem de modo preciso as mudanças que ocorrem 

numa sociedade. Contudo, não nos deteremos nesse tipo de estudo por não ser essa a 

finalidade da pesquisa em questão.  
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               Em Estética da criação verbal, afirma Bakhtin (2003, p.268): Os enunciados e 

seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de transmissão entre a história da 

sociedade e a história da linguagem. Sendo assim, o estudo dos gêneros textuais, em  

especial  a crônica, contribui certamente para o desenvolvimento desse projeto, já que 

vamos analisar o fenômeno polifônico nesse gênero, que como outro qualquer, possui 

função sócio-comunicativa e interage no meio social. 

               Sendo a crônica um gênero jornalístico e literário, com certeza não é tarefa fácil 

conceituar um gênero tão ambíguo como esse. Primeiro, por ele ser híbrido e apresentar 

simultaneamente duas faces: a jornalística, que se constitui por meio de um texto conciso e 

efêmero; e a literária, em que esses textos têm quase sempre uma preocupação estética. 

Segundo, não só pelas transformações que a crônica sofreu no decorrer dos séculos, mas 

também por ela conter em sua estrutura, tipos textuais diferentes e uma variedade de 

assuntos que provocam uma certa confusão, e dificultam a sua definição por parte do leitor, 

do analista e até mesmo de certos cronistas, que a conceituam, cada um a seu modo, como 

observaremos logo a seguir. Decerto, a esse respeito caberia um estudo aprofundado, mas, 

nesta pesquisa, nós restringiremos as nossas observações à origem desse gênero discursivo, 

sua trajetória, transformações e características. 

               Cotejando a opinião de vários escritores, percebemos o quanto é flexível e 

diversificado o conceito do gênero em questão. 

 

               a) A   crônica   tanto   pode   ser  um   conto, como   um   poema   em   prosa,  um    

               pequeno ensaio,  como  as  três  coisas   simultaneamente.  Os  gêneros  literários    

               não se excluem: incluem-se [...]. (Portella apud Ferreira, 2005, p.19) 

 

               b) É preciso levar em conta o conceito  desse  gênero: a  palavra  vem  de  Crono,  

               tempo, mas  não é  apenas  ao  tempo  que  se  refere. A  crônica  se  dispersa  por  

               espaços,   pessoas,   circunstâncias,    episódios,    ideologias,   reflexões    várias,  

               significando a opinião de seu autor. (Assis Brasil apud Galvani, 2005, p. 24) 
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               c) Crônica é um texto a cavalo. Com um pé no estribo da literatura e outro no  do  

               jornalismo,  tem  conseguido  vencer  belas  provas  mesmo   correndo   em   pista 

               pesada. (Colassanti apud Galvani, 2005, p. 24) 

 

                

               Em Crônica jornalística: um gênero ambíguo de texto, Hartuique (2003) descreve 

a trajetória da crônica, que a partir do século XV possuía uma função histórico-narrativa e 

significava o relato da história de uma nação. Em Portugal, por exemplo, Fernão Lopes 

sobressaiu-se como um exímio cronista dessa época. No século XVI, assumindo uma 

função mais descritiva, esse gênero tinha por finalidade relatar as viagens expedicionárias, 

nas quais o cronista descrevia com a mais possível exatidão o continente explorado pelo seu 

governante. Temos assim, A carta de descobrimento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, 

uma crônica de valor documental considerada a certidão de nascimento do nosso país. No 

século XIX, a crônica toma a feição do folhetim, texto que aborda os mais variados 

assuntos, localizado no rodapé do jornal, com o objetivo de entreter o leitor durante a 

leitura do jornal. E no século XX, o gênero crônica é um texto que abarca diferentes 

assuntos – políticos, esportivos, econômicos, literários, etc – localizado em jornais ou 

revistas, podendo posteriormente ser transportada para o livro, perdendo sua característica 

de transitoriedade, mesmo sem aceitação de alguns críticos, como veremos ainda nesse 

capítulo 

               Por fim, depois dessa trajetória através dos séculos, a crônica recebe entre outras a 

seguinte definição nos dias atuais: um gênero de texto que aborda os mais diferenciados 

assuntos. (Hartuique, 2003, p. 144).  

               A palavra crônica – do latim chronus – significava o relato de fatos no decorrer do 

tempo. No seu sentido primitivo, ou seja, a crônica da época dos colonizadores, como já 

observamos, caracterizava-se pelo relato em ordem cronológica dos acontecimentos  

históricos  daquele tempo. Ainda no final do século XIX, esse gênero preserva essa 

característica mais recebe um novo atributo: o caráter subjetivo nas narrativas do cronista e 

a variedade de suas temáticas: gastronomia, literatura, futebol, economia, política, história, 
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moda, cotidiano, enfim, tudo o que inspire o cronista no ato de escrever. Porém, de acordo 

com os estudos de Galvani (2005), não foi em todos os países que esse gênero sofreu 

transformações; na Espanha, por exemplo, ainda se preserva o conceito de crônica dos 

primeiros tempos: a de um relato histórico. Cardoso (1992, p.137) afirma que 

significativamente, nomeia-se crônica o texto leve, fluente e sintético, que forma o elo entre 

o passado (as linhagens medievais) e o presente (registro do instante, resgatado da 

voragem para a fama).  

               A crônica surgiu sem a pretensão de ser imortalizada, já que é filha do jornal, que 

tem a duração de apenas vinte e quatro horas. A esse respeito, observa Candido (1992, 

p.14): 

 

               Ela não foi feita originalmente  para o livro, mas  para  essa  publicação  efêmera 

               que se compra num dia e no  dia  seguinte  é  usada  para  embrulhar  um  par  de  

               sapatos ou forrar o chão da cozinha. [...] e  a  sua  perspectiva  não  é  a  dos  que 

               escrevem  do  alto  da  montanha, mas  do  simples  rés-do-chão. Por  isso  mesmo 

               consegue quase sem querer transformar a literatura em algo íntimo  com  relação 

               à vida de  cada  um, e  quando  passa  do  jornal  ao  livro, nós  verificamos  meio  

               espantados que a sua durabilidade pode ser maior do que ela própria pensava. 

 

               A crônica não nasceu concomitantemente com o jornal; seu surgimento ocorreu a 

partir do momento em que o jornal se tornou parte do cotidiano das pessoas e com uma 

grande tiragem de exemplares. Esse gênero originou-se do folhetim – espaço reservado no 

jornal para a publicação de diversos acontecimentos semanais: econômicos, políticos, 

culturais, como também dicas de beleza, receitas culinárias, anedotas, comentários sobre 

lançamento de livros, etc - que nasceu da influência da imprensa francesa. Candido (1992, 

p.15) explica: 

 

               Antes  de  ser  crônica  propriamente  dita  foi “folhetim”, ou seja,  um  artigo  de 

               rodapé sobre as questões  do  dia – política, sociais, artísticas, literárias. [...] Aos 
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               poucos o “folhetim” foi  encurtando  e  ganhando  certa  gratuidade, certo  ar  de  

               quem   está   escrevendo   à  toa,  sem  dar  muita    importância.  Depois,   entrou  

               francamente pelo tom ligeiro e encolheu de tamanho, até chegar ao que é hoje. 

 

               Na opinião de Sá (2002), no Brasil, a crônica surgiu quando Pero Vaz de Caminha 

escreveu uma carta a el-rei D. Manuel, descrevendo com arte, a paisagem da nova terra 

descoberta, os fatos simples do cotidiano e os costumes dos nativos que ali foram 

encontrados. Ainda segundo esse autor, essa carta é um texto de valor histórico por abrigar 

o relato de um cronista que registra pela primeira vez fatos fundamentais e circunstanciais 

de uma terra dantes desconhecida: a Terra de Vera Cruz. Sá (2002, p. 5-6) avalia que o 

texto de Caminha é criação de um cronista no melhor sentido literário do termo, pois ele 

recria com engenho e arte tudo o que ele registra no contato direto com os índios e seus 

costumes, naquele instante de confronto entre a cultura européia e a cultura primitiva. 

               A crônica contemporânea não possui a dimensão da carta de Caminha, mas 

preservou uma de suas características, que é o de registrar os momentos circunstanciais que 

ocorrem em determinada sociedade, desvendando para o público acontecimentos 

encobertos do cotidiano a partir da releitura do cronista. 

               Para Coutinho (1997), foi Francisco de Almeida Rosa o primeiro cronista 

brasileiro. Suas crônicas foram escritas a partir de 1852 até 1854, e impressas em jornais de 

grande circulação como o Jornal do Comércio e o Correio Mercantil, nos quais o autor 

tratava dos assuntos políticos da época, tema recorrente nesse gênero. Logo após a saída do 

cronista Almeida Rosa, entrou para substituí-lo na redação desses jornais José de Alencar, 

exímio cronista, e Manuel Antônio Almeida. 

               Como já referimos anteriormente, a crônica derivou-se do folhetim que ficava 

localizado no rodapé da página do jornal, onde eram tratados diferentes tipos de assuntos. 

Posteriormente o folhetim foi transformado numa sessão do jornal que abrigava diversos 

gêneros textuais, inclusive a crônica. Ferreira (2005, p. 66) chama a atenção para o fato de 

que mesmo antes de ocorrer essa separação, os diferentes gêneros já eram publicados no 
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mesmo espaço e parece-nos que isso legou à crônica a enorme dificuldade conceptual que 

identificamos em seus estudos. 

               A crônica foi um dos gêneros literários que mais se propagou no Rio de Janeiro 

do final do século XIX e início do século XX, cidade onde surgiram cronistas afamados 

como José de Alencar, João do Rio, Machado de Assis, Lima Barreto e outros. Por essa 

razão, alguns estudiosos afirmam que a crônica é um gênero tipicamente carioca. Apesar de 

ser considerada um gênero menor da literatura, a crônica, que tinha como suporte o jornal, 

alcançou uma dimensão como nenhum outro gênero e conquistou um representativo 

número de leitores. Os intelectuais desse período e todo aquele que desejava viver das 

letras, se valiam da crônica jornalística para expor suas perspectivas sobre os 

acontecimentos da sociedade fluminense.  

               De acordo com Neves (1992), as crônicas do período que vai de 1870 até 1920 

apresentavam geralmente conteúdos semelhantes: tinham como temática a cidade do Rio de 

Janeiro e sua representação para todo o país: as reformas como símbolo da prosperidade, as 

novas idéias advindas da Europa, o progresso, a civilização, saneamento, enfim, inúmeros 

temas que serviam de debates para os cronistas, uns dando-lhes conotação positiva; outros, 

negativa, de acordo com o ponto de vista de cada um. Como esclarece Neves (1992, p.87) : 

São distintas as lentes dos diversos cronistas na descrição desses tempos novos, mas para 

bem ou para mal são tempos reconhecidos.  

               A crônica segue o ritmo apressado da imprensa e utiliza uma linguagem breve e 

coloquial ao registrar o elemento circunstancial, propiciando com isso uma maior 

aproximação com o seu público. Sá (2002, p.11-12) também ressalta esse aspecto: 

 

               Os acontecimentos são extremamente rápidos, e o cronista  precisa  de  um  ritmo 

               ágil  para  poder acompanhá-los. Por  isso  a  sua  sintaxe  lembra  alguma  coisa 

               desestruturada,  solta,  mais  próxima  da  conversa  entre  dois  amigos   do   que 

               propriamente do texto escrito. Dessa forma, há uma proximidade  maior  entre  as  

               normas da língua escrita e da oralidade, sem que o narrador caia no equívoco  de 

               compor frases frouxas, sem a magicidade da  elaboração, pois  ele  não  perde  de  
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               vista o fato de que o real não é meramente copiado mas recriado. 

 

               Reconhecida como um gênero oscilante entre a literatura e o jornalismo, a crônica 

é o resultado da visão pessoal, da subjetividade do cronista, em descrever fatos do cotidiano 

de uma sociedade, para leitores inseridos nessa mesma sociedade. Às vezes as crônicas se 

encontram nas formas de cartas, breves contos ou poemas em prosa; enfim, tudo que 

informe, que persuada, que denuncie ao leitor os acontecimentos do dia-a-dia.  

               Tendo como suporte o jornal ou a revista, a crônica tem sempre um lugar 

reservado tanto nas páginas de um como nas da outra, o que facilita a aproximação do 

público por esses textos. O cronista procura manter uma conversa informal com seu leitor, 

informando-o sobre os fatos corriqueiros, sob a forma de crítica, denúncia ou mesmo pura 

informação, criando com isso uma maior proximidade com seu público. Ele recria a 

realidade de uma forma bem simples e peculiar, dando-lhe mais vida, acentuando o 

colorido que nela já existia.  

               O cronista escreve para um determinado público sabendo que de alguma forma 

suas palavras irão ressoar em seus ouvidos, extraindo a todo custo uma resposta – positiva 

ou negativa – ou o silêncio que posteriormente pode ser rompido. Certamente todo 

discurso, como afirma Bakhtin, provoca uma atitude responsiva em seus receptores, isto é, 

sempre haverá uma resposta ao que foi dito ou escrito, mesmo que seja tardia. 

               O gênero crônica é um escrito revelador vinculado a datas e situações suscitando 

reflexões sobre os fatos ocorridos. Possui valor sociológico por recompor momentos 

políticos e econômicos formadores de uma sociedade. A sua elaboração não é apenas 

conseqüência de um momento inspirador, requer do escritor perspicácia, pesquisa sobre os 

fatos, sobre o tema e a seleção de elementos lingüísticos que vão auxiliá-lo na sua 

argumentação. Observa Sá (2002, p. 56) que nada é escrito aleatoriamente, inclusive a 

crônica que tem por função aprofundar a notícia e deflagrar uma profunda visão das 

relações entre o fato e as pessoas, entre cada um de nós e o mundo em que vivemos e 

morremos, tornando a existência mais gratificante. Terminadas essas etapas, o texto já está 
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pronto para ser publicado em jornais ou revistas, para futuramente ser lançado em livros, 

garantindo assim a sua preservação. 

               Devido a sua simplicidade e brevidade, a crônica causa a impressão de que é um 

gênero de fácil elaboração. Mas ao contrário do que muitos pensam, a arte de compor uma 

crônica é uma luta do cronista contra o relógio; ele não dispõe, como o romancista, de 

tempo suficiente para elaborar o seu texto e colher as informações necessárias – em livros, 

jornais, revistas, nos meios de comunicação, na rua, etc. Ele está preso à urgência do jornal 

e tem que possuir um espírito ágil e criativo para se adequar a esse ritmo. Sá (2002, p. 76) 

explica que inevitavelmente todo escritor sofrerá a influência do seu meio e, na condição 

de prosador do cotidiano, retratará o cotidiano da cidade em que ele vive. É por isso que 

notamos que a crônica está mais voltada para registrar os acontecimentos da vida na cidade, 

e o cronista é tido como um escritor urbano, mas isso não significa que não possa abordar 

temáticas regionais.  

               A matéria prima da crônica é o cotidiano e os cronistas são vistos como 

narradores de seu tempo, já que descrevem com maestria os fatos diários. Mas há dias em 

que o cronista não se sente inspirado ou não encontra o assunto que sirva de tema para sua 

crônica, é uma situação aflitiva em que muitas vezes se encontra o escritor, como 

constatamos nas palavras esclarecedoras de Vinicius de Moraes (1968, p. 8), transcritas a 

seguir:  

 

               Coloque-se porém o leitor, o ingrato leitor, no papel do cronista. Dias há em que,  

               positivamente, a  crônica “não baixa”. O   cronista  levanta-se,  senta-se, lava  as  

               mãos, levanta-se de novo, chega à janela, dá uma telefonada a um amigo, põe um 

               disco na vitrola, relê crônicas passadas em busca de inspiração – e nada.Ele sabe 

               que o tempo está correndo, que a sua página tem uma hora certa para fechar. 

 

               Simon (2004, p.54) chama a atenção para o fato de que entre os cronistas e as 

instituições jornalísticas subsiste um acordo em que 
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               estão em jogo contratos, cláusulas, prazos que não devem ser confundidos  com  o  

               que rege o envolvimento de contistas e romancistas  com  as  editoras. Não  só  os  

               textos são mais curtos em extensão, em comparação com  um  livro  de  contos  ou  

               com um romance, mas também o tempo de que dispõe o escritor para  escrevê-los   

                e encaminhá-los.  

 

               Possuindo a crônica um caráter ambivalente, ou seja, que está entre a ficção e a 

realidade, requer do cronista atenção no momento da sua elaboração, pois se ele optar em 

escrever pelo viés da realidade deve tomar cuidado em não distorcer os acontecimentos 

ocorridos no seu meio social, para não comprometer o caráter histórico e documental que 

possui a crônica. Outra atitude do cronista que precede o momento de escrever o texto é a 

busca e a pesquisa sobre o tema a ser abordado na crônica. 

               Ao elaborar uma crônica, o escritor tem que ter em mente a transitoriedade do seu 

texto, uma vez que tem como suporte o jornal, de vida curta e passageira. No entanto, 

quando transportada para o livro, à crônica perde seu caráter efêmero e ganha um caráter 

duradouro. Indaga Coutinho (1997, p. 135) se a crônica não será antes um gênero anfíbio 

que tanto pode viver na coluna de um jornal como na página de um livro? Certamente que 

sim. Todavia, nem todos os críticos pensam dessa forma; por exemplo, o ponto de vista de 

Coutinho (1997) não coincide com o de Moisés (1982) que afirma que ao entrar para o 

livro, a crônica perde suas características e provoca a monotonia, preferindo esse autor a 

permanência desse gênero no jornal.  

               Simon (2004) estudou a trajetória da crônica que nasce no jornal e muitas vezes se 

eterniza no livro, cotejando a opinião de vários críticos – Coutinho (1997), Portella (1958), 

Candido (1992) – que se posicionam favoravelmente quanto ao novo espaço (o livro) 

ocupado pela crônica. Entendemos que devido à riqueza conteudística da crônica, nada 

mais justo e pertinente do que a inclusão desses textos em livros. Com certeza, esse gênero 

textual já conquistou um público específico, se assim não fosse não haveria a busca, por 

parte das editoras, em publicar livros de crônicas. 
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               Em A crônica: problemáticas em torno de um gênero, Ferreira (2005) realizou 

uma pesquisa sobre a crônica em livros de literatura especializada e em livros didáticos, e 

descobriu vinte e três subclassificações para esse gênero – crônica descritiva, narrativa, 

narrativo-descritiva, metalinguística, lírica, reflexiva, dissertativa, humorística, teatral, 

mundana, visual, metafísica, poema-em-prosa, crônica comentário, crônica informação, 

filosófica, esportiva, policial, política, jornalística, conto, ensaio e poema. A autora chegou 

à conclusão de que essas subclassificações, feitas por diversos escritores, eram realizadas 

de modo confuso, indeterminado e muitas vezes, na maioria dos livros didáticos, sem 

fundamentação teórica.  

               Ainda nessa obra, Ferreira (2005) analisa os tipos textuais mais recorrentes na 

crônica, e conclui que os tipos de textos narrativos (52%) e dissertativos (46%) 

predominam na constituição do gênero crônica. 

               Por ser elaborada num estilo coloquial, a crônica apresenta em sua composição 

marcas típicas da oralidade, a saber, o uso de perguntas, de ditados e construções populares, 

etc, as quais estabelecem maior interação e proximidade entre locutor e interlocutor. Na 

verdade, dependendo do gênero discursivo, a inclusão de características de um texto oral 

num texto escrito ocorre com freqüência, já que existem, de acordo com Koch (2005), 

textos escritos mais próximos da fala, como o bilhete, a carta, e textos falados que se 

aproximam da  escrita formal, como por exemplo as conferências, etc, e também textos de 

composição mista, como o gênero crônica, por exemplo. Na opinião de Andrade (2005, p. 

315), a crônica estabelece vínculos com a conversação cotidiana, que lhe confere marcas 

de oralidade, evidenciados tantos nos elementos verbais, como nos não-verbais que 

envolvem a situação discursiva por ela simulada. 

               Um dos procedimentos que causa proximidade e interação entre escritor e leitor, é 

quando o cronista revela gradativamente mediante as crônicas, parte de sua intimidade, 

como se o público fosse um amigo próximo a quem ele pudesse revelar algum segredo. 

Outro recurso que vai tecendo essa proximidade é a menção, em uma crônica, a outra já 

publicada, criando uma continuidade, como se autor e leitores fossem vizinhos com hora e 

local marcados para um bate-papo. (Ferreira, 2005, p. 121). 
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               Veremos a seguir algumas características apontadas por diversos autores sobre o 

gênero crônica: 

a) apresentação dos fatos do dia-a-dia; 

b) concisão textual;  

c) linguagem simples; 

d) relação de interação entre autor e leitor; 

e) vínculo com a imprensa; 

f) situa-se entre a ficção e a realidade; 

g) gênero flexível; 

               Fora os itens a), d) , e) e g) é relevante atentarmos para o fato de que nem todas as 

crônicas apresentam todas essas características, dependendo do estilo do autor pode 

aparecer nesse tipo de texto uma ou outra das características citadas. 

               As reflexões apresentadas nesse capítulo vêm corroborar o fato de que a crônica 

tem função sócio-comunicativa por interagir no meio social. A exposição de conceitos, 

transformações e características referentes ao gênero crônica que até aqui estudamos foram 

necessárias para uma melhor compreensão desse gênero discursivo. 
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5- LIMA BARRETO, O CRONISTA. 

 

               Nesse capítulo, temos por objetivo tecer comentários sobre o cronista Lima 

Barreto e sobre o contexto histórico e social da Primeira República, época em que viveu o 

escritor. Para compreendermos o seu significado no quadro literário brasileiro, é necessário 

retomarmos alguns fatos importantes que marcaram as últimas décadas do século XIX e as 

primeiras do século XX, pois só assim alcançaremos uma melhor compreensão dos escritos 

desse autor. 

               Classificado como autor Pré-Modernista, Lima Barreto foi uma das figuras de 

maior relevo desse período que antecede o Modernismo. Infelizmente, [...] para a crítica 

especializada, a condição do homem parece ter subjugado a do escritor. Fato este que – 

pela intensidade – lança algumas marcas até o dia de hoje. (Nolasco-Freire, 2005, p. 21). 

Em outros termos, os críticos da época não puderam ou não quiseram perceber a ilustre 

figura que despontava com o nascimento de uma obra inovadora, que tinha por propósito 

denunciar por meio de uma linguagem simples e objetiva, as mazelas da sociedade 

brasileira, nunca antes examinada tão profundamente por outros escritores. 

               Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 1881. Pertenceu a uma família de 

origem humilde, era mulato, o que lhe acarretou uma série de sofrimentos devido ao 

preconceito das pessoas. Ele nasceu na última década de um Império em decadência com 

sérios problemas políticos e sociais, num país preste a extinguir o sistema escravocrata e 

monárquico. Barbosa (1987, p.18) aponta alguns fatores que contribuíram para acelerar 

esse processo histórico-social: o desacordo dos Liberais e o Manifesto Republicano, as leis 

emancipacionistas, a questão entre os bispos, o Estado e a Maçonaria, agravados pela 

crise mundial de 1875, com funda repercussão na virada econômica e financeira do país. 

Em meio a essa crise social, D. Pedro II, já de idade avançada e doente, não tinha forças 

para lutar contra os problemas que assolavam o Terceiro Reinado que posteriormente seria 

da princesa Isabel, principal responsável pela Lei do Ventre Livre (1871) e pela Lei Áurea 

(1888).  
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               Lima Barreto tinha apenas sete anos quando assistiu com o pai à comemoração 

popular da Lei Áurea, que coincidentemente foi sancionada no dia de seu aniversário. No 

entanto, apesar da escravidão ter acabado oficialmente, esse autor sempre sentiu na pele a 

discriminação das pessoas, já que a chama do preconceito ainda continuava acesa na mente 

de muitos. Desde cedo sofreu privações, sua família atravessava crises financeiras e 

necessidades de diversos tipos: dívidas, falta de alimentos, de dinheiro, etc. Perdeu a mãe 

quando tinha apenas 6 anos. Seu padrinho, Ouro Preto, custeou seus estudos no Liceu 

popular Niteroiense e aos 15 anos entrou na escola politécnica, mas não se formou por ter 

sido reprovado várias vezes na mesma disciplina. Assim como o pai, também desistiu de 

ser doutor. Ingressou no serviço público, nomeado por concurso, como, amanuense do 

ministério da guerra em 1903, conciliando com esse tipo de ofício a função de escritor e 

jornalista, atividade comum aos literatos daquela época. 

               Autodidata, seu pensamento foi influenciado por Darwin, Spencer, Taine, 

Dostoievski, Cervantes, Balzac, Tolstoi e outros autores. Fundou em 1907 a revista Floreal, 

que não passou de quatro edições, com a ajuda de alguns jovens de inclinação libertária. 

Tentou fazer parte do ambiente literário, procurando integrar-se a instituições acadêmicas, 

como a Academia dos novos e a Sociedade dos Homens de Letras, mas foi rejeitado. 

               O princípio do século XX foi marcado por inúmeros acontecimentos que 

repercutiram de modo direto ou indireto no mundo todo, inclusive na Europa, que, por um 

lado, testemunhava maravilhada as descobertas e o progresso científico-tecnológico, e por 

outro, as tensões sociais, a guerra mundial e a revolta comunista. É  nesse quadro  

conturbado que surge a arte moderna, um dos movimentos artísticos que causou grandes 

transformações na literatura. Os escritores modernistas rompiam com o passado e 

reivindicavam liberdade de criação e expressão artística. As evoluções científicas e 

tecnológicas provocavam nas pessoas um sentimento de prosperidade social; as invenções 

como o carro, o telefone, a lâmpada elétrica, o cinema, o avião, colaboraram para testificar 

a criatividade e o poder de invenção da mente humana. Todos essas invenções suscitam um 

amplo entusiasmo que tende a caracterizar a Belle Époque ou Século das luzes.  
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               Todavia, apesar desse otimismo gerado pelas descobertas e invenções, a 

população também enfrentava as tensões sociais que antecederam a I Guerra Mundial. E 

assim, com a eclosão da I Guerra elimina-se gradativamente a supremacia política européia, 

assumindo então o controle os Estados Unidos. Toda essa situação provocou uma crise 

econômica no Brasil e em toda a América Latina. 

               No Brasil, especificamente em São Paulo, temos a hegemonia da política café-

com-leite, que se traduz no revezamento no poder dos senhores do café e dos senhores do 

gado, em Minas Gerais. São Paulo e Rio de Janeiro são alvo das reformas urbanas do 

governo, que, de certa forma, intencionava acompanhar os avanços de outras civilizações. 

As elites tentam manter seus padrões às custas de privilégios sociais, enquanto  a classe 

média requer a participação nas decisões políticas e econômicas do país. São Paulo e Rio de 

janeiro são as cidades que melhor representavam o Brasil nos séculos XIX e XX, sendo 

consideradas verdadeiros centros de moda, centros políticos e econômicos do país. 

               Segundo Sevcenko (2003), possuindo formação positivista, Lima Barreto 

acompanhou a propagação do comtismo no Brasil, sendo influenciado diretamente pelos 

sermões de Teixeira Mendes, da Igreja Positivista do Brasil. O aprendizado dessa doutrina 

se reflete em muitas das suas obras como também nos seus princípios políticos e culturais. 

Adotando apenas as idéias gerais positivistas, Lima desprezava o cientificismo exagerado 

trazido por essa doutrina, e rejeitava, por exemplo, o modelo de ensino superior comtista, 

por este ter como objetivo a formação de uma elite com competências suficientes para 

assumir cargos excepcionais no país. Daí se explica porque esse escritor era contra as 

instituições de ensino superior, pois elas tinham em vista somente a formação de um 

restrito grupo abastado da sociedade, que assumiria posteriormente privilégios concedidos 

pelo grupo governamental, ficando de fora a população em geral. Lima Barreto também 

estava voltado para a crença humanitarista que visava o crescimento conjunto da 

humanidade por meio da solidariedade entre os homens, independentemente de classe 

étnica e social. 

               A harmonia que se estabelecia entre essas vertentes culturais começava a ser 

fragilizada pelo crescimento do movimento capitalista que incentivava a competição para a 
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obtenção de lucro, ao contrário dessas doutrinas universalistas, que estimulavam a paz 

coletiva e a solidariedade entre os homens. Como conseqüência dessas contradições, os 

escritores sentem-se no dever de construir [...] uma crítica desabrida e contumaz, contra os 

efeitos, a seu ver nocivos, da intensificação sem precedentes da atividade mercantil no 

país, em seguida à República e ao Encilhamento. (Sevcenko, 2003, p.143) 

               Sevcenko (2003) explica, que esse momento histórico foi responsável pelas 

tensões sociais que se estabeleceram no meio da sociedade brasileira, e Lima Barreto, como 

também seu contemporâneo Euclides da Cunha, apesar de nunca terem se encontrado frente 

a frente e de freqüentarem pontos literários diferentes, este, a famosa Livraria Garnier e 

aquele, a confeitaria Colombo, partilhavam do pensamento de que era preciso reprimir e 

acabar com esses planos políticos, econômicos e sociais que prejudicavam a vida da 

sociedade estimulando uma competição compulsória que causava desarmonia e 

desumanização entre a população. 

               Devido aos acontecimentos históricos que estavam vivendo, tanto Lima Barreto 

como Euclides da Cunha, rejeitaram o tema lírico amoroso em suas obras, preferindo temas 

sociais para seus escritos como prova de simpatia às doutrinas universais. Por  esse  motivo,  

assinala Sevcenko (2003, p.145), é que notamos em suas obras o  

 

               [...] empenho em forçar as elites a executar um meio-giro sobre os próprios pés  e  

               voltar o seu olhar do Atlântico para o interior da nação, quer seja para  o  sertão, 

               para o subúrbio ou para o seu semelhante nativo, mas de qualquer forma  para  o 

               Brasil, e não para a Europa.  

 

               Lima detestava a obsessão da elite em querer representar o Brasil para outros 

países estrangeiros como um país constituído somente de brancos e expressava livremente 

sua indignação contra o cosmopolitismo impregnado nas elites brasileiras, que trazia não 

apenas como conseqüência o descaso para com a pátria, mas também o desrespeito, por 

parte dos estrangeiros que aqui habitavam, pela população negra e indígena. O 
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cosmopolitismo não contribuía para a convivência e a valorização do grupo étnico 

formador do país. 

               Segundo Coutinho (1974), as mudanças sociais no Brasil eram feitas apenas por 

meio das forças superiores governamentais sem a participação do povo. A partir daí, 

adotou-se o pensamento de que as decisões na sociedade só podiam ser tomadas por um 

resumido grupo de pessoas, a saber, os políticos e as elites, o que representava a exclusão 

da camada popular. Esse tipo de pensamento se infiltrou no meio da população brasileira, 

dificultando ainda mais as pessoas a adquirirem uma consciência democrática, inclusive os 

intelectuais, que se mantinham afastados da realidade e nada faziam para influenciar 

positivamente nas alterações sociais. Coutinho (1974, p. 4) em Realismo e Anti-Realismo 

na literatura brasileira explica melhor as afirmações acima:  

 

               [...] num período em que predominava uma  radical  separação  de  classes  e  em  

               que o trabalho permanecia  sob  o  estigma  da  condição  servil, os  intelectuais –  

               oriundos quase  sempre  da  classe  média – utilizavam  a  cultura  como  meio  de 

               diferenciação, de prestígio e elevação social, acentuando assim o  seu  isolamento 

               com relação à concreta realidade nacional popular.  

 

               Ainda segundo esse autor, outro fato que contribuiu para esse isolamento é que 

grande parte dos intelectuais mantinham vínculo empregatício no Estado para poderem se 

manter, o que acarretava um posicionamento de parcialidade desse grupo em relação ao 

governo. Do período romântico até o concretismo, esse tipo de pensamento influenciou 

grande parte dos intelectuais brasileiros, tendo, é claro, suas exceções, como Castro Alves, 

considerado o poeta dos abolicionistas por suas obras críticas ao sistema escravagista da 

época, nas quais o poeta proclama os ideais da liberdade, comprovando que não foi um 

autor alheio aos fatos históricos e sociais de sua época. Outro escritor que podemos afirmar 

que não foi omisso à realidade de seu tempo foi Machado de Assis. Por meio de suas obras 

percebemos a crítica mordaz que ele faz à sociedade brasileira, o que comprova [...] que 

longe de ser um escritor alheio à realidade política e aos problemas sociais, foi Machado 
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de Assis observador atento e arguto da sociedade brasileira, atitude que se reflete nos seus 

escritos, principalmente nos chamados romances de segunda fase. (Sá, 2005, p.139).  

               Com a queda da Monarquia e o estabelecimento da República, tornaram-se mais 

notórias as diferenças sociais. A abolição da escravatura trouxe como efeito o surgimento 

de uma das classes sociais mais baixas da sociedade. O movimento republicano não 

conseguia mais esconder uma superficial estabilidade social, e Lima não estando alheio a 

todos esses acontecimentos, revelou em suas obras não ser nem monarquista nem 

republicano. Era chegado o momento de acabar com as formas implícitas de acusações ao 

governo; era chegada a hora de expor abertamente, sem sutilezas, a situação real do Brasil, 

que consistia em privilegiar os abastados e esmagar os desfavorecidos. É nesse contexto 

social que surge a literatura militante de Lima Barreto.  

               Lima surge na literatura brasileira num momento em que se intencionava  

recapitular alguns posicionamentos com o objetivo de mudanças da realidade social. Em 

outras palavras, como explica Prado (1989, p.14): [...] seus escritos despontam num 

período marcado pelo confronto entre a emergência de um novo estilo e as imposições 

concretas de uma realidade que não podia mais ser vista a partir da época da ótica dos 

velhos modelos. 

               Na Academia imperava o preconceito lingüístico e muitos escritores como João 

Ribeiro e Coelho Neto abominavam o registro da linguagem cotidiana nos escritos da 

imprensa, especialmente nas crônicas, com a justificativa de que esses relatos informais 

corrompiam, depreciavam a língua. A imprensa começou então a ser vista, nesse período, 

como uma ameaça ao desenvolvimento e avanço da literatura brasileira. 

               Funcionando no Brasil somente a partir do século XIX, a imprensa, para se ajustar 

ao modelo capitalista, sofreu diversas modificações e se modernizou.De peso fundamental 

não só na sociedade brasileira, a imprensa tornava públicas e acessíveis tanto as notícias 

nacionais como as internacionais, e ainda por cima proporcionava conhecimentos e debate 

na sociedade da época.  
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               O fato de fazer parte do corpo da redação carioca não foi nem de longe motivo 

suficiente para impedir que Lima criticasse abertamente a imprensa brasileira. Sevcenko 

(2003), afirma que os motivos que suscitavam essas críticas era o envolvimento da 

imprensa, com exceção do Jornal do Comércio, em operações ilegais com os políticos e 

indivíduos abastados. Tendo um funcionamento regularizado, essas empresas já mantinham 

máquinas e funcionários para um bom funcionamento, mas o que lhes faltava era a 

assiduidade de vendas garantidas para um grande público, por isso tinham predisposição 

para aceitarem propostas ilegais, provenientes principalmente do governo. Dessa forma, as 

informações emitidas pela imprensa dessa época começaram a ser duvidosas, devido à rede 

de corrupção em que estavam envolvidas. Pela falta de transparência e veracidade das 

informações e pela conivência com o governo, Lima Barreto atacava esse órgão. 

               A imprensa tentava a todo custo prender a atenção dos leitores e para que isso 

ocorresse com sucesso produzia um sensacionalismo barato em volta de algumas matérias 

jornalísticas, pois [...] todos sabiam como alimentar essa fábrica de novidades, daí a 

promoção dos escândalos pra incentivar a venda avulsa. Se os não havia, era preciso 

criar. Havia na redação forjadores de escândalos; um para os públicos, outro para os 

particulares. (Sevcenko, 2003, p.207). A imprensa tinha poder tanto para glorificar uns 

como para destruir outros, e tinha perfeita noção desse seu perigoso trunfo.  Ser notório na 

sociedade era o desejo de muitos, mas para que isso realmente acontecesse era necessário 

que as pessoas possuíssem dinheiro e influência para poder interferir na ideologia de uma 

redação, garantindo assim, o reconhecimento público, juntamente com o respeito e 

admiração da sociedade.  

               Uma das coisas que irritava profundamente o autor de Policarpo Quaresma era a 

megalomania dos prefeitos do Rio de Janeiro e São Paulo, que viviam a todo custo fazendo 

reformas desnecessárias nesses centros urbanos com a desculpa de estarem investindo em 

melhorias para a cidade. Lima achava inúteis tais reformas – no teatro, nos cinemas, nas 

avenidas de Botafogo, etc – porque essas obras iriam beneficiar apenas a classe alta da 

sociedade carioca, enquanto a classe baixa sofria com a falta de saneamento, de água, de 

energia elétrica, ruas esburacadas, hospitais públicos inadequados, enfim, as necessidades 

básicas exigidas para uma vida menos indigna. 
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               Lima Barreto participa de uma literatura ativista e a cada página de suas 

produções expõe não só sua perspectiva sobre a realidade como também os acontecimentos 

históricos e sociais que ocorriam na época da República. Ele se empenha em compreender e 

participar desses acontecimentos históricos, conferindo às suas obras tanto um valor 

documental como também uma característica de projetos que apontam caminhos para a 

solução dos problemas sociais. 

               Sevcenko (2003, p. 190) chama a atenção de que Lima Barreto procurava expor 

em suas obras [...] um retrato maciço e condensado do presente, carregado do máximo de 

registros e notações dos vários níveis em que o saber do seu tempo permitia captar e 

compreender o real. À medida que lemos as obras dele, de certa forma ficamos fascinados 

com a ousadia e coragem desse escritor, não somente por inserir em seus escritos os 

tumultuosos acontecimentos históricos de seu tempo, mas principalmente por querer inovar 

esteticamente, desconsiderando desde cedo muitas das normas impostas pela Academia de 

sua época, e por ter um conceito militante da literatura. Com esse tipo de procedimento, ele 

intencionava compartilhar com seus leitores, seu ponto de vista sobre tudo que o 

circundava, evidentemente, sem omitir outras perspectivas que dele divergiam. 

               As obras de Lima Barreto abarcam diferentes gêneros discursivos como o 

romance: Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste fim de Policarpo Quaresma e 

Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá e Clara dos Anjos; contos: A nova Califórnia, O 

homem que sabia javanês,etc; inúmeras crônicas, sátiras, memórias e epistolografia. Um 

fato que nos chama a atenção é que em toda sua produção literária, como ressalta Travancas 

(2004, p.7) existe uma inquietação diante da realidade brasileira, a sua indignação ante as 

injustiças sociais e a sua visão de que o papel tanto do jornalista quanto do escritor é de 

transformador da realidade. Muitos críticos apontam nas obras de Lima Barreto o caráter 

subjetivo, em que ele expõe seus problemas individuais, anseios e decepções. No entanto, 

essas críticas estão além da insatisfação pessoal, refletem um sentimento de revolta contra 

as injustiças sociais, como salienta Lins (1976, p. 25): Lima Barreto não combate em seu 

próprio benefício; os preconceitos e as injustiças despertam a sua ira pelo que são, e não 

pelo fato de atingirem  ele. Esse escritor tornou-se o arauto do povo carente, que, como ele, 
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sofria com as injustiças sociais que dominavam esse país. Ele era um excelente observador 

do meio social e aproveitava suas obras para destilar críticas ao governo.  

               Com uma coragem impressionante, Lima Barreto assume abertamente sua cor 

negra, num país que camuflava seu preconceito racial. Por meio de suas obras, ele tenta 

mostrar uma sociedade corrompida que privilegiava apenas as classes abastadas. De acordo 

com Lins (1976, p.120), Lima Barreto é talvez o autor brasileiro que nos viu até hoje com 

maior verdade e lucidez. Ele é o homem do povo, é a voz do povo. Homem destemido, 

engajado socialmente com o objetivo de provocar mudanças sociais em benefício das 

pessoas mais necessitadas.  

               Em várias de suas crônicas, Lima Barreto exalta o teor militante de sua literatura, 

afirmando que o escritor deve exercer com responsabilidade sua profissão, não podendo 

ficar alheio aos problemas sociais de sua época, por isso critica muitos intelectuais por 

estarem apenas preocupados com as normas gramaticais, as formas estéticas de suas obras, 

deixando de lado o ponto mais importante que é o conteúdo. Veja-se:  

 

               Em  anos  como  os  que  estão  correndo, de  uma  literatura  militante,  cheia  de  

               preocupações  políticas, morais  e  sociais, a  literatura  do  Senhor  Coelho  Neto  

               ficou sendo puramente contemplativa, estilizante, sem cogitações outras  que  não  

               as da arte poética, consagrada  nos  círculos  dos  grandes  burgueses  embotados 

               pelo dinheiro. (Literatura e política. 18/01/1918. V. I. p. 304) 

 

               Esse autor procurava inovar com as suas produções literárias, associando ao plano 

estético a realidade concreta em que vivia e que se propunha a transformar. Uma das 

peculiaridades de sus produções, era a introdução da variação lingüística na fala dos 

personagens, ou seja, seus protagonistas apresentavam registros diferentes de linguagem, 

mas principalmente a informal que traduz a fala do nosso cotidiano, a fala do povo, que 

Lima tanto apreciava. Esse procedimento leva o escritor a uma maior interação com seus 

leitores, já que aproxima a linguagem utilizada em seus escritos com a linguagem do povo, 
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distanciando-se o autor, mas não integralmente, da tradição acadêmica. Sevcenko (2003, p. 

196-197) chama a atenção para esse aspecto: 

 

               [...]  as  alterações   gráficas   e   prosódicas  são,  via  de  regra,  cautelosamente  

               aspeadas, impedindo a  assimilação  com  naturalidade  do  recurso  insólito. Há,  

               pois,  uma  evidente  hesitação  no  autor,  que  abre  caminhos  mas  somente   os  

               palmilha até a metade.   

 

               O motivo de tal hesitação é tornar segura a transmissão e recepção de suas obras 

para o público, por isso não rompe totalmente com a norma vigente por receio de ser 

incompreendido. 

               Outra característica de suas obras é o cunho irônico que vai do malicioso ao 

humorístico e caricatural, onde o autor expressa que não basta apenas a realidade, é preciso 

dar a ela um tratamento crítico em proporções maiores para que suas imperfeições sejam 

descobertas.  

               Afonso Henriques de Lima Barreto iniciou sua vida de escritor cedo - aos 19 anos 

de idade. Começou a escrever para jornais e revistas quando era ainda estudante de 

engenharia, tendo elaborado seus primeiros textos para o jornal universitário A Lanterna. 

Sua primeira crônica foi publicada  em  dezembro de 1900,  ainda nesse jornal,  tendo  por  

título  Francisco Braga – concertos sinfônicos, e traz  como  tema  central as composições 

desse músico, elogiadas pelo cronista pela harmonia rica e brilhante. No decorrer da 

crônica, não encontramos mais o tom de elogio no discurso do escritor, mas a crítica a 

muitos dos brasileiros por receberem com indiferença a música desse maestro. Nessa 

mesma época, também colaborava para o jornal Tagarela, de vida breve, escrevendo 

crônicas. 

               Conforme Resende e Valença (2004), Lima Barreto sempre escreveu crônicas 

para a imprensa carioca, tanto para os jornais de grande porte como o Correio da Noite e 

Jornal do Comércio, como em revistas de prestígio como a Souza Cruz, Careta, etc., mas 
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principalmente para jornais e revistas da imprensa alternativa, contrárias ao poder público 

vigente.  

               Sua criação literária, não só as crônicas mais também os seus romances e contos, 

apresentam uma ruptura com a tradição da época, pois foram elaborados com uma 

linguagem simples e inovadora, que suscitava a opinião negativa dos críticos, acostumados 

com o peso da tradição. Conforme Nolasco-Freire (2005, p.107), a escrita de Lima Barreto 

encontra fortes resistências: o culto exarcebado da norma culta vigente, a suposta 

deficiência do escritor, a revisão falha e quase inexistente nas obras.  

               Para a elaboração de suas produções jornalísticas, Lima toma como ponto de 

partida a matéria viva dos acontecimentos locais ou nacionais, inserindo nas suas crônicas 

os assuntos graves do seu meio social mediante uma linguagem concisa, objetiva, não 

velada, sem rigidez gramatical nem opulência vocabular. 

               Conforme Resende e Valença (2004), as crônicas barretianas têm como cenário 

principal à cidade do Rio de janeiro, que cai na graça do cronista, que relata muitas vezes 

sua beleza e transformações que nela ocorriam. Os acontecimentos históricos, a corrupção 

dos políticos, a inoperância do governo perante as injustiças sociais, as reformas na cidade, 

o racismo, a imigração, o feminismo, etc, são todos temas de suas crônicas e relacionados 

com o contexto social dessa cidade. A esse respeito, é representativa a afirmação de 

Resende (2004, p. 9) que explica que a cidade será, por toda sua vida de cronista, o 

principal tema, admirando suas belezas, defendendo seus habitantes, registrando as 

modificações que nela ocorriam, lutando por sua preservação como se cuida de um objeto 

de amor. 

               Lima Barreto distingue-se dos escritores de sua época por causa de sua literatura 

militante, por ser ele um “cientista social” em seu tempo e por retratar em suas obras, não a 

classe alta do Rio, mas o cotidiano dos subúrbios e a vida simples de seus moradores. Ele 

se antecipa em vários aspectos (linguagem, preocupação com o contexto social, etc) às 

muitas aspirações do modernismo, como é também precursor do romance social sem o 

doutrinarismo dogmático. Suas crônicas eram um veículo de críticas, denúncias, de 

julgamento dos fatos sociais mais importantes da primeira República. Diferentemente de 
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muitos escritores, ele não ficava omisso aos acontecimentos de sua época. Declarou guerra 

ao preconceito racial, numa sociedade recém-saída do regime escravocrata. E é esta 

compulsiva arrebentação contra os poderosos senhores da política que faz de Lima 

Barreto uma figura singular na história intelectual da Primeira República, como se 

desempenhasse a missão quase heróica de não silenciar sobre o seu tempo [...]. (Barbosa, 

1987, p.35). 

               Analisando suas crônicas, percebemos que o cronista não se separa do ideólogo 

Lima Barreto que lutava contra as injustiças sociais, usando como arma infalível, a palavra, 

que penetra a mente e os corações dos homens; a palavra, que tem o poder de criar e 

destruir, de prometer e negar2. O cronista se vale desse recurso como seu principal 

instrumento e meio para disseminar suas ideologias, por isso, ao elaborar a crônica ele vai 

selecionar cuidadosamente os elementos lingüísticos com o intuito de convencer e 

conscientizar o público carioca a respeito de sua mensagem ideológica que tem como 

finalidade o ajustamento social. Nesse sentido, tomamos como guia os dizeres de Bakhtin 

(2004, p. 17) ao considerar que a palavra veicula, de maneira privilegiada, a ideologia; a 

ideologia é uma superestrutura, as transformações sociais da base refletem-se na ideologia 

e, portanto, na língua que as veicula. A palavra serve como indicador de mudanças. 

               Candido (1992) explica que um dos propósitos da crônica é divertir, no entanto, 

examinando o corpus desse trabalho chegamos à conclusão de que a maioria desses escritos 

não apresentam um propósito humorístico. Lima Barreto, devido a seu compromisso moral 

com a sociedade e com a literatura, não tinha a intenção de provocar nos seus leitores o 

riso, a diversão; a não ser o riso irônico, por meio do qual demonstramos a indignação 

perante os acontecimentos impunes que ocorrem na sociedade. As crônicas de Lima 

possuem um conteúdo crítico e informativo dos fatos históricos e sociais, e ele, da melhor 

forma possível, apresenta-os com o intuito de suscitar em seus leitores momentos de 

reflexão e de conscientização diante dos problemas do cotidiano brasileiro. 

               Considerando a crônica como uma narrativa curta, uma conversa fiada [...] (Sá, 

2002, p. 28), chamamos também a atenção para o fato de que Lima extrapola essa última 

                                                 
2 CARVALHO, Nely. 1996. Publicidade: a linguagem da sedução. São Paulo: Ática. 
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característica do gênero e confere à maior parte de suas crônicas um tom de compromisso 

com a realidade, não priorizando temas secundários, reservando essa função a outros 

escritores, mas imprime nos seus textos temas emergentes, como os problemas sociais que 

incomodam a população e que carecem de solução. A partir dessas considerações podemos 

atestar que a cidadania é um tema constante em suas crônicas, já que a todo momento ele 

reivindica os direitos de todo cidadão. 

               Ler as crônicas de Lima Barreto é reviver a história, os dramas sociais e políticos 

que ocorreram na sociedade brasileira dos fins do século XIX. A partir da leitura desses 

escritos torna-se mais evidente que o discurso, como pensava Bakhtin, está intrinsecamente 

e inevitavelmente ligado à história e à sociedade. Somos transportados para uma época, não 

tão diferente da nossa, em que imperam as injustiças sociais, a corrupção e a inoperância 

das leis contra os infratores governamentais e a elite. É a partir desse contexto social que 

Lima vai transformar-se no arauto do povo oprimido, começando a julgar, avaliar e 

denunciar por intermédio de suas crônicas os problemas que afligem a população 

desfavorecida. Possuidor de um pensamento democrático-popular, Lima Barreto vai fazer 

da literatura uma missão social, um canal para combater as injustiças sociais, por isso 

critica agressivamente alguns escritores de sua época, por se preocuparem apenas com uma 

literatura superficial, sem conteúdo, que visa somente o aspecto formal e gramatical dos 

textos. Revoltando-se com a situação do seu querido país tropical e sentindo na pele a 

discriminação social, o fraco se faz forte e ganha forças para lutar contra as mazelas sociais. 

A esse respeito, assinala Prado (1989, p.6): 

 

               Sinceridade e compromisso com o seu tempo, escritor antes de  literato, eis  como  

               Lima  Barreto  encarava  o  seu  ofício,  pensando  basicamente  em  exprimir   os  

               costumes, as paixões, os sofrimentos, as emoções, o entrechoque delas no cenário 

               do mundo, aparecendo o estilo como um mero complemento.  

 

               Lima Barreto possuía uma relação de compromisso com a arte, e isso implica 

renúncia e coragem. Ele mesmo já havia afirmado que sempre que ia escrever voltava seus 
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pensamentos para os outros. Para esse autor a literatura funciona [...] como um espelho 

revelador através do qual a obra do artista, ou do poeta, refletindo a natureza do todo, 

contribuem para que a vida em sociedade se aprimore e harmonize. (Prado, 1989, p.72). 

Também para ele, as informações contidas numa obra literária promovem o conhecimento 

mútuo entre os homens o que leva a uma relação mais compreensiva e humanitária. Esse 

tipo de pensamento se choca com os paradigmas acadêmicos da época.  

               Para ele, a arte propiciava relações entre os homens e mudanças na sociedade e o 

artista tinha o privilégio de compartilhar, de expor aos leitores valores e princípios que 

norteavam a boa conduta do ser humano. A arte usada com sabedoria resulta em benefícios 

para a humanidade. É a partir desse tipo de pensamento, que o autor não admitia uma arte 

decorativa. Na sua produção artística incorporava diversos estilos e utilizava uma 

linguagem simples, com o objetivo de promover uma boa comunicação; além disso, [...] 

revestia os personagens populares e as vítimas da abominação social de uma dignidade 

superior e universal [...]. (Sevcenko, 2003, p. 200). 

               Lima Barreto escrevia para um público novo, proveniente de um novo regime 

governamental, um público [...] gerado pela ampliação da tecnologia de impressão e 

edições e pelas novas possibilidades de instrução. (Sevcenko, 2003, p. 254). Na opinião 

desse cronista, era preciso incentivar todos os homens a se dedicarem à leitura literária e 

científica, para que eles tivessem uma melhor compreensão do tempo presente e assim 

pudessem agir coletivamente para o bem do povo, influenciando nas decisões políticas e 

econômicas do país. 

               O discurso do cronista nos fornece subsídios para que conheçamos melhor o 

Brasil da Primeira República. Nas crônicas estão relatados os principais acontecimentos 

como as reformas do Rio de Janeiro, a política do café, os escândalos nos ministérios, o 

nepotismo, os movimentos literários, a busca de emancipação das mulheres, a transição do 

governo monárquico para o republicano, o abolicionismo, a economia, enfim, esses textos 

revelam-nos grande parte do contexto histórico e social em que viveu Lima Barreto, por 

isso são considerados preciosos registros de valor documental e histórico. 
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               Todos esses fatos históricos e sociais refletidos nas crônicas barretianas 

possibilitam-nos ter uma melhor compreensão dos escritos desse autor, que inúmeras vezes 

sentiu-se na obrigação – devido à sua visão de literatura como missão – de denunciar as 

injustiças sociais da Primeira República, com a intenção de conscientizar e esclarecer o 

público, especialmente o carente, das fraudes dos políticos que administravam a nação, e 

levá-los a buscar alternativas para solucionar os problemas tendo em vista uma vida sem 

injustiças. 

               No nosso entender, Lima Barreto cumpriu com eficácia a função de escritor por 

ele mesmo designada, ou seja, um literato não omisso às questões sociais e políticas que 

preocupavam a sociedade em que viveu, atitude que se reflete em suas obras. Sem a 

preocupação em seguir normas, seu propósito maior era apresentar uma literatura útil a 

serviço do povo, e, como assinala Sevcenko (2003, p. 269), seus escritos eram 

concomitantemente um veículo de arte, reflexão, saber, crítica, reforma, instrução, ética, 

sonho e esperança. 
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6- A POLIFONIA NAS CRÔNICAS BARRETIANAS 

 

               No presente capítulo, analisaremos as crônicas que constituem o corpus da nossa 

pesquisa. São vinte e cinco crônicas, selecionadas de acordo com os seguintes temas: 

feminismo, política nacional e vida literária.  

               Inicialmente, separaremos as crônicas em grupo de acordo com o tema que cada 

uma aborda, comentando em linhas gerais o conteúdo desses relatos, assim como a 

proveniência dessas notícias: jornais, observação do cotidiano, algum evento, etc.  

               Em seguida, procuraremos identificar no texto do cronista as diferentes vozes que 

o povoam; para isso, investigaremos a utilização de várias estratégias lingüísticas, usadas 

pelo escritor no momento da elaboração de seu texto, como a ironia, a paródia, as glosas do 

locutor, o discurso direto e indireto, a negação polêmica e outros recursos que indicam a 

ocorrência do fenômeno polifônico no discurso. Todas essas estratégias utilizadas pelo 

cronista serão analisadas em fragmentos retirados dos textos das crônicas. 

               Salientamos que no decorrer das análises, os termos locutor, narrador, cronista, 

escritor e autor terá para o nosso trabalho a mesma significação, ou seja, serão considerados 

os mesmos sujeitos discursivos que introduzem em seus textos pontos de vista de 

enunciadores. 

 

 

6.1- Crônicas sobre o feminismo 

 

               De acordo com Resende e Valença (2004), Lima Barreto escreveu entre 1918 e 

1922, quase no final de sua carreira, dezesseis crônicas que abordam o tema feminismo. 
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Analisando exaustivamente esses textos, notamos que o cronista destila sua crítica e ironia 

ao tratar do movimento feminista, que, segundo ele, mal nasceu e já foi dividido em quatro 

rivais e inimigas [...] seitas, cada qual com suas líderes, propostas e objetivos diferentes. O 

primeiro é o “Partido Republicano Feminino”, que em tupi significa “Iã Nabô Bokox’yarã”, 

tendo como líder D. Deolinda Daltro que tem a intenção de ser prefeita e implantar nas 

escolas públicas o ensino obrigatório da língua tupi-guarani. O outro se chama a “Legião da 

Mulher Brasileira”, e o cronista supõe que esse partido objetiva modificar a organização 

militar. Já o partido de Mme. Chrysantème prega a liberdade afetiva para o sexo frágil; 

enquanto que a “Liga pela Emancipação”, liderado por D. Berta Lutz, deseja a liberdade de 

trabalho para as gentis senhoritas, bem recomendadas e empistoladas, nas repartições 

públicas.(Resende e Valença, 2004, p. 480).  Enfim, o narrador apresenta as facções do 

feminismo e as distintas perspectivas a partir das quais elas podem ser avaliadas.. No 

entanto, salienta que apesar de todas essas diferenças, suas opiniões convergem quando se 

trata do direito de voto às mulheres. Para Lima Barreto, as mulheres da elite estando 

cansadas da rotina de festas e das torcidas dos jogos de football, em outras palavras da vida 

fútil que levavam, inventam de fundar agremiações femininas sem propósitos significativos 

para a sociedade. 

               A revolta do cronista contra as feministas gira em torno de uma só questão: a 

ocupação das mulheres em cargos públicos, que é assunto recorrente nesse grupo de 

crônicas. Em A poliantéia das burocratas, identificamos a voz do cronista narrador, 

justificando-se “que não é contra a nomeação da mulher para o funcionalismo público”: 

Ninguém nega que a mulher tenha as qualidades subalternas e secundárias que são 

exigidas para o exercício de um simples cargo público; mas o que está em jogo não é bem 

isso. O que está em jogo são as ocupações ilegais desses cargos, que não têm sustentação 

legal em lei nenhuma, a não ser na lei individual de um homem público. Veja-se o 

segmento que mais uma vez revela a voz do narrador e que explica esta acusação: 

 

               A coisa estava perfeitamente legal e nada havia que dizer; mas, obedecendo a 

motivos talvez respeitáveis domesticamente, um ministro entendeu que, à última hora, 
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devia inscrever em concurso, para um lugar de sua repartição, uma moça que, 

naturalmente, se apresentou à última hora. 

               Resolveu isso, sem prorrogar, porém, a inscrição para que outras, nas mesmas 

condições, o fizessem também. Está se vendo que esse feminismo rond-de-cuir nasceu torto 

e aleijado por diversas razões [...]. 

               O cronista reprova o feminismo por considerar as reivindicações desse movimento 

inúteis, [...] voltadas unicamente para elas, só se preocupam com o movimento sufragista; 

o resto resume-se em perfumaria ou ataque mútuo. (Vasconcellos, 1992, p.257). Critica 

também um ministro, insinuando que ele está obedecendo a pedidos domésticos, 

formulados provavelmente por alguma mulher do movimento feminista, que era constituído 

apenas por cidadãs da burguesia com acesso às classes dominantes, muitas vezes a favor de 

suas causas. A esse respeito observa Alves (apud Vasconcellos, 1992, p.257-258): 

 

               A Liga pela Emancipação da mulher  era  composta  por  um grupo  pequeno  de 

               mulheres que se conheciam entre si (...) e que pertenciam a famílias da burguesia. 

               Este era seu principal trunfo. A partir de  sua  posição de  esposas,  filhas, amigas  

               de  homens  da classe dominante, tinham  acesso aos centros  de  poder.  Por  este  

               meio  atingiam  o  Congresso,  a  Presidência  e  tinham  em  geral  o  respeito  da  

               Imprensa. Encontravam-se   em   reuniões    sociais   com   pessoas   que   podiam  

               influenciar a causa. Desta  forma, conseguiram  convencer  um  certo  número  de  

               deputados e senadores, de modo a fazer avançar no Congresso as emendas que já 

               existiam. 

 

               Dona Berta Luttz e dona Deolinda Daltro, líderes de movimentos feministas, eram 

alvo constante da crítica do escritor, e em muitas de suas crônicas ele se reportava 

diretamente a elas reprovando, julgando e denunciando suas atitudes perante a sociedade.  

               Em suas crônicas, Lima Barreto denuncia abertamente vários políticos afirmando 

que as questões que interessam à Nação e à população em geral são resolvidas em surdina, 

nos gabinetes de obsoletos consultores cuja mentalidade se não é guiada pelo interesse, 

[...] é pelo esnobismo de parecerem modernos. (Resende e Valença, 2004, p.544). O 
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cronista lembra aos leitores que desde muito tempo a lei já permitia às mulheres exercerem 

“certos” cargos públicos: nos correios, nos telégrafos e no magistério, [...] mas meter 

meninas no Ministério de Exterior, no da Viação, etc., ainda não houve uma lei que tal 

autorizasse. Ele fundamenta seu argumento afirmando que quando se promulgou a 

Constituição de 24 de fevereiro, foi com esse espírito que se disse que os cargos públicos 

eram acessíveis a todos os brasileiros: mas “brasileiros” aí são homens, conforme o 

espírito da época. (Resende e Valença, 2004, p. 544-545). Vale lembrar que essa 

Constituição foi promulgada em 1891 e nessa época, não era costume da sociedade que as 

mulheres trabalhassem fora de casa, por isso ele afirma que ‘brasileiro’ referia-se somente a 

homens, já que até aquela data não havia sido feita nenhuma reforma nessa lei que 

afirmasse o contrário.  

               Para corroborar seu ponto de vista sobre essa questão, em O nosso feminismo, o 

cronista vai contar um episódio que ocorreu no Rio de janeiro: uma moça foi chamada para 

o serviço militar, porém recusou a proposta argumentando que essa função só é adequada 

para os homens. Segundo o narrador, a Constituição adota o termo “brasileiro” referindo-se 

ao indivíduo do sexo masculino, tanto é que a cidadã sorteada recusa ser soldado alegando 

que nenhuma lei ainda tornou extensivo às mulheres o serviço militar. No entanto, as 

feministas fazem uma dupla interpretação desse termo. Assim, por exemplo, quando 

exigem cargos públicos para sua classe, elas entendem que o termo “brasileiro” diz respeito 

a homens e mulheres; porém, em ocasiões que não são dos seus interesses, afirmam que 

esse termo refere-se exclusivamente aos homens, como observa o escritor: 

 

               É  muito  engraçado!  Para  o  tal   feminismo  que   anda   aí,  o  “brasileiro”  da 

               Constituição  inclui  as  mulheres   quando  se  trata  do  provimento  de  cômodos  

               cargos  públicos;  mas,  quando  se  trata  do  trabalhoso  serviço  militar,  criado 

               para  a “defesa  da  Pátria”, nos  termos  da  Constituição, no “brasileiro” desta,  

               não entra mais a mulher, mas  unicamente  o  homem, [...]. (O  nosso  feminismo. 

               16/04/1921. V. II. p. 350). 
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               Num tom crítico ele afirma que o objetivo do feminismo não é a dignificação nem 

a elevação da mulher, mas a ocupação de cargos públicos, para que com os vencimentos 

elas comprem simplesmente vestidos e enfeites, aliviando assim os bolsos de seus 

familiares. Afirma Vasconcellos (1992, p. 260) sobre a opinião de Lima Barreto a respeito 

do feminismo: 

 

               O movimento feminista, na opinião de Lima  Barreto, era  parcial, limitado: só  se 

               preocupava   com   acessórios.  Negligenciava   pontos    importantes    como    as 

               reivindicações da classe operária feminina, o problema  do  ensino, e  até  mesmo 

               diante do uxoricismo, as nossas feministas mantiveram-se omissas.  

 

               Apesar do seu discurso preconceituoso, o cronista declara que não detesta as 

mulheres, o que o revolta é que a emancipação feminina seja feita de forma fechada, às 

ocultas, por um restrito grupo feminino e sem a participação da população para opinar e 

decidir sobre o assunto.  

               Sabemos que a crônica é o relato de fatos do cotidiano e o seu produtor, o 

cronista, sai colhendo notícias que lhe chamam a atenção para começar a elaborar seu texto. 

Achamos pertinente tentar descobrir qual a fonte em que Lima Barreto se inspirou para 

escrever seus textos, em outras palavras, a elaboração dessas crônicas foi motivada a partir 

de uma notícia jornalística, de uma conversa na rua ou simplesmente da observação do 

cotidiano?  

               Na tentativa de responder a essas perguntas, descobrimos que das dezesseis 

crônicas feministas que consultamos, em oito delas o escritor informa que foi a partir de 

jornais que ele encontrou informações para elaboração de mais uma crônica. Chega a 

comentar que podemos fazer descobertas portentosas na leitura de um periódico e 

transcreve em seu texto uma notícia que lhe chamou a atenção. Das outras que restaram, em 

uma ele informa que recebeu algumas notas de um amigo para poder fazer seu texto, como 

veremos a seguir:  
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               As notas de que me servi, para redigir essa notícia, não foram  tomadas  por  mim 

               [...]; mas o meu amigo Euricles de Matos, muito digno secretário de A Noite, teve  

               a bondade  de  me  ceder  as  suas  muito  fiéis, pelas  quais  pude  organizar  essa  

               desenxabida nota. (O feminismo invasor. 21/01/1922. V. II. P. 493). 

 

 

               Nas outras sete ele não revela onde colheu informações para a construção de seus 

escritos, mas supomos que tenha sido também através dos jornais, meio de comunicação 

mais utilizado para propagar notícias na sociedade daquela época.  

               A seguir, exemplificaremos trechos de crônicas, nas quais o cronista utilizou o 

discurso direto, indireto, glosas do locutor, paródia e ironia para inserir no seu texto a voz 

de outrem, seja para aderir, desprezar ou simplesmente mostrar legitimidade sobre o termo 

citado. 

 

 

 

Discurso direto 

 

 

(1) 

 

               Diz essa senhora, que bem podia também ser sufragista, tão completo e 

acendrado é o seu feminismo:  

               - A meu ver, o trabalho é o ponto capital do movimento feminista. Não só porque 

representa o eixo principal em redor do qual se têm vindo grupar todas as reivindicações 

feministas, como também porque só ele permitirá a solução integral da questão.  

(A poliantéia das burocratas. 27/09/1921. V. II. p. 420) 

 

               Em a Poliantéia, o cronista critica D. Berta Lutz por ela expor sua opinião num 

jornal reivindicando o direito da mulher ao trabalho. O narrador polemiza e discorda do 
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ponto de vista de Lutz sobre essa questão, já que para ele a mulher sempre trabalhou e 

nunca precisou do feminismo burocrata para poder trabalhar, pois nunca foi negado a ela tal 

direito: [...] então a mulher só veio a trabalhar porque forçou as portas das repartições 

públicas? Ela sempre trabalhou, minha senhora, aqui e em toda a parte, desde que o 

mundo é mundo; e até, nas civilizações primitivas, ela trabalha mais do que o homem.  

               Nesse fragmento, detectamos a voz do outro, a de D. Berta que expressa a sua 

opinião sobre o trabalho feminino. O enunciado alheio foi introduzido pelo cronista 

narrador por intermédio do discurso direto. Ele utilizou esse tipo de discurso com o 

objetivo de evidenciar a opinião dessa feminista, mas não aderiu ao que foi dito por ela, 

antes rejeitou seu ponto de vista sobre essa questão. Ele critica o movimento feminista, 

referindo-se em especial ao depoimento de D. Berta, esclarecendo por meio de exemplos 

que a mulher sempre trabalhou: [...] vejo trabalhar em casa, fora de casa, em oficinas, 

ateliers de costura e até na roça, plantando, colhendo, guiando bois ao arado, etc. 

               O verbo de elocução, dizer, os sinais de pontuação como os dois pontos e 

travessão caracterizam a alternância dos discursos, e assinalam a presença de vozes 

diferentes, a do cronista e a de D. Berta, que expressam pontos de vista distintos. O 

discurso do narrador dialoga com o discurso da feminista inserido no contexto da crônica, 

uma vez que, segundo Bakhtin (2005), a obra polifônica é totalmente dialógica e as 

palavras se cruzam com outras já ditas anteriormente, é o diálogo de vários textos recentes 

com textos do passado.  

 

 

(2) 

 

               Para boa compreensão do sucesso, transcrevo as palavras dos jornais. Ei-las:  

 

               O  padre   Gualberto   não   pôde,   entretanto,   prosseguir   a   sua   oração.  [...] 

               Entendiam  os  que   protestavam   que   a   legião,  formada    por   senhoras    de 

               diferentes  credos  religiosos, não  podia  admitir  injunções  de  quem   quer   que 
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               fosse, de maneira  a  abalar  o  sentimento  religioso  que  divergia  por  completo 

               entre os presentes.  

(Legião da Mulher Brasileira. 27/03/1920. V. II. p. 162-163) 

 

               Nesse texto detectamos a voz do locutor que faz menção a uma voz coletiva, a do 

jornal, que relata um evento que ocorreu na sociedade: a inauguração da sociedade Legião 

da Mulher Brasileira. É a partir dessa notícia jornalística que Lima Barreto elabora essa 

crônica e expressa sua crítica e desaprovação em relação a esse acontecimento. Ele 

reproduz o discurso alheio por meio do discurso direto, introduzido por um verbo de 

elocução, transcrever, colocado antes da fala mencionada que é separada da do narrador 

por dois pontos e pela citação em bloco, evidenciando um enunciado que não é do 

escritor.O narrador recorreu ao discurso de outrem com o intuito de legitimar o que estava 

sendo dito por ele: que a primeira reunião da Legião da Mulher Brasileira tinha terminado 

sob protestos e desentendimentos entre as próprias “gentis patrícias”.  

 

 

(3) 

 

               Veja esta só que vem no Correio da Manhã destes últimos dias: 

 

                    J.  Ferrer  &  Cia., negociantes,  estabelecidos  nesta  capital,  propuseram  no  

                    juízo  da  6ª   Vara  Civil   uma   ação  contra   Álvaro  de  Tal  e  sua   mulher, 

                    para o fim  de condená-los  a  pagar  a  quantia  de  9:607$950.  

(Novidades. 22/11/1919. V. II. p. 78) 

 

               É a partir de uma notícia jornalística que o cronista é motivado a elaborar essa 

crônica, na qual faz menção a um enunciado que não é de sua autoria. O cronista aparece 

lembrando aos seus leitores que era comum na sociedade em que vivia um rapaz casar com 

uma moça rica para saldar suas dívidas, já que esse era o interesse principal do casamento. 

[...] Parecia que era regra geral que os homens procurassem casar para fazer a operação 
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de crédito muito simples de saldar as suas contas. No entanto, admirado com a notícia do 

jornal, ele se dá conta de que esse costume está se tornando extensivo também às mulheres, 

como verificamos no relato do periódico. Como em outras de suas crônicas, ele critica as 

feministas por tal atitude e alerta os leitores que desse movimento de “comadres” pode-se 

esperar tudo, por isso não devemos nos espantar com as novidades que elas apresentam. 

               No fragmento acima, encontramos duas vozes discursivas que não polemizam, 

apenas expõem opiniões sobre determinado assunto: primeiro temos a voz do autor, 

representada pelo narrador (locutor) que faz algumas considerações sobre o fato exposto no 

periódico; depois, descobrimos uma voz coletiva, representada pelo jornal Correio da 

Manhã que expõe notícias. O escritor reproduz o enunciado alheio por intermédio do 

discurso direto com o intuito de causar um efeito de objetividade e autenticidade sobre o 

que foi dito por ele. Esse tipo de discurso foi introduzido pelo verbo ver, em que o locutor 

chama a atenção do leitor para a informação que vai ser exposta logo em seguida. A fala do 

narrador é separada da expressão citada pelos dois pontos e pela citação em bloco, 

indicando o revezamento das vozes no discurso. 

 

 

(4) 

 

               “Estas  aventuras” – diz  a  dona  da  Emancipação – “são  o  apanágio  de  outra     

                classe  de  mulheres,  muito  menos  emancipadas,  as  coureuses  de  cinema,  de   

               festas, de divertimentos, etc., etc”.  

(Feminismo e voto feminino. 07/01/1922. V. II. p. 480-481) 

 

               Em Feminismo e voto feminino, como o tema já sugere, o escritor narra para os 

leitores, de forma bem crítica, que o movimento feminista mal nasceu e já foi cindido em 

quatro facções, cada qual com suas líderes e objetivos diferentes. 
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               No exemplo acima, o cronista relata um trecho de uma entrevista que D. Berta 

concedeu a um jornal criticando a opinião da líder de outro movimento feminista. Nessa 

crônica encontramos a voz do cronista narrador perpassando todo o texto, que num 

determinado momento introduz no seu discurso o enunciado de outrem, por meio do 

discurso relatado (direto) com o objetivo de conferir veracidade ao que estava sendo dito 

por ele: que havia desunião entre os partidos feministas. Nesse trecho, não temos um 

embate discursivo com vozes que polemizam, que possuem visões de mundo diferentes; 

mas apenas vozes que se deixam entrever. 

               Nesse fragmento o narrador não faz uma interpretação do dizer do outro, mas 

concede a palavra à dona do enunciado citado, D. Berta, e ela mesma expressa seu ponto de 

vista sobre o assunto abordado. A voz citada aparece separada da fala do narrador pelos 

sinais gráficos das aspas e travessão, evidenciando a alternância das vozes discursivas, e 

também por um verbo de elocução, dizer, que tem por função estabelecer um elo entre 

enunciados de diferentes enunciações [...], como explica Martins (1989, p. 199). 

 

 

Discurso indireto 

 

(1) 

 

               Ao  acabar  este  ligeiro  comentário, eu  peço  licença  para  lembrar  ao  Senhor 

               doutor   Nilo  Peçanha   que   Krafft-Ebing   diz,   num   dos   seus   livros,  que   a  

               profissão da mulher é o casamento. 

(A amanuensa. 05/10/1918. V. I.  p. 389) 

 

               O escritor inicia sua crônica declarando que esse seu escrito é um “respeitoso 

protesto” contra o ato de um homem público, Nilo Peçanha, por quem ele tem muita 

consideração, mas que nos últimos tempos, devido sua mania de querer ser original, tem 
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tomado certas atitudes – como a nomeação de uma moça para ser o terceiro oficial da sua 

secretaria – que denigrem sua imagem de homem inteligente. 

               O cronista chama a atenção do ministro lembrando-lhe o que Krafft-Ebing, 

médico e psiquiatra, pensa a respeito da profissão da mulher, e para isso, faz menção por 

meio do discurso indireto da opinião desse doutor, procurando convencer o político e os 

leitores de sua opinião.      

               O narrador introduz na narrativa o ponto de vista de outrem para corroborar o que 

foi dito por ele sobre a profissão do sexo frágil. É o chamamento a alguém que dê validade 

ao que está sendo dito, e assim, encontramos nesse fragmento não só a voz do narrador 

mais também outra voz, a de Krafft-Ebing, citada pelo produtor do texto como um 

argumento de autoridade. As pistas lingüísticas que caracterizam esse tipo de discurso são a 

introdução do verbo de elocução, dizer, e a oração subordinada substantiva objetiva direta 

presente nesse trecho. 

               Aqui encontramos o discurso indireto analisador do conteúdo (Bakhtin, 2004), 

pois o produtor do texto enfatiza somente o conteúdo do discurso citado sem reproduzir o 

modo de falar do outro para poder criar um efeito de objetividade. 

 

(2) 

 

               Após  negar  que  se  verifique   esse  nervosismo  nas   mulheres   que  trabalham,  

               Dona  Berta  afirma   peremptoriamente  que   um   tal   estado  de  nervos, [...]  é 

               encontrado  em  certo e  determinado  núcleo  de  mulheres  muito  diferentes  das 

               operosas abelhas de secretaria.  

(Feminismo e voto feminino. 07/01/1922. V. II. p. 480) 

 

               Para confirmar o que está sendo dito em seu discurso, no que se refere à desunião 

entre os partidos feministas, o escritor relata uma entrevista que D. Berta concedeu a um 
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jornal criticando a opinião da líder de outro movimento, como podemos observar no 

fragmento acima, em que encontramos duas vozes sociais: a do narrador e a da feminista. 

               O narrador faz menção ao discurso da feminista, reportando o que ela disse por 

meio do discurso indireto que foi introduzido por um verbo de elocução, afirmar, e pela 

conjunção que, demarcando dessa forma a fala do locutor da fala do enunciado citado. 

Nesse tipo de discurso relatado, o narrador não concede a palavra à dona do enunciado 

citado, D. Berta, mas ele mesmo comunica de forma indireta o que foi dito no discurso do 

outro. Nesse exemplo, o cronista utilizou para demarcar a voz de outrem o discurso indireto 

analisador da expressão, pois ele salienta as palavras, o jeito de falar do outro, ou seja, de 

D. Berta: [...] que   um   tal   estado  de  nervos, [...] é encontrado  em  certo e determinado  

núcleo  de  mulheres  muito  diferentes  das operosas abelhas de secretaria.  

 

(3)                

 

               A Constituição  da  República diz que ‘todo  o  brasileiro  é  obrigado  ao  serviço  

                militar, em defesa da Pátria e da Constituição, na forma das leis federais’.  

 

               Tanto não é que a dama sorteada não quer  ser  soldado, alegando que ‘nenhuma 

               lei ainda tornou extensivo às mulheres o serviço militar’. 

                (O nosso feminismo.16/04/1921. V. II. p. 349)  

 

               Ao elaborar essa crônica, Lima Barreto toma como ponto de partida uma matéria 

jornalística que descreve um acontecimento incomum que ocorreu na sociedade carioca: o 

fato de uma moça ter sido sorteada para o serviço militar, sendo que ela recusou a proposta 

alegando que essa função só é apropriada aos homens. A afirmação dessa moça serve de 

argumento para o cronista construir esse texto, no qual critica e acusa as feministas de se 

posicionarem de maneira contraditória e interesseira quanto à interpretação da lei que diz 

que todo o brasileiro é obrigado ao serviço militar, em defesa da Pátria e da Constituição, 

na forma das leis federais. Como também que os cargos públicos civis e militares são 
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acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições de capacidade especial, que a 

lei estatui, etc., etc. 

               Detectamos, nesse trecho, a presença de três vozes discursivas que se deixam 

perceber ao longo de toda essa crônica: permeando todo o texto temos a voz do cronista que 

expressa seu ponto de vista sobre o movimento feminista; depois, o próprio narrador 

introduz no seu enunciado a voz de outrem, ou seja, o texto da Constituição que reúne as 

leis pelas quais se rege o país e que foi reproduzido mediante discurso indireto, e 

introduzido pelo verbo dicendi ou de elocução, dizer. Por último, temos a voz da moça que 

recusou o cargo de soldado, que aparece também por meio de uma citação em discurso 

indireto. Todas as vozes citadas na crônica aparecem separadas da fala do narrador pela 

conjunção que, marca típica desse tipo de discurso e que serve de pista para que o  leitor  

identifique cada voz discursiva representada. 

               Diferentemente do que ocorre no discurso direto, em que se tenta reproduzir com 

a máxima fidelidade o enunciado de outrem conservando suas marcas de subjetividade, 

aqui o narrador comunica com as suas próprias palavras a fala alheia e faz uma 

interpretação do dizer do outro. Tanto o texto da Constituição como o enunciado da moça, 

embora aspeados foram citados por intermédio do discurso indireto analisador do conteúdo, 

pois o cronista enfatizou apenas o conteúdo e não a expressão do enunciado relatado. 

Segundo Martins (1989), geralmente o discurso indireto não aparece aspeado, a não ser em 

alguns casos especiais em que o narrador quer enfatizar, ironizar ou simplesmente mostrar 

fidelidade sobre o que foi dito, como no exemplo em questão. Nos dois casos, o escritor 

representou essas vozes de forma indireta com o objetivo de mostrar autenticidade sobre o 

que foi dito por ele, ou seja, de que as palavras citadas pertencem realmente, à Constituição 

e à moça que não quis ser soldado, conferindo dessa forma um efeito de verdade ao seu 

discurso. 
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(4) 

 

 

               Deixemos, porém, isto e continuemos a analisar  o  seu  parecer. Há  dois  tópicos  

               interessantes. Um é aquele em que  se  refere  ao  Código  Civil, que,  no Art. 247,  

               prescreve  que ‘considerar-se-á  sempre  autorizada  pelo  marido  a  mulher  que 

               ocupar  cargo público’. 

(O nosso feminismo.12/08/1922. V. II. p. 544) 

               Essa crônica foi publicada no jornal A.B.C. em agosto de 1922, recebendo o 

mesmo nome de outra crônica, escrita mais ou menos um ano e meio antes e tratando da 

mesma temática – o feminismo. Nesse texto o autor faz uma espécie de denúncia afirmando 

que os assuntos que são do interesse da Nação e do povo são decididos às ocultas, em 

segredo, nos escritórios de certos políticos sem a participação da população. O narrador 

critica o senhor Rodrigo Otávio, consultor-geral da República, por ele ter se posicionado 

favoravelmente ao direito que as mulheres têm de exercerem cargos públicos em 

Ministérios e diz a esse político que elas sempre desempenharam funções públicas: nos 

correios, nos telégrafos e no magistério.                

               No fragmento acima encontramos a voz do narrador que em certo momento do 

texto introduz uma fala que não é de sua autoria, a do Código Civil, para embasar seu ponto 

de vista sobre o tema abordado. Apesar da expressão citada aparecer aspeada, causando a 

impressão de que é relatada em discurso direto, na verdade ela foi reproduzida mediante 

discurso indireto e o narrador utilizou aspas querendo mostrar a exatidão do enunciado 

citado. Aqui, o enunciado do outro foi marcado pela conjunção que e pelo  verbo  

prescrever, indicando a alternância das vozes discursivas. 

               Nesse exemplo, o narrador relatou a fala alheia em discurso indireto analisador do 

conteúdo, descrevendo apenas o conteúdo desse enunciado, conferindo-lhe assim 

autenticidade, veracidade sobre o que estava sendo dito por ele: que desde muito a lei já 

permitia às mulheres exercerem certos cargos públicos: nos correios, nos telégrafos e no 
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magistério. Esse recurso provoca no leitor ou ouvinte a sensação de que o discurso que foi 

relatado é o mais autêntico possível.   

 

 

Glosas do locutor 

 

(1) 

 

               De  quando  em  quando,  as  nossas  gentis  patrícias,   como   dizem   as   seções  

               elegantes dos jornais, [...]. 

(Legião da Mulher Brasileira. 27/03/1920. V. II. p. 161) 

 

               Nessa crônica, Lima Barreto relata como se deu a inauguração da sociedade 

Legião da Mulher Brasileira. Ao longo desse texto percebemos que o escritor ataca e critica 

as mulheres que, segundo ele, estando cansadas da rotina de suas vidas inventam de fundar 

um partido feminista. Surpreso, o cronista fica sabendo por intermédio de jornais que nesse 

ajuntamento feminino apareceram alguns homens, como o senhor Carlos Laet e o 

reverendo João Gualberto, com o intuito de ajudar na sessão solene já que as mulheres não 

eram habilitadas para tal serviço, por isso elas abriram exceção e foram buscar luzes entre 

os homens, que são sempre hábeis nesse ofício de sessões e assembléias. A sessão foi 

encerrada quando o padre ao pronunciar seu sermão, aconselhou a legião a presidir seus 

destinos de acordo com os ensinamentos católicos, causando protestos entre as presentes de 

credos diferentes. 

               Analisando essa crônica, conseguimos identificar no primeiro parágrafo duas 

vozes discursivas: a voz do cronista, que narra um evento que ocorreu na sociedade carioca, 

como também outra voz citada no discurso pelo próprio narrador, a de um jornal: De 

quando em quando, as nossas gentis patrícias, como dizem as seções elegantes dos jornais, 

[...]. O escritor introduziu três vezes no seu discurso a expressão: [...], as nossas gentis 
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patrícias, [...], explicando logo após que esse estilo de falar não é seu, mas de uma sessão 

do jornal, evidenciando, nesse caso, que apesar de fazer menção a palavras que não são 

suas, ele não adere a essa expressão, usa-a apenas para imitar de forma irônica o discurso 

de outrem. Detectamos as glosas do locutor pelo termo lingüístico: como  dizem   as   

seções  elegantes dos jornais, [...]. 

 

(2) 

 

               É  o  feminismo  em  marcha  que  deixa  as  secretarias,  para  manifestar-se  nas  

               arquibancadas das arenas do esporte bretão, como dizem  os  virtuosos  cronistas 

               esportivos.  

(Carta aberta. 24/09/1921. V. II. p. 415) 

 

               Nesse texto temos uma carta que está endereçada a uma senhora, cujo nome o 

escritor oculta, revelando somente que ela participou de um certo processo. Supomos que 

deve ser uma das líderes dos movimentos feministas, D. Deolinda Daltro ou D. Berta Lutz, 

por ser costume do cronista reportar-se a elas em muitas de suas crônicas. Apesar de estar 

endereçada a um único interlocutor, a Excelentíssima Senhora, na verdade, o escritor 

objetiva atingir um público maior: as feministas de sua época, alvos constantes de suas 

denúncias e críticas, já que esses textos publicados em jornais certamente atingiam grande 

parte da população de uma sociedade, inclusive essas senhoras.  

               Analisando esse trecho, percebemos que o narrador introduziu no seu discurso um 

enunciado que não é de sua autoria. Ele tomou emprestada a fala dos cronistas esportivos, 

aderindo ao que eles disseram com a intenção de ironizar as feministas, e não omitiu ao 

leitor de quem era esse discurso, antes evidenciou o verdadeiro dono dessa voz através da 

glosa: como dizem os virtuosos cronistas esportivos. Concluímos então, que em Carta 

aberta temos duas vozes discursivas: a do narrador, que aparece na crônica criticando, 

denunciando e ironizando as feministas; e a dos cronistas esportivos, criadores de uma 

expressão que já fazia parte da memória discursiva da sociedade fluminense: É o feminismo 
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em marcha que deixa as secretarias, para manifestar-se nas arquibancadas das arenas do 

esporte bretão, e que é citada pelo produtor desse texto. 

 

Ironia 

 

(1) 

 

               Não é preciso pôr mais  na  carta. Uma  lei  que  nasce  de  abraços, só  pode  ser  

               favorável aos destinos da Pátria. 

(Voto feminino. 09/07/1921. V. II. p. 374) 

 

               A partir da leitura de jornais Lima Barreto elabora a crônica Voto feminino. O 

cronista denuncia e critica a participação do movimento feminista, e em especial D. 

Deolinda Daltro, no meio político. Mediante um discurso crítico e irônico, o cronista narra 

como as feministas pleitearam a aprovação do projeto de conceder o direito de voto às 

mulheres. Ele introduz nesse texto alguns fragmentos de matérias jornalísticas que  

corroboram o que está sendo dito por ele, para assim conquistar mais facilmente a adesão 

dos leitores da crônica. Ele denuncia o movimento feminista de então, por sua conivência 

com a política do oportunismo e com a corrupção governamental, que instituía, sem a 

menor cerimônia, a política do favor e do pistolão. (Vasconcellos, 1992, p. 258). Ele 

abertamente desaprova as atitudes dessas mulheres que vão ao Senado derramar pétalas de 

flores sobre a cabeça de um senador, insinuando que agem dessa forma para ganhar a 

simpatia do político que pode lhes ajudar nesse projeto de lei.  

               Depois de contextualizar essa crônica e de estarmos mais ou menos por dentro da 

opinião do autor sobre as feministas e de suas causas, podemos considerar o fragmento 

acima como um exemplo de ironia, porque o escritor faz uma declaração  afirmativa: Uma  

lei  que  nasce  de  abraços, só  pode  ser favorável aos destinos da Pátria; mas, na verdade 

ele está negando, desqualificando o que está sendo afirmado, pois sabemos que ele não 
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concorda com o que foi pronunciado, ele ironiza aqui, como também em outro trecho dessa 

crônica: Não tenho nenhuma simpatia pelo projeto, mas julgo-o útil porque dá às casas do 

parlamento feições floridas e gentis de sala de baile ou platéia de teatro.  

               Conforme Kerbrat-Orecchioni apud Brait (1996) esse é um tipo de ironia verbal 

pois encontramos nesse texto “um trio actancial”: um narrador, que elabora um discurso 

irônico e envia-o para um receptor, que aqui são os leitores que vão ler e decifrar esse texto, 

que tem por objetivo atingir outros indivíduos, que nesse caso são as feministas e alguns 

políticos, alvos da crítica e zombaria do produtor dessa crônica. Esse tipo de discurso 

irônico é considerado polifônico por ser constituído por vozes contraditórias que 

apresentam diferentes perspectivas: a que profere o enunciado fazendo alguma declaração e 

a que implicitamente nega o que foi afirmado com a intenção de questionar a realidade. 

 

 

6.2- Crônicas sobre a política nacional 

 

               Lima Barreto começou sua carreira de cronista aos 19 anos, escrevendo para o 

periódico A Lanterna. Desde cedo a política, a economia e a cultura do meio em que vivia 

já despertavam o seu interesse, tanto que com apenas 22 anos de idade ele escreveu sua 

primeira crônica de temática política, publicada no jornal humorístico Tagarela. De acordo 

com Resende e Valença (2004), foi no período de 1903 até 1922, ano de sua morte, que ele 

publicou em jornais e revistas cinqüenta e nove crônicas que abordavam esse tema, e nelas 

registrava sua indignação perante os acontecimentos históricos e sociais da Primeira 

República. 

               Não sendo omisso aos problemas sociais de seu tempo, o cronista atacava e 

criticava vários políticos e governantes por intermédio das crônicas políticas, apontando 

suas falhas e injustiças sociais. O foco de maior observação desse escritor é a cidade onde 

reside, o Rio de Janeiro. Por meio de suas obras ele explicitamente censura os governantes 
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dessa cidade por direcionarem seus cuidados somente para a classe abastada. Ele denuncia 

ser o bairro de Botafogo privilegiado pelas reformas e melhoramentos, enquanto os 

subúrbios são vítimas do descaso político. 

Segundo Lima Barreto, o governo republicano não traçava planos governamentais para 

privilegiar a população carente, pelo contrário, as melhorias ocorridas no âmbito social 

destinavam-se ao benefício da classe abastada. Em Os próprios nacionais, o cronista 

denuncia representantes dos ministérios por concederem regalias a um determinado grupo 

social, que com certeza não era da classe menos favorecida. Veja-se o segmento abaixo que 

evidencia essas acusações:  

 

               Em todos os ministérios, principalmente  no  da  guerra, há  umas  certas  pessoas  

               privilegiadas  que  moram  de  graça  em  belos  e  magníficos  palácios. [...]. São  

               viúvas,  filhas,  netas, bisnetas  de  generais, de  coronéis, de majores, que  acham  

               muito natural que o Estado tenha para elas cuidados mais paternais que não  têm 

               com as viúvas, filhas, sobrinhas, netas e bisnetas de carpinteiros, de calafates,  de 

               marceneiros, etc. Se o governo  tem  que  proteger  herdeiros, proteja  logo  os  de  

               todos  os  que  trabalham  ou  trabalharam, mas  não  os  de  indivíduos  desta  ou  

               daquela classe [...]. (Os próprios nacionais. 23/01/1915. V. I. p.164). 

 

               Insatisfeito com a situação política e econômica brasileira, Lima Barreto referia-se 

ao seu país como a República dos Bruzundangas, que significa a República das trapalhadas, 

das encrencas. Afirmava também que o Brasil era o Reino de Jambon, e possuía a forma 

mais ou menos de um presunto e que 

 

               [...] até aqui, não tinha sido comido. Mas tem  sido  roído. Roem-nos  os  de  fora.  

               Roem-nos os de dentro. Mas não há meio, quer uns, quer outros, de  o  deglutirem  

               completamente. O diabo da perna de porco resiste à voracidade externa e interna 

               de uma maneira perfeitamente milagrosa. (Barreto apud Barbosa, 1987, p. 16) 
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               Lima Barreto revoltava-se quando classificavam as pessoas em classes 

diferenciadas, atribuindo-lhes valores de acordo com o grupo social a que pertenciam. Para 

esse escritor, somente os valores morais dignificam um homem e podem realmente causar 

diferenças entre um indivíduo e outro, já que não é a cor da pele nem a condição social que 

qualifica um ser humano. Para ele, a condição para que um homem assumisse algum cargo 

público era que fosse ético, responsável e desprovido de julgamentos discriminatórios. 

               Para Lima, a política era a arte de bem governar, de cuidar dos negócios públicos 

com responsabilidade e inteireza moral para com todos os indivíduos de uma nação, 

independentemente de classe social. Diz esse cronista: Para mim a política, conforme 

Bossuet, tem por fim tornar a vida cômoda e os povos felizes. Desde menino, pobre e 

oprimido, que vejo a “política” do Brasil ser justamente o contrário.Ela tende para tornar 

a vida incômoda e os povos infelizes. (Palavras dum simples.22/07/1922. V. II. p. 534). O 

autor se depara com uma realidade contrária ao seu pensamento, pois encontra no governo 

da Primeira República a corrupção, a plutocracia, a injustiça, o peculato, o nepotismo, o 

conchavo entre políticos e cidadãos da classe abastada, o desinteresse pelas necessidades do 

povo, a acentuada incompetência e falta de conhecimento desses homens, como mostra esse 

trecho de uma crônica em que o autor utilizando-se da ironia e mesmo do sarcasmo, põe em 

ridículo os discursos dos candidatos a algum cargo eletivo:  

 

               Eu  também   sou  candidato  a  deputado.  Nada   mais   justo.  Primeiro:  eu  não  

               pretendo fazer coisa alguma pela Pátria, pela família, pela  humanidade. [...]. De 

               resto, acresce que nada sei da história social, política  e  intelectual  do  país; que 

               nada sei da sua geografia; que nada entendo de ciências sociais e próximas, para 

               que o nobre eleitorado veja bem  que  vou dar  um  excelente  deputado. 

               (O novo manifesto. 16/01/1915. V. I. p. 155) 

 

 

               Quanto à República, Lima considerava essa forma de governo inadequada e 

injusta, porque só trazia para a nação desventuras. Deliberadamente, inseria em suas obras 
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fatos históricos, com o intuito de esclarecer a sociedade sobre o que realmente tinha 

acontecido. Para ele, a sociedade republicana estava cada vez mais ancorada em valores 

fúteis e anti-sociais: a busca por bens materiais, cargos, poder, etc. Essas atitudes 

acentuavam a competição acirrada entre os homens, as diferenças sociais, como também o 

sentimento egoísta, afastando-os de cultivarem um espírito solidário. 

               Esse aspecto geral da nação levava a população ao estado de miséria, de 

abandono, de privação de direitos, de insegurança, de desemprego. Por esses motivos, ele 

direcionava suas críticas contra as cinco tendências políticas que ele execrava: o 

jacobinismo, o florianismo, o positivismo político, o hermismo e o republicanismo. Poucas 

divergências existiam entre essas correntes políticas, o que mais diferenciava uma das 

outras, na opinião de Sevcenko (2003, p. 204), era o tempo de vigência de cada uma, pois 

na verdade, o núcleo humano que as substanciava era praticamente o mesmo, por 

correspondências ou jogos de alianças. Todos concorriam para uma forma de governo 

ultracentralizada, militarizada, ditatorial, alimentada sobretudo por fermentos 

anticlericais e antilusitanos. 

               As críticas disseminadas em suas crônicas revelam a intenção de Lima de 

colaborar para uma sociedade mais justa, e denunciar os desmandos de governantes 

egoístas e corruptos da sociedade de sua época, que visavam apenas enriquecer às custas da 

Nação. Seu empenho em defender a classe popular das injustiças sociais, suas denúncias, 

suas sugestões, etc, fazem dele não um interessante cronista da época ou da cidade, não 

um panfletário de valor relativo e transitório, mas um dos maiores representantes da linha 

humanista e democrático-popular na literatura brasileira. (Coutinho, 1974, p. 21)  

               Como fizemos nas crônicas sobre o feminismo, aqui também tentaremos 

descobrir, por meio da leitura desses textos, a proveniência das crônicas escritas por Lima 

Barreto, isto é, se ele foi motivado a escrevê-las a partir da leitura de jornais, da observação 

do cotidiano ou de notícias de acontecimentos sociais. 

               Analisando as cinqüenta e nove crônicas políticas, descobrimos que vinte e sete 

desses textos foram elaborados pelo cronista mediante a observação do dia-a-dia: conversas 

com amigos, conversas alheias nos bondes, nos cafés, observação dos fatos políticos e 
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econômicos que aconteciam no país, etc; em dezessete crônicas o escritor não dá indícios 

de onde colheu informações para a elaboração desses escritos, mas supomos que ele 

simulou situações que envolviam problemas políticos e sociais e a partir delas produzia 

suas crônicas; em dez, o próprio cronista informa aos leitores que foi a partir de notícias de 

jornais que ele criou seu texto; duas foram formadas por meio de informações em 

telegramas; uma delas foi elaborada depois de uma experiência pessoal, em que ele 

participou de um júri; e as duas últimas crônicas foram feitas a partir da leitura de um livro 

de história e da leitura de uma revista. 

 

Discurso direto 

 

(1) 

 

               Tinha que fazer a minha plataforma igualzinha à do adversário. Por exemplo, o 

meu rival dizia: 

 

               Com este objetivo, considero como medidas  primordiais  a  serem  resolvidas  na  

               próxima legislação, as seguintes: 

               Construção de casas para operários, higiênicas e baratas; [...]. 

               Aumento dos vencimentos dos oficiais e praças de todas as corporações militares; 

               Finalmente distribuir bombons, castanhas, nozes e avelãs a todas as  crianças  da  

               pátria, no dia de Natal. 

                

               Ora,  eu  tinha  que  dizer  coisas  semelhantes   para  obter  eleitores.  Não   seria 

               plágio?[...] Sei bem que tudo em política é plágio. 

(Eleições. 26/02/1919. V. II. p. 321) 

 

               Nessa crônica o autor trata de um de seus temas preferidos: a política, em especial 

a campanha eleitoral e as artimanhas dos políticos para se elegerem. Declarando seu 
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respeito pelas eleições, o cronista afirma que jamais se meteria numa delas, preferindo lutar 

numa guerra a se candidatar a algum cargo político. No decorrer da crônica o narrador 

critica e acusa os políticos de plágio por todos eles terem sempre o mesmo discurso, 

fazendo as mesmas e repetidas promessas ao povo, promessas que não serão cumpridas. 

Houve quem dissesse até que os discursos parlamentares são estereotipados. [...] Plágio, 

plágio – tudo em política é plágio, porque, para ser bom representante do povo, a primeira 

coisa que o indivíduo deve perder é personalidade, o caráter próprio. Para ser candidato, 

alega o cronista, teria que se sujeitar ao modelo vigente e construir seus discursos 

iguaizinhos aos dos outros políticos, e essa era uma das dificuldades, além da falta de 

dinheiro, que ele teria de vencer. O cronista conclui seu escrito afirmando novamente que 

prefere participar duma batalha em Tuchima ou Austerlitz, a candidatar-se a uma eleição no 

Distrito Federal. 

               Notamos até os três primeiros parágrafos dessa crônica a voz do cronista que 

emite sua opinião sobre as eleições, para logo após inserir, por meio do discurso direto a 

voz de outrem que foi introduzida pelo verbo de elocução dizer, que aparece antes da fala 

transcrita, e que está visivelmente separada da sua fala pelo sinal gráfico dos dois pontos e 

pela citação em bloco, como vimos acima. Temos nesse exemplo duas vozes sociais: a do 

cronista, que dá seu parecer através do narrador criticando e acusando os políticos de plágio 

por todos eles terem sempre o mesmo discurso; e a voz do suposto político que faz um 

discurso cheio de promessas para o povo. Mesmo fazendo menção da voz de outrem, 

percebemos que o narrador mantém distância e não adere ao que foi relatado por divergir 

de suas opiniões políticas. 

               Parece evidente que o cronista não tenha retirado o trecho do discurso direto em 

questão de um enunciado real, produzido por algum candidato eleitoral, antes ele imitou o 

estilo dos discursos políticos e criou um discurso semelhante introduzido por meio do 

discurso direto, com o objetivo de produzir um efeito de autenticidade. Na verdade, o 

discurso direto não relata necessariamente falas pronunciadas efetivamente; pode-se 

tratar de uma enunciação sonhada, de uma enunciação futura, ordenada etc. 

(Maingueneau, 2005, p. 140-141). 
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(2) 

 

               - Voto no senhor, para presidente da República. 

               - É voto perdido... 

               -Não tem nada; mas voto de acordo com o que penso. Parece que sigo o que  está   

               no manifesto assinado pelo senhor e outros. ”Guiados  pela  nossa  consciência  e 

               obedecendo o dever de todo republicano de consultá-la...” 

(O chefe político e o seu eleitor. 01/04/1919. V. I. p. 493)  

 

               Nessa crônica encontramos duas vozes sociais representadas por dois 

personagens: Felício e o Doutor, os quais têm liberdade para expressar seus diferentes 

pontos de vista acerca da política. Nota-se que Felício tem uma consciência livre e 

independente, tanto para mudar como para emitir suas opiniões. Antes ele era 

correligionário do doutor e apoiava Rui Barbosa para presidente; só que agora muda de 

opinião, mesmo contra a vontade do doutor, e consulta sua própria consciência para realizar 

essa mudança. 

               Na narrativa o autor colocou as personagens face a face, ligando-as por relações 

dialógicas eqüipolentes, fazendo com que elas compartilhassem suas diferentes visões de 

mundo. Tais sujeitos são levados a se posicionarem de acordo com a ideologia que adotam 

e tentam persuadir o outro de suas idéias. No trecho acima, um dos personagens cita o 

discurso de outrem, por meio do discurso direto. Observe-se que, diferentemente da maioria 

das crônicas, essa é dialogada. 

               Felício justifica sua mudança de atitude apropriando-se do discurso do partido 

político, marcado pelas aspas, assinalando ao leitor que essa expressão não é sua, mas de 

outra pessoa. Ele faz menção ao discurso do outro para veicular o seu ponto de vista 

particular. Consultar a consciência foi o próprio partido que o ensinou, e ele com o intuito 

de fundamentar essa sua nova postura partidária faz alusão ao manifesto do partido. As 

palavras do discurso dele não são neutras e são elaboradas com o objetivo de convencer e 

provar ao doutor a boa razão do seu procedimento.  
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               O cronista utiliza a personagem Felício para criticar os políticos, mostrando a 

divergência do que eles pregam:“Guiados pela nossa consciência e obedecendo o dever de 

todo republicano de consultá-la...”, e do que eles realmente fazem:”Chega, Felício”, diz o 

doutor, isto é, ele tenta impedir que o outro se expresse livremente e escolha um candidato  

que mais se afine com as suas posturas ideológicas. 

 

(3) 

 

               - Mas que faz o governo, raciocina Brás Bocó, que não constrói quartéis e não 

compra cavalhadas? 

               O doutor Xisto Beldroegas, funcionário respeitável do governo acode logo: 

               - Não há verba; o governo não tem dinheiro. 

               E o Brasil é um país rico; [...] 

(País rico. 08/05/1920. V. II. p. 181) 

 

               Na crônica País rico, por estar inserido num determinado contexto social, o 

cronista tem noção das necessidades da população que reivindica melhorias sociais como a 

construção de escolas, hospitais e quartéis, e aproveita esse mesmo contexto para ser o 

arauto do povo, destilando sua ironia ao criticar o governo que se nega a atender aos 

anseios da população com a desculpa de que não tem verbas, não tem dinheiro, mas para 

outras coisas ... tem. 

               Nesse trecho, percebemos não só a voz do cronista: E o Brasil é um país rico; mas 

as vozes sociais que expressam pensamentos opostos sobre as atitudes do governo vigente. 

Essas são vozes que se deixam perceber no discurso, que se cruzam, que polemizam uma 

em oposição à outra devido ocorrerem opiniões divergentes: a que apóia o governo (doutor 

Xisto Beldroegas) e a que o critica (Brás Bocó). Notamos que uma dessas vozes alia-se à 

voz do cronista, que critica e denuncia a inoperância do chefe da nação. A fala desses dois 

personagens aparece na crônica por intermédio do discurso direto, que foi transcrito em 

forma de diálogo e marcado pelo travessão e os dois pontos.  
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               Esse é um tipo de discurso direto retórico (Bakhtin, 2004), em que o autor 

introduz perguntas com o intuito de persuadir o leitor sobre os acontecimentos narrados, 

fazendo com que ele pelo menos reflita sobre o que foi escrito.  

 

(4) 

 

               O homem começou a falar. Tratou da crise.[...].  

               Maurício Lacerda perguntou então a um vizinho de bancada: 

               - Quem é? 

               O vizinho respondeu: 

               - Creio que é aquele deputado pelo Pará que só veio aqui para  tomar  posse, vive 

               em Paris e recebe o subsídio por procurador. 

               - Como se chama? 

               - Não sei. 

               Enquanto eles conversavam baixinho, [...] o orador perorava. Dizia: 

               - Se o que digo é uma verdade constatada [...], não há  motivo  para  se  acusar  o  

               atual presidente da República pela miséria [...]. 

               - Quase todos os deputados exclamaram: 

               - Muito bem! Muito bem! 

(Fato inédito. 04/12/1920. V. II. p. 235-236) 

 

               O cronista narra um fato que ocorreu na Câmara legislativa que lhe chamou a 

atenção. Segundo ele, aberta a sessão da Câmara, um senhor pediu a palavra ao presidente e 

discursou. Seu discurso despertou o interesse dos políticos presentes que, admirados, 

procuravam saber quem era esse parlamentar. Enfim, descobriram que o homem que falou 

brilhantemente não era um político, mas apenas um cidadão comum. 

               Nesse trecho aparecem várias vozes discursivas: a do narrador, a do senhor que 

discursou, a de Maurício Lacerda e a do seu vizinho de bancada e a de um grupo de 

deputados. Todas elas reproduzidas pelo narrador mediante discurso direto retórico, que 
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segundo Bakhtin (2004) é usado com a intenção de persuadir o leitor do que está sendo 

dito. Por trás de todo esse relato, notamos a crítica implícita do cronista  querendo mostrar à 

sociedade que os parlamentares não se conhecem uns aos outros porque não comparecem 

ao trabalho, por isso, um simples cidadão foi confundido com um político, já que eles não 

sabem quem é quem. O discurso direto foi usado para criar um efeito de autenticidade e 

representar as vozes sociais que foram distribuídas em forma de diálogo. A representação 

da fala do outro foi introduzido pelos verbos de elocução perguntar, responder, dizer e 

exclamar; e os sinais gráficos dos dois pontos, travessão, indicam a introdução desse tipo 

de discurso. 

               Nessa crônica não temos um embate discursivo, com vozes que polemizam 

apresentando posturas ideológicas divergentes, mas antes as opiniões convergem como a 

dos deputado que apoiaram o homem que discursou: Muito bem! Muito bem!     

               Martins (1989) assinala que ao usar o verbo de elocução explicar o narrador de 

certa forma sugere um estado emotivo da fala citada, que é o caso dos deputados que 

entusiasmados apóiam o dizer do suposto político. 

 

(5) 

 

               Entrou então no assunto: 

 

               - Senhor presidente: até hoje tem sido uma injustiça a passagem do primeiro  

               posto para o segundo. Há decuriões que levam vinte [...].  

               Um Senhor Deputado – Vossa excelência pra que Exército está legislando? 

               O Orador – Para o nacional, naturalmente. [...]. 

               O Senhor Presidente – Peço toda a atenção. [...]. 

               O Orador – Como ia dizendo: porquanto os fabri e os vexilários ... 

               Um Senhor Deputado – Isto é o exército de Roma Antiga. 

               (Cousas parlamentares. 25/10/1919. V. II. p. 57) 
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               Ao longo dessa crônica o escritor critica e ridiculariza um deputado que era 

militar e que era considerado muito competente no Exército, tanto que sua grande sabedoria 

causava admiração.  Ele conta que esse político foi fazer um discurso em que apresentava 

um projeto para as promoções do Exército, e transcreve literalmente o enunciado desse 

deputado Floriardo, por intermédio do discurso direto, demarcando sua fala do enunciado 

do narrador com os dois pontos e travessão.  

               No trecho destacado, identificamos quatro vozes sociais: a do narrador, que conta 

a história; a de Floriardo, que faz o discurso; a de um deputado, que questiona Floriardo; e 

a do presidente, que pede atenção ao discurso desse último político. Essas vozes não 

chegam a polemizar, existe apenas o questionamento de um deputado sobre o discurso do 

outro que nos leva a perceber uma diferença de opiniões entre os dois. O deputado não 

concorda com os termos que o outro usa no seu discurso porque não tem nada a ver com a 

realidade deles. O narrador transcreve o enunciado de outrem por intermédio do discurso 

direto com o objetivo de ironizar, mas não adere ao que foi dito, antes mantém distância e 

mediante essa citação ridiculariza Floriardo, que nesse caso representa os políticos de seu 

tempo.  

               Intencionalmente o narrador cria essa situação patética envolvendo o admirado 

deputado Floriardo, com o objetivo de criticar e ridicularizar os políticos do seu país, 

mostrando que por detrás de títulos, da fama de um homem público, existe na verdade um 

indivíduo limitado que não entende nada de sua profissão e é incapaz de elaborar seu 

próprio discurso político.  

 

 

(6) 

               Fez uma pausa, sorvemos alguns goles de cerveja e continuou: 

               - Sou rico e digo isto a todo o mundo. Moro em uma grande  casa, tenho  lindos  e  

               caros móveis, tenho alfaias, tenho carros, tenho  numerosa  criadagem, tenho  um  
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               banheiro que é uma verdadeira terma  romana e custeio  tudo  isto  sem  o  menor 

               esforço; mas peço esmolas.  

               - Por que? 

               - Porque quero  ganhar  mais  e  mais. Peço  até  aos  meus  irmãos  mais  pobres,  

               mesmo àqueles que vivem com dificuldades. Quero sempre ter mais, ganhar mais,  

               para proclamar a todos a minha riqueza; [...]. 

               - Mas quem é o senhor? 

               - Não sabe? Eu sou o café. 

             (O rico mendigo. 24/07/1915. V. I. p. 219) 

 

               Nessa crônica o escritor narra que teve um sonho em que se deparava com um 

mendigo rico que lhe pediu esmolas. Sem compreender porque um homem possuidor de 

imensa riqueza pedia esmola, procura saber quem seria aquele indivíduo. Era o café. Nessa 

época, o café era a maior fonte de riqueza do Brasil, que exportava esse produto para vários 

países, e o cronista questiona por que [...] o tal de café, porém, só leva a pedir dinheiro. 

Como é que ele é a riqueza do Brasil? [...] A economia política, oficial ou oficiosa, deve 

declarar por que razão tal riqueza anda sempre na pobreza; [...].  (O café. 26/06/1915. V. 

I. p. 214).O escritor critica os governantes insinuando que mesmo o país estando bem 

economicamente, o governo continua a explorar a população, seja por meio de taxas ou 

impostos, mas o certo é que explora, principalmente os que nada têm. 

               Encontramos no fragmento duas vozes discursivas: uma representada pelo 

cronista, que conta a história, e a outra pelo senhor Café. O narrador fez menção ao 

discurso de outrem, um discurso que foi inventado por ele, valendo-se do discurso direto 

retórico, que, de acordo com Bakhtin (2004), é caracterizado por perguntas da parte do 

autor e personagem, com o intuito de persuadir o leitor do seu discurso. Mesmo relatando 

um texto que foi sonhado, o cronista não faz uma interpretação da fala do outro, mas faz 

que a voz alheia fale com suas próprias palavras o seu discurso, conferindo autenticidade ao 

que está sendo dito. Os dois pontos e o travessão caracterizam esse tipo de discurso, como 

também a marca de subjetividade da interrogação. Mesmo sendo constituída por diferentes 
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vozes, não temos, nessa crônica, um choque de opiniões entre essas vozes discursivas, 

apenas um diálogo em que cada personagem emitiu seus pontos de vista.  

 

Discurso indireto 

 

(1) 

 

               Disse, porém, o meu  amigo  Costa  Rego  que, atualmente, o  reconhecimento, em  

               virtude  de  uma  nova  lei, é  coisa  séria.  Não   duvido   dos   conhecimentos   do  

               simpático jornalista, do seu saber em coisas tão  sérias  como  são  as  leis.  Peço,  

               contudo, licença para discordar. E o motivo é bem simples. 

(O reconhecimento. 09/04/1921. V. II. p. 346) 

 

               Nessa crônica o escritor emite sua opinião sobre a época de eleições, que para ele 

é um período cômico em que os candidatos além de contarem com o apoio do povo para se 

elegerem, recorrem ainda aos pistolões políticos. Estes, segundo o cronista, por uma 

questão de comodidade e economia, deviam acabar com as eleições e nomear diretamente 

os representantes políticos do país, evitando assim, despesas aos cofres públicos. 

               No fragmento acima identificamos a voz do cronista, representada pelo narrador 

que ao longo da crônica faz algumas considerações sobre eleições e leis; temos também a 

voz de Costa Rego que é citada pelo escritor. Essas são vozes que se deixam aparecer no 

discurso e que emitem opiniões diferentes sobre uma mesma questão: a implantação de 

uma lei, a qual Costa Rego apoia: [...] o reconhecimento , em  virtude de uma nova lei, é 

coisa séria. E o narrador rejeita: [...] julgo que a novidade da lei eleitoral só servirá para 

tornar mais cômico o futuro reconhecimento de poderes.  

               O narrador introduziu no seu discurso um ponto de vista divergente do seu com a 

intenção de criar uma certa polêmica, para a partir daí, poder argumentar em sentido 
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contrário do enunciado citado.  Essa citação foi feita em discurso indireto analisador do 

conteúdo, já que o cronista salienta somente o conteúdo da citação e não as palavras, o 

modo de falar do outro. Ele não dá oportunidade para que o dono do enunciado alheio 

comunique com suas palavras a mensagem, antes apropria-se dessa fala e transmite, a seu 

modo, o sentido objetivo desse enunciado. O verbo de elocução dizer, a conjunção que, 

caracterizam esse tipo de discurso. 

 

Paródia 

 

 

(1) 

 

               Eu  também  sou  candidato   a   deputado.  Nada  mais  justo.  Primeiro;  eu   não  

               pretendo  fazer  cousa  alguma  pela Pátria, pela  família, pela  humanidade. [...]. 

               Assim, para poder  fazer  alguma  coisa  útil, não  farei  coisa  alguma, a  não  ser 

               receber o subsídio. [...]. Desde que minha mulher e os meus filhos passem melhor 

               de  cama,  mesa  e  roupas,  a  humanidade   ganha.  Ganha,  porque,  sendo   eles 

               parcelas da humanidade, a sua situação melhorando, essa melhoria reflete  sobre 

               o  todo  de  que  fazem  parte. [...]. Concordarão  os  nossos  leitores  e  prováveis  

               eleitores que o meu propósito é lógico  e  as  razões  apontadas  para  justificar  a 

               minha candidatura são bastante ponderosas. 

(O novo manifesto. 16/01/1915. V. I. p. 155) 

 

               Essa é uma das crônicas mais bem elaboradas de Lima Barreto, na qual ele 

constrói um discurso público criticando os políticos em geral por eles não fazerem nada 

pelo país, especialmente pela população carente. Segundo o cronista, o interesse desses 

homens em exercer uma função no parlamento consiste apenas em ter uma boa 

remuneração e gozar dos privilégios públicos concedidos aos governantes. Ele censura os 

políticos e julga-os incapazes de exercerem as funções que lhes são destinadas, isto é, 

governar a nação.  
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               Essa crônica é uma paródia dos discursos dos políticos. O cronista ironicamente 

finge ser candidato a deputado e imita a prédica dos políticos, dando-lhe uma orientação 

contrária, ou seja, uma perspectiva oposta a do enunciado original. Enquanto os outros 

candidatos mentem fazendo promessas que não vão jamais cumprir, declarando que são 

competentes e possuem os conhecimentos necessários para administrar o país, o deputado 

da crônica em questão afirma que não vai [...] fazer coisa alguma pela Pátria, pela família, 

pela humanidade. E confessa: De resto, acresce que nada sei da história social, política e 

intelectual do país; que nada sei da sua geografia; que nada entendo de ciências sociais e 

próximas, para que o nobre eleitorado veja bem que vou dar um excelente deputado.  

               Nessa crônica percebemos duas vozes antagônicas: a primeira é a do texto fonte, 

que está sendo parodiado, e que nesse caso é representado pelo discurso dos políticos, que 

são vozes pertencentes a uma comunidade e que faz parte da memória discursiva dos 

leitores; a segunda é a voz do texto recriado, representado pelo discurso do cronista que tem 

como objetivo criticar e ironizar os políticos de sua sociedade. O narrador se apropria do 

intertexto alheio e faz uma nova interpretação do seu conteúdo, negando o que já foi dito 

anteriormente. Nesse sentido, Fávero (2003, p. 53) afirma que a paródia [...] é uma escrita 

transgressora que engole e transforma o texto primitivo.  

               Finalizando, confirmamos que a paródia é uma das manifestações do fenômeno 

polifônico, já que nela, como assim explica Bakhtin (2005), existem dois discursos, duas 

vozes que não se fundem e que possuem diferentes pontos de vista sobre um determinado 

assunto. 
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6.3- Crônicas sobre a vida literária 

 

               Mesmo exercendo a função pública de amanuense, Lima Barreto consagrou sua 

vida à literatura. Conforme Nolasco-Freire (2005), apesar de ter tido uma existência tão 

curta, pois morreu com apenas 41 anos de idade, esse escritor nos deixou como legado 

dezessete obras, sendo algumas de cunho artístico, fora sua produção jornalística-literária 

que corresponde a quatrocentos e cinqüenta crônicas publicadas em diversos jornais e 

revistas da sociedade carioca. 

               Sua vida de escritor literário nunca foi fácil, pois vivia numa sociedade que mal 

tinha acabado de sair do regime escravocrata e que não admitia que um mulato pobre 

ascendesse ao mundo das letras, lugar reservado apenas aos brancos, sendo exceção nessa 

época os escritores Machado de Assis e Joaquim Nabuco. No entanto, apesar das 

dificuldades, Lima lutou contra todas as condições desfavoráveis e dedicou-se à literatura, 

que definia como uma missão, uma forma de esclarecer os homens sobre os fatos sociais e 

de uni-los para a resolução dos problemas sociais. 

               O autor de Policarpo Quaresma reiterava em muitas de suas obras a preocupação 

excessiva dos escritores com as regras gramaticais, já que para eles, a verdadeira arte 

literária zela pela fluência correta da língua. Segundo Sevcenko (2003, p, 196), essa época 

foi marcada por duas [...] vogas literárias que, ambas, convergiam para o estiolamento das 

produções artísticas, minando-lhes a vitalidade e calcificando o seu conteúdo e força de 

impacto. Primeiro tínhamos o vazio do parnasianismo com um dos seus maiores 

representantes, Coelho Neto, e depois a linguagem com seu purismo exacerbado e a 

imitação do clássico, que tanto faziam uso os políticos, advogados e intelectuais.  

               De certa forma, Lima Barreto é um precursor do modernismo por romper com o 

culto à gramática e evidenciar em muitas das suas obras a variedade da língua brasileira. 

Ele não fica preso às normas da língua e inova com os seus discursos. Sua estética entra em 

choque com a tradição literária, pois em seus escritos temos a ruptura com o estilo europeu, 

a busca pelo popular e as contradições sociais retratadas com detalhes na sua obra. Por 

trabalhar dessa forma em sua arte literária recebeu críticas e foi repudiado não só pelos 
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literatos de seu tempo, mas também pela elite que julgava com preconceito a arte literária, 

tendo aversão a tudo que era novo, cultivando somente a forma. 

               De acordo com Prado (1989), em Triste fim de Policarpo Quaresma, Lima expõe 

pela primeira vez ao público o perfil de um herói fracassado, o que posteriormente vai 

servir de modelo pra alguns prosadores do modernismo brasileiro, como por exemplo, a 

obra Macunaíma e Vidas secas. No entanto,  

 

               [...] é Quaresma quem dispara o alarme que inaugura uma espécie  de  ciclo  da  

               expressão  heróica  comum   a   todos,  num  delírio   que   atravessa   liricamente                    

               o   mundo,   recompondo-o,   transfigurando-o    ou    capitulando,   mas    sempre  

               investindo,    cruzando   alegoricamente   o   destino   para    de    alguma    forma       

               transformar o fracasso em fecunda heroicidade. (Prado, 1989, p. 9) 

 

               Segundo Resende e Valença (2004), Lima Barreto escreveu trinta e cinco crônicas 

com temas sobre a vida literária entre 1911 e 1922, imprimindo nesses textos sua visão de 

uma literatura militante, como veremos logo a seguir: 

 

               A missão da literatura é fazer comunicar umas almas  com  as  outras, é  dar-lhes  

               um mais perfeito entendimento entre elas, é ligá-las  mais  fortemente, reforçando 

               desse  modo a  solidariedade  humana, tornando  os  homens  mais  capazes  para  

               conquista do planeta e se entenderem melhor, no único intuito  de  sua  felicidade.  

               (Histrião ou literato? 15/02/1918. V. I. p. 319) 

 

               Por meio desses textos literários, os quais tinham uma grande repercussão na 

sociedade devido serem impressos em jornais, Lima Barreto destilava sua crítica sobre 

alguns literatos de seu tempo, principalmente o escritor Coelho Neto, alvo constante de sua 

censura e desaprovação, por ele produzir obras literárias sem conteúdo e sem propósitos. 

Veja-se: 
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               Em  anos  como  os  que  estão  correndo, de  uma  literatura  militante,  cheia  de 

               preocupações  políticas, morais  e  sociais, a  literatura  do  Senhor  Coelho  Neto  

               ficou sendo puramente contemplativa, estilizante, sem cogitações outras  que  não  

               as da arte poética, consagrada no círculo dos grandes burgueses embotados  pelo 

               dinheiro. (Literatura e política.18/01/1918. V.I. p. 304) 

 

               Também encontramos nessas crônicas literárias o lamento e a tristeza do autor por 

não ser reconhecido como um literato, ao afirmar num desses escritos que a literatura [...] 

nada rende, senão desgostos [...]. Nesses textos, ele também criticava a preocupação 

exagerada dos escritores em seguir normas gramaticais, o que levava-os a construir obras 

dentro da estética da época, mas sem conteúdo. 

               Nessas crônicas, Lima Barreto elogiava literatos como Castro Alves, Eça de 

Queiroz, Dostoiéviski, Tolstoi e outros, como também censurava, julgava, denunciava todo 

tipo de literatura alheia aos indivíduos e às preocupações sociais de sua época, já que, para 

ele, a literatura era uma missão social e o escritor um colaborador atento para auxiliar no 

ajustamento social. 

               Analisando esses textos, verificamos que das trinta e cinco crônicas sobre a vida 

literária que observamos, em treze delas, o cronista não informa onde colheu informações 

para elaborá-las; em oito, ele declara que foi através de livros e revistas; em sete, ele 

informa que foi por meio de notícias de jornais; em quatro, ele se baseou em experiências 

pessoais que serviram de inspiração para construção desses textos; e as últimas três, foram 

elaboradas a partir da observação do cotidiano. 

 

 

 

Discurso direto 

 

 

(1) 
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               Os dous amigos conversavam numa sala pobre de casa pobre, cuja única  riqueza 

               eram livros. O que acaba de falar, repetiu:  

               - Vou deixar a literatura; é um aborrecimento... 

               - Mesmo que você a deixe, eles não acreditarão e continuarão a perseguir você. 

               - Você tem razão. Qual o remédio? 

               - É você mudar-se de bairro, ir para outro extremo da cidade.  

               - De  resto, ainda  por  cima, sou  perseguido  pelos  poetas  incipientes. Eles   me 

               invadem a casa, com os seus poemas  e  novelas; convidam-me  para  isso  e  para 

               aquilo; e, quando lhes dou uma opinião sincera, zangam-se e me  desfeiteiam. Um 

               inferno, Deus dos Céus! 

(Atribulações de um autor. 10/09/1921. V. II. p. 408-409) 

 

               Nesse trecho identificamos três vozes discursivas. Uma é do narrador  que  

introduz no texto uma conversa informal entre dois amigos, que representam as outras 

vozes sociais. Um deles é um escritor modesto que confessa ao colega que vai deixar a 

literatura [...] porque ela nada rende, senão desgosto [...], e começa a contar os 

aborrecimentos que essa arte lhe traz. O ponto de vista de Lima Barreto é refletido na voz 

desse personagem, que num tom confessional faz uma espécie de desabafo expressando sua 

tristeza e desgosto por não ser reconhecido no meio literário. O personagem finaliza a 

crônica declarando que a literatura para ele é um tormento, mas mesmo assim ele não 

consegue deixá-la, pois, como sabemos, para Lima Barreto ela é uma missão social, uma 

arte que proporcionava relações entre os homens, servindo para esclarecer, orientar e 

beneficiar a humanidade. 

               Apesar dessa crônica ser constituída por diferentes consciências, não existe aquele 

embate de vozes discursivas em que cada um defende e tenta convencer o outro de suas 

distintas ideologias. Por um momento, ao longo da crônica, tivemos uma leve discordância 

do amigo do escritor que afirmou que este só deixaria a literatura com a morte, e ele 

prontamente reconheceu que o colega estava certo e refletiu: Talvez nem assim... Esse tema 

não foi polemizado entre as personagens, houve apenas um sujeito insatisfeito com sua 

profissão que externava seus sentimentos. O narrador representou as vozes desses 
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personagens em forma de diálogos por intermédio do discurso direto, que foi introduzido 

com o intuito de produzir um efeito de objetividade nesse texto. Ele não fez uma 

interpretação da fala das personagens, antes transcreveu o discurso delas permitindo que 

elas mesmas transmitissem diretamente ao leitor suas opiniões sobre o tema abordado, por 

isso não eliminou as marcas de subjetividade como a exclamação e a interrogação típicas 

desse tipo discurso. A fala do narrador aparece separada do enunciado citado mediante os 

dois pontos e travessão, evidenciando a alternância das vozes nessa crônica. 

 

(2) 

 

               O  Senhor  Mário  de  Alencar, cujo  fino  talento  tanta  admiração  me  causa, já 

                resolveu, com grande simplicidade de meios e palavras, a questão social;  foi  ele 

                que me observou o seguinte:  

               - Se  o  progresso  traz  miséria, em  compensação  faz  nascer  outras  profissões. 

               Veja  você  só  os  manicures,  os  pedicures,  os  engraxates,  os  motorneiros,  os 

                chauffeurs,  os  massagistas,  os  tripeiros, etc., etc.  Porventura   existiam   essas 

                profissões  antigamente?  Não  há  motivo   para   maldizer   o   estado  atual   da 

                sociedade; ela fabrica necessidades, para criar trabalhos e profissões.  

(Até Mirassol II. 30/04/1921. V. II. p. 355) 

 

               Nessa crônica o escritor relembra uma viagem que fez com o seu pai, em que era 

costume todas as pessoas usarem durante o percurso o guarda-pó, espécie de vestimenta 

usada por cima da roupa a fim de resguardá-la do pó das estradas. Quem não possuía esse 

tipo de roupa, teria de comprar ou pedir emprestado, senão ficaria mal visto na viagem. 

               Depois de relembrar esse costume social, o narrador começa a indagar qual o 

motivo de não usarem mais o guarda-pó. Supõe que talvez tenha sido a moda, essa [...] 

deusa, aliás, que é fértil em absurdo [...], que dita que não se use mais essa vestimenta. 

Talvez tenha sido o progresso, que não conseguiu acabar com o pó das estradas, mas 

somente com os guarda-pós. O uso ou não dessa peça de vestuário, é um pretexto que o 
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cronista forjou para atacar com sua crítica o governo brasileiro, que com essa história de 

progresso beneficia somente os ricos, enquanto os pobres são escanteados. Ele finaliza 

dizendo que o progresso pode ter a capacidade de criar profissões, mas só quem se 

beneficia com essa situação são os abastados. 

               No fragmento da crônica em questão, identificamos duas vozes discursivas: a do 

cronista, representada pelo narrador que relata toda essa história, e a de Mário de Alencar, 

que emite sua opinião sobre o progresso. O narrador incorporou essa voz ao texto por meio 

de uma citação em discurso direto. A fala do narrador está separada do discurso alheio 

pelos dois pontos e travessão, marcas gráficas que caracterizam esse tipo de discurso e que 

mostram a ordem alternada das vozes discursivas. Nesse trecho, o cronista não interpreta o 

que disse Alencar, mas deixa que este fale com suas palavras, com seu próprio estilo a 

mensagem citada. 

 

(3) 

 

               Nós nos havíamos introduzido no elegante porão  do  Municipal  e  falávamos  ao  

               restaurante chic com água na boca. Este não tardou em responder: 

               - Estou, meu caro senhor; estou, imagine que  não  há  dia  em  que  não  me  veja  

               abarbado com um banquete. [...]. 

               - E as iguarias? 

               - Oh! Isso? Também não vale nada. [...]. Mas a minha maior gratidão é... 

               - Por quem? 

               - Pela Secretaria do Exterior. Um cidadão é promovido  de  segundo-secretário  a  

               primeiro,  banquete;  um   outro   passa   de   amanuense   a   segundo-secretário,  

               banquete... [...]. Outro dia, como  o  Serapião  passasse  de  servente  a  contínuo,  

               logo lhe ofereceram um banquete. 

               (A gratidão de Assírio. 11/09/1915. V. I. p. 233) 
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               Nessa crônica o narrador mantém uma conversa informal com o senhor Assírio, o 

dono de um buffet, o qual informa ao cronista que está satisfeito com o seu trabalho já que 

andam contratando seus serviços para organizar banquetes. Seu Assírio declara que sua 

maior gratidão é para a Secretaria do Exterior, seu melhor cliente, pois qualquer indivíduo 

que lá é promovido, mesmo que seja a mais simples função, eles o chamam para que 

organize um banquete e todos comemoram a promoção do colega de trabalho.  

               Por trás dessa simples conversa, existe a crítica que o cronista faz aos governantes 

acusando-os de desviarem o dinheiro dos cofres públicos para comemorações particulares. 

Encontramos em outras crônicas esse mesmo tipo de acusação da parte do autor, que afirma 

que é mania de muitos parlamentares oferecerem festas e banquetes com o dinheiro que não 

lhes pertence.             

               No fragmento acima, encontramos duas vozes discursivas representadas pelo 

narrador e pelo senhor Assírio. Elas foram citadas por meio do discurso direto retórico com 

a intenção de convencer o leitor sobre o que está sendo exposto no discurso do cronista. 

Esse tipo de discurso, usado para produzir um efeito de autenticidade, representa as vozes 

sociais que aqui foram distribuídas em forma de diálogo. Os sinais gráficos como o 

travessão e os dois pontos caracterizam o discurso direto e evidenciam a alternâncias das 

vozes nessa crônica. Aqui não temos um embate discursivo, com diferentes vozes expondo 

e defendendo pontos de vista distintos, temos apenas duas consciências que participam de 

um simples diálogo.  O discurso direto, via de regra, cria um efeito de objetividade e 

autenticidade sobre o que está sendo representado, e as marcas de interrogação e 

exclamação preservadas no discurso pelo narrador, dão a impressão de fidelidade. 

 

 

(4) 

               Casimiro continua a falar-me:     

               - Quando caixeiro, servi  aqui  muitas  vezes ao  grande  Olavo  Bilac. Este  hotel, 
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               “Seu” Barreto, dá felicidade. [...]. 

               Casimiro emenda a conversa interrompida e diz-me ainda: 

               - Conheci aqui o doutor Castro Lopes. Conheceu? 

               Ao perguntar-me isto, eu  me  lembro  de  que  o  conheci  também, quando  ainda  

               menino ou rapazola. 

(O meu almoço. 03/06/1920. V. II. p. 187) 

 

               Nessa crônica, o autor conta sobre um almoço que participou com amigos em 

comemoração ao seu aniversário. O festejo seguiu como manda o costume da época: 

declamações de poesias e discursos de todos os tipos da parte dos convidados. O cronista 

comenta alguns detalhes desse almoço e narra uma conversa que lhe chamou a atenção que 

teve com o senhor Casimiro Magalhães, dono do hotel, onde estava sendo realizada essa 

comemoração. Casimiro diz a Lima que esse hotel “dá felicidade” e relembra os ilustres 

convidados, Olavo Bilac, Castro Lopes e outros, que no passado freqüentavam esse 

ambiente. Essa conversa aviva as lembranças do cronista, que saudoso, relembra o seu 

tempo de menino e os passeios que realizou com seu pai. Ele finaliza essa crônica imerso 

em seus pensamentos, lembrando mais uma vez o que lhe disse Casimiro: “- Este hotel dá 

sorte”. 

               O fragmento destacado é uma seqüência de diálogos que apresenta turnos de fala e 

é constituído por duas vozes sociais: a do cronista-narrador e a do senhor Casimiro. O 

narrador representa essas vozes por meio do discurso direto, introduzido pelo verbo de 

elocução ou dicendi – falar e dizer. Os sinais gráficos dos dois pontos e do travessão são 

marcas que caracterizam esse tipo de discurso relatado e indicam o revezamento das vozes 

discursivas. Percebemos que nesse trecho o escritor não faz uma interpretação da fala de 

Casimiro, mas tenta conservar com fidelidade o enunciado citado, utilizando para isso o 

discurso direto e não indireto. Mesmo sendo constituída por consciências distintas, não 

temos nessa crônica um embate discursivo com vozes que polemizam por possuírem 

diferentes visões de mundo. Aqui, temos simplesmente vozes que participam de uma 

conversa cotidiana.  
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Discurso indireto 

 

 

(1) 

               O Senhor doutor Calógeras, ao fazer a entrega do troféu, declarou  que  se  sentia 

               jubiloso  da  incumbência.  É  um  antigo  amigo,  admirador  e  propugnador   do  

               escotismo. Acha mesmo que, etc. 

             (Um domingo de discursos. 15/11/1919. V. II. p. 70) 

 

               A partir da leitura de um jornal, o cronista sente-se motivado a elaborar essa 

crônica e informa aos leitores sobre determinadas festas, banquetes e inaugurações de 

entidades que ocorreram na sociedade carioca, em que vários homens públicos 

compareceram – coronéis, ministros, escritores, etc – e proferiram “valiosos” discursos.  

               Interagindo com o leitor, o escritor afirma que selecionou algumas notícias 

jornalísticas que lhe chamaram a atenção e que vai introduzi-las na sua crônica: Vou 

recortar o jornal para não dar trabalho ao leitor. A tesoura e a goma-arábica vão me 

auxiliar em muito. Ele enumera e distribui no seu texto vários discursos que ocorreram 

nesses eventos, comentando caso por caso e chega à conclusão de que eles são 

inadequados, já que na maioria das vezes não estão de acordo com a temática da 

comemoração, e desnecessários porque se não tivesse nenhum candidato a discursar 

ninguém sentiria falta dessas preciosas palavras. Num tom crítico, insinua que esses 

homens só discursam para aparecer publicamente, e encerra sua crônica declarando [...] que 

foi assim o domingo [...]. Falou-se como diabo; e de tal modo, que eu quase fiz esta 

crônica com palavras dos outros.  

               No fragmento destacado temos duas vozes sociais: a do narrador e a do doutor 

Calógeras, que foi introduzida no texto pelo discurso indireto analisador do conteúdo, que 

dá preferência somente ao conteúdo da fala introduzida, desconsiderando o modo peculiar 

da expressão, o jeito de falar, isto é, o estilo de comunicar do dono do enunciado. 

Caracterizando esse tipo de discurso temos a conjunção que e o verbo de elocução 

declarar, que segundo Martins (1989) é um verbo típico do discurso indireto. No trecho 
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transcrito, o narrador interpreta com suas próprias palavras a fala de outrem, eliminando as 

possíveis marcas de subjetividade que ocorreram, criando dessa forma um efeito de 

objetividade no discurso relatado. 
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 7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

               As investigações e reflexões apresentadas nesse trabalho vêm corroborar a 

postulação de que os gêneros textuais, em especial a crônica, objeto de estudo dessa 

pesquisa, têm função sócio-comunicativa por interagir no meio social, informando, 

denunciando, persuadindo, enfim, cumprindo alguma função social. Pode-se afirmar que a 

crônica é um texto que estabelece uma relação dialógica entre autor e leitor, e aquele se 

utiliza dos recursos da linguagem como a ironia, a paródia, o discurso relatado, as glosas do 

locutor, para estabelecer uma maior interação e aproximação com o seu interlocutor. 

               O objetivo de nossa pesquisa foi investigar se o fenômeno da polifonia, 

identificado por Bakhtin somente nos romances de Dostoievski, poderia ocorrer em outro 

gênero discursivo, em especial a crônica. 

               Analisando as crônicas do início do século XX, especificamente as de Lima 

Barreto, chegamos à conclusão de que podemos fazer uma leitura polifônica desse gênero 

discursivo. No decorrer de nossas investigações conseguimos detectar no discurso do 

cronista várias vozes sociais que se deixaram entrever, citadas por intermédio de alguns 

recursos lingüísticos. Identificamos a voz do cronista narrador que introduz no seu discurso 

a voz de enunciadores que podem ser representados por uma coletividade: o povo, leis, 

jornais, como também por feministas, políticos, etc. Os mecanismos lingüísticos mais 

utilizados pelo escritor para fazer menção à voz alheia nos textos analisados foram o 

discurso direto, o discurso indireto, as glosas do locutor, a paródia e a ironia. Chamamos a 

atenção para o fato de que este último fenômeno lingüístico permeia todas as crônicas 

analisadas nesse trabalho, e é por meio dele que Lima Barreto demonstra sua indignação 

contra as injustiças sociais, a atuação dos políticos e os intelectuais subservientes às normas 

vigentes em Portugal. 

               De todas as crônicas que analisamos somente em algumas ocorreu um embate 

discursivo com vozes que polemizaram apresentando posições ideológicas divergentes 

sobre um determinado assunto. Nas outras crônicas, umas vozes emitiam pontos de vista 
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que poderiam estar ou não de acordo com o pensamento do escritor. Percebemos que nesse 

gênero não há o afastamento do autor com respeito à sua obra, o que Bakhtin afirma existir 

no gênero romance. Na crônica, o autor se faz presente no decorrer da narrativa, mas isso 

não quer dizer que ele terá o domínio da consciência das personagens; ele, o autor, pode 

lhes dar plena liberdade para concordarem ou não com ele, como parece ser o caso de 

algumas crônicas que compõem o corpus da presente pesquisa. 

               Nesse sentido, devido ao aparecimento de vozes alheias no discurso do cronista, 

podemos afirmar que no gênero crônica, em muitas, mas não em todas as publicadas por 

Lima Barreto, ocorre a polifonia, que, no nosso entender, é um tipo de intertextualidade. No 

entanto, vale salientar, que nesse gênero a polifonia não se manifesta da mesma forma em 

que a detectou Bakhtin nos romances de Dostoiévski. Aqui também, o fenômeno polifônico 

revela vozes que estão num discurso, porém, essas vozes não veiculam seus pontos de vista 

com a mesma intensidade e extensão que as vozes no romance de Dostoiévski. Por esse 

motivo, é pertinente afirmarmos que a polifonia nas crônicas barretianas ocorre em menor 

dimensão, não atingindo sua plenitude, diferentemente do que ocorre nas obras de 

Dostoiévski. 
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ANEXOS 

 

Crônica 01 –  

 

A amanuensa 

 

 A.B.C. 05-10-1918 

 

          A República dos Estados Unidos do Brasil teima em cometer todos os absurdos 

contra as mais comezinhas leis da glória e os mais elementares princípios de sociologia. 

          As palavras que aqui vão ser lidas, espero sejam tomadas como um respeitoso 

protesto contra o ato de um homem público do Brasil por quem tenho a máxima 

consideração.  

          Trata-se do Senhor Nilo Peçanha, cujo talento e cuja operosidade muito admiro. O 

Senhor Nilo, porém, tem o defeito de querer ferir a multidão pela singularidade de seus 

gestos e estranheza de suas atitudes. 

          Há no nosso atual ministro do exterior muito talento, muita vontade de acertar e um 

grande desejo de ser útil à causa do Brasil; mas a sua mania de aparecer como estranho e 

original prejudica extraordinariamente as suas grandes qualidades de homem de Estado e de 

homem inteligente. 

          Sua Excelência devia, para a nossa glória, já que subiu a posições tão eminentes, 

coibir-se de semelhante defeito.  

          Nos lugares que o Senhor Nilo tem ocupado, e há de ocupar, o exigido é muita 

ponderação. Eu nunca seria nomeado ministro, nem aceitaria tal cargo, a não ser no 

regímen maximalista. 

          O nosso atual ministro do Exterior, entretanto, que tem disputado tais cargos, não 

pode ir para eles com idéias de botequim. 

          O seu ato, admitindo em concurso, para o lugar de terceiro oficial da sua secretaria, 

uma moça, aprovando-a e nomeando-a, aberra de todas as nossas concepções políticas e vai 

de encontro a todos os princípios sociais.  
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          Já de uma feita, houve da parte de uma senhorita pretensão semelhante, para 

escrituraria do Tesouro. O ministro era o Senhor Joaquim Murtinho, cujos méritos e 

adiantamento de espírito não preciso relembrar aqui. 

          Pois saiba, Senhor doutor Nilo, o que fez o ministro: indeferiu o pedido. 

          O Senhor Peçanha ou a sua secretaria devia saber que, nessas coisas, a praxe é 

estabelecida pelo Tesouro e nunca se a deve desrespeitar, a menos que haja lei clara que a 

contrarie. 

          Desde que os lugares públicos, mesmo os que não o são, mas que naturalmente são 

destinados aos homens, sejam invadidos pelas mulheres, tal fato irá prejudicar a 

regularidade da reprodução da nossa raça.  

          O nosso interesse está em favorecê-la da melhor forma e nunca prejudicar a 

perpetuidade da espécie humana no planeta.  

          É sabido que, desde que as mulheres foram, na Europa, chamadas aos serviços 

exercidos normalmente pelos homens, de ano em ano, as dimensões antropométricas 

exigidas para os recrutas eram diminuídas. Está isto no Spencer, Introdução à Ciência 

Social. Favorecer, empregando meninas na burocracia, tal coisa, é um pecado de lesa-

humanidade. 

          A mulher ressente-se muito mais que o homem de semelhante espécie de serviço. O 

homem é sempre um progresso (sic) e resiste, por isso mesmo, a todos os inconvenientes. 

          A mulher é conservação e sofre mais por ser assim do que há de mau no 

sedentarismo de uma mesa de secretaria. 

          Não é bastante que uma moça papagueie francês ou alemão para ser melhor 

funcionário que um rapaz. A inteligência da moça é, em geral, reprodutora, portanto muito 

própria para esse estudo de línguas muito do gosto das repartições catitas, como o 

Itamarati; mas nunca é capaz de iniciativa, de combinação de imagens, dados concretos e 

abstratos que definam a verdadeira inteligência. 

          Tanto isto é verdade que a candidata do Senhor Nilo, na falatina do Berlitz, foi muito 

bem; mas quando se tratou da simples aritmética caiu n’água e, em direito constitucional, 

nem se fala.  
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          Não é possível compreender que o empregado de uma secretaria de Estado não saiba 

nada do nosso direito fundamental e que regula as relações, já não só dos indivíduos, mas 

dos poderes políticos do país.  

          A elegância da repartição da Rua Larga, porém, entende as coisas por outra forma. 

          Desde que por lá passou o pedantismo do barão do Rio Branco, a sua presunção e 

prosápia, ela ficou assim. 

          Sua alma, sua palma! 

          Ao acabar este ligeiro comentário, eu peço licença para lembrar ao Senhor doutor 

Nilo Peçanha que Krafft-Ebing diz, num dos seus livros, que a profissão da mulher é o 

casamento. 

          Sua Excelência – eu lhe rogo – antes de tratar de fazer “amanuensas” procure arranjar 

para as meninas bons maridos, honestos e trabalhadores.  

          É obra de misericórdia que certamente há de levá-lo ao reino dos Céus. 

 

 

Crônica 02  

A poliantéia das burocratas 

 

Rio Jornal 27-09-1921 

 

          A Noite, numa segunda-feira destas últimas, resolveu fazer um inquérito entre as 

meninas e as moças recentemente nomeadas funcionárias públicas, depois do advento do 

feminismo burocrático, instituído pelo Senhor Nilo Pessanha, ouvindo ao mesmo tempo os 

seus chefes, a respeito do trabalho e méritos delas.  

          A reportagem é fartamente ilustrada com os retratos das senhoritas que auxiliam os 

governos a fazer a felicidade da pátria. Até agora, eu supunha que o feminismo fosse o 

partido das moças feias; mas vejo que não. O retrato da leader, apesar de Dona Deolinda, 

vem no centro da primeira página, em “abismo”, como se diz em heráldica, tratando-se de 

escudos.  

          Todos os chefes estão satisfeitos com os gentis amanuenses; e não podia ser de outra 

forma. As mulheres têm tanta vocação para os cargos públicos que as suas letras não só se 
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parecem, mas quase são iguais. Indivíduos que têm semelhantes predicados não podem 

deixar de ser amanuenses ideais, tanto mais que, atualmente, já se usa nas repartições 

públicas a impessoal máquina de escrever. De resto não é boa recomendação para ser bom 

escriturário ou ótimo oficial de secretaria, a posse de uma individualidade, de um 

temperamento; e, raramente, a mulher é dona dessas coisas. Dá, portanto, sempre um bom 

empregado.  

          Os gabos dos chefes, inclusive os do sempre simpático doutor Bruno Lobo, são 

perfeitamente legítimos; e eu o mesmo diria, se fosse diretor ou coisa que valha,  sem faltar 

absolutamente com a mais estrita verdade. 

          Ninguém nega que a mulher tenha as qualidades subalternas e secundárias que são 

exigidas para o exercício de um simples cargo público; mas o que está em jogo não é bem 

isso.  

          Está em jogo a maneira irregular e ilegal que tem presidido o provimento desses 

cargos, por moças e senhoras. Em que lei se hão baseado as autoridades que tal têm feito? 

          Não respondem. Ou antes: respondem citando consultas, pareceres e outros 

documentos mais ou menos graciosos, que não podem valor legal, isto é, de lei alguma.  

          Até bem pouco, para certos e determinados cargos ou lugares públicos, nos Correios, 

nos Telégrafos, e não sei onde mais, podiam ser admitidos indivíduos do sexo feminino; 

mas isso, em virtude de artigos explícitos dos respectivos regulamentos, expedidos por 

autorização do Congresso. 

          A coisa estava perfeitamente legal e nada havia que dizer; mas, obedecendo a 

motivos talvez respeitáveis domesticamente, um ministro entendeu que, à última hora, 

devia inscrever em concurso, para um lugar de sua repartição, uma moça que, naturalmente, 

se apresentou à última hora. 

          Resolveu isso, sem prorrogar, porém, a inscrição para que outras, nas mesmas 

condições, o fizessem também. Está se vendo que esse feminismo rond-de-cuir nasceu torto 

e aleijado por diversas razões e há duas principais. Primeira: um ministro não tem 

competência para decidir sobre semelhantes assuntos, isto é, equiparação dos direitos do 

sexo feminino ao masculino; segunda: se ele resolveu, no caso vertente, essa equiparação, à 

última hora, devia, para mostrar isenção de ânimo, prorrogar a inscrição, a fim de que se 
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apresentassem outras candidatas, tanto mais que, na data e durante a publicação do 

respectivo edital, não se admitia tal equiparação.  

          É verdade que a Constituição fala que os cargos públicos são acessíveis a todos os 

brasileiros, e, afinal de contas, as mulheres que nascem no Brasil são gramaticalmente, em 

conjunto com os homens, brasileiros; mas também afirma a Constituição que todo o 

brasileiro é obrigado ao serviço militar; entretanto, quando se trata de saber se a mulher 

pode ou não ser soldado, há hesitação em se decidir que também ele é o brasileiro de que 

fala a Constituição, e pede-se uma lei ao Congresso. Desde, porém, que se trate de fazer 

uma dama secretário de qualquer coisa ou amanuense disso ou daquilo, a questão fica logo 

resolvida: pode exercer o cargo. O Congresso é dispensado. 

          Tanto esse “brasileiro” da Constituição não tem sentido estreitamente lexicográfico, 

mas sim um caráter menos literal, que até agora se espera que o Congresso dê o direito de 

voto às mulheres, para que se possam alistar no Partido Republicano Feminino e noutras 

facções que estão em dissidência, mas, nem por isso, deixam de ser perfeitamente 

respeitáveis. 

          A Noite, como disse acima, nessa sua edição prematura de segunda-feira, entrevista 

as gentis burocratas e as suas opiniões constituem um precioso florilégio que convém 

comentar, embora brevemente.  

          Nele – o que é de admirar – há poucas manifestações de sabichonas, conquanto fosse 

de esperar que, nesse feminismo paletó de alpaca, houvesse muitas descendentes de 

Filaminta. 

          Dona Berta Lutz e, com ela, muitas outras colocam a questão sob o aspecto do direito 

da mulher ao trabalho próprio. Havia muito que epilogar a tal respeito. Adiemos, porém, os 

comentários. 

          Diz essa senhora, que bem podia também ser sufragista, tão completo e acendrado é o 

seu feminismo: 

 

                    - A  meu ver, o trabalho  é  o  ponto  capital  do  movimento  feminista. Não s ó  

                    porque representa o eixo principal em redor do qual se têm vindo  grupar  todas  

                    as reivindicações feministas, como também porque só ele  permitirá  a  solução 

                    integral da questão. 
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          E continua por aí, reformando o Código Civil e outras instituições respeitáveis. Mas, 

eu direi simplesmente: minha senhora, então a mulher só veio a trabalhar porque forçou as 

portas das repartições públicas? Ela sempre trabalhou, minha senhora, aqui e em toda a 

parte, desde que o mundo é mundo; e até, nas civilizações primitivas, ela trabalhava mais 

do que o homem. Dou o meu testemunho pessoal. Desde menino – e já tenho quarenta anos 

feitos – que vejo trabalhar em casa, fora de casa, em oficinas, ateliers de costura e até na 

roça, plantando, colhendo, guiando bois ao arado, etc. 

          Eu lhe conto, minha senhora. Certa noite, há três anos, um amigo meu, o engenheiro 

Noronha Santos, levou-me à Fábrica de Tecidos Rink, na Rua do Costa, onde havia serão e 

ele tinha um lugar elevado. Lá fui e o meu ex-colega fez-me correr aí pelas dez horas da 

noite, mais ou menos, todas as dependências do estabelecimento fabril. 

          Havia muitas mulheres junto aos teares e outros maquinismos cujos nomes não sei. 

Uma delas, porém, chamou-me a atenção: era uma negra velha que, sentada no chão, tinha 

diante de si um monte de lã, limpa, alva, recentemente lavada quimicamente, e o seu 

cabelo, o da negra, era já tão branco e encaracolado que desafiava a alvura da lã que estava 

diante dela. 

          Pergunto: esta mulher precisou do feminismo burocrata para trabalhar, e não 

trabalhava ainda, apesar de sua adiantada velhice? 

          Eu lhe conto ainda mais. Uma tarde fui à Livraria Alves falar sobre negócios de um 

livro com o respectivo proprietário, que estava ainda são e forte. Subi ao primeiro andar, 

para entender-me com ele, no seu escritório, Lá em cima, conversando com o terrível 

livreiro, observei uma porção de moças, que de avental completo, quase um roupão 

pardacento, cabelos empoeirados, com a célebre poeira Alves, faziam pacotes de livros, a 

fim de serem expedidos para aqui e para ali. Pergunto: essas moças não trabalhavam? E, a 

menos que a senhora julgue que trabalho seja só sentar-se a um amplo bureau e muito 

solenemente distribuir serviço aos amanuenses, creio que há de concordar que nunca se 

negou o direito de trabalhar ao sexo gentil. 

          Como já disse, não há, nesse feminismo round-de-cuir, muitas descendentes de 

Filamintas. Todas as representantes dele são moças simples, que só tem o desejo de ter um 

ordenado razoável para se manter e auxiliar os parentes. Nada mais justo e respeitável; 

entretanto, essa questão sugere tantas outras de interesse mais alto que não é possível 
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referir-se a ela sem alguma aspereza, diante da sem-cerimônia com que ministros e 

presidentes do Brasil se julgam capazes de tudo decidir por si, as questões mais delicadas, 

como essas, sem esperar um debate amplo, largo, na tribuna e na imprensa, para que bem 

aclarado fique o problema e esclarecida a opinião pública.  

          Entretanto, não é o que se está fazendo com esse feminismo de secretaria. O que se 

está fazendo com esse feminismo bastardo, burocrático, é uma coisa de momento, 

clandestina, para servir a amigos, disfarçando-se a bastardia das medidas com pareceres 

graciosos, familiares, e consultas tendenciosas, resolvidas por Sancho Pança, governador da 

ilha da Baratária; e, por mais respeitáveis que sejam os nomes que consignam tais pareceres 

e consultas, não pode o meu respeito segui-los até esse ponto, porquanto não é da 

competência deles legislar sobre o assunto. Legislar, só o Congresso Nacional; e ele ainda 

não falou a respeito. Continuemos: 

          Na poliantéia da A Noite, há opiniões curiosas e sinceras. 

          Uma delas é daquela moça que, perguntada se gostava da carreira, respondeu: 

          - Gosto, mais gostaria mais de ficar em minha casa. Devo dizer-lhe que os meus 

companheiros são muito distintos e me encorajam no trabalho. 

          Está aí uma moça que não merece castigo. O chefe da seção do Ministério da 

Agricultura, Marcos Martins, é um pouco rude, mas talvez não esteja longe da verdade, a 

sua opinião.  

          Ele atribui ao prestígio da saia o sucesso na classificação das moças, em concursos.  

          Em exames, eu os fiz muitos, o ascendente das moças e meninotas sobre os 

examinadores é sabido. Quando eu fazia preparatórios, moça que entrasse em exame tirava 

distinção pela certa. Estava a ver-se que elas sabiam tanto ou menos que nós, mas a 

distinção era inevitável, enquanto nós, rapazes e meninos, gramávamos na plena e até na 

simples, com as mesmas respostas certas. 

          Fiz o meu último preparatório, há quase vinte e cinco anos. Guardei nomes de várias 

“colegas” acidentais, daquele tempo. Apesar das sucessivas distinções, todas deram em 

“droga”.  

          Está aí. 

          As mulheres têm muita aptidão para a retenção e para a repetição, sobretudo nas 

primeiras idades; mas não filtram os conhecimentos através do seu temperamento, não os 
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incorporam à sua inteligência, ficam sempre como estáticos a elas, não os renovam em si. 

Daí, a sua pouca capacidade de invenção e criação; mas daí também os seus sucessos nos 

exames e concursos. Tudo está na ponta da língua.... 

          Prefiro a criação, a invenção, as lacunas no saber que dão lugar à imaginação 

criadora, do que a repetição pura e simples. 

          Muito boas amanuenses podem ser, as mulheres; serão péssimas chefes, piores que os 

carrancas homens, tal deve ser o seu respeito ao estabelecido nos regulamentos, nas praxes, 

etc. 

          Estou, por isso, com aquela moça da Agricultura que disse ao repórter da A Noite, ao 

ser inquirida: 

          - Qual é a sua aspiração, senhorita? 

          - Só tenho uma aspiração, como funcionária: não ter como chefe outra mulher.  

          Certamente muitas não pensam assim como essa funcionária despachada, conforme 

se diz em linguagem familiar. 

 

 

Crônica 03 

Legião da Mulher Brasileira 

 

A.B.C. 27-03-1920 

 

          De quando em quando, as nossas gentis patrícias, como dizem as seções elegantes 

dos jornais, cansadas do ramerrão das festas mundanas e de torcer nas agitadas partidas de 

football, lembram-se de fundar partidos, clubes e outras agremiações exclusivamente 

femininas.  

          Há dias, no salão de honra da Associação dos Empregados no Comércio, ali adiante, 

nesta catita Avenida Central ou Rio Branco, muitas senhoras solenemente instalaram uma 

sociedade a que deram o nome retumbante de Legião da Mulher Brasileira.  

          Não tive a dita de assistir a essa instalação pelo motivo muito simples de que, sendo 

homem, julgava não me ser permitido tomar parte na festa; mas, seguindo os 
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acontecimentos, nos jornais que publicaram fotogravuras, vi bem que nessa legião da 

mulher tomavam parte muitos homens.  

          Parece – não afirmo coisa alguma – que as nossas senhoras não se julgam 

perfeitamente aptas para esses trabalhos de sessões solenes; precisam, por isso, do auxílio 

masculino e este foi abundante na partida a que me refiro.  

          Não há se não louvar nas nossas gentis patrícias (lá vem o estilo de sessão elegante) 

essa precaução. Completamente novatas nessas coisas mais ou menos parlamentares, era 

justo que elas fossem buscar luzes entre os homens, que são sempre hábeis nesse ofício de 

sessões e assembléias.  

          O que afirmo nestas últimas palavras, posso garantir que é convicção por mim obtida 

graças a experiência própria.  

          Na minha vizinhança, no pacato Todos os Santos, nas proximidades de Inhaúma, a 

longínqua, dias ou semanas antes do carnaval, alguns meus conhecidos e amigos de 

modesta condição, que me dão a honra de ouvir, nas vendas e botequins, as minhas prédicas 

sociais e políticas, fundaram um cordão, rancho ou bloco a que chamaram de “Rapaduras 

Gostosas”.  

          Eu não sei bem por que quiseram tal nome, mas nada objetei-lhes e calei toda a 

crítica irreverente ou tola a semelhante manifestação de arte popular. Diabo! Eu sou povo 

também; não descendo, como o presidente, de fidalgos flamengos, que ficaram no Brasil e 

abandonaram os seus patrícios quando eles foram batidos pelas hostes pernambucanas de 

André Vidal de Negreiros, Fernandes Vieira, Camarão e Henrique Dias. Sou 

essencialmente homem do povo e criticar manifestações artísticas de pessoas da mesma 

condição que a minha pode parecer pretensão e soberbia. Guardei a crítica e convenci-me 

de que podia haver rapaduras amargas.  

          Tendo tomado essa precaução, fui a uma das sessões de início do bloco e assisti-a do 

começo ao fim. A presidi-la, estava o meu bom camarada Manoel Parafuso, artista pintor 

de liso, muito consagrado pelas famílias abastadas da redondeza; o secretário era Miguel 

Barbalho, um rapaz acobreado da mais perfeita aparência caprina; e outros cujos nomes não 

me recordo. 
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          Pois bem, todos esses homens humildes de condição e instrução guiaram os trabalhos 

da assembléia com uma perfeição extremamente parlamentar, a ponto de, se pudessem lá 

estar, causar inveja ao Senhor Andrade Bezerra ou ao Senhor Torquato Moreira. 

          Sendo assim, isto é, encontrando-se até em homens humildes capacidades de notáveis 

parlamentares, nada mais justo de que as senhoras da legião fossem pedir a alguns homens 

conspícuos o favor de dirigir-lhes os trabalhos legislativos.  

          O acerto foi notável com semelhante gesto, porquanto os senhores escolhidos foram 

dos mais notáveis no nosso meio intelectual. 

          Além do Senhor Carlos de Laet, que é sobejamente conhecido como professor, 

erudito, jornalista e homem de letras, lá havia também dois sacerdotes católicos dos mais 

respeitáveis e portadores de instruções especiais de Sua Eminência o Senhor Arcebispo, 

para orientar a reunião. 

          A sessão parecia correr magnificamente, perfeitamente mansueta e cheia de 

beatitude, como era de esperar devido à influência do Espírito Santo que devia 

naturalmente estar presente.  

          Creio que foi por sua obra e graça que se aclamou – “presidente de honra” – a ilustre 

Senhora Dona Mary de Saião Pessoa, digníssima esposa do senhor presidente da República. 

          Uma escolha dessas está tão acima das faculdades humanas que somente uma 

inspiração sobrenatural podia ditá-la. 

          Os outros cargos da diretoria ou das diretorias foram providos excelentemente, mas 

em nenhum deles houve esse sinete sobrenatural com que foi marcada a aclamação da 

“presidente de honra”.  

          Tudo ia muito bem com discursos variados, masculinos e femininos, só se mantendo 

calado o Senhor Carlos de Laet, quando, a folhas tantas, o eminente orador sacro, o 

Reverendo João Gualberto, foi interrompido violentamente.  

          Estava aí um fim tristíssimo para uma assembléia que tinha começado sob tão belos 

auspícios. A coisa ia degenerar em sessão de football, esse divertimento que está tão 

profundamente unido à nossa mocidade por meio de barulhos e conflitos.  

          Felizmente, entre as nossas gentis patrícias (que mania essa minha de falar à moda do 

Binóculo!) não houve conflito nem pugilato. Para boa compreensão do sucesso, transcrevo 

as palavras dos jornais. Ei-las:  
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                    O Padre Gualberto não pôde, entretanto, prosseguir a sua oração. As sua idéias,  

                    no momento expendidas, acerca do modo por  que, baseada  nos  ensinamentos  

                    da igreja católica, devia a  legião  presidir  os  seus  destinos, provocaram  sério  

                    protesto de uma grande  parte da  assistência, que  se  levantou, retirando-se  do  

                    recinto entre os  protestos  dos  que, com  as  idéias  referidas, não  podiam, por  

                    uma  questão  de  crença, estar  absolutamente  de  acordo. Entendiam   os   que  

                    protestavam que a legião, formada por senhoras de diferentes credos religiosos,  

                    não podia admitir injunções  de quem quer  que  fosse, de  maneira  a  abalar  o  

                    sentimento religioso que divergia por completo entre os presentes.  

 

          Esse charivari de fundo religioso deu fim à sessão. A diretoria declarou que vai 

convocar outra reunião em que se ponha de lado qualquer credo religioso; e as senhoras 

operárias foram até às redações dos jornais protestar contra essa intromissão manhosa do 

sacerdócio católico nos negócios do seu puro interesse.  

          Abstenho-me de mais comentários sobre esse pequeno acontecimento, mas estou 

certo que esse agradável insucesso da celebrada oratória do Padre João Gualberto em nada 

influirá na diminuição ou acréscimo de seu auditório feminino, nas igrejas e matrizes dos 

bairros ricos.  

          O reverendo tem uma reputação feita nesses meios que nada pode abalar. Cada 

sermonista tem a sua freguesia escolhida e adequada. 

          Petrópolis gosta da frase elegante do Senhor Padre João Gualberto; aqui, onde moro, 

em Todos os Santos, o grande orador sacro para toda gente é o Padre André. Ele tem uma 

oratória popular com imagens pitorescas de coisas familiares e triviais que encanta a todos, 

inclusive a mim, que não lhe falto a uma prédica. 

          A política da igreja devia consistir em aproveitar cada vocação sacerdotal de acordo 

com as necessidades da catequese. Para Botafogo, este; para Madureira, aquele; e assim por 

diante. É muita pretensão minha dar conselhos, mas é que desejo muito a prosperidade da 

Legião da mulher Brasileira.  
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Crônica 04 

O nosso feminismo 

 

Careta 16-04-1921 

 

          Uma moça, residente no Engenho Novo, nesta capital, foi sorteada, para o serviço 

militar. Negou-se a servir alegando a sua qualidade de mulher, que tudo está a indicar ser 

imprópria para serviço de tal jaez.  

          Eu julgo que a razão e a justiça estão ao lado da moça: ela não pode nunca ser 

soldado. Isto por todas as leis divinas, naturais e humanas, pondo nesta categoria a 

Constituição Federal brasileira de 24 de fevereiro de 1891. 

          Mas, o caso merece considerações e não posso deixar de fazê-las aqui muito 

rapidamente, com grande desgosto meu.  

          A Constituição da República diz que “todo o brasileiro é obrigado ao serviço militar, 

em defesa da Pátria e da Constituição, na forma das leis federais”. 

          Diz também um pouco atrás que “os cargos públicos civis e militares são acessíveis a 

todos os brasileiros, observadas as condições de capacidade especial, que a lei estatui, etc., 

etc”.  

          Um feminismo interesseiro e burocrático que aí anda, entendeu de dizer que 

“brasileiro” neste último artigo está tomado no sentido geral, é tanto homem como mulher; 

é como réu, por exemplo, em outras leis. 

          Com tão cerebrina interpretação, uma das damas espertas, dispondo de bons pistolões 

e alguma sabença das “irmãs”, deram para invadir as repartições com os seus deliciosos 

sorrisos e os seus vestidos bem-cortados. 

          Hoje, a não ser nas repartições do Ministério da Guerra e da Marinha, não se entra 

em nenhuma que não se tope logo com uma Rua do Ouvidor de datilógrafas, amanuenses e 

até secretárias, sabendo grego e latim e aspirando à Academia de Letras, antes de terem 

publicado a mais desvaliosa plaquette de versos. 

          Diabo! Eu fui amanuense ou o que quer que seja de uma vetusta secretaria, durante 

quinze anos, e sei bem o quanto aquilo de fazer ofícios, registros e decretos dá à ambiência 

das repartições um ar morno e depressivo; sei bem que a graça feminina quebra esse ar 
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magnificamente, como acontece, por exemplo, na repartição da Estatística, que tem sempre 

o ar festivo e galante da sala de baile. 

          Mas lei é lei; e a Constituição quando falou em “brasileiro” aí, no tal artigo, não 

inclui mulher, porque ela se quis referir a cidadão brasileiro. Tanto  não é que a dama 

sorteada não quer ser soldado, alegando que “nenhuma lei ainda tornou extensivo às 

mulheres o serviço militar”.  

          É muito engraçado! Para o tal feminismo que anda aí, o “brasileiro” da Constituição 

inclui as mulheres quando se trata do provimento de cômodos cargos públicos; mas, 

quando se trata do trabalhoso serviço militar, criado para a “defesa da Pátria”, nos termos 

da Constituição, no “brasileiro” desta, não entra mais a mulher, mas unicamente o homem, 

sendo preciso uma lei especial do Congresso, para que a “mulher” possa prestar o árduo 

mister de soldado ou marinheiro.  

          Não é preciso pôr mais na carta, para se ver o que visa esse “feminismo’ caricato que 

prolifera pelos solicitados dos jornais. O que ele quer não é a dignificação da mulher, não é 

a sua elevação; o que ele quer são lugares de amanuenses com cujos créditos possa comprar 

vestidos e adereços, aliviando nessa parte os orçamentos dos pais, dos maridos e dos 

irmãos. 

          É o feminismo que sustenta, com a Constituição na mão, poder a mulher ser 

escrituraria; mas teme essa mesma Constituição quando esta, segundo a hermenêutica de 

tais damas, exige que a mulher vá para a tarimba ou para o picadeiro. 

          Tenho dito.  

 

 

Crônica 05 

O nosso feminismo 

 

A.B.C. 12-08-1922 

 

          É curioso observar como aqui se procede em relação aos problemas máximos das 

relações sociais. Questões que interessam os altos destinos, não só da Nação, mas da 

própria Humanidade, são resolvidas escuramente nos gabinetes de obsoletos “consultores” 
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cuja mentalidade, se não é guiada pelo interesse, as mais das vezes o é pelo esnobismo de 

parecerem modernos. 

          É premido por semelhante bobagem, a qual, com a sua falta de real personalidade, 

domina-lhes a inteligência; é premido por isso, dizia, que eles se aventuram a afirmar os 

maiores absurdos, os maiores contra-sensos, para não dizer outra coisa.  

          Ainda agora o Senhor Rodrigo Otávio, que ocupa o lugar rendoso de consultor-geral 

da República, cuja notoriedade vem de ter sido amigo de Raul Pompéia e contar, com 

detalhes escatológicos, como Pedro I proclamou a Independência; pois ainda agora esse 

Senhor Rodrigo Otávio dá um parecer muito curioso sobre o direito que têm as mulheres de 

exercer cargos públicos. 

          Não se tratava bem de cargos públicos; e eu não faço a injustiça de dizer que Sua 

Senhoria não sabe que “escrevente de cartório” não é cargo, não é funcionário público, é 

simplesmente um serventuário; é alguma coisa como um servente de secretaria que sabe 

escrever. 

          Deixemos, porém, isto e continuemos a analisar o seu parecer. Há dois tópicos 

interessantes. Um é aquele em que se refere ao Código Civil, que, no Art. 247, prescreve 

que “considerar-se-á sempre autorizada pelo marido a mulher que ocupar cargo público”.  

          Que jurista é esse Senhor Rodrigo Otávio! Pois ele não sabe que desde muito as 

nossas leis permitiram o exercício de certos empregos públicos a mulheres, nos telégrafos, 

nos correios e no magistério?  

          Isto era autorizado por lei ou regulamento com força de lei; mas meter meninas no 

Ministério do Exterior, no da Viação, etc., ainda não houve uma lei que tal autorizasse. O 

Senhor Rodrigo Otávio [deve saber que a mulher é] mais ou menos equivalente ao louco, 

ao menor, ao interdito. Está sempre debaixo de tutela e proteção de quem ela carece 

irremediavelmente. Quando se promulgou a Constituição de 24 de fevereiro, foi com esse 

espírito que se disse que os cargos públicos eram acessíveis a todos os brasileiros: mas 

“brasileiros” aí são homens, conforme o espírito da época. 

          Tenho documentos de que sempre assim pensou o governo da República, durante 

cerca de vinte e tantos anos. 
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          Não quero esconder todo o meu leite. Era ministro da Fazenda, o inesquecível 

Joaquim Murtinho e uma moça requereu inscrever-se em concurso, para um lugar de 

Fazenda. Ele negou, baseado num parecer da Diretoria do Contencioso.  

          Como este caso, tenho em meu poder informações de mais outros relatórios. Não me 

move nenhum ódio às mulheres, mesmo porque não tenho fome de carne branca; mas o que 

quero é que essa coisa de emancipação da mulher se faça claramente, após um debate livre, 

e não clandestinamente, por meio de pareceres de consultores e auditores, acompanhados 

com os berreiros de Dona Berta e os escândalos de Dona Daltro, É preciso que isso se faça 

claramente, às escâncaras, Cada um, então, que dê sua opinião.  

          Um outro tópico dos dois a que me referi mais acima, é aquele em que o doutor 

Otávio cita um alvará do regente Dom João, “fazendo mercê” de uma escrivaninha a uma 

senhora. É engraçado que o doutor Rodrigo não veja a diferença do regímen que existia 

naquele tempo e o de que nos oprime hoje.  

          Um cargo público era propriedade do rei. Ele os podia dar e vender. 

          Hoje, porém, não é assim. Está na Constituição que eles são acessíveis a todos os 

brasileiros, mediante as condições que a Lei estatuir. 

          Dom João VI podia dar um lugar de juiz a um macaco; mas o doutor Epitácio Pessoa, 

não. Podia ser feminista, sem Congresso. Aí é que está o “busílis”. 

 

 

Crônica 06 

Voto feminino 

 

Careta 09-07-1921 

 

          A engraçada contenda presidencial que anda por aí, nos jornais e meios políticos, 

desviou a atenção da população para o projeto do Senado, concedendo voto às mulheres. 

Eu, porém, não o perdi de vista e digo-lhes por quê.  

          Esse negócio de ser este ou aquele cidadão presidente da República não tem para 

mim a mínima importância. Se eu pudesse ser ministro, ainda vá que me interessasse; se 

tivesse, entre os candidatos, um amigo do peito que ao chegar à presidência, me arranjasse 
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uma gorda concessão com a qual enriquecesse, ainda vá; se conseguisse com um camarada 

no cocoruto do Catete, um lugar ou mesmo uma comissão na Europa, na Ásia ou até na 

África onde pudesse espairecer um pouco o meu tédio, vá; mas, seja Pedro, Sancho ou 

Martinho, estou certo de que não obterei nada disso tudo nem muito menos. Para que então 

azucrinar a minha paciência com semelhante questão?  

          De resto, eu não tenho nenhuma fé nos princípios republicanos. Agora mesmo, nessa 

questão de candidatura à presidência, vi como eles são elásticos. Vejo que se baralham nas 

asseverações, escritos e gestos dos seus próceres coisas antagônicas com as suas 

asseverações, escritos e gestos de poucos anos atrás. Quando pessoas tão eminentes 

canivetam assim a lógica, um pobre-diabo como eu, além de pasmado, deve ficar calado. 

Sei bem que as coisas da vida não têm lógica alguma, principalmente quando é uma delas o 

ocupar a presidência da República.  

          Ainda mais; o dissídio que a questão da escolha do futuro supremo magistrado da 

República trouxe nos meios políticos, principalmente nas duas casas do Congresso, tirou-

lhes o único que, segundo parece, é essencial à existência deles.  

          Um jornal desta cidade narra um aspecto da Câmara, nestes últimos dias, com as 

seguintes palavras: 

 

                    Os gritos ouvidos e  os  gestos  vistos  eram  completamente  estranhos  à  atual  

                    situação econômica. O que aqueles homens, representantes da nação, cuidavam 

                    era   de   injuriar   ou   aplaudir   alguns   nomes   indicados   para   a   sucessão  

                    presidencial,  tratavam  de  competições  de  bancada  de  maiores  ou  menores  

                    estados; falavam em perseguições a oficiais do nosso Exército; das  viagens  do  

                    Senhor Raul Soares a Belo Horizonte ou do Senhor Carlos  de  Campos, a  São  

                    Paulo; de telegramas do Senhor Borges ou de conversas na praia do Flamengo. 

 

          Não chega a ser trágico, mas cômico também não é. É absolutamente desagradável.  

          Vejam agora só como, com o voto feminino, as cousas se passavam de modo bem 

diverso. 

          Dona Deolinda Daltro, que está pleiteando a passagem do projeto, ia para o Senado 

com um bando de senhoras, senhoritas e meninas, carregadas de flores, e despejava as 
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pétalas sobre a cabeça do respeitável e imenso senador Lopes Gonçalves, que sabe inglês e 

é o defensor do mesmo projeto, embora seja este de autoria do seu colega Justo Chermont. 

As flores, porém, foram e irão para o Senhor Gonçalves, porque é pessoa notoriamente 

elegante e trata-se de um projeto que interessa às damas.         

          Um jornal desta cidade contava o aspecto do Senado quando iam lá as senhoras 

pleitear tão maravilhoso direito que eu, a bem dizer, nunca quis usar; ele contava assim: 

 

                    As mulheres interessadas com o caso têm comparecido ao Senado, enchendo as  

                    suas  tribunas.  E  como  lhes  agradasse  a  defesa  documental  e  valorosa   do  

                    senador amazonense, as sufragistas nacionais não lhe têm faltado com as justas  

                    manifestações de entusiasmo.  

 

          Vêem bem os senhores como é diferente essa fisionomia parlamentar da que tomou a 

Câmara com a questão do Senhor Bernardes, Bermudes, Beldroegas, Brederodes ou quem 

quer que seja aspirante à presidência desta nossa maravilhosa República.  

          Não tenho nenhuma simpatia pelo projeto, mas julgo-o útil porque dá às casas do 

parlamento feições floridas e gentis de sala de baile ou platéia de teatro.  

          Demais, segundo diz o mesmo jornal, as senhoras andam aos abraços com os 

senadores. Não diz se andam também aos beijos. A folha volante dá até um detalhe 

tentador: 

 

                    Da    manifestação,   já    provou    o    senador    Lopes    Gonçalves,    saudado     

                    calorosamente pelas moças que foram ao Senado. Todas disputam  a  honra  de  

                    um abraço do senador  amazonense. De  uma  ouvimos  a  pergunta  orgulhosa,  

                    feita a uma companheira: 

                    - Já obteve o seu abraço? Eu acabo de receber o meu! 

 

          Podia comentar outros detalhes do aspecto que, segundo as folhas, toma a Câmara 

Alta quando lá se discute a outorga de voto às mulheres. Não é preciso pôr mais na carta. 

Uma lei que nasce de abraços, só pode ser favorável aos destinos da Pátria. 
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Crônica 07 

Carta aberta 

 

Careta 24/09/1921 

 

          Excelentíssima senhora: 

           

          Dispenso-me de iniciar esta com as fórmulas habituais de saudações, porque o nosso 

tempo que é de cousas práticas e frutíferas, não permite mais a perda de energia com 

futilidades de civilidade e de boa educação. 

          Já se passaram os dias e os anos em que um cumprimento bem-feito revelava a 

cultura e o aperfeiçoamento que o indivíduo tinha trazido a si mesmo. Hoje, não se estima 

isso; e embora, debaixo de farrapos, se descubra um fidalgo, a gente de hoje não quer saber 

do fidalgo, só considera os farrapos.  

          Condorcet – Vossa Excelência sabe quem é? Condorcet, o Marquês de Condorcet 

(não era do papa), foi preso por causa de suas mãos finas, conquanto estivesse vestido 

como um simples proletário, e muito pobremente. Conto a anedota. Nos agitados tempos de 

Revolução, ele era girondino e membro da Convenção Francesa. O partido contrário 

conseguiu decretar a prisão dos girondinos e Condorcet fugiu e ocultou-se nos arredores de 

Paris. Saiu certo dia e foi a um botequim tomar café, vestido popularmente. Os 

circunstantes começaram a observá-lo e notaram que o desconhecido tinha as mãos finas, 

aristocráticas. Prenderam-no e ele se envenenou na prisão. Note, a Excelentíssima Senhora, 

que ele não era lá grande coisa em matéria de cuidados com o corpo. Ao contrário. Há uma 

carta de Lespinasse que censura o seu relaxamento. Pois bem: hoje, ninguém olharia as 

mãos; miravam-lhe as vestes pobres e sacudiriam o olhar para o lado, com asco. 

          Não estamos, portanto, no tempo de salamaleques. Não há mais delicadeza, nem 

mesmo nas danças de sala, nem mesmo nos divertimentos públicos. Durante as partidas do 

tal de futebol, as damas e senhoritas trocam amabilidades de palavras e gestos que faziam 

corar um frade de pedra; e, às vezes mesmo, elas se atracam com uma sem-cerimônia digna 

de valentões consumados.  

          Chamam elas, a isso, torcer e defender as cores dos seus clubes.  
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          É o feminismo em marcha que deixa as secretarias, para manifestar-se nas 

arquibancadas das arenas do esporte bretão, como dizem os virtuosos cronistas esportivos. 

          Vossa Excelência, porém, foi mais além na conquista de um lugar ao sol para a 

mulher, e também na senda das reivindicações femininas.  

          Vossa excelência, de pronto, de uma hora para outra, quase sem experiência 

preliminar alguma, mostrou-se de uma finura e de uma habilidade, para lidar com essas 

cousas de polícia e de justiça, que devem ter surpreendido os mais refinados profissionais 

que estão sob custódia, na Pensão Meira Lima.  

          Nunca neguei capacidade alguma na mulher. O meu antifeminismo não parte do 

postulado da incapacidade da mulher, para isso ou para aquilo; é baseado em outros 

motivos, mais de ordem social do que mesmo de natureza fisiológica ou psicológica. Há 

cousas, porém, Excelentíssima Senhora, que exigem aprendizagem, e prática, além do 

sangue frio e um poder exibitório que só uma lenta educação da vontade pode dar, 

permitindo que se fale a verdade de diversos modos, diante de delegados e juízes. Isto feito 

assim, pela primeira vez, surpreende e causa pasmo, mostrando, na mulher, capacidades 

excepcionais para tudo, mesmo sem estudo e treinamento. 

          Nunca supus a mulher capaz de tanta energia nervosa, capaz de tanta matreirice, pois 

sempre as vi chorando diante das autoridades, por cousas insignificantes.  

          Vossa Excelência, porém, mostrou-me que as cousas não se passam sempre assim; e, 

na boca das mulheres, diante de austeros juízes e severos delegados, a verdade não é nunca 

uma só, podendo ser ondeante e diversa. Até agora, isto só acontecia quando se tratava falar 

a maridos ou mesmo a amantes; porém, neste momento, com a iniciativa de Vossa 

Excelência, o sexo feminino deu um passo além; sabe de pronto emaranhar juízes e 

delegados. Meus parabéns, Excelentíssima Senhora; e o meu sentimento é que se haja 

estreado tão tarde, em papel de tanto relevo e significação.  

          De Vossa Excelência, etc., etc. 
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Crônica 08 

Novidades 

 

Careta 22/11/1919 

 

          Quando queremos ler um jornal com cuidado, fazemos descobertas portentosas. Não 

há quem as não faça, por menos sagaz que seja. Veja esta só que vem no Correio da Manhã 

destes últimos dias: 

 

                    J. Ferrer & Cia., negociantes, estabelecidos nesta capital, propuseram  no  juízo  

                    da 6ª Vara Cívil uma ação contra Álvaro de Tal  e  sua  mulher, para  o  fim  de  

                    condená-los  a  pagar  a  quantia  de  9:607$950.   

 

          Até aí não há nenhuma novidade: mas leiam o que se segue: 

 

                    Alegam os autores que forneceram  a  ré, quando solteira, dinheiro, materiais  e  

                    mão-de-obra para a  construção  do  prédio  à  rua  etc. Dizem  os  autores  que,  

                    casando a ré sem lhes  haver  pago, o  marido, morando  na  casa  e  casado  em 

                    comunhão de bens, também era responsável pela dívida, que se tornou comum. 

 

          O resto não nos interessa; mas pelo que aí fica, podemos fazer algumas considerações 

boas. 

          Até bem pouco tempo, o interesse principal do casamento, a sua virtude primordial 

era arranjar uma noiva rica que nos pagasse as dívidas. 

          Todos os rapazes tinham essa ambição; e, desde que conseguissem uma futura cara-

metade, nessas condições tinham o crédito duplicado.  

          Tenho um conhecido que se casou numa igreja de arrebalde afastado, não fez 

convites, foi quase à capucha, mas, ao entrar na igreja, ficou admirado com a numerosa 

assistência: eram os credores que a enchiam.  

          Parecia que era regra geral que os homens procurassem casar para fazer a operação 

de crédito muito simples de saldar as suas contas. 
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          Hoje, porém, à vista do caso que o citado vespertino alude, parece que não. As 

mulheres também procuram marido, para liquidar as suas dívidas convenientemente. 

          Estamos no tempo do feminino rubro até ao tacape e nada há de admirar.  

          Não nos devemos assombrar com as suas novidades, nem mesmo com esta. Tudo é 

possível. 

 

 

Crônica 09 

Feminismo e voto feminino 

 

Careta 07/01/1922 

 

          À Academia de Altos Estudos 

 

          Mal o feminismo surgiu entre nós, logo cindiu-se em uma porção de igrejinhas, rivais 

e inimigas. As principais que ainda existem, são quatro, também rivais e inimigas: Mme. 

Chrysantème (é quase uma basílica); “Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher 

Brasileira” (não confundir com a “Cruz Vermelha”) e “Partido Republicano Feminino”, em 

tupi-guarani – “Iã Nabô Bokox’yarã”, segundo o senhor Hélio Lobo. Cada uma dessas 

seitas feministas tem o seu credo particular, mas o que as faz variar, o que determinou o 

cisma, foi a importância maior que cada um quer dar à sua respectiva Veleda. 

          Entretanto, para a boa inteligência do leitor, vou dizer o que, em essência, constitui a 

doutrina matriz de cada um desses “canjerês” femininos.  

          O de Mme. Chrysantème quer, para a mulher, a plena liberdade do seu coração, dos 

seus afetos, enfim, dos seus sentimentos. É o mais lógico e natural, por isso os seus 

adeptos, tanto de um sexo, como de outro, são inúmeros.  

          O que se intitula “Liga pela Emancipação”, onde oficia a Excelentíssima Senhora 

Dona Berta Lutz, quer a liberdade de trabalho para as gentis senhoritas, bem-recomendadas 

e empistoladas, nas repartições públicas. Tem adversários terríveis, entre os quais os 

funcionários de calças que julgam que mulher, já por si, é pistolão (v. na A Noite, de 28-09-

1921, o tópico – “Feminismo empistolado, versus funcionários desprotegidos”).  
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          Além destes, tem, por adversário, essa igrejoca feminina, a própria Mme. 

Chrysantème que recebeu com bem boas carapuças, uma entrevista que a superiora da 

“Emancipação” concedeu ao Rio-Jornal. Mme. Chrysantème atribuía o feminismo 

burocrático a um certo nervosismo verificado, de uns tempos a esta parte, em certos grupos 

de mulheres, existentes entre nós. Após negar que se verifique esse nervosismo nas 

mulheres que trabalham (naturalmente em repartições públicas – ela não diz, mas se 

presume), Dona Berta afirma peremptoriamente que um tal estado de nervos, provocando 

afinal “fins tóxicos de aventuras banais”, é encontrado em certo e determinado núcleo de 

mulheres muito diferentes das operosas abelhas de secretaria. “Estas aventuras” – diz a 

dona da Emancipação – “são o apanágio de outra classe de mulheres, muito menos 

emancipadas, as coureuses de cinema, de festas, de divertimentos, etc., etc”.  

          Deixo de pôr o resto porque respeito os segredos de senhoras. Sou cavalheiro, apesar 

de tudo; mas, os curiosos vejam o Rio-Jornal de 13 de dezembro de 1921, que tem cousa 

digna de entusiasmar.  

          A terceira igrejinha feminina é a “Legião da Mulher Brasileira”. A bem dizer, não sei 

o que quer esta; mas julgo que ela pretende uma modificação na nossa organização militar. 

Quer que a legião, à antiga, à romana, em que entrem todas as armas, formando um só 

corpo, sob um único comando, seja a unidade tática nacional. Compor-se-á, então, de 

infantaria, cavalaria, engenharia, aviação e, sobretudo, de artilharia. Será isso? Não garanto; 

mas é bem provável que seja.  

          E o “Partido Republicano Feminino”, em tupi-guarani: “Iã Nabô Bokox’yarã”, - o 

que quer? 

          Tem por priora essa seita, a assaz conhecida professora Dona Deolinda Daltro. Sabe-

se logo o que é um partido chefiado por essa senhora. Ela quer ser intendente municipal; 

quer o ensino obrigatório do tupi nas escolas públicas; e festas à beça, em que possa 

mostrar a beleza dos seus caboclos e a grandeza dos pés deles encarcerados dolorosamente 

em botas torturantes.  

          Agora, tratando-se na Câmara de outorgar direito de voto às mulheres, essas quatro 

seitas deixaram de ser rivais e inimigas e, por um momento, estão de acordo; mas, tudo faz 

crer que, ainda desta vez, o projeto não seja convertido em lei. 
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          Se isso se der, é de esperar que as paredras do nosso feminismo apelem para os 

consultores jurídicos dos ministros e para o da República, e obtenham deles pareceres 

favoráveis às inócuas pretensões eleitorais e obriguem as autoridades competentes a 

expedir-lhes a carteira de eleitor.  

          Não fizeram o mesmo para entrar nas repartições públicas? Repitam a manobra e 

mandem às favas o Congresso. É mais prático. 

 

          P.S. – Constou, à última hora, que um jovem ex-deputado havia aderido à “Liga da 

Emancipação” cuja dona é a Senhora Berta Lutz. O extraordinário saber jurídico do 

conhecido tribuno vai demonstrar que se podem violar a Constituição e as leis, para fazer 

feminismo tendencioso, burocrático e de compadrio. Ainda bem que a “Liga” fica com dois 

adeptos, pois não se pode contar com o Senhor Bruno Lobo que é simplesmente sócio 

honorário. 

 

 

Crônica 10 

O feminismo invasor ... 

 

A.B.C. 21/01/1922 

 

          Realizou-se, a 5 do corrente mês, na sua sede, em toda a parte e em nenhum lugar, 

mais uma reunião da “Liga pela Manumissão da Mulher Branca”. Aberta a sessão, foi 

aclamada presidente Dona Adalberta Luz, que designou para seus secretários: Dona 

Adalberta Luz, como primeiro, e, como segundo, Dona Adalberta Luz.  

          A presidente pronunciou então um breve discurso, que foi religiosamente ouvido pelo 

numeroso auditório, constante de Dona Adalberta Luz. 

          Disse a presidente que a prosperidade da sociedade era um fato. A mulher já não 

usava mais colete e em breve havia de acabar com os cós das saias. Os suspensórios 

estavam indicados para substituí-los, ou senão os vestidos inteiriços de abotoar em qualquer 

lado. Neste ponto, a presidente ergueu um – Vivam os suspensórios! Esse “viva” foi 

entusiasticamente correspondido por Dona Adalberta Luz, que, logo o pronunciou, deixou a 
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presidência, para ocupar todos os lugares reservados às sócias. Não ficaram aí as vitórias da 

liga, continuou Dona Luz. A presidente comunicou mais que a sua liga tinha dado combate 

às seitas rivais – Legião da Mulher Brasileira, Partido Republicano Feminino e Mme. 

Chrysanthème, sendo vitorioso em toda a linha. Ergueu, por aí, um frenético viva à nossa 

liga e acrescentou: “Honny soit qui mal y pense”. Outra vitória que a liga obtivera, no ano 

que findou, foi estabelecer que as mulheres podiam ir dependuradas nos balaústres, 

evitando assim a dependência da boa vontade dos homens em lhes oferecerem ou não 

lugares nos bondes. A presidente propôs que se oficiasse a diversos “condutores de bonde” 

que haviam permitido tal usança e se mostravam dessa forma favoráveis à emancipação 

total da mulher. A proposta foi aprovada pelo score de 1 x 0. 

          Lamentou que ainda não tivesse passado no Congresso o direito de voto às mulheres; 

mas tal havia acontecido por motivos acidentais. 

          Comunicou a presidente a ela mesmo, como auditório que era, que, tendo se 

entendido com o deputado Juvenal Lamartine, este lhe dissera o seguinte: 

a) que o direito de voto às mulheres passaria dentro em breve; mas que 

          b)  era preciso que as senhoras organizassem desde já a sua capangagem especial e 

eleitoral; e ele lembrava que dela fizessem parte os seguintes nomes que figuram, quase 

sempre, no noticiário policial de vários jornais: Chica Perna Inchada, Maria Boneca de 

Fogo, Etelvina Bole-Bole, Zulmira da Favela e outras que estavam na detenção e na colônia 

correcional; 

          c) que, para apressar a passagem do projeto, se tomava necessário que as senhoras 

fundassem um jornal de combate; um jornal de modas bem redigido, catita, onde pudessem 

mostrar os seus talentos de polemista nos cortes de vestido e receitas para doce.  

          À vista do que dissera o ilustre relator do parecer ao projeto, dando o direito de voto 

às mulheres, ela lembrava ao auditório que se deviam tomar as providências necessárias 

para eficaz execução dos alvitres lembrados pelo Senhor Lamartine, que não é poeta, nem 

nunca foi Juvenal, apesar do nome.  

          Propôs ainda que se oficiasse ao sultão de Marrocos, ao xá da Pérsia e outros 

soberanos muçulmanos para que só tivessem uma mulher em casa, a exemplo do que a liga 

fizera ao sultão da Turquia que, muito atenciosamente, respondeu que cada uma das suas 

mulheres tinha a sua casa, seguindo nisso o exemplo dos ocidentais que o podem.  
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          Propôs um voto de agradecimento aos Senhores Li Yang-Fu, ministro do Interior da 

República da China, por ter permitido às mulheres chinesas usarem sais em vez de calças; 

          Kai-dai-Kalanesco, chefe da polícia de Praga, por ter permitido às mulheres o uso da 

bengala para afugentar os cães; 

          Doutor Bruno Lobo, por ter descoberto o feminismo pré-histórico no devoniano entre 

os trilobitas; 

          Vieira de Moura, intendente municipal, por ter proposto que fossem admitidas as 

mulheres como chauffeurs dos carros do Conselho Municipal que viajam alta noite a 

serviço do município;  

          Jacarandá Peroba, pela conferência que, no Retiro das Camélias, pronunciou em 

favor da obrigatoriedade do sobretudo de amianto para cozinheiras que trabalham em 

fogões de coque. 

          Tendo sido aprovadas todas essas propostas, a presidente leu um ofício da Diretoria 

Feminina Toda a América, a reunir-se em Salt-Lake City, E.U.A., convidando a liga a se 

fazer representar na mesma conferência. Depois de lido o ofício, passou-se à votação da 

representante. Dona Adalberta Luz votou em Dona Adalberta Luz, que foi assim eleita por 

absoluta unanimidade de votos. 

          Não havendo mais que tratar, a presidente entrou na apreciação dos serviços que a 

liga vem prestando, desviando o feminismo brasileiro do mau caminho em que ia 

trabalhando. Até agora, ele, se não era platônico e comemorativo, levava aos extremos a 

autonomia do sexo, fazendo verdadeiras diabruras. Umas limitavam-se a organizar cômicas 

procissões cívicas, com caboclos que nada tinham a ver com o feminismo; outras a recitar 

versos a figurões, outras auxiliavam os tocadores de guitarras, nas suas sonatas desonestas e 

vigaristas, enquanto algumas, para servir à malsã politicagem, metiam-se em embrulhadas 

de documentos e papéis secretos. 

          Com o aparecimento, no cenário do feminismo nacional, da Liga pela Manumissão, 

as coisas tomaram outro rumo. Daí em diante, secundando as vozes altipotentes de 

Maurício de Lacerda e Bruno Lobo, de Lopes Gonçalves, o verdadeiro conde de Redondo, 

e do senhor Juvenal, que não é satírico, não é poeta, não é nada, trataram as moças e 

senhoras de arranjar bons padrinhos e colocaram-se nas repartições públicas, saltando por 

cima das leis e outros obstáculos. 
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          Hoje, sim! – concluiu a presidente – a mulher trabalha deveras e a sua total 

manumissão está para breve; e tempo virá, em séculos bem breves, no qual a mulher tomará 

armas para manter integralmente o terreno conquistado. Não será o reino da Grande 

Duchesse de Gérolstein, de Offenbach, diz Dona Adalberta, mas sê-lo-á de Lisístrata de 

Aristófanes. Abaixo os beijos, sejam de que natureza forem! Não é sem tempo ... 

          A presidente, Dona Adalberta Luz, terminando, ergueu um viva à libertação da 

mulher, que foi seguido do de Dona Adalberta Luz, primeiro-secretário; do de Dona 

Adalberta Luz, segundo-secretário; e do de todo o auditório, composto unanimemente de 

Dona adalberta Luz.  

          As notas de que me servi, para redigir essa notícia, não foram tomadas por mim, que 

não estive presente à sessão; mas o meu amigo Euricles de Matos, muito digno secretário 

de A Noite, teve a bondade de me ceder as suas muito fiéis, pelas quais pude organizar essa 

desenxabida nota. Fico agradecido desde já ao bom amigo Euricles de Matos e, sem 

lembrar que das “almas grandes a nobreza é esta”, tomo a liberdade de assinar. 

 

 

Crônica 11 

Eleições 

 

Careta 26-02-1921 

 

          Eu tenho muito respeito por essa coisa de eleições. Nada na minha vida faria meter-

me nelas.  

          Se me obrigassem a vencer a batalha de Austerlitz ou Tuchima, eu que nada entendo 

de tática terrestre nem marítima, talvez não hesitasse em assumir o comando de um grande 

exército ou de uma grande esquadra, e, podia ser que viesse acabar Togo ou Napoleão. 

Mas... uma eleição! Que coisa complicada! A primeira dificuldade é o manifesto eleitoral. 

Há além do estilo especial que é difícil de definir, um outro óbice na redação que, com 

humildade, confesso não seria capaz de vencer. 

          Tinha que fazer a minha plataforma igualzinha à do adversário. Por exemplo, o meu 

rival dizia: 
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                    Com este objetivo, considero como medidas primordiais a serem resolvidas  na 

                    próxima legislação, as seguintes: 

                    Valorização da moeda e estabilização do câmbio; 

                    Legislação social que garanta ao trabalho parte da produção da riqueza; 

                    Aumento  dos  vencimentos  dos  funcionários  públicos  e  equiparação   deles,  

                    acabando com as distinções odiosas existentes; 

                    Construção de casas para operários, higiênicas e baratas; 

                    Automóveis grátis para os mendigos e estropiados; 

                    Aumento  dos  vencimentos   dos   oficiais  e  praças  de  todas  as  corporações  

                    militares; 

                    Finalmente distribuir bombons, castanhas, nozes e avelãs a todas as crianças da 

                    pátria, no dia de Natal. 

 

          Ora, eu tinha que dizer coisas semelhantes para obter eleitores. Não seria plágio? 

Mas existirá plágio mesmo em política? Em todo o caso, para minha consciência, havia. Sei 

bem que tudo em política é plágio. Um deputado é água de outro; não há nada mais 

parecido com o discurso de um senador do que o de outro senador. Houve quem dissesse 

até que os discursos parlamentares são estereotipados. Quando um paredro quer fazer um 

discurso manda buscar no arquivo um discurso de um outro senador. E está feita a obra. 

Plágio, plágio – tudo em política é plágio, porque, para ser bom representante do povo, a 

primeira coisa que o indivíduo deve perder é a personalidade, é o caráter próprio. 

          Seria essa uma das dificuldades que teria de vencer. A outra é a tal de “fazer eleição”. 

Dizem que custa muito; que é preciso “queimar” muito “arame” com os chefes políticos e 

chefetes. 

          Antigamente, com muita ingenuidade, julgava que eleição fosse escolha do votante 

num candidato, por lhe parecer que este possuía qualidades e talentos capazes de o 

representar no parlamento. Hoje, porém, sei que é preciso custear alistamentos, os quais, 

embora gratuitos por lei, custam caro. Há as botinas; há o dinheiro para as passagens; há 

uma porção de nonadas que, somadas, levam longe e pesam na algibeira de um pronto 

como eu.  
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          E os regabofes? e a cerveja? e os almoços para os eleitores? 

          Essa dificuldade de dinheiro eu não venceria nunca. 

          De resto, aquela barulheira de navalhadas, cacetadas, facadas, não é absolutamente 

do meu temperamento. 

          Um político que se preza, ao que parece, deve freqüentar não os sociólogos, os 

tratadistas de coisas sociais, mas também uma boa escola de capoeiragem. 

          Não digo isto por desprezo, porque, na Terra, temos o dever de bem executar aquilo 

que a profissão abraçada por nós exige; e a capoeiragem, conquanto possa levar longe, não 

é do meu agrado. 

          Enfim, embora correndo maiores riscos em Tuchima e Austerlitz, preferiria estar em 

tais lugares, do que numa eleição do Distrito Federal. 

          Tenham a bondade de notar que escrevo isto, na véspera das eleições que passaram.  

          Mas... pelas outras podemos julgar as vindouras e julguei logo a de 20.  

 

 

Crônica 12 

 

País rico 

Careta, 08-05-1920 

 

 

          Não há dúvida alguma que o Brasil é um país muito rico. Nós, que nele vivemos, não 

nos apercebemos bem disso; e até, ao contrário, o supomos muito pobre, pois a toda hora e 

a todo instante estamos vendo o governo lamentar-se que não faz isto ou não faz aquilo por 

falta de verba. 

          Nas ruas da cidade, nas mais centrais até, andam pequenos vadios, a cursar a perigosa 

universidade da calaçaria das sarjetas, aos quais o governo não dá destino, não os mete num 

asilo, num colégio profissional qualquer, porque não tem verba, não tem dinheiro. E o 

Brasil é rico... 

          Surgem epidemias pasmosas, a matar e a enfermar milhares de pessoas, que vêm 

mostrar a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes.Pede-se a construção 
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de outros bem-situados; e o governo responde que não pode fazer porque não tem verba, 

não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico... 

          Anualmente cerca de duas mil mocinhas procuram uma  escola anormal  ou 

anormalizada, para aprender disciplinas úteis. Todos observam o caso e perguntam: 

          - Se há tantas moças que desejam estudar, por que o governo não aumenta o número 

de escolas a elas destinadas? 

          O governo responde: 

          - Não aumento porque não tenho verba, não tenho dinheiro. 

          E o Brasil é um país rico, muito rico. 

          As notícias que chegam das nossas guarnições fronteiriças sõa desoladoras. Não há 

quartéis; os regimentos de cavalaria não têm cavalos, etc, etc. 

  - Mas que faz o governo, raciocina Brás Bocó, que não constrói quartéis e não compra 

cavalhadas? 

          O doutor Xisto Beldroegas, funcionário respeitável do governo, acode logo: 

          - Não há verba; o governo não tem dinheiro. 

          E o Brasil é um país rico; e tão rico é ele, que apesar de não cuidar dessas cousas que 

vim enumerando, vai dar trezentos contos para alguns latagões irem ao estrangeiro divertir-

se com jogos de bola como se fossem crianças de calças curtas, a brincar nos recreios dos 

colégios.  

          O Brasil é um país rico... 

 

 

Crônica 13                        

O chefe político e o seu eleitor 

 

O Malho 01-04-1919 

 

          - Seu doutor, eu vim incomodá-lo; mas precisava muito ficar bem com minha 

cosnciência. 

          - Que há? 

          - Eu não voto no doutor Rui. 
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          - Como, você vai votar no Epitácio? 

          - Nem num nem noutro. 

          - Você   está   ficando  indisciplinado;  não   é    mais   o   correligionário   

disciplinado    de  

antigamente. Que diabo foi isso? Eu não tenho sido companheiro para você?                                                      

          - Sim senhor. Devo  ao  doutor  todos  os  obséquios  desta   vida, pelo  que  lhe  sou   

muito 

agradecido. Foi o doutor que , abaixo de Deus, salvou a Marocas, minha mulher, sem 

cobrar nada... 

          Quando foi o enterro do meu filho Dodoca, o doutor me ajudou muito... 

          - Isso tudo não vem ao caso. Falemos... 

          - Não; vem sim, doutor! Quero que o senhor não  pense  que  sou  mal-agradecido. Se  

estou  

empregado, devo ao doutor e ... 

          - Se você continuasse  no partido, podia  subir  ou  nós  arranjávamos  uma  

equiparação  ou  

mesmo um aumento de vencimentos; mas... 

          - Continuo no partido, doutor... 

          - Como? Você não vota conosco... 

          - Mas não voto no outro. 

          - É o mesmo. 

          - Não é, doutor. 

          - É sim, Felício! Em política, quem não é por mim é contra mim. Você sabe disso, 

não é? 

          - É e não é. Não estou contra o senhor não senhor! É que me deu uma coisa cá dentro 

e eu... 

          - Que foi que deu em você? 

          - Eu me explico, tanto mais que tenho pensado muito no caso. O senhor quer me 

ouvir? 

          - Ouço, mas você não demora muito. 

          - Não demoro não senhor. 
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          - Conte lá a história. 

          - Vou contar. Trata-se – não é verdade? - de escolher o homem que  vai governar  

isto  tudo. 

Quero dizer que ele vai governar todos os brasileiros, inclusive eu. 

          - Daí? 

          - Espere, doutor! Pensei, então, eu  cá com os  meus botões: vou  escolher  uma  

pessoa  que  

deve mandar em mim, na minha mulher, nos meus filhos, na minha casa até – preciso 

cuidado.  Não 

é, doutor? 

          - Mais ou menos, é, pois há a lei que ... 

          - Isto de lei é história. Quem governa é ele mesmo... 

          - Vamos adiante. 

          - Um homem que vai ter tanto poder  sobre mim, sobre  os  meus e  sobre as  minhas  

coisas  

para ser escolhido por mim mesmo, deve ser meu conhecido velho. Voluntariamente pela 

minha própria vontade, vou escolher um dono para mim, e sendo assim o meu dever é estar 

inteirado do sujeito que é – naõ acha?  

          - Sim, não há dúvida. Mas você sabe bem quem é o Rui, penso eu. 

          - Conheço. É um homem muito inteligente... 

          - É a maior glória do Brasil. 

          - É um grande talento. 

          - É um gênio. 

          - Sei de tudo isto, doutor. Mas daí não posso concluir que ele possa mandar-me. 

          - Por quê? 

          - Pode ser caprichoso, implicante... 

          -Ora! 

          - Quer dizer que ele nunca me enxergará, não é? 

          - Não é bem isso... 

          - Ele pode não me enxergar, mas um dia enxerga outro por ele, e lá estou  eu  a  

braços  com  
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um homem de veneta. 

          - Não digo que ele seja... 

          - E o Epitácio? 

          - Esse ouço dizer que também é inteligente, doutor, tem sido muita coisa... 

          - Mas não é o Rui. 

          - Sei, doutor. Rui Barbosa não tem igual. 

          - Mas por que você não vota nele? 

          - Não  voto  porque  não  o   conheço   intimamente,  de  perto,  como   já  disse  ao   

senhor.  

Antigamente... 

          - Você não pensava assim – não é? 

          - É verdade; mas, de uns tempos a esta parte, dei em pensar. 

          - Faz mal. O partido... 

          Não falo mal do partido. Estou sempre com ele, mas não posso por meu próprio 

gosto  dar 

sobre mim tanta força a um homem, de que eu não conheço o gênio muito bem. 

          - Mas, se é assim, você terá pouco que ecolher a não ser, nós colegas e nós amigos de 

você. 

          - Entre esses eu não escolho, porque não vejo  nenhum que tenha  as  luzes 

suficientes;  mas  

tenho outros conhecidos, entre os quais posso procurar a pessoa para me governar, guiar e 

aconselhar. 

          - Quem é? 

          - É o doutor. 

          - Eu? 

          - Sim, é o senhor. 

          - Mas, eu mesmo? Ora... 

          - É a única pessoa de hoje que vejo nas condições e que conheço. O senhor é  do  

partido,  e  

votando no senhor, não vou contra ele. 

          - De forma que você... 

 148



          - Voto no senhor, para presidente da República. 

          - É voto perdido... 

          - Não tem nada; mas  voto de  acordo  com  o  que  penso. Parece  que  sigo  o  que  

está  no  

manifesto assinado pelo senhor e outros. “Guiados pela nossa consciência e obedecendo o 

dever de todo republicano de consultá-la...” 

          - Chega, Felício. 

          - Não é isso? 

          É, mas você deve concordar que um eleitor arregimentado tem de obedecer ao chefe. 

          - Sei. Mas isto é quando se trata de um deputado ou senador, mas  para  presidente, 

que  tem 

todos os trunfos na mão, a coisa é outra. É o que penso. Demais... 

          - Você está com teorias estranhas, subversivas... 

          - Não tenho teoria alguma, doutor. Consultei a minha consciência e a minha gratidão, 

e voto 

no senhor. 

          - Mas... já sou deputado. 

          - Que tem? Sobe mais um posto, ganha mais... 

          - Não preciso, já ganho na clínica muito. 

          - Com o lugar de deputado? Então pra que quis ir para a Câmara? 

          - Para nada.  

          - Doutor, eu decididamente não compreendo nada disto. Essa   política  é  mesmo  

igual aos mistérios dos padres... Passe bem. 

 

 

 

Crônica 14 

Casos do júri 

 

O Estado 25/10/1919 
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          Trabalhos de outra ordem e, mesmo, muita vagabundagem não me têm permitido 

coordenar e escrever as minhas impressões do júri. 

          Servi em mais de uma sessão; e longe de me aborrecer ficava satisfeito quando era 

sorteado. Nunca vi nesse fato motivo para “paulificação” e tédio. Ao contrário: o 

espetáculo é variado e animado; e quem gosta de ver aspectos curiosos da vida, apreciar 

confrontos, encontra no júri material abundante. É muito diferente da repartição.  

          Tudo ali é interessante. O promotor tonitruante, o juiz amolado e o solerte escrivão 

de óculos não são só as figuras que merecem apreço.  

          Há ainda o advogado com o infalível Mittermaier, Garofalo, e entre autos de estudos 

criminais, citando-os a todo propósito, às vezes mesmo puras banalidades, que podiam ser 

ditas com a sua responsabilidade precisa, sem nenhum perigo. 

          Há o réu que, em certas ocasiões, é um pobre-diabo de homem, levado ao crime e à 

geena da prisão devido às suas condições de vida e ao choque com a má gente que o 

cercava. 

          Há os jurados que são mais homogêneos do que pode parecer à primeira vista. Como 

é sabido, são, sem grande exceção, funcionários públicos e mesmo os “formados” que lá 

aparecem também o são. A sua mentalidade é muito igual. Desta ou daquela repartição, 

todos eles têm a mesma estreiteza de vista; todos eles têm uma medíocre instrução; todos 

eles têm a mesma força de caráter, a mesma independência de julgamento; todos eles têm a 

mesma capacidade de sentimento. 

          É vê-los conversar um dia, é vê-los conversar todo os outros. Falam sempre sobre 

argumento de equiparação de vencimentos, sobre preterições e promoções, sobre os casos 

políticos do dia, sobre a honestidade das mulheres dos amigos ou sobre a honorabilidade 

dos mandarins da política e da administração. 

          Não se vê que discutam sobre qualquer questão mais alta de arte, de literatura, de 

ciência, de filosofia; o assunto de suas palestras são as banalidades da vida comum ou as 

pilhérias dos jornais ilustrados, até daqueles que o Santo Tosta deu cabo quando foi diretor 

dos Correios.  

          Não há censurá-los por isso, porque o Estado tem a virtude de imbecilizar todos os 

seus empregados, tirando-lhes toda a iniciativa intelectual, castrando-os mentalmente, com 

a minuciosidade de seus regulamentos, avisos, portarias, etc., etc. A natureza apresenta 
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exceções a quase todas as leis científicas e paradoxos a aberrar de todas as previsões; mas o 

Estado não se inspira na Natureza e julga poder prever todos os casos com uma chusma de 

leis, decretos, regulamentos, avisos, portarias, memorandos, etc.  

          Seja um juiz ou seja um amanuense, o empregado do Estado que entra para o seu 

serviço, sabendo alguma coisa, lendo o seu romance e a sua revista, tendo alguma 

inteligência, ao fim de dez anos está completamente burro, só lê casos de polícia, não 

suporta um artigo mais longo, nem mesmo uma crônica, e não define nada segundo a sua 

inteligência, ficando abarbado se não encontra uma “disposição” que regule o “caso”.  

          Dadas certas diferenças superficiais, a mentalidade dos jurados, o seu julgamento 

sobre a vida e a sociedade, as idéias sobre o destino da humanidade não são lá muito 

diferentes dos que sobre tudo isso pensa a maioria dos juízes togados.  

          Conheço uns, conheci outros; e não vi entre ambos uma diferença essencial de 

mentalidade, caráter e coração. 

          Só se é na citação de textos de leis, acórdãos, etc., nas sentenças; mas isso é da 

tarimba do ofício e não denota nenhuma superioridade de inteligência, mas simplesmente 

exigências da profissão.  

          Na última sessão do júri em que servi, havia um bacharel em direito que era grotesco 

de imponência, presunção e vaidade, tudo isto aliado à mais crassa ignorância e ao mais 

idiota desdém pelos companheiros que não tinham título, aí chamado – científico.  

          Evitava conversa com os companheiros que não fossem “formados” ou chamados por 

capitão ou major. Por mim, então, tinha um desdém soberano, com que ele também cobria 

um contramestre do Arsenal de Guerra.  

          Certo dia, entramos em sessão, eu, ele e o contramestre. 

          Cavalcânti, tal era o seu nome, fez faiscar mais o anel de bacharel e logo se indicou 

para presidir os “trabalhos”. 

          Depois de feita a acusação pelo promotor, fomos para a sala secreta tomar café e 

repousar.  

          Tratava-se de um pobre rapaz português que, sendo caixeiro de um botequim da 

Cidade Nova, e vendo-se ameaçado por um vagabundo, tirou da gaveta um revólver e 

despejou sobre este último todas as cinco balas.  

          Nenhuma atingiu ao agressor e era a segunda vez que vinha ao júri. 
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          Na primeira, fora condenado ao mínimo, creio que a seis ou oito anos; não se 

conformara e apelara. 

          Foi a sua desgraça, porque encontrou um júri em que o idiota dum bacharel como o 

Cavalcânti tinha influência. 

          Já o conhecia de vista, do Tesouro, onde ia receber a aposentadoria de meu pai e ele a 

do dele, creio que desembargador.  

          Cavalcânti chegava com o peito estufado, flor na lapela, chapéu de feltro de abas 

largas, copa quebrada no meio, um insolente charuto no canto da boca e, inevitavelmente, 

empurrava-me para assinar a folha, quando não, para oferecê-la a algum figurão que lá 

fosse buscar a sua gorda aposentadoria. Entre estes havia o barão de Pedro Afonso que, 

apesar de barão e homem de mérito, naquela ocasião era de uma morgue e de uma 

insolência com os outros humildes colegas seus de folha de pagamento, morgue e 

insolência difíceis de se admitir em homem de seu valor.  

          Cavalcânti às vezes vinha acompanhado pela mãe. De braço dado a ela, muito 

arrogante, teso, ao lado da velha, com o seu rico xale de Tonquim, do seu toucado negro de 

outras eras, o par entrava no salão baixo da pagadoria com a imponência de quem entrasse 

numa sala do paço de Sua Majestade o imperador do Brasil. 

          Sentava Cavalcânti a velha, segundo todas as regras do cerimonial antigo, no sórdido 

banco da dependência do erário nacional e tratava de empurrar-me a mim, ou a outro pobre-

diabo como eu que não descendia do cavalheiro Guido Cavalcânti, de Florença, que vem no 

Dante.  

          Fazendo parte do conselho, ele continuou a tratar-me com o mesmo desdém idiota 

com que me tratava no Tesouro, sem contudo empurrar-me. 

          Quando fomos tomar café, logo se armou em mentor dos companheiros, pondo bem 

em evidência o seu anel de rubi. 

          Tratamos logo da sentença. Percebi que ele julgava do dever da sua prosápia 

bacharelesca condenar o réu, levantar até a pena. Percebi também que ele não entendia nada 

daquilo de quesitos, agravantes, atenuantes e outras coisas elementares próprias do júri e 

dos jurados.  

          Não houve em mim nenhuma sombra de capricho para vingar-me do desdém com 

que ele me tratava; mas fui imediatamente pela absolvição.  

 152



          Expus o meu parecer. O homem já estava na detenção há quatro anos; não matara de 

fato, não ferira; o seu procedimento anterior era bom; à vista disso tudo, nada mais justo 

que mandá-lo para a rua, se por “al” não estivesse preso, como o diz o juiz de beca. 

          Cavalcânti não quis argumentar e disse sentenciosamente: 

          - A lei é a lei; e o código deve ser cumprido. 

          Não pude deixar de sorrir e observei: 

          - Absolvendo-o, nós não deixaremos de cumprir o código. 

          Não me respondeu diretamente, mas disse estas palavras: 

          - Sou um profissional e na quero que amanhã os jornais me envolvam no rol dos 

jurados ignorantes. 

          Aborreci-me, mas mantive o sangue frio e objetei: 

          - Pouco se me dá a opinião dos jornais, tanto mais que eu vivo nas redações; 

conheço-os muito bem. Aqui não há jurisconsultos; e se o pensamento que criou esta 

instituição fosse de fazê-la composta de jurisconsultos, não seria isto júri, mas outra coisa 

qualquer. É o contrário justamente que ele quer. Absolvo o homem. 

          Não me respondeu e pôs-se num canto cercado de três ou quatro perus de velhas 

casacas.  

          O contramestre do arsenal, um bom mulato, simples e modesto, veio logo ter comigo: 

          - Já conhecia o senhor da Secretaria da Guerra.  

          Acudi ao cumprimento, depois do que ele me disse:  

          - Estou com o senhor. Absolvo também o homem. 

          Para encurtar razões: a presunção do Cavalcânti, mais do que a sua burrice, achou 

meios e modos de arranjar por quatro votos contra três a condenação do pobre-diabo a 

dezesseis anos de prisão. Uma iniqüidade! 

          Nunca mais troquei um cumprimento com tão perverso idiota em quem a vaidade só 

fazia praticar o mal.  

          Um outro caso, mas este cômico, se deu quando eu presidia o conselho de sentença, 

por unânime escolha dos companheiros. Era juiz o meu amigo doutor Cardoso de Melo; 

mas, por aqueles tempos, não mantínhamos ainda as estreitas relações que hoje mantemos.  
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          A mania do jurado novo é jantar à custa do governo; e, naquele conselho, quase todos 

eram marinheiros de primeira viagem, Exceto eu e um outro, os cinco restantes tomavam 

parte em conselho pela primeira vez.  

          Os debates, com grande aborrecimento meu, se prolongaram até perto das seis horas 

da tarde.  

          Quando fomos para a sala secreta, um dos jurados, R., oficial da Secretaria do 

Interior, observou lamurientamente:  

          - É o diabo! A mulher pensa que janto na cidade e não guarda coisa alguma.  

          Pensei de mim para mim: 

          - Este cacete quer jantar; e eu que estou sem passagem de trem? Se ele insiste, 

demoro-me e não sei como arranjá-la.  

          Não disse nada; mas um outro senhor, S., da Prefeitura Municipal, fez logo com 

afoiteza:  

          - É melhor pedir jantar... Quando chegarmos em casa, se houver alguma coisa de 

comer, estará frio... 

          - É... É... O melhor é pedir jantar ao juiz. 

          Quis objetar alguma coisa; mas todos queriam o jantar; e não tive remédio senão 

pedir ao doutor Cardoso.  

          Veio ele e eu, na cabeceira da mesa, só me servi de um prato de sopa e do vinho que 

poucos tomaram, por isso, no decorrer do jantar, bebi mais de uma garrafa, quando me 

cabia unicamente meia. 

          Fazia parte do menu peixe ensopado à brasileira e pirão, que vieram juntos numa 

grande salva de metal branco, provocando, logo que surgiu o jantar, nas mãos do contínuo 

ou servente, inequívocas manifestações de gula nos meus companheiros. Naturalmente, 

pelo entusiasmo saboroso por ele, que demonstravam, não comiam há muito tempo aquilo...  

          Acabada a mesa, eles se serviram à vontade e com abundância do peixe; eu, porém, 

não quis. Estava mesmo apreensivo, doido para sair e arranjar a passagem. 

          Puseram-se a comer o apetecido prato e eu a beber o vinho, conversando.  

          Num dado momento, S., o tal jurado da prefeitura, cruzou o talher e gritou:  

          - Encontrei uma barata. 
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          Os outros não disseram nada, cruzaram os seus talheres; mas R., o da Secretaria do 

Interior, observou bonacheironamente:  

          - É, mas está muito bom! 

          E continuou a comer filosoficamente.  

 

 

Crônica 15 

Cousas parlamentares 

 
O projeto legisla para um posto, que se esqueceu de criar – o de subtenente. 

Na hierarquia militar ele é desconhecido. 

(Do jornal de 16) 

 

Careta 25/10/1919 

 

          Quando se anunciou que o deputado Floriardo ia assumir a tribuna, para apresentar 

um projeto regulando as promoções no Exército, toda a Câmara estremeceu. 

          Militar demissionário lido em tratadistas de cousas de militança, pontificando sobre a 

Arte da Guerra com os termos próprios e técnica, falando em balística e artilharia como 

ninguém, não havia quem não se embasbacasse, ao dogmatizar ele sobre plano de fogo, 

ângulo de sito, fogo de enfiada, de barragem, marchas de flanco, alvo móvel e fixo, etc., 

etc. 

          Trepou na tribuna arrogante e seguro de si. Começou fazendo um exórdio sobre a 

função das forças armadas nas sociedades modernas, sobre o papel das nossas na história 

nacional: e, afinal, disse que a alma dos exércitos é a hierarquia, e esta só pode ser eficaz 

com uma boa lei de promoções. Entrou então no assunto:  

 

                    - Senhor presidente: até hoje tem sido uma  injustiça  a  passagem  do  primeiro  

                    posto para o segundo. Há decuriões que levam vinte e mais  anos  nesse  posto,  

                    enquanto outros, em menos de cinco, estão  centuriões. Sendo  assim, há  de  se  

                    refletir tão grave irregularidade na constituição da coorte, pois, como se sabe, 

                    é  esta  constituída  de  três   manípulos,  formados   de  duas  centúrias.  Se   os  
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                    comandantes destas não tiverem a  confiança  dos  seus  subalternos, porque  os  

                    perseguiram, preterindo-os, todo o  edifício  militar, não  já  da  coorte, mas  da  

                    própria legião, ficará abalado. Os  legados  e  os  tribunos  nada  poderão  fazer 

                    para corrigir um tal estado de cousas. Penso que se  deve considerar  isso  bem, 

                    porquanto os fabri...  

                    Um Senhor Deputado – Vossa Excelência para que Exército está legislando? 

                    O orador – Para o nacional, naturalmente. 

                    Um Senhor Deputado – Onde é que  vossa  Excelência  viu  fabri, tribunos,  no  

                    nosso Exército? 

                    O Senhor  Presidente – Peço  toda  a  atenção. Quem  está  com  a  palavra  é  o  

                    deputado Floriardo. 

                    O Orador – Como ia dizendo: porquanto os fabri e os vexilários... 

                    Um Senhor Deputado – Isto é o exército de Roma Antiga! 

 

          Toda a Câmara ri-se e riem-se as galerias, os taquígrafos e das outras divisões do 

edifício chega gente para rir-se. 

          O deputado Floriardo não se escandaliza com a tempestade de riso que provocara. 

Logo que ela cessou, desce da tribuna e confidência a um amigo: 

          - Li a cousa num livro; mas esqueci-me de adaptar, a ponto de não me lembrar de que 

não temos mais “centuriões”, etc. Para outra vez, faço cousa mais limpa... 

          E acabou assim o incidente parlamentar. Tout est bien... 

 

 

Crônica 16 

Limites entre estados e municípios 

 

Careta 06/12/1919 

 

          Todos os dias os jornais trazem notícias de questões de limites entre estados e agora 

já chega a vez dos municípios. De norte a sul do país as há ou as houve. O Ceará, certa vez, 
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quase engalfinhou-se com o Rio Grande do Norte; e o Paraná andou às turras com Santa 

Catarina por causa de terras vizinhas e em virtude disso houve mortes de sobra.  

          Parecia que isso tinha acabado, mas vejo que não. Há dias li a notícia que uma vasta 

comissão de sumidades se havia reunido, para assentar as bases de resolver as que existem 

entre São Paulo e Minas Gerais. É possível ainda? Pois nós estamos num país onde há 

“terras de ninguém”, como é que as suas partes políticas ainda se disputam fragmentos de 

terrenos que não pertencem a cada uma delas, mas á totalidade da nação? 

          Mas não são só os estados; os municípios também. O Distrito Federal tem uma 

questão de limites com o Estado do Rio de Janeiro; mas aí a coisa é mista.  

          Há, contudo, melhor. No excelente O Estado, que se publica em Niterói, há um longo 

artigo, apaixonado, reclamando sobre questões de limites entre os municípios de Santa 

Maria Madalena e São Francisco de Paula. 

          Parecia que santos não deviam brigar, mas não é este o tom da carta, pois não é artigo 

como disse antes. 

          Faço um florilégio dela, para os leitores avaliarem o azedume da missiva.  

          Depois de citar leis, alvarás, decretos, etc., diz:  

 

                    Conformaram-se  e viviam  satisfeitos  e  tranqüilos  com  o  que  pelo  referido  

                    decreto passou a pertencer-lhes. Não se dava outro tanto com  os  franciscanos.  

                    Pertencendo a maior parte dos terrenos do Município de  São  Francisco a  uma  

                    só família, que não  via  com  bons  olhos  Madalena, não  perdia  ocasião  essa  

                    família de investir contra ela. 

 

          Leram. Já não é uma luta de municípios; é uma luta de partidos! 

          Não param aí os assaltos do município pelos vizinhos que lhe usurpam os direitos; 

mas que, confiante nos seus direitos, trate de reivindicá-los. 

          Campos, o poderoso Campos, também quer avançar nas suas terras. Temos aqui este 

pedacinho menos veemente: 

 

                    Sobre a velha questão de Madalena com Campos, acerca  de  seus  limites, está  

                    em vias de ser  solucionada  pelo  digno  presidente  do  Estado, a  cujo  estudo  
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                    foram submetidos os respectivos documentos.  

 

          A continuarem as coisas assim, em breve, haverá questões de limites entre distritos 

ou circunscrições, bairros e ruas. O Brasil está bem unificado. 

 

 

Crônica 17 

Fato inédito 

 

Careta. 04/12/1920 

 

          Em todos os parlamentos do mundo se hão passados casos edificantes de que todos 

têm mais ou menos lembrança. 

          Ainda há dias, no Parlamento Britânico, houve um rolo que os telegramas descrevem 

nos seguintes termos: 

 

                    Londres, 22 (A.A.) – Os debates realizados  na  Câmara  dos  Comuns  sobre  a  

                    situação da Irlanda deram motivo a um escândalo dentro do próprio recinto. 

                    Um deputado irlandês e outro unionista empenharam-se  numa  verdadeira  luta 

                    de box que  acabou  no  meio  de  grande  desordem, obrigando  o  presidente  a  

                    suspender a sessão.  

 

          Entre nós, mesmo quando os casos partidários afervoram os ânimos dos sectários 

deste ou daquele partido, não é raro que revólveres surjam em cena, embora não sejam 

detonados convenientemente. 

          Houve já quem propusesse que cada câmara legislativa tivesse um serviço médico-

cirúrgico anexo, com a competente enfermaria e sala de operações.  

          Tudo isso e mais alguma cousa tem sido lembrado, à vista da experiência e do 

espetáculo de todos os dias, fornecido pelos debates das câmaras e conselhos que discutem 

para felicidade dos povos.  
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          Um caso, porém, que se deu há dias no Monroe, sai fora da bitola desses conhecidos 

e é preciso procurar remédio para evitá-lo, a fim de salvar o decoro do poder legislativo. 

          Preenchida todas as formalidades da abertura da sessão, seguiu-se a hora do 

expediente e, lá do fundo da sala, formosamente atapetada pelo Senhor Epitácio e o seu 

ministro das Alfaias, Alfredo Pinto, um senhor pediu a palavra. 

          O presidente preguiçosamente acudiu. 

          - Tem a palavra o nobre deputado. 

          O homem começou a falar. Tratou da crise. Disse que o progresso trazia miséria; a 

riqueza de uns acarretava a pobreza dos outros. 

          Era uma lei geral que a história registrava e se verificava no decurso dela com os 

anais da Assíria, Babilônia, Pérsia, Egito, Grécia, Roma, etc. 

          O orador empolgava a assistência com a sua sociologia barroca. Maurício de Lacerda 

perguntou então a um vizinho de bancada: 

          - Quem é? 

          O vizinho respondeu: 

          - Creio que é aquele deputado pelo Pará que só veio aqui para tomar posse, vive em 

Paris e recebe o subsídio por procurador.  

          - Como se chama? 

          - Não sei. 

          - Não é de admirar. Há tanto deputado anônimo... 

          Enquanto eles conversavam baixinho nesses termos, o orador perorava. Dizia: 

          - Se o que digo é uma verdade constatada... 

          Quando ele proferiu esta última palavra o truculento professor Assis Sintra, que 

apanhava os debates para o Correio da Manhã, disse para o colega, ao lado: 

          - Que ignorante! “Constatar” é galicismo. 

          O orador, porém, não se apercebeu da reguada do mestre-escola e completou o 

período: 

          - ... por historiadores como Gibbon, Montesquieu, Solano López e Pasteur, não há 

motivo para se acusar o atual presidente da República pela miséria que, atualmente, vai 

pelos lares brasileiros.  

          Quase todos os deputados exclamaram: 
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          - Muito bem! Muito bem! 

          O oficial da ata saiu de detrás do presidente e veio ter com o desconhecido: 

          - Como é o nome de Vossa Excelência? 

          - Eu? 

          - Sim; Vossa Excelência... 

          - Mas eu não sou deputado, caro senhor. 

          Houve um rebuliço maior do que o do começo da sessão. 

 

 

Crônica 18 

O reconhecimento 

 

Careta 09/04/1921 

 

          Estamos chegando à época parlamentar a que se chama pomposamente de 

reconhecimento dos poderes que o povo, mediante eleição, delega aos seus representantes 

no Congresso. 

          Sempre foi uma época cômica, desde que leio jornais. Um milheiro de cidadãos se 

julga legitimamente escolhido pelos humildes eleitores deste vasto país, como diz a canção, 

mas não se ficam nisso e apelam para os pistolões políticos. Antigamente, o maior deles era 

o general Pinheiro Machado. Ele fazia e desfazia deputados e senadores, mesmo contra a 

vontade dos presidentes da República. Houve disso vastos exemplos; e não sei por que não 

se lembraram de dar-lhe uma função muito republicana e democrática de nomear, por sua 

livre vontade, os representantes do país. Seria mais rápido e menos dispendioso, porquanto 

uma eleição geral custa um dinheirão aos cofres públicos. Mas, o nosso regímen é feito de 

ficções, e a eleição é uma delas. Agora, a história fica mais fina, porque não há um único 

Pinheiro Machado; há muitos. 

          Têm, portanto, os candidatos que se empistolarem com uma chusma deles que não se 

vêem com bons olhos. Admiro – e é o caso – a coragem de um sujeito que pretende ser 

reconhecido deputado ou senador. Pedir a um, é fácil; mas, pedir a muitos, é tarefa 

gigantesca. 
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          Disse, porém, o meu amigo Costa Rego que, atualmente, o reconhecimento, em 

virtude de uma nova lei, é coisa séria. Não duvido dos conhecimentos do simpático 

jornalista, do seu saber em coisas tão sérias como são as leis. Peço, contudo, licença para 

discordar. E o motivo é bem simples. 

          Tínhamos a Constituição do império e a carne-seca custando o quilo – não sei bem – 

duzentos réis; temos a da república, muito nova diante da imperial, e a mesma quantidade 

de carne-seca custa três mil-réis e mais. 

          Parece um argumento de dona-de-casa, mas é intuitivo e fica ao alcance de todos. 

          De resto, as novidades só ficam melhores do que as antiguidades, após ficarem 

velharias.  

          Da república, quando alguém lhe acusa os erros e as faltas, os seus defensores alegam 

a novidade do regímen e que precisa da experiência dos anos para mostrar as suas 

excelências.  

          O decurso dos anos é necessário, para dar qualidades e primores a tudo neste mundo. 

É da sabedoria de todos. Por isso, julgo que a novidade da lei eleitoral só servirá para tornar 

mais cômico o futuro reconhecimento de poderes.  

          Digo isso sem nenhuma malícia, porquanto sei que Costa Rego é candidato e tenho 

na melhor conta os seus apreciados méritos. 

          Fico, portanto, muito filosoficamente, aqui, do meu canto, à espera dele, do 

reconhecimento, para ri-me das decepções e das surpresas que ele vai determinar. 

          Quem viver verá e dirá se tenho ou não razão. 

 

 

Crônica 19 

O novo manifesto 

  

Correio da Noite 16/01/1915 

 

          Eu também sou candidato a deputado. Nada mais justo. Primeiro; eu não pretendo 

fazer cousa alguma pela Pátria, pela família, pela humanidade. 
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          Um deputado que quisesse fazer qualquer coisa dessas, ver-se-ia bambo, pois teria, 

certamente, os duzentos e tantos espíritos dos seus colegas contra ele. 

          Contra suas idéias levantar-se-iam duas centenas de pessoas do mais profundo bom 

senso. 

          Assim, para poder fazer alguma coisa útil, não farei coisa alguma, a não ser receber o 

subsídio. 

          Eis aí em que consistir o máximo da minha ação parlamentar, caso o preclaro 

eleitorado sufrague o meu nome nas urnas. 

          Recebendo os três contos mensais, darei mais conforto à mulher e aos filhos, ficando 

mais generoso nas facadas aos amigos. 

          Desde que minha mulher e os meus filhos passem melhor de cama, mesa e roupas, a 

humanidade ganha. Ganha, porque, sendo eles parcelas da humanidade, a sua situação 

melhorando, essa melhoria reflete sobre o todo de que fazem parte.  

          Concordarão os nossos leitores e prováveis eleitores que o meu propósito é lógico e 

as razões apontadas para justificar a minha candidatura são bastante ponderosas. 

          De resto, acresce que nada sei da história social, política e intelectual do país; que 

nada sei da sua geografia; que nada entendo de ciências sociais e próximas, para que o 

nobre eleitorado veja bem que vou dar um excelente deputado. 

          Há ainda um poderoso motivo, que, na minha consciência, pesa para dar este cansado 

passo de vir solicitar dos meus compatriotas atenção para o meu obscuro nome.  

          Ando mal vestido e tenho uma grande vocação para elegâncias. O subsídio, meus 

senhores, viria dar-me elementos para realizar essa minha velha aspiração de emparelhar-

me com a deschanelesca elegância do Senhor Carlos Peixoto. 

          Confesso também que, quando passo pela Rua do Passeio e outras do Catete, alta 

noite, a minha modesta vagabundagem é atraída para certas casas cheias de luzes, com 

carros e automóveis à porta, janelas com cortinas ricas, de onde jorram gargalhadas 

femininas, mais ou menos falsas. 

          Um tal espetáculo é por demais tentador, para a minha imaginação; e eu desejo ser 

deputado para gozar esse paraíso de Maomé sem passar pela algidez da sepultura. 

          Razões tão ponderosas e justas, creio, até agora, nenhum candidato apresentou, e 

espero da clarividência dos homens livres e orientados o sufrágio do meu humilde nome, 
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para ocupar uma cadeira de deputado, por qualquer estado, província, ou emirado, porque, 

nesse ponto, não faço questão alguma. 

          Às urnas. 

 

 

Crônica 20 

O rico mendigo 

 

Careta. 24/07/1915 

 

          Não sei como vos conte a coisa. A história passou-se em sonho, creio eu. Sonhei uma 

noite destas que tinha encontrado na rua um senhor cheio de brilhantes, cheio de roupas, 

bengala de castão de ouro, botinas das mais finas, que me estendeu a mão: 

          - Uma esmola, pelo amor de Deus! 

          Admirei-me de tal fato, espantei-me e lhe dei a esmola. Ia seguir o meu caminho, 

quando o mendigo bem-vestido me chamou e disse-me: 

          Venha cá, por favor. 

          Voltei e ele me convidou a ir a uma confeitaria. Houve da minha parte novo espanto. 

Como é que o homem me pedia uma esmola, a mim, de recursos reduzidos, cheio de 

“encrencas” na vida, e, minutos após, convidava-me a beber em uma confeitaria. Fui ao bar 

mais próximo e ele, sem mais delongas, explicou-se: 

          - Deve o senhor admirar-se de que eu, bem-vestido, com jóias, com bengala de luxo, 

com um Patek no bolso, lhe tivesse pedido uma esmola. Eu lhe explico.  

          Fez uma pausa, sorvemos alguns goles de cerveja e continuou: 

          - Sou rico e digo isto a todo o mundo. Moro em uma grande casa, tenho lindos e 

caros móveis, tenho alfaias, tenho carros, tenho numerosa criadagem, tenho um banheiro 

que é uma verdadeira terma romana e custeio tudo isto sem o menor esforço; mas peço 

esmolas.  

          - Por quê? 

          - Porque quero ganhar mais e mais. Peço até aos meus irmãos mais pobres, mesmo 

àqueles que vivem com dificuldades. Quero sempre ter mais, ganhar mais, para proclamar a 
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todos a minha riqueza; e as esmolas me servem para as despesas miúdas. Às vezes até, elas 

me proporcionam especulações felizes.  

          - Mas quem é o senhor? 

          - Não sabe? Eu sou o café. 

 

 

 

Crônica 21 

Um domingo de discursos 

 

A.B.C. 15/11/1919 

 

          Não me gabo de ter qualidades, mas uma reconheço que tenho: sou incapaz de fazer 

um discurso; e, quando me dou à extravagância de ir a uma modesta festa das que me é 

dado freqüentar, fico atrapalhado se me intimam a fazer o tal discurso de sobremesa. 

Ninguém admite que o não saiba fazer, pois julgam que todo rabiscador é Cícero, e até 

estou disposto a supor que a assistência acredita que a minha recusa parte antes do desdém 

do que da inabilidade... 

          Entretanto, nem todos são como eu. Os meus patrícios são de uma facúndia de 

pasmar. Os mais apurados são aqueles que se dizem homens de ciência: médicos, 

engenheiros, etc. Não há gente que “fale” mais... 

          Se os leitores guardaram o Jornal do Comércio de 13 deste mês, podem verificar 

como no anterior domingo, 12, a eloqüência nacional jorrou em catadupas. 

          Peguem a página 3 e vejam, na “Gazetinha” a notícia – “Tiro de Guerra 525”. Trata-

se, com se sabe, do “Tiro da Imprensa”, porque, na nossa democracia, há um “tiro” para 

cada classe e mesmo para cada repartição. Vou recortar o jornal para não dar trabalho ao 

leitor. A tesoura e a goma-arábica vão me auxiliar em muito.  

          A festa noticiada era da entrega de prêmios, cadernetas, etc., a várias linhas de tiro, 

entre as quais estava a já aludida 525. Lembrado isto devemos continuar na nossa contagem 

dos discursos. É o que vou fazer: 
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          Após esses exercícios, falou o Senhor coronel Isidro de Figueiredo sobre o prêmio 

por ele instituído, Taça 43, quando inspecionou as linhas de tiro e escoteiros em São Paulo 

e terminou pedindo ao Senhor ministro da Guerra que entregasse o referido prêmio aos 

escoteiros de Jaú.  

          O Senhor doutor Calógeras, ao fazer a entrega do troféu, declarou que se sentia 

jubiloso da incumbência. É um antigo amigo, admirador e propugnador do escotismo. Acha 

mesmo que, etc. 

          Até agora, temos dois oradores, um dos quais é ministro de estado. A oratória da 

festa, porém, não ficou nisso. Continuemos a ler a notícia: 

 

                    O doutor Heitor Beltrão, presidente do tiro, saindo de  forma  pediu  ao  senhor  

                    ministro da Guerra desse ao tiro a honra de fazer a distribuição dos prêmios  do 

                    concurso obrigatório ali realizado em maio, o que  o  senhor  doutor  Calógeras 

                    passou imediatamente a fazer.  

 

          Mais outro, não é? Portanto, temos três Demóstenes. A coisa, entretanto, não ficou 

nessa modéstia. Era uma festa de caráter militar, mas por isso mesmo degenerou em um 

torneio de retórica, a que não devia faltar o rei dos retóricos – o Senhor Coelho Neto. 

Atualmente, não lhe escapa ensejo que ele não deite o verbo. Não tinha nada com a festa, 

mas, sob pretexto de ser secretário da Liga da Defesa Nacional, pererou em antíteses, 

apostos, vocativos e outra ferramentas da velha poética. Ei-lo em cena. Leiam: 

 

                    Falou em seguida com esplêndida eloqüência o Senhor Coelho Neto que, como  

                    secretário  da  Liga  da  Defesa  Nacional,  muito  gentilmente  acedeu  a  dar  o 

                    concurso do brilho de sua palavra àquela festa de patriotismo. 

 

          Com todo o acatamento, peço perdão ao noticiarista para contestá-lo. O Senhor 

Coelho Neto estava doido para falar; e, com ele, nós contamos quatro cicerozinhos de 

festanças de linha de tiro. Ah! Agora é que me lembro! Antes do Senhor Coelho Neto, falou 

o Senhor Porto da Silveira. 
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                    Terminada a comovedora cerimônia do  juramento  à  bandeira, falou  o  doutor  

                    Porto  da  Silveira   para  saudar  os  novos  reservistas  em  nome  de  “Tiro  de  

                    Imprensa”. 

 

          Com o simpático doutor Porto da Silveira, o número de oradores de tão marcial festa 

alcança a cinco. 

          Mas os meus confrades do Tiro 525 acharam que não era bastante, tanto assim que o 

meu camarada Heitor Beltrão ainda discursou no Quartel-General, o que obrigou o tenente 

Onofre a responder-lhe. É o que se infere deste trecho da notícia que vem no “pé” da 

mesma. Ei-lo: 

 

                    Chegados  ao  Quartel-General, o  Senhor  doutor  Heitor  Beltrão,   presidente,  

                    agradeceu, em nome dos nossos reservistas, ao Senhor primeiro-tenente Onofre 

                    a  solicitude   que  teve   com   eles  e  a  solidez  do  preparo  militar  que   lhes  

                    proporcionou. O  Senhor  tenente  Onofre  agradece, em  eloqüente  improviso,  

                    concitando a mocidade, etc.  

 

          O primeiro-tenente Onofre ainda não tinha falado; portanto, é o sexto orador e o seu 

discurso é o sétimo, porquanto o Senhor Beltrão falou duas vezes. Está aí em que deu a 

festa militar do Tiro 525. Não houve manobras, nem evoluções; houve discurso à beça.  

          Logo na coluna seguinte, encontra-se a notícia da instalação da “Sociedade de 

Estudos Internacionais”. O título é grave e era de esperar que a coisa fosse grave. Enorme 

engano! Não houve tantos discursos; mas houve coisa melhor.  

          O Senhor Leôncio Correia, presidente, fez um discurso singular: começou em prosa e 

acabou em verso – uma verdadeira epopéia que não faz absolutamente lembrar Camões 

nem as “Bromiladas” do Dom Quixote. Vou extrair alguns trechos. Ei-los: 

 

Codificar somente algumas leis? Não basta! 

                                       Nossa santa missão é maior, é mais vasta: 

                                       A catedral erguer de áureas aspirações 

                                       A Europa abandonar – ela, pêndulo enorme. 
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          Mais adiante: 

                                       Num sereno fulgor de apoteose imortal, 

                                       Depositária fiel do Sonho e do Ideal 

                                       Sobre a montanha ideal dos nossos corações, 

                                       Sobre uma hora que à luz da história paira e dorme, 

 

          E acaba: 

 

                                       A igualdade triunfante, e, como uma verdade, 

                                       Entre os homens reinando ampla Fraternidade; 

                                       A Ventura a sorrir numa eterna manhã, 

                                       Em sendo da Piedade a Simpatia irmã; 

                                       E – assombro militar! – com seu poder fecundo, 

                                       A Ordem, o Amor, a Paz ditando a tudo o mundo!... 

 

          Qual! meu caro doutor Leôncio! Você não dá para essas coisas de estudos 

internacionais; você o que é, é poeta; e mais nada! 

          Logo em seguida, embaixo mesmo dos versos do meu amigo Leôncio Correia, 

encontra-se a notícia do banquete que os amigos do senhor Simões Lopes lhe ofereceram. 

Não houve pretexto, mas o homem é ministro, pessoa pouco conhecida. 

          Os seus antigos colegas, muito acertadamente, resolveram dar-lhe um banquete que 

havia de ter por força repercussão no país. Não quero negar os méritos do doutor Lopes, 

mas um homem que aspira altas posições deve pôlos à mostra, a fim de que os seus 

concidadãos o possam escolher com acerto, para esses elevados cargos. Sua Excelência era 

até bem pouco só conhecido nos meios políticos; o país, na sua totalidade, ignorava a sua 

existência. Foi feito ministro e teve o seu banquete. Neste, não houve enxurradas de 

discursos. Só dois: o do doutor Catrambi e o do manifestado. O do doutor Catrambi é uma 

égloga, uma pastoral, uma página de Jean-Jacques. Antes, porém, de entrar na pastoral, o 

sisudo doutor Catrambi teve o cuidado de ensinar ao doutor Simões o que é equador. Eis 

como: 
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                    Quando deixei minha terra  natal, por  onde  corre  o  equador, círculo  máximo  

                    que divide o mundo, mas não separa os  homens, e  entrei  para  a  academia, aí  

                    tive a ventura de vos ver pela, etc. 

 

          Um dos pedaços mais bucólicos e elegíacos é este: 

 

                    Quantos  vultos  celebrados  da  antiguidade  não  trocaram  de   bom  grado  as  

                    honrarias do poder pela vida calma e feliz do lavrador, vida que nenhuma outra 

                    iguala, despida de cobiça e que tem a  compensar-lhe  a “monotonia  o  encanto  

                    sem par” dos rebanhos correndo pelos campos, o  orgulho  de  se  tirar  do  solo  

                    quanto de útil ele pode dar  à  espécie  humana  e  essa  adorável  simplicidade,  

                    aliada a uma  sinceridade  sem  igual, das rústicas, mas  efetivas  criaturas  cuja  

                    única ambição consiste em viverem a fechar os olhos no mesmo  local  em  que  

                    se lhes decorreu a existência, “nos  mesmos  campos  que  cultivaram, entre  os  

                    mesmos rebanhos que eram o objeto dos  seus  carinhos”; morrerem  em  pleno  

                    vôo como as perdizes e as codornas na macega em que nasceram.  

 

          Não há dúvida que os maiores poetas são os construtores de estradas de ferro; mas os 

poetas, posso afiançar, pois lido com eles – lamentam não serem eles, por sua vez, 

empreiteiros de construção de estradas de ferro... 

          O Ministro Simões respondeu também com belos rasgos de oratória, sobretudo 

quando falou, exaltando a profissão de engenheiro. Transcrevo todo o trecho, que é bem 

bonitinho. Leiam:  

 

                    Aí (no sertão)  assenta  ele  (o engenheiro)  a  sua  primeira  tenda  de  trabalho,  

                    palmilha as matas e os campos, transpõe os rios, desce às  grotas  ou  monta  ao  

                    píncaro das montanhas, donde observa só  e  em  êxtase, a  grandeza  e  a  força  

                    imensurável dos agentes naturais que o cercam; aí assimila as luzes  da  ciência  

                    e medita calma e profundamente  sobre  os  homens  e  as  coisas; aí  aprende  a  

                    alargar os seus ideais e a tonificar a alma  nas  essências  virgens  de  tão  sadio 
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                    ambiente; a  ter fé  e  a  amar  acima  de  tudo Coisas do reino do  Jambo, p.,  a 

                    liberdade que é a mãe comum  de  todas  as  grandezas; aí, ele  aprende, com  a  

                    natureza, a  lei  da  verticalidade,  segundo  a  qual  os  vegetais   paralelamente 

                    crescem e elevam-se sem o menor conflito, pela  simples  expansão  das  forças 

                    propulsoras, ao sol da liberdade garantida pelo Criador. 

 

          Tudo isto é muito bonito, mas eu preferia ficar na Câmara dos Deputados. É muito 

mais cômodo. 

          Pois foi assim o domingo da descoberta da América. Falou-se como diabo; e de tal 

modo, que eu quase fiz esta crônica com palavras dos outros; mas, apesar de tanto falatório, 

quase ninguém tocou no nome de Colombo. Ele não é ministro.  

 

 

 

Crônica 22 

Até Mirassol II 
(Notas de viagem) 

 

Careta 30/04/1921 

 

          Até bem pouco tempo, segundo me parece, a capacidade comercial das gentes 

ribeirinhas à Estrada de Ferro Central do Brasil, consistia em vender frutas, queijos e café 

aos viajantes dos comboios que atravessavam as suas terras.  

          Hoje, porém, as cousas mudaram. Veio o progresso. Já há o carro-restaurante e, 

mesmo, pelos carros de passageiros, de onde em onde, atravessava um empregado dele, por 

demais disposto a fornecer aos viajantes o que eles quiserem. 

          Matou o rudimentar comércio dos camaradas do interior; e, com essa morte, não sei 

se devido ao progresso ou à moda, desapareceram os guarda-pós. 

          Quando a primeira vez, em menino, viajei com meu pai em trem de ferro, para 

Barbacena, não levar guarda-pó era sinal de lamentável pobreza ou de mau gosto sem igual. 

          Quem não podia comprar um, pedia-o emprestado, tal qual fiz eu com o calhambeque 

da mala que levei e tantos dissabores me fez passar.  
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          Hoje, porém, quem se apresentar no trem com um guarda-pó, por mais caro que seja, 

mesmo que seja de seda, como uma vestimenta chinesa ou japonesa, se não levar vaia, pelo 

menos é tomado como roceiro ou cousa parecida. 

          A moda pede que não se os use e exige até que se viaje com roupas caras e finas. 

          Dous dos meus vizinhos, no carro, viajavam com caríssimos ternos de linho 

imaculadamente lavados e passados a ferro. Eu tinha posto uma roupa nova naquele dia, 

para viajar – cousa que não aumentou nem diminuiu o meu valor.  

          Entretanto, achei absurdo semelhante moda – deusa, aliás, que é fértil em absurdos. 

          O pó das estradas de ferro continua a existir, mesmo à noite – por que então suprimir 

o capote de brim que resguardava as nossas roupas dele? Por que tornar chique viajar com 

roupas impróprias que muito mal se defendem da poeira?  

          É difícil encontrar razões para os preceitos da moda. A alguém, a quem perguntei por 

que usava o paletó aberto com a camisa à mostra, uso que constituiria um sinal de má 

educação antigamente, respondeu-me: 

          - É porque é moda. 

          Eis um forte motivo que justifica os trejeitos de andadura que fazem as nossas 

melindrosas, e a transparência venusiana de seus vestidos que tanto indigna o Senhor 

Peixoto Fortuna, da Liga pela Moralidade.  

          O progresso, como já disse, trouxe a supressão do guarda-pó, sem suprimir o pó das 

estradas de ferro; em compensação, porém, graças à sua capacidade de criar profissões 

miseráveis, introduziu nos trens o lustrador de botinas dos graúdos do meu estofo que 

conseguem viajar na primeira classe.  

          O Senhor Mário de Alencar, cujo fino talento tanta admiração me causa, já resolveu, 

com grande simplicidade de meios e palavras, a questão social; e, em certa ocasião ao meio 

de uma grave sessão da Academia Brasileira, de que sou, com os senhores Pinto da Rocha, 

Eduardo Ramos, Almáquio Denis e outros, membro virtual, foi ele que me observou o 

seguinte:  

          - Se o progresso traz miséria, em compensação faz nascer outras profissões. Veja 

você só os manicures, os pedicures, os engraxates, os motorneiros, os chauffeurs, os 

massagistas, os tripeiros, etc., etc. Porventura existiam essas profissões antigamente? Não 
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há motivo para maldizer o estado atual da sociedade; ela fabrica necessidades, para criar 

trabalhos e profissões.  

          Lembrei-me dessa frase do meu conspícuo amigo e confrade Mário de Alencar, 

quando, ainda dentro do Estado do Rio, passando instantes em uma estação, vi agachada a 

meus pés, uma pobre criança que me lustrava, sem aviso algum, e com pressa e medo, 

naturalmente das autoridades do trem, as minhas modestas botinas.  

          Dei-lhe um cruzado e bendisse, com o Senhor Mário de Alencar, a organização da 

atual sociedade que me fazia tão rico e àquela criança tão miserável e pobre.  

          O trem partiu e os meus companheiros de viagem voltaram a tomar assento e a 

discutir política que, segundo Bossuet, é a arte de dar felicidade aos povos e tornar a vida 

cômoda. 

 

 

 

Crônica 23 

Atribulações de um autor 

 

Careta 10/09/1921 

 

          - Vou deixar a literatura. 

          - Por quê? 

          - Porque ela nada rende, senão desgostos: além dos que provêm propriamente dela, 

há outros.  

          - Quais são? 

          - Você não imagina como sou assediado no bairro modesto em que moro. As crianças 

me pedem livros de “histórias”, os marmanjos querem cartas para namoradas; as moças 

querem versos; os velhos perguntam-me se tenho O judeu errante ou Os doze pares de 

França. 

          - Ora, bolas! 

          - Não se ria você; é a pura verdade – garanto a você! Já me pediram até uma cantiga 

de carnaval para um “rancho” de moças... Veja você só! 
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          - Que é que você disse? 

          - Que não sabia fazer versos, sobretudo os de... carnaval. 

          Os dous amigos conversavam numa sala pobre de casa pobre, cuja única riqueza 

eram livros. O que acaba de falar, repetiu:  

          - Vou deixar a literatura; é um aborrecimento... 

          - Mesmo que você a deixe, eles não acreditarão e continuarão a perseguir você. 

          - Você tem razão. Qual o remédio? 

          - É você mudar-se de bairro, ir para outro extremo da cidade.  

          - A idéia é boa, mas a despesa que tenho de fazer, é grande.  

          - Não há dúvida; mas é preciso, meu caro. 

          - De resto, ainda por cima, sou perseguido pelos poetas incipientes.Eles me invadem 

a casa, com os seus poemas e novelas; convidam-me para isso e para aquilo; e, quando lhes 

duo uma opinião sincera, zangam-se e me desfeiteiam. Um inferno, Deus dos Céus! 

          - Por tudo isso, passam os autores célebres – fez o outro rindo-se. 

          - Mas, eu não sou célebre. Se ainda fosse um acadêmico sisudo – vá! – mas não sou 

nem mais nem menos que um autor pobre, modesto e simples.  

          - E por isso mesmo é que eles procuram você. Se você fosse um autor grave, bem- 

posto, que pesasse as palavras e os gestos, eles não procurariam; mas você não é assim, 

menino...o que se há de fazer?  

          - Há cousa mais séria que lamento: são os livros de valor que recebo, e sobre os quais 

não tenho tempo de dar notícia. São tantos que não me é possível atendê-los logo, e os seus 

autores hão de julgar que não o faço por descaso, desdém ou orgulho. Enfim: essa literatura 

é para mim um tormento. Vou deixá-la. 

          - Qual o quê! Você só a deixará com a Morte.  

          O queixoso olhou o céu, através da janela do aposento, e disse com mágoa:  

          - Talvez nem assim... 
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Crônica 24 

A gratidão do Assírio 

 

Careta. 11/09/1915 

 

          - Meu caro Senhor Assírio, eu lhe tinha a perguntar se de fato está satisfeito com a 

vida. 

          Nós nos havíamos introduzido no elegante porão do Municipal e falávamos ao 

restaurante chic com água na boca. Este não tardou em responder:  

          - Estou, meu caro senhor; estou, imagine que não há dia em que não me veja 

abarbado com um banquete.  

          - É assim? 

          - Pois não, meu digno senhor. Um poeta publica um livro e logo encomendam-me 

um banquete com todos os “ff” e “rr”; os jornais publicam a lista dos convidados, ao dia 

seguinte, e o meu nome se espalha por este país todo. Se acontece alguém escrever uma 

crônica feliz, zás, banquete, retrato e nome nos jornais. Se, por acaso... 

          - Notamos, interrompi eu, que nas suas festanças não há mulheres. 

          - Já observei isto aos dilettanti de banquetes e, até, lhes ofereci organizar um quadro 

de convidadas.  

          - Que eles disseram? 

          - Penso que eles não querem rivalidades femininas. Já as têm em bom número 

masculinas.  

          - E as flores? 

          - Com isso não me preocupo, porque, às vezes, elas me servem para meia dúzia de 

banquetes. Os rapazes não reparam nisso. 

          - E as iguarias? 

          - Oh! Isso? Também não vale nada. Basta uns nomes arrevesados, para que os nossos 

Luculos comam gato por lebre. Mas a minha maior gratidão é... 

          - Por quem? 

          - Pela Secretaria do Exterior. Um cidadão é promovido de segundo-secretário a 

primeiro, banquete; um outro passa de amanuense a segundo-secretário, banquete... 
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Herança do Rio Branco!... Outro dia, como o Serapião passasse de servente a contínuo, 

logo lhe ofereceram um banquete.  

          - Os serventes? 

          - Não; todos os empregados. Que gente boa, meu caro senhor.  

          Deixamos o Senhor Assírio cheio de uma terna beatitude agradecida por tão bela 

gente que se banqueteia.  

 

 

Crônica 25 

O meu almoço 

 

A Notícia. 03/06/1920. 

 

          Já decorreu quase um mês que vários amigos, tendo à frente Chico Schettino, essa 

extraordinária criatura que é só generosidade e meiguice, tiveram a bondade de me oferecer 

um lauto almoço, por ocasião do meu aniversário, a 13 do mês findo.  

          Não lhes pude agradecer em tempo, porquanto o almoço e o “enterro dos ossos’ 

puseram-me de molho e tive que repousar alguns dias.  

          Para não parecer grosseiro com eles e com os jornais que noticiaram essa festa 

luculesca e pantagruélica, digna dos anais republicanos, registro aqui os meus 

agradecimentos a todos e a impressão que me ficou do bródio.  

          A comezaina, que foi uma excelente feijoada completa, à G. Lobo, estava supimpa 

com todos os seus pertences, e mereceu a magnífica “abrideira” com que penetramos no 

seu templo de sabor.  

          Os discursos foram muitos e ao mesmo tempo. O homenageado é que esteve mudo 

que nem um peixe.  

          Falava Grieco, falava Coelho Cavalcanti, falava Chico, falava Ornelas e Xavier 

Júnior dizia versos, Tito recitou uma ode horaciana à Berenice da Travessa da Barreira, 

Pinheiro Viegas declamou coisas bizarras, próprias do seu temperamento individualista; 

enfim, todos falaram, enquanto o festejado ficava calado que nem um peixe ou um outro 

animal que não vive n’água. 
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          Então, enquanto eles falavam, o homem da festa pôs-se a conversar com o Casimiro, 

o Casimiro Magalhães, dono do hotel em que se passava tão memorável sucesso. Não era a 

primeira vez que isso havia no seu estabelecimento; não era aquela a estréia de um ágape 

fraternal de poetas e homens de pena, no seu hotel.  

          O meu grave amigo sem limites, Félix Pacheco, já tinha ali recebido consagração 

semelhante por parte dos seus amigos da boêmia de tempos volvidos.  

          - Olhe, meu caro Senhor Barreto, este meu hotel dá felicidade aos senhores.  

          Nisto, Cavalcânti alteia a eloqüência e grita:  

          - Este Chico vale ouro; não fosse ele, como eu, descendente de italiano.  

          Uma voz escarninha diz, à socapa: 

          - Você, Cavalcânti, descende daquele que está no inferno?  

          Coelho, que é também descendente de Duarte Coelho, o primeiro donatário de 

Pernambuco, abespinha-se e retruca: 

          - Mas era nobre, como eu vilão. 

          Intervém o capitão Klier e diz: 

          - Não há motivo para zanga: vamos todos nos enobrecer ou nos democratizar com um 

cálice da “branquinha”. 

          A eloqüência volta ao seu leito natural de sussurro e ligeiros toques de copos. 

          Casimiro continua a falar-me: 

          - Quando caixeiro, servi aqui muitas vezes ao grande Olavo Bilac. Este hotel, “Seu” 

Barreto, dá felicidade. 

          Raimundo Magalhães é agora o orador e alterca-se com Tito. A questão é a 

capacidade cavalar, isto é, de montar a cavalo, do gaúcho e do cearense. Tito é gaúcho e 

Raimundo é cangaceiro, quero dizer: cearense. Afinal, as pazes chegam a fazer-se entre os 

dois, não por intermédio da “jiribita”, mas do vinho tinto, do bom verdasco. 

          Casimiro emenda a conversa interrompida e diz-me ainda: 

          - Conheci aqui o doutor Castro Lopes. Conheceu? 

          Ao perguntar-me isto, eu me lembro de que o conheci também, quando ainda menino 

ou rapazola. Ele já estava bem velho, arrastando os pés, indiferente ao mundo, às vaidades 

da terra, embriagado no seu sonho de humanista, a criar com graça de exposição 

neologismos, muitos dos quais hoje têm foros de idade. 
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          Quantas vezes não li os seus Neologismos indispensáveis e barbarismos 

dispensáveis! 

          Como me lembro ainda da malícia com que ele expõe a significação da palavra toast 

quando é relativa a brinde de cerimônia! O velho Castro Lopes é um outro Rio de Janeiro 

que o Senhor Frontin sepultou ou mascarou com a sua avenida. Era mais sério, mais 

profundo e, apesar disso, mais alegre, mais contente de viver, porque era menos pobre, não 

andava como agora anda, sempre a níqueis.  

          Deixemos, porém, o “canhenho”, o “lucivelo”, “o convescote” do inesquecível 

Castro Lopes, e as recordações que os seus neologismos nos trazem. Voltemos ao 

Casimiro, enquanto o Agripino Grieco nos fala, com aquela abundância e musicabilidade 

bem italianas, eloqüentemente, pela décima segunda vez.  

          Casimiro tinha-me perguntado se conhecera o doutor Castro Lopes; disse que sim e 

ele acudiu:  

           - Foi meu freguês também. 

           - Sim? 

          - Pois não. Ele e o doutor Vieira Fazenda. Este, até ultimamente. Um dia, continuou  

Casimiro, perguntei ao doutor Castro Lopes qual a etimologia da palavra “inválidos”, e o 

que fizera dar o nome à mesma rua. Ele me disse que perguntasse ao doutor Fazenda. Nesse 

dia e nos outros, não se encontraram, e então indaguei ao doutor Fazenda. Este, no dia 

seguinte, me trouxe a explicação por escrito; e eu... 

          - Aonde está ela? – perguntei, quase gritando. 

          Ao meu grito, todos acudiram: 

          - O que há? O que houve? 

          - Nada, fiz eu; o Casimiro tem um inédito do Vieira Fazenda. 

          - Qu’ é de, Casimiro? – perguntou sobressaltado o Chico.  

          - Não sei se o perdi ou se o dei ao doutor Castro Lopes. Não sei...  

          Foi um geral “oh!” de profunda decepção. Lacerda conta uma longa história dos 

polacos do Paraná ao Raimundo, que o fez exclamar contente: 

          - Mas já se deu isto, no Crato, com uma família de caboclos. 

          - Ouço isso só, porque tenho a atenção voltada para o Casimiro, que continua a 

contar-me episódios do “tradicional hotel”. 
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          - Quem veio aqui até às vésperas de morrer, foi o Raul Braga.  

          Pobre Raul! Era uma criança que vivia num sonho. Certa manhã em que ia embarcar 

para a ilha do Governador, no cais de Pharoux, - isto há mais de vinte anos, - encontrei-o 

deitado, estendido na calçada, sujo e enlameado, naquela mesma travessa, dormindo que 

nem uma pedra. Qual era a sua dor? 

 

          Ma vie a son mystère, mon âme a son secret… 

 

          Tenho dele um soneto pouco conhecido que ele ditou a um amigo nosso, já falecido, 

o pintor João Rangel, que o escreveu numa das contracapas do Manual da História da 

Literatura Grega dos irmãos Croiset, o qual veio ter-me às mãos, por um caminho 

complicado de vários amigos e camaradas.  

          Não me furto ao prazer de transcrevê-lo e publicá-lo pela segunda vez, apesar do 

temor em que estou de comprometer a memória do poeta, já pela minha total ignorância da 

arte de poetar, o que não me permite saber onde há erros; e já pelas condições em que foi 

obtido o original, que não eram muito favoráveis, que as palavras do autor fossem 

registradas de acordo com a sua grande capacidade poética. Vale, porém, em todo o caso, 

pela emoção e pelo estado d’alma que traduz. Ei-lo: 

 

                                      Que doce aroma as tuas mãos perfuma! 

Dá-me que eu o sinta uma só vez ao menos! 

                                       Teus pés de deusa como são pequenos! 

                                       És um encanto toda tu, em suma! 

                                        

                                       Esse amavio que teu ser ressuma 

                                       Tem dos mais fortes e sutis venenos; 

                                       Teus meigos olhos como são serenos! 

                                       Depois de ti não há mulher alguma. 

 

                                       Essa sombria vida que eu arrasto 

                                       Quanta vez a lamento se te escuto 
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                                       E me banho na luz desse olhar casto! 

 

                                       Mas, em vão me injurio e me maldigo! 

                                       Mas, é debalde que comigo eu luto! 

                                       Hei de seguir este viver que sigo! 

 

                                                                                      R.B. 

 

          Os oradores diminuíam, e, quando ouviram falar no Raul Braga, todos se voltaram 

para o Casimiro. 

          - O Raul comia aqui? – perguntaram vários. 

          - Comia – afirmou o Casimiro. 

          - Pagava? – fez um abelhudo. 

          Casimiro indo mais adiante, com um sorriso de saudade e de satisfação, afirmou com 

convicção: 

          - Até os fiados. 

          Para inticar com o nosso hoteleiro, observei com malícia: 

          - Mas o Raul não foi feliz, Casimiro. 

          - Não foi porque não quis, ou por outra: o coração dele é que não quis.  

          E entramos no café para dar fim ao almoço e aos brindes. 

          Saímos todos alegres, sem dar por falta de Mme. Pomery; e, quando atravessei a 

porta de saída e pisei o passeio da Travessa do Ouvidor ou Rua Sachet, lembrei-me de que 

aquele modesto hotel tinha visto o começo de tantos homens eminentes, muitos dos quais já 

estão mortos.  

          Lembrei-me também que, pouco antes de vir a república, eu brincava, com outros 

meninos, cujos destinos não sei, de marche aux flambeaux, quando meu pai era paginador 

da infausta Tribuna Liberal e eu vinha passar a noite ao seu lado; e lembrei-me ainda mais 

de que, ali, talvez mesmo naquela altura, recebi do Príncipe Obá um vintém, eu e os meus 

companheiros, um para cada... Quantas recordações me vieram? Não sei mais... 

          Então, perguntei, de mim para mim, se não era bom para dar solidez ao nosso nome, 

à nossa reputação começarmos a comer e a receber, no “Hotel Novo Democrata”, almoços 
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oferecidos espontaneamente por amigos que não dependem de nós em coisa alguma e só 

dependermos deles pela prisão que traz a sinceridade das afeições – não era assim melhor? 

Quis dar um viva ao Casimiro; mas tomar-me-iam por louco. Segui a rua em fora, tomei um 

bonde e fui errar sozinho na Quinta da Boa Vista, endomingada, naquele feriado, sem ver 

as gentes que enchiam as alamedas, as ruas, mas unicamente as velhas árvores do antigo 

Parque Imperial, pensando no que, tantas vezes, me repetiu o Casimiro: 

          - Este hotel dá sorte. 
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