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RESUMO 

 

O objetivo dessa dissertação é mostrar como o caráter híbrido da crônica 

credencia o gênero a ser mais uma possibilidade de narrativa que representa o 

tempo presente. Ser ligada à literatura não necessariamente obriga que a crônica 

falte com alguma verdade. Sua relação com a ficção também traz ganhos em outros 

aspectos, sobretudo no que diz respeito à linguagem: mais leve, mais solta, mais 

descontraída. A língua do humor que, na crônica, adquire outros papéis além do de 

simplesmente divertir. Ele é um ingrediente de suma importância nessa possibilidade 

de retrato do tempo e do espaço. 
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ABSTRACT 

 

This thesis's goal is to show how the hybrid character of chronic accredits the Gender 

being Another possibility present's time narrative representation. Being linked to 

literature NOT necessarily oblige the chronic to tell just lies. Its relationship with 

fiction Also Brings gains in other aspects, especially on its language: lighter, more 

loose.  The language of humor, by the way, that in chronic acquires other papers in 

addition of simply fun anyone. Its an important ingredient on this possibility portrait of 

time and space . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sempre fui obrigado a me manter distante das histórias que contava por 

forças do ofício. Ser jornalista implicava nisto: observar as coisas de longe, a uma 

distância suficientemente grande para não comprometer a veracidade do relato. Mas 

desde que comecei a estudar crônicas, em 2010, passei a questionar: afinal de 

contas, será mesmo que a história mais verdadeira é aquela contada por um 

observador afastado dela? Não seria o contrário? Não ficaria mais fidedigna quanto 

mais próximo ele estivesse? Quanto mais inserido ele estivesse no contexto? Isso 

não tornaria o relato mais comovente, mais sensível, mais engraçado? Ou 

simplesmente mais humano? 

Existem milhares de possibilidades de se contar uma mesma história. O que 

se esconde por trás desse leque de alternativas é uma infinidade de perspectivas 

não lançadas sobre um fato, uma pessoa, um acontecimento, mas que estão 

latentes, aguardando alguém disposto a explorá-las. Quem faz isso com certa 

frequência é o cronista que, muitas vezes, conta a sua versão pelo viés do humor. O 

objetivo desta dissertação de mestrado é demonstrar que a crônica, pelo humor, 

contribui para a construção de uma forma de narrativa histórica que resgata o tempo 

presente, apesar de, conceitualmente, esse gênero flertar vez ou outra com aquilo 

que não tenha vínculos com a realidade.  

Não à toa, a crônica é tratada pela teoria como um gênero híbrido. É 

considerada um tipo de texto ligado àquilo que pertence ao mundo real, e que, ao 

mesmo tempo, não fecha suas portas para a ficção. Utiliza-se dela, na verdade, 

sempre quando convêm, especialmente do ponto de vista da linguagem - menos 

hermética em relação à encontrada em outros gêneros textuais. Ela é como é hoje 

por muitas razões, sobretudo históricas, que serão abordadas por esse trabalho a 

partir de um sobrevoo sobre o caminho da crônica desde suas origêns, passando 

pelas transformações sofridas por ela ao longo da história, até chegar em suas 

formas de composição mais atuais.  

A relação com a literatura garante maior liberdade ao autor. Na condição de 

cronista, ele não tem compromissos com a imparcialidade ou a isenção com o que 

esteja relatando, como deveria ter um jornalista. Na crônica, não há obrigações com 
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a objetividade, até porque suas metas são outras, muito mais ambiciosas que as de 

apenas informar objetivamente. Às vezes, na verdade, ela pode até informar, só que 

de forma mais subjetiva.  

Existem autores, como Cremilda Medina, que acreditam que, em certos 

momentos, é possível também fazer jornalismo com subjetividade, fornecendo ao 

leitor “informação humanizada, vivida, exemplificada na cena cotidiana e 

protagonizada pelos heróis da aventura contemporânea” (2003. p. 53). Mas esse 

conceito serviria perfeitamente também à crônica, sem problema algum.  

Ao se dizer, o autor se assina como humano com personalidade; ao desejar 
contar a história social da atualidade (...) cria uma marca mediadora que 
articula as histórias fragmentadas; ao traçar a poética intimista, que aflora 
do seu e do inconsciente dos contemporâneos, o artista conta a história dos 
desejos. Da perspectiva individual, sociocomunicacional ou artística, a 
produção simbólica oxigena os impasses do caos, da entropia, das 
desesperanças, e sonha com um cosmo dinâmico, emancipatório” (Ibidem. 
p. 48). 

Por esses e outros motivos que consegui estudar crônicas em plena 

faculdade de jornalismo: pela verdade que ela consegue refletir - ou até  mesmo 

construir - a partir de mecanismos que não pertencem à realidade propriamente dita. 

Nasceu, então, "Crônica: o jornalismo de short", trabalho que sustenta a tese de que 

a realidade pode ser retradada de uma maneira muito mais autêntica pela ótica de 

um cronista. Esse gênero, segundo Antonio Cândido, "é amigo da verdade e da 

poesia nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas, - 

sobretudo porque quase sempre utiliza o humor”. (1992, p. 14).  

Tudo isso só credencia ainda mais o cronista a participar da construção da 

narrativa do presente, inclusive pelo viés humorístico. A literatura dispõe de 

recursos, em especial discursivos, que viabilizam textualmente o humor e a ironia 

dentro da crônica. Ao conjugar esses dois elementos - o comprometimento com sua 

temporalidade histórica e a imaginação ficcional - a crônica se firma como um 

gênero aberto a qualquer temática, livre para qualquer abordagem, convidativa a 

todo tipo de linguagem textual. Nela cabem desde a banalidade da rotina até as 

temáticas mais complexas, retratadas pelo olhar particularizado de um cronista que, 

no texto, se revela uma pessoa como outra qualquer.  

Não raro ela adquire assim, entre nós, a espessura de texto literário, 
tornando-se, pela elaboração da linguagem, pela complexidade interna, pela 
penetração psicológica e social, pela força poética ou pelo humor, uma 
forma de conhecimento de meandros sutis de nossa realidade e de nossa 
história. Então, a uma só vez, ela parece penetrar agudamente na 
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substância íntima de seu tempo e esquivar-se da corrosão dos anos, como 
se nela pudesse sempre renovar, aos olhos de um leitor atual, um teor de 
verdade íntima, humana e histórica, impresso na massa passageira dos 
fatos, esfarelando-se na direção do passado (ARRIGUCCI JR, 1987, p. 53) 

Pela leitura de uma quantidade expressiva de crônicas, publicadas entre 2011 

e 2014, foi possível verificar nesse estudo que o gênero tem sido um meio pelo qual 

a narrativa do presente vem sendo construída, grande parte das vezes através da 

utilização do recurso do humor.  

Ao todo, foram lidas 324 crônicas, escritas por autores diferentes, publicadas 

em jornais distintos. Os eleitos foram Antonio Prata - do jornal Folha de S.Paulo - e 

Luis Fernando Veríssimo - de O Estado de S. Paulo -  ambos já estudados em 

"Crônica: o jornalismo de short", sendo um dos motivos pela escolha dos dois como 

corpus dessa dissertação. Outro motivo é o fato de pertencerem a gerações 

distintas, de trabalharem em periódicos diferentes e não morarem na mesma cidade, 

comprovando que a exploração do humor na crônica para se falar do presente não é 

estilo de um, ou outro autor. É, decerto, um traço inerente ao gênero.  

Existem, evidentemente, diferenças entre os dois autores. Elas aparecem na 

percepção do mundo, bem como também na maneira como cada um a leva para o 

texto. Veríssimo, por exemplo, prefere crônicas construídas em diálogos. Prata se 

expressa pelas metáforas que ajudam o leitor a decifrar o mundo. Ambos, porém, 

reproduzem a vida pela perspectiva que julgam ser a mais próxima do leitor, nunca 

deixando de se prestar a esse papel. Pode ser que, vez ou outra, falem dos mesmos 

assuntos, façam os mesmos recortes da realidade, mas o resultado final sempre 

será à moda de cada um, sinal de que a crônica vai ser, invariavelmente, uma 

versão de mundo. Apenas uma das milhares de maneiras para se enxergar, ou 

retratar. Não há a certa ou a errada. O que existe são duas alternativas igualmente 

válidas para se abordar um mesmo tema. Uma proliferação de processos de 

subjetivação, um deles chamado, é claro, de crônica.    

É curioso como elas (crônicas) mantêm o ar despreocupado, de quem está 
falando coisas sem a maior consequência; e, no entanto, não apenas 
entram fundo no significado dos atos e sentimentos do homem, mas podem 
levar longe a crítica social (CÂNDIDO, 1992. p. 17) 

Esse gênero representa, portanto, uma verdadeira ruptura com a corrente que 

prega que o bom relato é aquele no qual o autor se distancia pelo bem da 

objetividade e da fidelidade ao real. O universo das crônicas, de acordo com 

Wellington Pereira (2004), cria um novo tempo no interior dos jornais, pois acresce 
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relações semânticas que enriquecem a linguagem referencial do jornalismo. Ainda 

segundo ele, o espaço reservado às crônicas no jornalismo simboliza a voz 

destoante entre as estruturas de uma página. Trata-se de um um exercício de 

estetização do real, livre dos mecanismos de construção da linguagem jornalística. 

“A notícia ou o artigo já expressam um ponto de vista. Tendem na verdade a 

confundir os fatos com o próprio ponto de vista. O propósito da crônica é fixar um 

ponto de vista individual, externo aos fatos, externo ao próprio jornal.” (COELHO in 

GALEANO e CASTRO, 2005, p. 155).  

Wellington Pereira certamente não fala de qualquer ponto de vista. O autor se 

refere à leveza proporcionada pelo cronista na abordagem de fatos eventualmente 

também relatados por jornalistas. O ar de conversa fiada da crônica aproxima o 

mundo "ao nosso modo de ser mais natural" (CANDIDO, 1992. p. 13). 

Na sua despretensão, humaniza; e esta humanização lhe permite, como 
compensação sorrateira, recuperar com a outra mão uma certa 
profundidade de significado e um certo acabamento de forma, que de 
repente podem fazer dela uma inesperada embora discreta candidata à 
perfeição (Ibidem. p. 13 e 14);  

Ora, como construir então a narrativa do presente sem que se participe dela? 

Sem experimentá-la, senti-la? Ou sem, pelo menos, contemplá-la de perto? “O 

homem comum fabula, diante da instabilidade da vida, vale-se de sua capacidade de 

imaginar outra história e, por isso, sonha, fabula, cria metáforas em lugar de 

descrever, com rigor e precisão, os fenômenos conhecidos” (MEDINA, 2003. p. 58). 

Pela crônica, os autores deixam seus postos de entidades e assumem o papel de 

construtores de histórias da História, contadas pela forma mais simples que houver 

e, se possível, pela mais engraçada que der. 
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2. CRÔNICA: PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

Antes de abordar a crônica pelo viés do humor, é preciso conhecer, primeiro, 

o que torna possível lançar essa perspectiva sobre ela. Um dos motivos é histórico. 

Ter nascido do folhetim francês, no século XIX, explica a afinidade desse gênero 

com a comédia.  Os textos que inspiraram a crônica acabaram tendo praticamente 

um único propósito na época: o de divertir o leitor com qualquer assunto.   

De início - começo do século XIX - le feuilleton designa um lugar preciso do 
jornal: rez-de-chausée - rés-do-chão, rodapé-, geralmente da primeira 
página. Tem uma finalidade precisa: é um espaço vazio destinado ao 
entretenimento. E já se pode dizer que tudo o que haverá de constituir a 
matéria e o modo da crônica à brasileira já é, desde a origem, vocação 
primeira desse espaço geográfico do jornal, deliberadamente frívolo (...) 
(MEYER, 1992, p. 96)  

 Não foi uma característica com  a qual nasceu o folhetim. Nem sempre essa 

foi uma de suas funções. Bem no início, tratavam-se apenas de espaços localizados 

nos rodapés dos jornais destinados a temas livres, não necessariamente ligados ao 

entretenimento. Eles viraram "um recanto destinado a arejar o peso da folha diária" 

(BULHÕES, 2007, p. 48) depois.  

Aquele espaço vale-tudo suscita todas as formas e modalidades de 
diversão escrita: nele se contam piadas, se fala de crimes e monstros, se 
propõem charadas, se oferecem receitas de cozinha ou de beleza; aberto 
às novidades, nele se criticam as últimas peças, os livros recém saídos, o 
esboço do Caderno B, em suma. E, numa época em que a ficção está na 
crista da onda, é o espaço onde se pode treinar a narrativa, onde se 
aceitam mestres ou noviços no gênero, curtas ou menos curtas (MEYER, 
1992, p. 96 e 97) 

Os folhetins eram textos escritos pelos próprios jornalistas que, na condição 

de folhetinistas, tornavam-se especialistas, articulistas, comentaristas, analistas, 

críticos e, mais tarde, o que chamamos hoje de cronistas. Ao longo do tempo, a 

linguagem dos textos publicados nessas seções foi se adaptando gradativamente, 

tamanha a liberdade que o autor tinha ao escrever ali. Não havia mais um tipo de 

escrita engessado de uma reportagem. O que se via agora era uma certa leveza 

conquistada pela linguagem graças ao ingresso da literatura nas páginas dos 

jornais. Foi nesse contexto que surgiu a crônica, um tipo de texto com objetivos 

semelhantes aos do folhetim.  

Quem não se sentir com tutano suficiente para o necessário e útil, que se 
reserve em boa hora para o desnecessário e inútil. É o que faço, respaldado 
pela sentença de um mestre, endossada por outro. E vou mais longe. O 
inútil tem sua forma particular de utilidade. É a pausa, o descanso, o 
refrigério, no desmedido afã de racionalizar todos os atos de nossa vida (e a 
do próximo) sob o critério exclusivo de eficiência, produtividade, 
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rentabilidade e tal e coisa. Tão compensatória é essa pausa que o inútil 
acaba por se tornar da maior utilidade, exagero que não hesito em 
combater, como nocivo ao equilíbrio moral (1978 apud DRUMMOND, 1993). 

Mas, ao contrário do folhetim, a crônica exigia do autor uma convivência mais 

próxima da rotina da sociedade para poder comentá-la, o que acabou induzindo “o 

cronista a incorporar a linguagem coloquial a sua narrativa, abandonando um pouco 

o estilo empolgado e discursivo da prosa jornalística e literária até então” (MELO, 

2003, p. 153) 

Por se abrigar neste veículo transitório (o jornal), o seu intuito não é o dos 
escritores que pensam em ‘ficar’, isto é, permanecer na lembrança e na 
admiração da posteridade; 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 sempre sem querer transformar a literatura em algo íntimo 
com relação à vida de cada um” (CÂNDIDO, 1992, p. 14); 

No Brasil, a crônica, incorporada à cultura só na década de 1930, seguiu os 

mesmos passos, nascendo nos jornais, ganhando força e virando inclusive um 

gênero considerado híbrido pelos estudiosos.  

A crônica é considerada um gênero ao mesmo tempo jornalístico e literário. 
Uma forma híbrida, portanto, vivendo uma condição ambivalente. Pelo 
menos no Brasil esse é o conceito moderno triunfante. Embora ainda parte 
sobre ela algum menosprezo, como se se tratasse de uma filha bastarda da 
literatura, é inegável que a crônica continua sendo um gênero amado e 
muito praticado. (BULHÕES, 2007, p. 47) 

Diferente do jornalista, o cronista não tem compromissos com a realidade dos 

fatos, ficando livre para flertar o quanto quiser com a ficção. Foi essa liberdade 

conquistada pela crônica que a permitiu se tornar um gênero tipicamente híbrido: 

ligada tanto à literatura, quanto à narrativa não ficcional – aquela mais atrelada à 

realidade. Ela é híbrida em tudo, até mesmo em sua linguagem apegada à 

informalidade, algo que, no fim das contas, mostra sua tentativa de ser um meio 

termo entre o jornalístico e o literário. Não seria exagero, aliás, compreendê-la como 

um ponto de intersecção entre esses dois tipos de texto.  

O cronista tenta unir as habilidades de repórter e literato, para não 
reproduzir a prática do folhetim enquanto narrativa, cujo enfoque está preso 
à estética da organização social. Procura retirar do cotidiano, ou do próprio 
discurso produzido nos jornais, os elementos necessários ao exercício da 
crônica.  (PEREIRA, 2004, p. 68). 

Seu papel não é o de informar pura e simplesmente. Existem mais intenções 

por trás das palavras de um cronista. “O que se pode dizer, de forma bem genérica, 

é que a crônica se apresenta como um texto literário dentro do jornal, e que sua 

função é de ser uma espécie de avesso, de negativo da notícia” (COELHO in 

GALEANO e CASTRO, 2005, p. 156).  Ele é o responsável pela versão 
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particularizada de um evento noticiado (diante de sua relação com o mundo que o 

cerca).  Cabe ao cronista reconstruir a narrativa do presente sob outra perspectiva, 

de uma maneira muitas vezes mais próxima da realidade do leitor pela humanização 

de um relato possível nesse gênero, diga-se de passagem, mais democrático em 

vários aspectos.  

“Num país como o Brasil, onde se costumava identificar superioridade 
intelectual e literária com grandiloquência e requinte gramatical, a crônica 
operou milagres de simplificação e naturalidade (...)  “Quero dizer que por 
serem leves e acessíveis talvez elas comuniquem mais do que um estudo 
intencional a visão humana do homem na sua vida de todo o dia” 
(CANDIDO, 1992, p. 16,19) 

É o cronista também quem elucida opiniões sobre acontecimentos do dia a 

dia, expressando uma visão de mundo particular que, eventualmente, pode ganhar a 

simpatia de leitores, a depender da eficiência dos mecanismos discursivos utilizados 

pelo autor para estabelecer identificação com quem leia. Um desses mecanismos de 

aproximação e identificação com o leitor é a própria forma como a crônica é escrita.  

Por meio dos assuntos, da composição aparentemente solta, do ar de coisa 
sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de 
todo dia. Principalmente porque elabora uma linguagem que fala de perto 
ao nosso modo de ser mais natural (CANDIDO, 1992, p. 13) 

Foi partir da Semana de Arte de Moderna de 1922 que, no Brasil, a crônica 

passou a buscar a simplicidade e a clareza da linguagem. Se antes tínhamos 

Machado de Assis e João do Rio como os expoentes da crônica, após 1922, 

teremos Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, 

Fernando Sabino, Rubem Braga e outros. Será justamente essa nova safra de 

escritores que vai formar o conceito de crônica conhecido atualmente.  

Assim sendo, a crônica brasileira apresenta duas fases bem definidas: a 
crônica de costume – que se valia dos fatos cotidianos como fonte de 
inspiração para um relato poético ou uma descrição literária – e a crônica 
moderna – que figura no corpo do jornal não como objeto estranho, mas 
como matéria inteiramente ligada ao espírito da edição noticiosa (MELO in 
GALEANO; CASTRO, 2003, p. 149). 

 Carlos Drummond de Andrade, em sua obra “De notícias e não notícias faz-se 

a crônica”, comprova a mescla entre a literatura e a não ficção nas abordagens do 

texto (BULHÕES, 2007, p. 56). “A crônica moderna gira permanentemente em torno 

da atualidade, captando com argúcia e sensibilidade o dinamismo da notícia que 

permeia toda a produção jornalística" (MELO, 2003, p. 155). 

 
No saldo final, em ‘De notícias e não notícias faz-se a crônica’, salta a 
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convicção de que ser cronista é também manifestar a consciência de ser um 
homem de jornal, embora ele carregue uma silhueta sui generis de 
jornalista. Seu texto se acondiciona no mosaico da folha impressa para 
lançar um ‘outro olhar’ sobre os fatos. (BULHÕES, 2007, p. 57). 

Essa configuração que passa a ser plano central da crônica, como elenca 

Melo (2003), destaca duas características dela que são caras ao escopo dessa 

dissertação: a fidelidade ao cotidiano e o ar de conversa fiada que esse gênero 

apresenta. São pontos que ajudam a esclarecer os motivos de a crônica poder ser 

entendida até, segundo Arrigucci Jr, como um documento, guardando, 

evidententemente, suas peculiaridades na maneira de retratar o mundo: "(...) a 

crônica pode constituir o testemunho de uma vida, o documento de uma época ou 

um meio de se inscrever da História no texto” (1987, p.52). Exatamente por isso 

esse mesmo autor considera a crônica como "uma precursora da historiogrfia  

moderna". 

Lembrar e escrever: trata-se de um relato em permanente relação com o 
tempo, de onde tira, como memória escrita, sua matéria principal, o que fica 
do vivido – uma definição que se poderia aplicar igualmente ao discurso da 
História, a quem um dia ela deu lugar. Assim, a princípio ela foi crônica 
histórica, como a medieval: uma narração de fatos históricos segundo uma 
ordem cronológica, conforme dizem os dicionários, e por essa via se tornou 
uma precursora da historiografia moderna (ARRIGUCCI JR, 1987, p. 51 e 
52) 

Fazer essa consideração só foi possível porque a crônica nasceu no lugar 

certo - o jornal - e do jeito certo, não se fechando nem só para ficção, nem apenas 

para não-ficção. Isto é, em outras palavras: sendo compreendida como uma das 

narrativas que procuram representar o tempo presente, dispondo de recursos 

próprios para isso.  

O cronista estabelece novos processos de enunciação, ultrapassa os limites 
impostos pela conotação, procurando transformar o exercício da crônica 
num espaço textual que absorve criticamente várias linguagens […] Ela é 

uma conjunção de elementos linguísticos e expressões verbais que são 
legitimados a partir da linguagem coloquial (PEREIRA, 2004, p. 31). 

 Muitos são os artifícios discursivos e linguísticos cabíveis em uma crônica. 

Essa dissertação vai abordar a utilização do humor nesse gênero, cujo efeito só é 

surtido graças ao discurso. Humor, aliás, que não descredencia a crônica como um 

tipo de texto capaz de ser um dos retratos possíveis da história. A comicidade faz 

parte da composição de uma das versões das milhares de outras que existem para 

representar o tempo presente em uma narrativa. Embora pareça paradoxal, também 

existe seriedade no humor. Ele é capaz de conduzir o leitor a níveis mais profundos 

de sentido, convidado-o a reflexões que não necessariamente estejam expressas no 
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texto. No documentário "O Riso dos Outros" (2012), o cartunista André Dahmer 

explica o papel do humor para abordar temas como, por exemplo, o preconceito: "O  

humor, tendo a capacidade de perpetuar certos preconceitos, também tem a 

capacidade de quebrar com certos preconceitos. Ou de ridicularizar certos 

preconceitos".  

Na crônica, o humor também pode desempenhar esse papel, além do de 

simplesmente divertir. “É curioso como elas (as crônicas) mantêm o ar 

despreocupado, de quem está falando coisas sem a maior consequência; e, no 

entanto, não apenas entram fundo no significado dos atos e sentimentos do homem, 

mas podem levar longe a crítica social” (CANDIDO, 1992, p. 17). 

Críticas, reflexões, pensatas e uma presença muito maior do autor nos textos 

que não tira a veracidade do que está sendo relatado, ainda mais quando está se 

falando de crônica. Em se tratando desse gênero, em vez de tirar, agrega. Pelo 

humor, o cronista marca a sua presença na construção de uma narrativa que se 

torna, ao mesmo tempo, atraente, leve e repleta de significados.  

Não raro ela adquire assim, entre nós, a espessura de texto literário, 
tornando-se, pela elaboração da linguagem, pela complexidade interna, pela 
penetração psicológica e social, pela força poética ou pelo humor, uma 
forma de conhecimento de meandros sutis de nossa realidade e de nossa 
história (ARRIGUCCI JR, 1987, p. 53) 

Depois de introduzir os conceitos que orientam essa dissertação, é preciso, 

agora, tratar do corpus que dá suporte à tese. Trata-se de uma série de textos lidos 

à luz da premissa de que a crônica é uma possibilidade de narrativa que reproduz o 

tempo presente, muitas vezes, pelo humor. Uma vez lidas, as crônicas foram 

organizadas em grupos. Separá-las assim ajuda a mostrar a riqueza de composição 

desse gênero, acolhedor a praticamente toda a temática e a todo tipo de fórmula: 

textos em forma de diálogo, ou de conto; mais poéticos, ou mais prosaicos; 

autobiográficos, ou sobre a vida alheia; que falem da rotina, ou que façam alguma 

análise; que contenham humor ou não. A adoção dessa metodologia também facilita 

a apresentação de resultados na esfera quantitativa.  

É hora, portanto, de dedicar um espaço dessa dissertação para a análise de seu 

corpus, um conjunto de mais de 300 crônicas que seguiram a classificação baseada 

em critérios a serem discutidos em seguida. Sem esse arranjo seria impossível tirar 

algumas das principais conclusões que comprovam a tese desse estudo.  
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3. PERCURSO ANALÍTICO E CRÍTICO DO ESTUDO 

 

Tudo o que tem sido afirmado nesse trabalho está sustentado na análise de 

324 crônicas, escritas entre janeiro de 2011 e julho de 2014 por autores 

pertencentes a gerações diferentes e para veículos distintos. A leitura de todos 

esses textos permitiu concluir que, pelo número de ocorrências detectadas nesta 

fase do estudo, a crônica vem, a sua maneira, construindo diferentes tempos 

históricos pelo humor - inclusive uma tentativa de representação do tempo presente 

- sem causar prejuízos à legitimidade dela. E serviu também para mostrar que a 

crônica, como narrativa humorística, segundo Jorge Sá (1985), “reafirma seu 

objetivo de fazer o leitor recuperar sua capacidade crítica enquanto se diverte. 

Afinal, o aprendizado também está no lúdico divertimento” (p. 45).   

“Na verdade, aprende-se muito quando se diverte, aqueles traços 
constitutivos da crônica são um veículo privilegiado para mostrar de modo 
persuasivo muita coisa que, divertindo, atrai inspira e faz amadurecer a 
nossa visão das coisas” (CANDIDO, 1992, p. 19) 

As crônicas foram escritas por Luis Fernando Veríssimo e por Antonio Prata. 

Gaúcho, Veríssimo, filho do exímio escritor Érico Veríssimo e de Mafalda Volpe 

Veríssimo, nasceu em 26 de setembro de 1936. Em 1943, mudou-se para os 

Estados Unidos m função de um convite que o pai recebeu para lecionar na 

Universidade Estadual, em Berkeley e Los Angeles. Ficou lá por dois anos. 

Veríssimo é graduado em jornalismo. Iniciou sua carreira no jornal Zero Hora, em 

Porto Alegre, no qual trabalhou como redator e editor das seções de Nacional e 

Internacional. Depois, virou cronista, sendo-lhe incumbida uma coluna diária. Desde 

1989, Veríssimo escreve para o Estadão, veículo no qual começou com colunas 

dominicais mantidas até hoje. Em 1995, virou colunista diário na página de opinião 

do Jornal do Brasil, do Rio. Tornou-se cronista de O Globo em 1999. Sua 

contribuição para a literatura é bastante vasta. Por si só, é autor de 64 livros, dos 

quais 34 são voltados a contos e crônicas. 

Filho do cronista e escritor Mário Prata e da jornalista e também escritora 

Marta Goes, Antonio, nascido em São Paulo, em 24 de agosto de 1977, seguiu 

pelos mesmos caminhos trilhados pelos pais. Sem ter completado nenhuma das 

faculdades que começou – Filosofia, na USP; Cinema, na FAAP, e Ciências Sociais, 

na PUC – Prata optou pela vida de escritor.  Dedicou-se à literatura desde cedo e, 

por isso, já acumula oito livros publicados: Douglas e Outras Histórias (2001); 
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Pernas da Tia Corália (2003); Estive Pensando (2003); O Inferno Atrás da Pia 

(2004); Cabras – Caderno de Viagem (2005); Merreca Christmas (2005); Adulterado 

(2009) e Meio Intelectual, Meio de Esquerda (2010). Já trabalhou nos dois principais 

jornais de São Paulo. Ficou de 2003 a 2010 como cronista do Estadão, onde 

começou publicando seus textos no Guia. A partir de 2008, suas crônicas migraram 

para um espaço no caderno Metrópole. No fim de 2010, Prata foi para a Folha. Sua 

coluna é publicada aos domingos, no caderno Cotidiano.  

Autores ainda em atividade, ambos apresentam duas diferenças cruciais que 

reforçam ainda mais as premissas do estudo em questão. A primeira delas é que 

eles pertencem a gerações diferentes: Veríssimo nasceu em 1936; Prata, em 1977. 

A adoção desse critério no recorte foi proposital. Tem por objetivo provar que a 

presença do humor em um gênero narrativo específico – a crônica – mostra-se como 

aspecto perene que perpassa diferentes momentos históricos. A presença do humor 

é permitida na crônica e, nos textos estudados, ela revela o fio condutor da análise.   

Outra diferença essencial é o fato de escreverem para veículos diferentes – 

Veríssimo publica mais de uma coluna por semana, no Estadão, inclusive aos 

domingos, enquanto Prata tem apenas uma – nas edições dominicais da Folha. Isso 

anula a hipótese de que o humor seja parte do perfil de apenas um dos veículos. É 

importante destacar mais uma vez que esse trabalho parte do princípio de que a 

crônica é, por essência, uma narrativa leve, muitas vezes bem humorada, 

características que, além do mais, aproximam o leitor desse tipo de narrativa.  

As 324 crônicas sobre as quais se debruça essa pesquisa foram organizadas 

em uma tabela (em anexo, ao final do trabalho). Ela é composta por duas colunas: a 

da esquerda, com os textos de Veríssimo e a da direita, com as de autoria de Prata. 

As crônicas estão em ordem cronológica, mas para facilitar eventuais consultas 

foram separadas por cor: as em amarelo são os textos publicados em 2011; em 

verde, os de 2012; em azul, os datados de 2013, e os em vermelho, os escritos em 

2014.  Todas elas foram classificadas conforme critérios que expressam o caráter 

híbrido do gênero – peculiaridade que permite à crônica ser um texto propício e 

aberto a tantas nuances. A adoção de cada um deles se deu a partir da 

predominância de alguns traços nos textos que integram o corpus da pesquisa.   

Surgiram então seis categorias: "cenas do cotidiano", "memórias", "evento", 

"reflexão", "contos" e "análises". O humor está presente em mais de uma categoria, 
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como será comprovado a seguir. Na primeira, encontram-se as narrativas de 

episódios do dia a dia. O que é possível notar nos textos desse grupo é que a 

própria temática é um gerador de identidade com o leitor, que partilha do mesmo 

mundo narrado pelo autor. A relação estabelecida pela crônica entre o autor e o 

leitor é chamada por Jorge de Sá (1985) de “empatia”.     

Cumpre ensinar ao leitor a ver mais longe, muito além do factual. Isto só é 
possível quando o fato, os personagens e a preocupação estética revelada 
na estruturação do texto se associam para que o resultado final alcance a 
empatia com o leitor. Uma empatia que significa cumplicidade entre quem 
escreve e quem lê, mas também a elaboração de uma linguagem que 
traduza, para o leitor, as muitas linguagens cifradas do mundo (SÁ, 1985, p. 
56) 

A sensação resultante da leitura é de que, falando de si, o autor também fala 

sobre a rotina de quem lê seu texto, numa espécie de metonímia da narrativa do 

presente histórico.   

Muitos dos textos lidos versam sobre a infância, ou a adolescência do autor. 

Essas crônicas deram origem à categoria “memórias”. Englobam as experiências 

passadas pelo cronista. Em muitos casos, o autor confronta opiniões atuais com 

outras mais antigas, evidenciando que as crônicas que seguem por essa linha 

revelam como as leituras de mundo podem variar no tempo.  

Em outro grupo, organizou-se sob a denominação “evento” a parte das 

crônicas que abarcam episódios noticiados pela imprensa. A criação dessa categoria 

tem como finalidade apontar que o momento histórico muitas vezes orienta os 

cronistas. Por meio das crônicas, o autor pode dar uma nova leitura a um mesmo 

fato noticiado nos jornais, utilizando os recursos dispensados pelo jornalismo na 

produção de uma reportagem em nome da imparcialidade do texto. Na crônica, 

parte-se do inverso: quanto maior a intromissão do autor, quanto maior o grau de 

subjetividade em sua abordagem, tanto melhor, pois  humaniza o relato.  

É o palpite descompromissado do cronista, fazendo da notícia do jornal o 
seu ponto de partida, que dá ao leitor a dimensão sutil dos acontecimentos 
nem sempre revelada claramente pelos repórteres ou pelos articulistas. Daí 
o fascínio que a crônica exerce em relação ao público leitor, constituindo um 
gênero que permanece cultivado e sempre renovado no Brasil (MELO in 
GALENO; CASTRO, 2003, p. 150). 

As crônicas em que prevalece uma discussão maior sobre um determinado 

assunto foram designadas como “reflexão”. Os debates se espraiam não só pelos 

temas presentes nas páginas dos jornais, mas também pelos que são sugeridos 

pelo próprio autor em seus textos. A criação dessa categoria reforça que a crônica 
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consiste em um gênero que permite a exploração das inúmeras perspectivas sobre 

um mesmo assunto, sem desqualificar nenhuma delas. Todas são igualmente 

válidas e são consideradas apenas uma das diversas formas de se narrar o 

presente, tendo a crítica como ponto de partida.  

No grupo nomeado como “contos” estão todos os textos que se inclinam mais 

para a ficção, a saber que crônica, por definição, é um gênero híbrido, ou seja, uma 

mescla entre o literário e o não-literário. Muitas mensagens pretendidas por 

cronistas podem ser transmitidas via ficção. Críticas podem existir por trás de 

personagens claramente inventados num texto. Temáticas atuais ligadas à realidade 

podem ser exploradas em contextos absolutamente irreais, o que não inviabiliza 

qualquer crítica, ou qualquer reflexão almejada pelo cronista.  

Alguns textos do corpus eram muito semelhantes a críticas literárias, ou a 

resenhas sobre obras de outros autores. Para eles, foi criada a categoria “análises”. 

 O ordenamento das crônicas nas categorias pontuadas acima orientou as 

análises de alguns dos textos de Veríssimo e Prata presentes nas linhas posteriores 

desse trabalho. Estudos individuais das crônicas foram feitos para comprovar que, 

pelo humor, esse gênero textual serve como uma possibilidade narrativa para se 

representar o tempo presente. Muitas crônicas se enquadrariam em mais de uma 

categoria, prova de que esse gênero não se restringe a um único tipo de narrativa. 

Ele é aberto desde ao relato de experiências próprias, passando pelos comentários 

de fatos noticiosos, não noticiosos, reflexões sobre qualquer tipo de tema, até 

chegar a textos completamente descolados da realidade. A partir dessas categorias 

é possível definir, mais uma vez, as muitas nuances proporcionadas pela crônica.  

Apesar de muitas vezes as crônicas possuírem algumas características, o 

humor surge frequentemente como um elo entre elas. Do universo de 324 crônicas, 

Veríssimo é responsável por 153. É possível detectar o humor em 58 de seus textos. 

Prata escreveu 171 crônicas no mesmo período, 116 delas com teor humorístico.  

Levantados todos esses dados isoladamente, esse estudo se propôs a cruzar 

as informações coletadas na leitura do corpus, sem perder dois aspectos de vista. 

Primeiro: “a crônica moderna gira permanentemente em torno da atualidade, 

captando com argúcia e sensibilidade o dinamismo da notícia que permeia toda a 

produção jornalística” (MELO, 2003, p. 155). Esses pontos levantados por Melo 

estão confirmados justamente nos critérios que definiram as categorias adotadas 



22 
 

 
 

nessa pesquisa. A “atualidade”, por exemplo, é um denominador comum em todos 

os textos contidos no grupo “eventos”, onde estão localizadas as crônicas baseadas 

em notícias de jornal. A “argúcia” e a “sensibilidade” também estão presentes na 

maior parte das crônicas, pois esse gênero, como já explicado anteriormente, não 

coloca impedimentos para a intervenção do autor.  

Outro aspecto é conceber a crônica como narrativa histórica, a julgar pelo 

exemplo das cartas de Pero Vaz de Caminha, consideradas pelos teóricos literatura 

e também prova documental de quando os portugueses chegaram ao Brasil.  

Indiscutível, porém, é 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 europeia e a cultura primitiva (SÁ, 
1985, p. 5) 

Tais pontos da teoria credenciam esse trabalho, portanto, a tirar conclusões 

sobre uma nova filtragem dos dados coletados no levantamento, valendo-se do 

número de textos que envolvem “cenas do cotidiano”, “eventos” e a presença, ou 

não, de humor neles. Os três elementos estão diretamente ligados ao eixo central da 

pesquisa. O resultado desse cruzamento vai mensurar, num universo de 324 

crônicas escritas por autores diferentes, o humor na construção da narrativa do 

presente – que pode se tornar História, mesmo que contemple perspectivas 

individuais de mundo. Precisar diferentes critérios que marcam as crônicas de 

Veríssimo e de Prata significa também discorrer sobre as formas de construção de 

narrativas que elaboram o presente histórico.  

Recompor a própria história individual é um jeito de o cronista nos ensinar a 
nossa história na condição de pessoas ligadas a tantas e tantas heranças 
culturais. Ora, por mais que o narrador-repórter seja o escritor de carne e 
osso, nervos e músculos, e nunca personagem ficcional, ele representa um 
ser coletivo com quem nos identificamos e através de quem procuramos 
vencer as limitações do nosso olhar. Queremos ver mais longe – para frente 
e para trás – e só conseguimos com o auxílio de quem nasceu para narrar o 
mundo. (SÁ, 1985, p. 15)  

A relação entre literatura e História também é debatida por Ana Lúcia 

Trevisan em seu estudo sobre o romance Terra Nostra, do escritor mexicano Carlos 

Fuentes (2008). Em seu trabalho, Trevisan analisa a estrutura do relato feito sobre a 

história da América e da Espanha no qual Fuentes nega “as formas tradicionais do 

registro histórico” (p. 30). Uma das conclusões tiradas pela autora no trabalho é que 

a literatura, “que interpreta e, fundamentalmente, incita a reflexão sobre os fatos 

históricos” (p. 34), colabora para a construção da História pela via da crítica.  

A leitura da obra literária que constrói a história exige dupla reflexão por 
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parte do leitor sobre as ideias que estabelecem a verdade como equivalente 
à história e a mentira, à ficção (...) Percebe-se que o romance lê a história, 
interpretando-a e explicitando essa interpretação de acordo com as 
motivações e intenções que pertencem à época de sua escritura. 
(TREVISAN, 2008, pp. 33 e 35).  

As constatações feitas por Trevisan em sua obra também podem ser 

aplicadas às crônicas. O cronista, principalmente o que escreve para jornais, como 

nesse caso, é o responsável por: dar sua versão de episódios eventualmente 

noticiados pela imprensa; ser a parte do jornal dedicada a uma cobertura mais 

flexível no sentido do uso da palavra na construção da narrativa; e de, 

principalmente, emitir uma opinião sobre quaisquer acontecimentos. Em outras 

palavras, trata-se da crônica também cumprindo o papel de dar sua versão da 

história.  

É o palpite descompromissado do cronista, fazendo da notícia do jornal o 
seu ponto de partida, que dá ao leitor a dimensão sutil dos acontecimentos 
nem sempre revelada claramente pelos repórteres ou pelos articulistas. Daí 
o fascínio que a crônica exerce em relação ao público leitor, constituindo um 
gênero que permanece cultivado e sempre renovado no Brasil (MELO in 
GALENO; CASTRO, 2003, p. 150). 

De volta ao levantamento, verifica-se ainda que tanto Veríssimo quanto Prata 

se utilizam mais do recurso do humor quando escrevem sobre a própria rotina. Pelos 

dados coletados, 35 dos 77 textos do autor gaúcho que versam sobre algum 

episódio de sua rotina foram escritos de forma humorada – quase a metade das 

crônicas desse microuniverso. Prata segue o mesmo caminho: das 111 crônicas 

com a temática do cotidiano, 84 delas são feitas pelo viés do riso. Corresponde a 

pouco mais de 75% dos textos que integram esse recorte.  

O humor também está presente, embora com menos frequência, nas crônicas 

baseadas em notícias de ambos os autores. Da amostra que engloba textos 

publicados entre janeiro de 2011 e julho de 2014, Veríssimo escreveu sobre eventos 

noticiados pela imprensa 31 vezes, tendo lançado mão do humor em 7 deles. No 

mesmo período, Prata falou de notícias em 25 textos e em 12 deles optou pelo uso 

da narrativa humorística.   

Feitas as considerações estatísticas que confirmam a hipótese do trabalho – 

Veríssimo e Prata utilizam, de fato, o humor em suas crônicas para propor uma 

reflexão sobre a história do presente – parte-se agora para a análise de algumas 

dessas crônicas que integram o corpus da pesquisa. Estudar individualmente alguns 

textos vai ajudar a solidificar ainda mais os aspectos definidores da crônica 

apontados até aqui. Serão analisadas 20 crônicas – 10 de cada autor, sendo duas 
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publicadas em 2011, duas datadas de 2012, três relativas a 2013 e três a 2014. 

Deu-se preferência aos textos pertencentes às categorias “cenas do cotidiano” e a 

“eventos” por desenvolverem mais diretamente as diversas formas de construção da 

narrativa do presente: os primeiros, pela narrativa mais intimista da própria vida, e os 

outros, pela releitura de uma notícia a partir de um novo ponto de vista. A maior 

parte das análises está focada em crônicas dos últimos dois anos para que elas 

sejam mais proveitosas. Em virtude do frescor dos acontecimentos, os textos 

recentes trazem fatos mais acessíveis à memória do leitor. A disposição das 

análises nesse trabalho vai obedecer a ordem cronológica. Os primeiros textos a 

serem estudados serão os de Luis Fernando Veríssimo.  
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4. A ROTINA DO HUMOR NA CRÔNICA 

 

4.1 CRÔNICAS DE LUIS FERNANDO VERÍSSIMO1 

 

4.1.1 “CONFISSÃO DE UM SÓCIO ATLETA” 

 

Participei do grande evento culinário-gastronômico que o caderno Paladar 

do Estadão organiza todos os anos, e que reúne chefs e somelliers, 

produtores de comida e aficionados do bem comer para trocar ideias, 

ensinar, aprender e simplesmente conviver durante três deliciosos dias.  

Fui convidado como palestrante, junto com o Ignácio de Loyola Brandão, 

o Humberto Werneck, o Pedro Martinelli, o Fernando Gabeira e o 

Guilherme Studart, entre outros.  O Loyola lembrou as comidas da sua 

infância, em Araraquara, o Werneck falou das famosas empadinhas de 

Belo Horizonte, o fotógrafo Pedro Martinelli tratou da comida dos índios 

da Amazônia, que ele conhece como ninguém, e o Gabeira da sua 

experiência com a macrobiótica.  E o assunto do Guilherme Studart, que 

edita um guia dos botecos do Rio, foi comida de boteco - um universo em 

expansão. 

Anos atrás eu e o Armando Coelho Borges, que depois escreveria sobre 

gastronomia na imprensa de São Paulo, ajudamos a criar um clube de 

gourmets em Porto Alegre.  Como éramos os únicos do grupo que não 

sabiam cozinhar, ficou acertado que entraríamos na categoria de sócio 

atleta.  E não decepcionamos: dispensados de entrar na cozinha, tivemos 

um ótimo desempenho na mesa.  Me senti um pouco como sócio atleta no 

evento do Paladar.   

Sem saber cozinhar e como é tarde demais para aprender, não aproveitei 

nada das aulas como a do Edinho Engel sobre as muitas variedades de 

feijão e seu preparo, ou a da Helena Rizzo sobre nhoques feitos de 

mandioca, a não ser os pratinhos servidos para a plateia com o magnífico 

resultado final da arte de cada chef, quando gemi mais alto do que 

qualquer um. 

                                                           
1 Crônica publicada na edição do dia 7 de agosto de 2011 do jornal O Estado de S. Paulo. Cor: amarelo. 
Categoria: cenas do cotidiano.  
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Também não podia competir com a Amazônia, a macrobiótica, as 

empadas de Belo Horizonte, os bolinhos de bacalhau do Rio - e, meu 

Deus, a Araraquara do Loyola - nas minhas reminiscências.  Palestrar 

sobre o quê?  Me lembrei de uma história que fazia parte do folclore da 

família.  Com meus quatro ou cinco anos de idade ganhei um carrinho em 

miniatura, daqueles em que as partes de um carro de verdade são 

minuciosamente reproduzidas, provavelmente importado e certamente 

caro.  Estava brincando com o carrinho na frente da casa da minha avó 

quando passou um garoto com um balaio vendendo pastéis de carne.  O 

garoto me propôs uma troca: um pastel pelo carrinho.  Aceitei na hora.  

Com quatro ou cinco anos de idade, defini minhas prioridades para o 

resto da vida.  Até hoje acho que foi uma boa troca.  E ainda dou qualquer 

coisa por um bom pastel de carne. 

Comecei minha "palestra" com este episódio definidor.  Botei "palestra" aí 

entre aspas porque em seguida me limitei a ler coisas que já tinha escrito 

sobre minhas relações com comida, paladar, restaurantes, etc., depois 

daquele pastel primordial.  E preciso fazer uma confissão.  Só aceitei 

participar do evento pela oportunidade que ele me traria de provar pratos 

feitos por alguns dos melhores cozinheiros do País, sem pagar nada.  

Estou fazendo "mmmmm" até agora. 

 

Fator edificante da história nessa crônica, o humor é gerado pela angústia do 

autor, que não sabe o que vai falar em uma palestra sobre gastronomia para a qual 

foi convidado. Veríssimo vê-se como um estranho num ninho de craques do 

assunto, cada um com sua especialidade, enquanto ele procura alternativas para 

contornar sua ignorância. O texto é construído provocando efeitos de sentido que 

descrevem não só a angústia do cronista, como também criam uma atmosfera 

familiar ao leitor graças ao uso de recursos de aproximação, a exemplo da própria 

linguagem – leve, muito próxima ao discurso oralizado. A própria escolha do tema 

“ignorância” é um fator que contribui no encurtamento das distâncias entre quem 

escreve e quem lê, rompendo impressões tidas até agora pelo leitor. Saber que 

escritores também estão sujeitos a ela torna-os figuras menos sacralizadas, pessoas 

mundanas tais como qualquer um.   

O autor faz então algo recorrente para disfarçar o problema: recorre, no texto, 
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às lembranças, uma tática comum entre as pessoas em geral para compensar a 

falta de conhecimento sobre determinado assunto. Sem ter muito domínio de causa 

como os outros palestrantes, o autor procura driblar sua ignorância, vasculhando em 

seus arquivos pessoais todas as experiências tidas com gastronomia que pudessem 

ser usadas em seu discurso. A única que vem a sua cabeça deriva da infância, 

quando ele topou trocar um carrinho por um pastel de carne. Depois de contar sua 

experiência aos ouvintes, não foi capaz de fazer mais nada que não fosse ler tudo o 

que já tinha escrito sobre comida, restaurantes e afins.  

A utilização dessa estratégica faz ainda com que o texto apresente traços - 

embora mais discretos - que o enquadrariam também na categoria “memórias”, 

comprovando que, assim como já foi dito, as crônicas podem apresentar 

características de mais de um dos grupos criados nesse estudo. Predominam, no 

entanto, as que o fazem estar no grupo "cenas do cotidiano".  

Em outro trecho, Veríssimo lembra-se de ter criado um clube de gourmets em 

Porto Alegre com um amigo, quando nenhum dos dois, ao menos, soubesse 

cozinhar. O que não foi nenhum problema: fundaram a categoria de “sócio atleta”, 

responsáveis apenas por comer. Veríssimo admite ter vestido a camisa desse time 

para nunca mais tirar. Ou seja, uma forma bem-humorada de tratar a ignorância que, 

apesar de tudo, continua, pelo menos, matando a fome nesse caso.   

O humor nessa crônica se concebe em como o autor coloca a própria 

reputação em risco para poder experimentar pratos da mais alta gastronomia sem 

pagar nada. A graça reside no fato de o leitor ter a sensação de já ter feito o mesmo 

que o autor diz na crônica. Essas sensações só despontam pelo fato de o texto 

propor estratégias de aproximação leitor/autor, de maneira a envolver o leitor na 

situação discutida.  Quem lê passa a enxergar o autor como um igual e, portanto, 

alguém sujeito aos mesmos embaraços que a vida oferece a qualquer um.   
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4.1.2 “PIIII”2 

 

Piii.  Apitou.  Ele teve que voltar para passar de novo pelo detector de 

metal. Já tinha posto na bandejinha relógio, caneta, tudo que pudesse 

conter metal ou fazer disparar o piii.  Voltou e passou de novo. 

Fez piiii... 

- Tire o casaco - sugeriu o funcionário. 

Ele tirou o casaco e botou numa bandeja maior.  Passou outra vez pelo 

portal. 

Piiii. 

- Já sei - disse ele. - Deve ser isto aqui. 

Mostrou uma caixinha de remédio que levava num bolso da calça.  Não 

era de metal, era de plástico, mas talvez a máquina suspeitasse que o 

plástico fosse disfarce.  Essas máquinas de aeroporto ficam cada vez 

mais sofisticadas.  E desconfiadas. 

- Coração - disse ele, colocando a caixinha em outra bandejinha. 

- Como? - disse o funcionário. 

- Remédios para o coração.  Pressão alta, essas coisas. 

- Passe outra vez, cavalheiro - disse o funcionário, sem nenhum interesse 

no seu coração. 

Ele passou outra vez pelo detector, sem a caixinha no bolso. 

Piii. 

- Não é possível.  Será que a máquina não está com defeito? 

O funcionário ignorou a hipótese impensável.  Perguntou: 

- O senhor tem alguma prótese? 

Ele hesitou.  Tinha alguma prótese?  Não.  Claro que não.  Sugeriu: 

- Não pode ser obturação num dente?  Tenho várias. 

O funcionário desprezou esta hipótese também.  Disse: 

- O cinto. 

- O quê? 

- O cinto.  Pode ser a fivela do cinto.  E os sapatos. 

- Os sapatos também?! 

- Por favor. 

                                                           
2 Crônica publicada na edição do dia 4 de setembro de 2011 do jornal O Estado de S. Paulo. Cor: amarelo. 
Categoria: cenas do cotidiano.  
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O cinto e os sapatos ocuparam outra bandeja.  Ele passou pelo portal, 

segurando as calças. 

Piii. 

Ele perdeu a paciência. 

- Não.  Eu acho que é pessoal.  Agora Já é implicância. 

O funcionário pediu para ele ficar de lado.  Outro funcionário, 

aparentemente mais graduado, viria revistá-lo.  Ele protestou: 

- Vou perder meu avião. 

O protesto também foi ignorado.  Veio outro funcionário e pediu para ele 

estender os braços para ser revistado. 

- Se eu estender os dois braços ao mesmo tempo minhas calças caem.  

Posso estender um de cada vez? 

O segundo funcionário estudou a proposta.  Não era o procedimento 

certo.  O certo era o revistado estender os dois braços ao mesmo tempo.  

Ele insistiu: 

- Minhas calças vão cair.  Eu emagreci muito nos últimos tempos.  Ordens 

do cardiologista. 

- Estenda os braços por favor, cavalheiro. 

- Primeiro um depois o outro? 

- Os dois ao mesmo tempo. 

- Minhas calças vão cair.  Você será responsável pelo vexame.  Vai ser 

um escândalo público.  Está entendendo?  Eu só de cuecas, aqui, no 

meio da... do...  Vocês querem me expor ao ridículo!  Eu vou processar! 

Nisso a máquina começou a apitar: 

Piii!  Piii!  Piii! 

E o homem: 

5. E cale a boca você também! 

 

Mais uma vez é a identificação que garante o humor nessa crônica de 

Veríssimo. O leitor que já andou de avião vai rir, pois sente já ter presenciado 

situações semelhantes ao passar pelo detector de metais no aeroporto, na corrida 

contra o relógio para não perder um voo. "O riso deve corresponder a certas 

exigências da vida em comum. O riso deve ter uma significação social" (BERGSON, 

1978, p. 9). Recursos discursivos usados pelo cronista contribuem para provocar 
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esse tipo efeito. Reproduzir o barulho da máquina insistentemente, por exemplo, é 

um artifício onomatopeico de aproximar o leitor da situação, bem como também de 

tentar provocar a irritação típica dessas situações em quem está lendo o texto.  

Frases curtas, dispostas em forma de diálogo também colaboram. A agilidade 

dada ao texto, somada ao nervosismo cada vez da personagem inserem o leitor no 

contexto de apreensão descrita na crônica. Trata-se também do retrato de um 

comportamento corriqueiro, que é o de mostrar como as pessoas podem reagir de 

uma forma desmedida no calor de um momento, mas rir dessas mesmas reações 

pouco depois que as emoções se acalmarem.  

Obviamente que não são apenas esses fatores que tornam o texto 

humorístico. Sugerir tratar-se de um azarão atrasado favorece para que o texto fique 

mais engraçado. Mesmo após se desfazer de tudo aquilo que costuma ser acusado 

pelo detector de metais, o rapaz não consegue passar, fazendo-o pensar que até 

mesmo o remédio do coração, ou as obturações da boca sejam a raiz do problema.  

Sua dignidade é mantida somente pelas calças seguras pelas mãos, já que o cinto 

também vai parar na bandeja do detector de metais.  

O texto fica ainda mais divertido quando os policiais ordenam que ele erga os 

braços. No fim da crônica, o homem já mal sabe onde canalizar sua irritação: se nos 

guardas, ou na máquina, que subitamente começa a apitar, dando a entender que 

estava com defeito.  A indecisão da personagem sobre onde pode descontar sua 

raiva causa efeitos cômicos a quem acompanha a situação à distância. A crônica 

termina sem revelar se o homem chegou ao avião, mas conta com alguma 

propriedade os exageros cometidos por um dos procedimentos responsáveis pelo 

atraso dos voos – segundo autoridades, em nome da segurança de todos os 

passageiros.  

Sugerir essa interpretação realça também uma crítica sutil aos mecanismos 

de segurança dos aeroportos, às vezes mais impertinentes que eficientes. Isso 

prova, mais uma vez, que a crônica analisada possui traços referentes a mais de um 

grupo dentro da classificação criada nesse trabalho. A crônica "Piiii" se enquadra na 

categoria "cenas do cotidiano" e apresenta elementos discursivos que causam o 

efeito do humor - outros 34 textos de Veríssimo lidos ao longo da dissertação 

possuem essa mesma característica. Mas além disso, o texto também poderia ser 

classificado como "reflexão" - pela presença dessa crítica velada na crônica - e como 
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"memória" - pelas passagens da adolescência evocadas pelo autor no texto.  
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4.1.3 “DILMA VAI ÀS COMPRAS” 3 

 

Dilma deu um tapa na mesa. 

- Não é possível.  Até o iogurte está ruim! 

Não era a primeira vez que a presidente explodia assim, no café da 

manhã.  Ou era um mamão papaia passado.  Ou era um croissant 

farelento.  Ou a manteiga rançosa.  Agora, o iogurte.  Como era possível?  

Até o iogurte estragado! 

- Joguem no lixo - ordenou Dilma.  E perguntou: - Quem é o responsável 

pelo meu café da manhã? 

Chamaram o responsável pelo café da manhã. 

- Olhe aqui, meu amigo - disse Dilma. - Eu já aguentei demais.  Durante 

um ano, aguentei abacaxi fora de época.  Pão duro.  Ovo sem gosto.  

Bacon gordo.  Aguentei tudo, sempre imaginando que no dia seguinte iria 

melhorar.  Mas não melhorou.  E hoje chegou ao cúmulo.  O iogurte 

estava estragado.  Iogurte já é leite estragado, se estragar mais fica 

intragável. É o estragado do estragado.  E hoje conseguiram me dar até 

iogurte estragado. 

- É que, é que... 

- É que o quê?  Fale homem! 

- É que não sou eu que faço as compras, dona Dilma. 

- Quem é, então? 

- É um grupo. 

- Um grupo?! 

Era um grupo.  Ou, como eles preferiam se chamar, uma aliança.  Todas 

as manhãs, várias pessoas embarcavam em carros oficiais no Planalto e 

iam às compras.  Cada uma levava a sua lista de compras.  E cada uma 

tinha seu fornecedor favorito.  O caso do mamão papaia era típico.  Não 

compravam o mamão papaia mais bonito e melhor.  Não interessava a 

qualidade do mamão papaia, interessava que o dono da fruteira era do 

mesmo partido, além de primo, de um membro do grupo - que não 

aceitava outro mamão papaia na mesa da presidente a não ser o do seu 

                                                           
3 Crônica publicada na edição do da 15 de janeiro de 2012 do jornal O Estado de S. Paulo. Cor: verde. Categoria: 
evento. 
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primo.  E assim acontecia com o croissant, com o pão e a manteiga, com 

os ovos, com o bacon... 

- E o iogurte?  Por que o iogurte ficou ruim de repente? 

A explicação era que o iogurte mudara, por assim dizer, de patrocinador.  

Passara a ser importado de uma cidadezinha no interior de Minas, onde o 

afilhado de um dos membros da aliança era candidato à prefeitura e 

precisava de apoio.  A viagem do interior de Minas a Brasília era longa, o 

iogurte não vinha bem acondicionado, era natural que estragasse... 

Dilma deu outro tapa na mesa.  Aquilo tinha que acabar. 

- Vou eu mesmo fazer as compras! 

Mandou desfazer a tal aliança e no outro dia foi vista num supermercado 

enchendo o carrinho com produtos para o seu café da manhã, escolhidos 

com muito cuidado.  Demorou-se no exame do mamão papaia, cheirando-

o e apalpando-o até ficar satisfeita de que era o que queria.  Comentou 

com quem a acompanhava que aquilo lhe dera uma ideia para a escolha - 

pessoal, sem ouvir palpite de ninguém - dos seus novos ministros, 

quando fizesse a reforma. 

- Você vai cheirá-los e apalpá-los até ficar satisfeita? 

Metaforicamente, sim. 

 

A metáfora é a verdadeira graça desse texto de Veríssimo. Ele compara a 

reforma ministerial que a presidente Dilma Rousseff está prestes a fazer e uma ida 

ao supermercado.  

Nem todo mundo tem a prerrogativa de escolher ministros de Estado, mas 

todos têm o direito de selecionar frutas e legumes ao bel prazer. Introduzir ao leitor 

essa metáfora vai fazê-lo se familiarizar com aquilo que Veríssimo pretende 

transmitir pela mensagem da crônica. Basicamente, mostrar que para se escolher 

um bom ministro é necessário “apalpá-lo”, como frutas, no sentido de que é preciso 

escolher direito. Só assim para não ter o risco de descobrir que comprou uma fruta 

podre justo na hora de abocanhá-la. 

A graça do texto se concretiza ao final, quando Dilma, inspirada pelos ares do 

mercado, diz a um auxiliar que a partir daquele momento, ela mesma selecionaria, 

como quem escolhe um mamão papaia, as pessoas que ocupariam os principais 

cargos de sua gestão. Para isso, a presidente diz que vai, metaforicamente, “cheirá-
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las” e “apalpá-las”, tal como se faz com as frutas. O desfecho confirma a brincadeira 

pretendida pelo autor, inclusive pela forma como foi escrito: usando o advérbio 

"metaforicamente", pois é justamente a "metáfora" a palavra-chave que garante o 

efeito cômico dessa crônica.   

O texto foi publicado no período em que Dilma estudava uma nova reforma do 

primeiro escalão de seu governo, fato que, uma vez expresso na crônica, permitiu 

enquadrá-la na categoria “eventos”, grupo onde estão reunidos todos os textos do 

autor gaúcho inspirados em notícias de jornal. Dos 153 textos lidos e analisados, 31 

pertencem a essa classe. Veríssimo, em seu discurso, faz uma crítica à maneira 

como é feita a reforma ministerial, geralmente realizada via indicação de aliados da 

presidente. Outra, que está mais nas entrelinhas do texto, expressa a ideia de que a 

corrupção está infiltrada em todas as frestas da política brasileira. Exatamente pela 

presença dessa nuance no texto que é possível também classificar a crônica como 

"reflexão" - mais um exemplo de que a crônica, sendo naturalmente rica sob aspecto 

de sua composição, pode se encaixar perfeitamente nos padrões de mais de um 

grupo ao mesmo tempo.   

Na crônica, o autor eleva a prática ao exagero: Dilma chega a delegar a 

terceiros até a escolha do cardápio de seu café da manhã. O exagero também é 

pode servir de recurso discursivo para provocar o riso. As caricaturas nada mais são 

do que isso.   

Para parecer cômico, é preciso que o exagero não pareça ser o objetivo, 
mas simples meio de que se vale o desenhista para tornar manifestas aos 
nossos olhos as contorções que ele percebe se insinuarem na natureza. O 
que importa é essa contorção; ela é que interessa (BERGSON, 1978. p. 17)  

Ela resolve mudar sua conduta quando se depara com o iogurte estragado. A 

antiga aliança, então a responsável pelas idas ao mercado, foi dissolvida tão logo 

desvendaram que o grupo operava em benefício próprio.  

Alguns recursos usados pelo autor tornam a crônica bem humorada. Um dos 

principais são diálogos entre Dilma e seus funcionários num contexto doméstico, 

algo pouco provável diante dos demais compromissos de uma presidente da 

República. Essa discrepância contextual provoca comicidade.  “É que não sou eu 

que faço as compras, dona Dilma”/ “Quem é, então?”/ “É um grupo”.  
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4.1.4 “O COLCHONETE”4 

 

-Você mandou me chamar, Dodo? 

- Mandei, dona Berenice.  Mandei.  Por favor, sente-se. 

- Algum problema? 

- Não, não.  Eu só achei que deveríamos conversar sobre o nosso 

encontro na terça-feira. 

- No bloco "Engrena que eu acelero"?  Não foi um barato?  Acho que 

nunca me diverti tanto. 

- Pois é, dona Berenice.  Mas a senhora deve ter notado que eu estava, 

meio...  Qual é a palavra? 

- Chumbado? 

- Embriagado. 

- Você estava ótimo, Dodo!  Alegre.  Desinibido. É um lado seu que eu 

não conhecia.  Aliás, que ninguém na firma conhecia. 

- Você comentou o nosso encontro da terça aqui no escritório, dona 

Berenice? 

- Só comentei.  Não contei tudo o que aconteceu. É claro, né Dodo? 

- Tudo o que aconteceu? 

- Você não se lembra de nada?  Do bar?  Do fundo do bar?  Do 

colchonete em cima dos engradados de cerveja no fundo do bar?  Nada? 

- Colchonete?! 

- De tudo que nos dissemos e fizemos? 

- Defina "tudo", dona Berenice. 

- Tudo!  As confidências.  As promessas.  E o depois. 

- O que houve depois? 

- Digamos que o colchonete cumpriu seu papel. 

- Meu Deus.  Eu não sabia que tínhamos chegado ao colchonete.  Um 

colchonete em cima de engradados de cerveja.  Isto não. 

- Mas foi lindo, Dodo.  Você era outro homem.  Não parou nem quando 

entrou o português do bar e... 

- O quê?  Entrou um português na história?! 

                                                           
4 Crônica publicada na edição do dia 26 de fevereiro de 2012 do jornal O Estado de S. Paulo. Cor: verde. 
Categoria: evento.  
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- Ele só foi buscar uma lata de azeite ou coisa parecida.  E você não 

parou.  O português entrou e saiu e você continuou.  Vupt e vupt.  Você, 

hein Dodo? 

- Vupt e vupt.  Meu Deus do céu.  E as confidências e promessas, dona 

Berenice? 

- O que tem elas? 

- Você sabe que um homem bêbado em cima de um colchonete diz 

qualquer bobagem.  O colchonete está na fronteira entre o recato e a 

exposição total, à autopiedade e ao ridículo.  Um homem num colchonete 

perde todo o escrúpulo e confessa tudo, até o que não fez.  E promete o 

que não pode dar. 

- Não se preocupe, Dodo.  As confidências eu esqueci e as promessas eu 

não levei a sério.  Nem a promessa de casamento.  Eu sabia que não 

eram para valer.  Afinal... 

- O que, dona Berenice? 

- Era carnaval. 

- Obrigado, dona Berenice.  Obrigado.  Pela sua compreensão e pela sua 

discrição.  Vamos fingir que nada aconteceu, e tudo volta ao normal.  

Inclusive, dona Berenice, vou lhe pedir um favor... 

- O quê? 

- Volte a me chamar de dr.  Odorico. 

 

O eixo humorístico do texto acima se sustenta no período pós-carnaval, 

condição que também permite categorizá-lo como “evento” – o autor escreve sobre a 

ressaca carnavalesca justamente na época em que se vive esse momento - a 

crônica foi publicada no dia 26 de fevereiro de 2012, pouco depois da festa. Fase 

reconhecida pelas pessoas justamente pelo fato de não se recordarem do que foi 

feito na folia, na crônica, Veríssimo agrava a situação, botando frente a frente um 

chefe e a funcionária que se envolveram durante o carnaval: Berenice, sempre 

consciente do que fez, e dr. Odorico, que estava bêbado e não se lembra de mais 

nada.  

Mais uma vez, a crônica desperta o riso pela "empatia", conceito criado por 

Jorge Sá para explicar a relação de proximidade estabelecida pelo autor e pelo leitor 

nos textos. O leitor se identifica com a temática e ri pelo embaraço da cena retratada 
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por Veríssimo na crônica. A comicidade, nesse caso, foi alcançada graças a alguns 

pontos. O primeiro é a forma como o leitor é conduzido pelo autor a suspeitar que 

Odorico transou com Berenice logo na primeira linha. Alguns fatores contribuem 

para essa dedução: o carnaval ser a festa do culto dos prazeres carnais e  a 

funcionária chamar o chefe pelo apelido - Dodo - uma intimidade pouco usual dentro 

das relações de trabalho.  

Outro recurso de texto feito pelo autor foi o uso de expressões populares 

como "chumbado", em referência à embriaguez, e "vupt-vupt", em alusão ao sexo, 

que, pela informalidade, dão leveza e graça ao texto, além de também confirmarem 

as suspeitas tidas pelo leitor no início da crônica. A referência se refere ao ato 

sexual e ao mesmo tempo oculta esse sentido, pois ele está disfarçado pela 

onomatopeia. A manutenção desse clima, seguido pela forma como se desdobra a 

história para dar cabo ao suspense gera humor, principalmente após o desfecho, 

quando Odorico pede à funcionária o restabelecimento da hierarquia quebrada com 

o carnaval. Por trás do pedido, percebe-se que a ideia é revelar a preocupação dele 

em manter tudo aquilo sob sigilo, o que também tem efeito cômico. “Inclusive, dona 

Berenice vou lhe pedir um favor...”/ “O quê?”/ “Volte a me chamar de dr.  Odorico.”  

 O próprio formato do texto, em diálogos, também ajuda a atribuir um 

certo efeito cômico à narrativa. Períodos curtos e diretos dão dinamismo e ao 

mesmo tempo facilitam vida do leitor na hora de captar a apreensão de Odorico para 

saber o que, afinal de contas, fez no carnaval. A presença de várias perguntas na 

conversa indica a preocupação da personagem. Caso a preocupação de Odorico 

fosse expressa textualmente, em prosa, o efeito cômico pretendido no texto muito 

provavelmente não seria alcançado.  
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4.1.5 “TERROR NOTURNO”5 

 

Você acorda no meio da noite com o som de alguém respirando.  Você 

mora sozinho.  Não tem cachorro, ou qualquer outro animal.  Mas não 

duvida: alguém, ou algo, está respirando na escuridão do seu quarto, 

além de você. 

Você estende a mão para acender a lâmpada de cabeceira.  Hesita.  

Talvez seja melhor ficar no escuro.  Assim você não vê quem ou o que 

respira na escuridão, mas também não é visto.  Seja o que for que 

respira, também não está enxergando nada.  Se for um ladrão, é um 

ladrão sem lanterna.  Se for um bicho, a não ser que tenha visão noturna, 

também não está enxergando. 

Mas aí você pensa: se não vê onde anda, o outro, a coisa arfante, deve 

esta tateando no escuro.  Você tem a terrível premonição de uma mão fria 

ou uma garra pegajosa agarrando o seu braço.  Melhor acender a luz.  

Mas aí você perde sua vantagem. É visto.  Se expõe.  E outra coisa: você 

não tem certeza que quer ver o que está respirando na escuridão.  E se 

for um monstro, um grande réptil escamado?  E se for a morte que veio 

buscar você?  E se for a retribuição esperada para todos os seus 

pecados, na forma de um arcanjo arquejante? 

A escuridão lhe protegerá.  Seja o que for que respira na escuridão, não 

conhece o seu quarto tão bem quanto você.  Você pode deslizar para fora 

da cama e ir, pé ante pé, cauteloso, até o banheiro, se trancar no 

banheiro e...  E o quê?  O celular.  Levar o celular para o banheiro e pedir 

ajuda.  O celular está sobre a sua mesa de cabeceira.  Você pode pegar o 

celular, se deslocar em silêncio até o banheiro, fechar a porta e chamar a 

polícia.  Mas se encontrar o monstro no meio do caminho?  O som da 

respiração está vindo da sua direita, logo a sua esquerda está, em tese, 

desimpedida.  Mas se você esbarrar num corpo quente a caminho do 

banheiro, aí sim gritará de terror e provavelmente desmaiará. 

Calma, pensa você.  Muita calma.  Está bem, você está pagando pelos 

seus pecados.  Merece uma alucinação como esta, para aprender.  Na 

noite anterior bebeu demais, nem sabe como chegou em casa.  A única 

                                                           
5 Crônica publicada na edição do dia 28 de abril de 2013 do jornal O Estado de S. Paulo. Cor: azul. Categoria: 
cenas do cotidiano. 
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coisa a fazer agora é voltar a dormir.  De manhã, tudo se esclarecerá.  Foi 

um pesadelo, um delírio de culpa, um revide da consciência.  Nada disto 

está realmente acontecendo. 

E então você se lembra.  Na noite anterior, trouxe alguém para dormir 

com você.  Quem está respirando ao seu lado é...  Quem mesmo?  Só há 

uma maneira de descobrir quem você, bêbado, trouxe para a sua cama: 

acender a lâmpada de cabeceira.  Mas de novo você hesita.  Não tem 

certeza que quer ver quem dormiu ao seu lado.  O que a luz acesa 

revelará a seu respeito?  Você prefere não saber.  Pelo menos até o 

amanhecer, a escuridão lhe protegerá. 

 

A chave para o humor nessa crônica de Veríssimo está no modo divertido que 

o autor expressa o medo da personagem. Há um encadeamento de hipóteses 

tecidas pelo próprio enunciador que constrói uma espécie de monólogo. A 

comicidade surge das inúmeras suposições levantadas pelo autor para descobrir o 

que há em seu quarto durante a noite.  A aflição expressa na crônica provoca o riso, 

pois faz com que a personagem chegue a fazer cogitações muitas vezes infantis. Há 

várias marcas no texto que sinalizam isso. A mais emblemática é quando se cogita 

que os barulhos ouvidos no quarto venham  de um monstro – típica hipótese de uma 

criança. 

Apreende-se também o humor muito em razão da identidade estabelecida 

pela leitura, grande parte porque a crônica aborda uma "cena do cotidiano", uma 

experiência muito provavelmente já vivida pelo leitor - a trivialidade é determinante 

para existência da "empatia" entre leitor e autor no texto.  

Colabora para isso também o modo pelo qual a crônica foi escrita.  Apesar da 

aparência de monólogo, o autor usa no texto o pronome pessoal “você”, ajudando o 

leitor a se colocar na situação descrita pelo cronista. Esse efeito é provocado porque 

se trata de uma prática discursiva muito comum no dia a dia, quando o enunciador 

fala de si abarcando seu ouvinte também. Além do mais, é uma forma de chamar a 

atenção de quem lê. O pronome passa a exercer uma função de uma espécie de 

"vocativo não-intencional", pois a cada vez que é lido, o leitor volta a se concentrar 

ainda mais pela chance de estar acompanhando algo que possa mesmo dizer a seu 

respeito.  

O viés humorístico do texto ganha destaque à medida que o autor vai 
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fornecendo elementos suficientes que denunciam a personagem. Descobre-se que, 

de tanto beber no dia anterior, ele dormiu com uma pessoa de quem, naquele 

momento, não se lembra. A crônica pode, portanto, ser dividida em duas: antes de o 

personagem se lembrar da bebedeira, e o depois. Em ambos existem humor - por 

razões diferentes. Na primeira parte, pela infantilização da personagem ao levantar 

as hipóteses sobre o barulho no quarto. Aqui, "mostro" remete ao sentido 

estritamente denotativo da palavra - ao "grande réptil escamado". E na segunda, 

pelo medo mudar de figura. O monstro agora era esse alguém desconhecido de 

quem ele apenas não lembrava ter trazido para dormir consigo. "Monstro", nesse 

contexto, adquire então o sentido conotativo. Essa mudança de "monstros" na 

concepção da personagem ao longo da crônica também desencadeia o riso.  
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4.1.6 “OLHA A BOLA”6 

 

Você está caminhando pela rua e vê uma bola de futebol vir quicando na 

sua direção.  Uma bola de tamanho regulamentar que escapou de uma 

pelada de calçada improvisada por um grupo de garotos.  Você ouve um 

dos garotos gritar: 

- Olha a bola, tio! 

Você, como faria qualquer brasileiro, prepara-se para chutar a bola e 

devolvê-la à pelada.  Chuta - e erra.  Em vez de voltar para onde veio a 

bola vai na direção oposta, impulsionada pelo seu pé.  Você ouve a 

mesma voz gritar: 

- Aí, hein tio?  Show de bola. 

E outras vozes gritarem: 

- Põe o pé na forma! 

- Ó ruindade! 

- Perna-de-pau! 

Para um brasileiro, não existe vergonha maior do que errar em bola.  

Todos nós temos a mínima obrigação congênita de saber dominar uma 

bola.  Ainda mais uma bola fácil, que vem quicando.  Você precisa 

escolher o que fazer para disfarçar seu vexame.  Pode apelar para: 

1) Fingimento.  Continuar caminhando, mas mancando.  Será que os 

desalmados não viram que você é ruim de uma perna, o que explica seu 

chute torto?  Você fez o que era possível, e com sacrifício.  Eles que 

fiquem com seu remorso por terem caçoado de você. 

2) Congraçamento e simpatia.  Abanar para os garotos, abrir os braços, 

dar risada e reconhecer que você é ruim mesmo, fazer o quê?  Você pode 

ser um perna-de-pau, mas pô, é um cara legal. 

3) Explicações.  Contar para os garotos que você está passando por uma 

fase difícil, problemas em casa, preocupação com dinheiro...  Por isso 

errou em bola.  Estava distraído, quem pode chutar uma bola direito com 

tanta coisa na cabeça?  Se eles quiserem você pode mostrar uma foto 

sua no time de futebol da escola, uniforme completo, lateral direito, prova 

                                                           
6 Crônica publicada na edição do dia 16 de junho de 2013 do jornal O Estado de S. Paulo. Cor: azul. Categoria: 
cenas do cotidiano. 
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de que é bom de bola, que não pode ser julgado por um único lance 

fortuito com a cabeça cheia de problemas, e que merece outra chance. 

4) Intimidação.  Enfrentar os garotos.  Exigir respeito.  Ameaçar fazer 

queixa às autoridades.  Onde se viu ocupar uma calçada com uma pelada 

daquele jeito?  Você chutou a bola para o lado errado não por ruindade 

mas de propósito, para acabar com aquele abuso.  Será possível que os 

garotos não veem que estão atrapalhando o trânsito das pessoas, 

inclusive deficientes físicos como você?  E sair mancando. 

 

As tentativas de a personagem tentar disfarçar sua falta de vocação para o 

futebol são os ingredientes humorísticos desse texto. Não apenas esses elementos 

propriamente ditos, mas em como eles foram empregados na estrutura da crônica, 

montando situações capazes de provocar o riso.  

Partindo da premissa de que todo o brasileiro é bom no futebol, a crônica 

brinca com a ideia da preocupação da personagem em manter o estereótipo mesmo 

que lhe falte as habilidades necessárias para isso. Esse trecho serve de reforço: 

“Para um brasileiro, não existe vergonha maior do que errar em bola.  Todos nós 

temos a mínima obrigação congênita de saber dominar uma bola”. Ninguém tem 

essa obrigação na verdade. E é dessa ruptura com o estereótipo que surge então o 

humor. " Você ri de alguém que caiu na calçada. Você dá risada, porque é uma 

quebra de uma coisa que estava linear e de repente quebrou. Quebras são 

engraçadas", diz a atriz Mariana Armellini, no documentário "O Riso dos Outros".  

Mesmo quem seja bom de bola consegue se identificar com a crônica de 

Veríssimo - é desnecessário falar dos que não são. Isto se dá também graças ao 

uso do pronome pessoal "você", feito por Veríssimo nesse texto. Assim como na 

crônica analisada anteriormente, a opção por esse pronome faz com que o leitor se 

sinta chamado, criando uma relação mais próxima com o autor.  

A aceitação da antipatia pelo esporte é a chave que permite ao leitor extrair a 

graça da crônica, porque só por meio dela é possível a autocrítica, a chacota com os 

próprios defeitos – recursos bastante comuns nos discursos humorísticos. O 

personagem faz piada consigo mesmo, uma crítica bem-humorada de si sobre como 

é a sua experiência em estar fora do filão social dos atletas. “A vítima pode ser a 

lógica, por exemplo. Humor ele é contra, mas ele pode ser contra a morte, pode ser 
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contra mim. Eu posso ser a vítima”, diz o cronista Antonio Prata, no mesmo 

documentário. 

Só depois de admitir ser ruim com a bola nos pés, o personagem procura dar 

alternativas para que o grupo marginalizado pela máxima futebolística não seja 

tripudiado. Elas aparecem na crônica em forma de “mini-ficções”, sublinhando mais 

uma vez que, embora esteja agrupada na categoria “cenas do cotidiano”, também 

poderia estar no grupo “contos”, por conter breves digressões ficcionais dos 

enunciados, como em outros 10 textos dos 153 escritos por ele entre os anos de 

2011 e 2014.  

As recomendações de Veríssimo aos pernas de pau carrega a maior dose do 

humor do texto. Vão da resignação à demagogia, numa improvável lista de 

conselhos que fará até os craques de bola se esbaldarem. 
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4.1.7 “UUUUUUUU”7 

 

- Vovó, você se lembra da sua primeira vez? 

- Primeira vez o que, minha filha? 

- Que fez sexo. 

- Uuuuuuuu... 

- Faz tanto tempo assim? 

- Espera que eu ainda não terminei.  Uuuuuuuuuu... 

- Foi com quem? 

- Um cadete.  Ele ia ser mandado para o front no dia seguinte e disse que 

queria levar com ele a lembrança da nossa última noite juntos.  Não pude 

recusar.  Dali a duas semanas recebi a notícia de que ele tinha morrido. 

- Que front era esse, vovó? 

- O front.  Da guerra.  Não me lembro qual delas.  Fiquei chocada com a 

notícia e me internei num convento, onde fiquei pelo resto da vida. 

- Vovó, você viveu num convento? 

- Não vivi?  Espera um pouquinho.  Acho que estou misturando as coisas.  

Isso foi um romance que eu li. Ó cabeça. 

- Então, quem foi o primeiro? 

- O primeiro o quê? 

- Com quem você fez sexo, vovó. 

- Uuuuuuuuu...  Deixa ver.  Como era o nome dele...  Gilbert qualquer 

coisa.  Gilbert Roland! 

- Acho que esse era um ator. 

- Não, não, não.  Era nosso vizinho.  Nos encontrávamos no fundo do 

quintal, sob a goiabeira.  Até hoje não posso sentir cheiro de goiaba que 

me lembro do Gilbert Roland.  Foi o primeiro e o único.  Nunca mais amei 

ninguém. 

- Vovó.  Você casou com o vovô.  Teve cinco filhos com o vovô.  Você 

amava o vovô. 

- Tudo fingimento. 

- E há quanto tempo você não faz sexo? 

                                                           
7 Crônica publicada na edição do dia 1 de dezembro de 2013 do jornal O Estado de S. Paulo. Cor: azul. 
Categoria: cenas do cotidiano.  
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- Uuuuuuuuuuu... 

- Com quem foi a última vez? 

- Eu já era viúva.  Um dia bateram na porta.  Era o Juan Carlos da 

Espanha.  Na época ele ainda era príncipe.  Tinha errado de porta, estava 

procurando não sei quem.  Mandei entrar e começamos a conversar.  

Assuntos gerais.  Ele pediu para ver o meu quarto...  E aconteceu.  Nunca 

mais nos vimos.  Mas ele não deixa de me escrever. 

- Vovó, você tem cartas do rei Juan Carlos da Espanha? 

- Estão por aí, em algum lugar. 

- E são cartas amorosas? 

        - Uuuuuuuuuuuu... 

 

Alguns gatilhos provocam o humor nesta crônica de Veríssimo. Um - talvez o 

principal - é o constrangimento gerado pela curiosidade voraz de um neto num 

diálogo com sua avó. A vontade irrefreável de saber como alguém perdeu a 

virgindade opera aqui num contexto absolutamente improvável. O leitor ri ao se 

situar diante de diálogo sobre sexo envolvendo uma neta e sua avó, circunstância 

cuja bizarrice desencadeia o humor. O constrangimento torna-se engraçado pela 

excentricidade, pela improbabilidade da cena.  

Outro ingrediente cômico na crônica são as respostas da avó, cuja sanidade 

mental é posta em cheque pelo leitor. Mas independentemente disso, não deixam de 

garantir o humor no texto. Ela diz, por exemplo, ter perdido a virgindade com um 

cadete, cuja história, na realidade, estava contada num romance. Ainda afirmou ter 

mantido um pequeno romance com o rei Juan Carlos da Espanha, depois de ter 

perdido o marido, com quem teve 5 filhos e quem, segundo a avó, fingiu ter amado.  

O humor reside na cumplicidade entre ela e a neta, num diálogo repleto de 

confirmações enfáticas que se desenrola com naturalidade, apesar das suspeitas 

sobre o discurso de uma das personagens.  

Existe ainda mais um ponto que constitui o eixo humorístico dessa crônica: a 

própria estrutura do texto. A forma de conversa, com travessões, dão da dinâmica 

necessária para que o leitor extraia dela a comicidade pretendida pelo autor. O 

“uuuuuu” também é pronunciado pela avó. A imitação desse som provoca a 

incerteza, afinal, sobre se aquilo que ela está dizendo é verdade. Há um jogo de 

esconder as verdades que provoca o riso e também instiga a imaginação do leitor.  
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Um elemento do texto que também desempenha uma função importante no 

aspecto humorístico é a expressão "uhhhh", empregada à exaustão tanto nas 

situações mais verossíveis contadas pela avó, quanto nas mais absurdas. 

Justamente por ser usada em ambas as situações,  esse elemento discursivo acaba 

funcionando como mais um gatilho, além de atribuir coloquialidade à crônica. Por 

versar sobre um assunto do dia a dia, esse texto foi classificado como "cenas do 

cotidiano", assim como outros 34 escritos por Veríssimo entre 2011 e 2014. 
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4.1.8 “COÇA-COÇA”8 

Ele: - Me coça atrás? 

Ela: - Aqui? 

- Um pouco mais pra direita. 

- Aqui? 

- Para a direita.  Para a direita! 

- Calma.  Aqui? 

- Aí, aí.  Um pouco mais pra cima. 

- Assim? 

- Aí! 

- Pronto. 

- Agora um centímetro pra baixo. 

- Você acha que eu não tenho mais o que fazer? 

- Benzinho, só mais um pouquinho. 

- Tá bom...  Assim? 

- Pra cima! 

- Não precisa gritar. 

- Eu não estou gritando. É que você...Aí.  Bem aí.  Agora coça. 

- Assim? 

- Aaahn...  Sim, sim...Maravilha... 

- Chegou? 

- Não.  Mais um pouquinho. 

- Chegou. 

- Não para.  Você não sabe que este é o momento de maior intimidade de 

um casal?  Mais do que o sexo, mais do que tudo?  A fêmea coçando as 

costas do macho.  Não é bonito isso? 

- E o macho coçando as costas da fêmea? 

- Também é bonito.  Menos comum, mas bonito.  Não para!  E tem sido 

assim desde sempre.  Desde a pré-história.  Nós ainda éramos macacos 

e um coçava as costas do outro.  As fêmeas catavam piolhos no pelo dos 

machos - e comiam os piolhos!  Não é lindo?  Comiam os piolhos.  Isso é 

que é amor.  E você ainda se queixa porque eu só peço para você me 

                                                           
8 Crônica publicada na edição do dia 9 de março de 2014 do jornal O Estado de S. Paulo. Cor: vermelho. 
Categoria: cenas do cotidiano.  
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coçar as costas.  Não estou pedindo que cate piolhos.  Coçar as costas 

do parceiro ou da parceira foi o primeiro gesto de solidariedade e empatia 

do mundo.  A civilização partiu daí.  Mais pra cima um pouquinho.  Aí, 

aí!  Deus não criou Eva para que Adão tivesse companhia no jantar e os 

dois eventualmente procriassem.  Deus criou Eva para coçar as costas de 

Adão. 

- Chega. 

- Só mais um pouquinho.  A estabilidade de um casamento pode 

depender da disposição da mulher para coçar as costas do marido.  Para 

catar os seus piolhos, metaforicamente falando. 

- Vem com essa... 

- Você não acredita?  Sei de homens que recorrem a amantes para coçar 

suas costas.  Tem sexo com a mulher mas procuram uma intimidade 

maior com amantes que cocem as suas costas.  Na prospecção de 

possíveis amantes, o que mais conta para o homem não é a beleza do 

rosto ou das formas, é o comprimento das unhas.  Sabia?  Não para!  A 

recusa da mulher a coçar as costas do marido é motivo para divórcio em 

qualquer tribo ou sociedade avançada do pla...  Mais para a direita! 

- Sabe de uma coisa?  Vá arranjar outra para coçar as suas costas.  Pode 

arranjar.  Só não traga para dentro de casa. 

- Benzinho... 

- Pra mim, chegou! 

 

O humor se desdobra neste texto a partir da forma como o cronista escolhe 

abrir o diálogo. A frase “Me coça atrás”, ao ser lançada a um leitor ainda fora do 

contexto da história, sugere inúmeras interpretações, sobretudo as que despertarão 

o riso. A leitura mantém a linha humorística mesmo depois que o leitor se situa em 

cena. Veríssimo retrata com precisão o teor de um bate-papo com alguém clamando 

por uma coçada nas costas, que orienta às cegas uma outra pessoa ao local que 

esteja provocando o desconforto.  

A opção pelo texto em forma de diálogo, encadeado por expressões muito 

comuns ao momento referido pelo autor na crônica gera identificação de quem leia. 

O simples fato de o texto versar sobre a rotina - e por, isso, foi classificado como  

"cenas do cotidiano" dentro da classificação proposta pela dissertação - também 
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ajuda a criar essa empatia com o leitor: são experiências do dia a dia compartilhadas 

entre a maior parte das pessoas.  E dessa empatia nasce o riso, pois desperta em 

quem lê a ideia de que, realmente, as coisas são exatamente do jeito como o 

cronista está relatando: triviais, se vistas por outro ângulo, engraçadas. É um humor 

oculto que pode ser descoberto se houver uma mudança de perspectiva.  

Há ainda pontos de tensão na crônica. Enquanto a mulher alivia coceira do 

marido, ele, em uma longa explicação antropológica sobre a coceira, faz uma série 

de afirmações machistas. Veja alguns exemplos: “As fêmeas catavam piolhos no 

pelo dos machos - e comiam os piolhos!  Não é lindo?  Comiam os piolhos.  Isso é 

que é amor”, “Deus criou Eva para coçar as costas de Adão”, “A recusa da mulher a 

coçar as costas do marido é motivo para divórcio em qualquer tribo ou sociedade 

avançada”. A presença do tema “machismo” na crônica permitiria classificá-la 

também na categoria “reflexão”.  

Não há humor na simples verificação do machismo na sociedade atual. Mas o 

autor conduz o texto de uma forma que produza humor fazendo crítica ao tema. Ele 

prepara o terreno para um desfecho à moda Nelson Rodrigues: com um humor 

cáustico.  “O humor depende da ausência de compaixão. É você conseguir olhar a 

tragédia sem se compadecer”, analisa Antonio Prata, em participação no 

documentário “O Riso dos Outros”.   

O efeito humorístico emerge no revide dado pela mulher, que abandona o 

marido usando fundamentos dados por ele mesmo ao se revelar sexista. “O humor 

também tem a capacidade de quebrar com certos preconceitos. Ou de ridicularizar 

certos preconceitos.  O humor precisa de uma vítima. Você precisa bater em alguém 

para fazer humor”, afirma o cartunista André Dahmer, também no documentário “O 

Riso dos Outros”. Nesse caso, ninguém melhor que um homem machista para ser 

ridicularizado pelo humor.   
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4.1.9 “SEXO E BIOLOGIA”9 

 

Os americanos (quem mais?) estão fazendo um estudo sobre a química e 

a biologia do amor e do sexo.  O colunista David Brooks, que escreve no 

New York Times, destacou alguns resultados surpreendentes da 

pesquisa.  Descobriram, por exemplo, que quando se torna pai o homem 

perde um pouco do seu impulso sexual.  Não é a mãe que alega as 

consequências do parto ou as obrigações com o recém-nascido para não 

querer sexo - é o pai.  O fenômeno teria alguma coisa a ver com o efeito 

do cheiro do bebê no homem, e seria a maneira que a Natureza 

encontrou de frear sua libido até que a mulher estivesse 

restabelecida.  Outra: quando está ovulando, a mulher se sente 

sexualmente atraída por homens fortes e rudes.  Quando não está 

ovulando prefere homens agradáveis e sensíveis.  O que seria outra sábia 

intervenção da Natureza, para assegurar a produção de crianças 

preparadas para os duros embates da vida, mais caçadores e provedores 

do que poetas.  Outra: quando um homem está olhando a fotografia de 

uma mulher nua, ou qualquer imagem de mulher nua, seu sistema de 

alarme - reação a ruídos inesperados ou a outros sinais de perigo - 

diminui.  Ou seja, o homem nunca está mais vulnerável do que segurando 

uma revista Playboy com uma mão só.  Não se sabe o que a Natureza 

quis dizer com isto. 

*** 

Ilustrações: 

- Bem, acho que já dá. 

- O quê? 

- Sexo. 

- Agora? 

-Você não quer? 

- Querer eu quero, mas... 

- Mas o quê? 

- Não sei se vou conseguir. 

                                                           
9 Crônica publicada na edição do dia 23 de março de 2014 do jornal O Estado de S. Paulo. Cor: vermelho. 
Categoria: evento.  
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- Você andou cheirando o bebê de novo! 

*** 

- Carlão... 

- Ahn? 

-Vamos precisar de você. 

- Ah é? 

- Larga esses halteres e me escuta. 

- Quié? 

- A Samira está ovulando. 

- A Samira está botando ovo?! 

- Não.  Ovulando.  Está no seu período fértil.  E está a fim de você. 

- De mim?  Pra quê? 

- Pra fazer amor com ela. 

- Fazer amor? 

- Sexo.  Nheque-nheque 

- Nheque-nheque? 

- Só para inseminá-la.  Depois ela volta pra mim.  Vamos lá, Carlão.  Ela 

está te esperando. 

- Mas eu preciso tomar um banho! 

- Não.  Ela quer você suado assim mesmo. 

- E o que você ganha com isso? 

- Eu?  Um filho do seu tamanho para me cuidar na velhice.  Vamos lá que 

a ovulação não pode esperar. 

*** 

- José Vitor!  O que você está fazendo com essa revista?! 

- Pô, Marion.  Você entra assim sem ...  Quase me mata do coração! 

- Eu fiz barulho.  Você é que não ouviu.  Estava aí se, se...  Francamente, 

Zé Vitor.  Como um adolescente! 

- Marion... É a Nanda Costa, Marion! 

 

 Veríssimo foi capaz de extrair humor da ciência nessa crônica. Transformou o 

discurso científico contido nos comentários de um colunista do New York Times em 

rotina, montando cenas nas quais conseguiu explorar outras nuances do mesmo 

assunto abordado pelo autor americano.  
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 O humor foi uma delas. Seria praticamente impossível provocar o efeito do 

riso lendo resultados de uma pesquisa – mesmo as que versem sobre sexo. A 

aplicação prática das descobertas evidenciou um lado que o discurso científico omite 

com seu verniz acadêmico. O melhor exemplo transcrito na crônica de Veríssimo é o 

da revista de mulheres nuas.   

 Pelo discurso científico, o leitor tem acesso somente a comprovações, 

as estatísticas, a descobertas em si. Nesse caso, a de que o funcionamento do 

“sistema de alarme” de um homem que está olhando fotos de mulher pelada diminui. 

Não há espaços para digressões sobre o tema. Elas são resgatadas da cabeça do 

leitor quando Veríssimo cria cenas que expressem o verdadeiro sentido de uma 

descoberta científica, às vezes distante do público em razão do próprio discurso. É 

desconstrução de um discurso para a construção de um outro recheado de 

mecanismos cujo efeito é o riso.  

As situações criadas pelo autor também causam humor. Para cada ponto 

levantado pela ciência, Veríssimo monta registros da vida real, elevados em alguns 

momentos ao exagero, que retratam exatamente o que diz o texto acadêmico. O 

autor reconta à sua maneira a relação entre o cheiro do bebê e o apetite sexual; a 

relação entre ovulação e a libido; e fala também sobre o "sistema de alarme", 

usando como exemplo um rapaz que se masturba vendo uma revista pornô.  A 

ineficiência do alarme dos homens nada mais é, para Veríssimo, a dificuldade do 

sigilo enfrentado por aqueles que usam revistas pornográficas para se masturbar, 

por exemplo.  

Todos esses comentários do autor se baseiam numa pesquisa mencionada 

pelo New York Times na mesma semana. Logo, temos uma mistura de elementos 

que estão comprometidos com o discurso da ciência, com a racionalidade. 

Justaposto a este discurso, surgem as situações de humor, que reinterpretam cada 

um dos fatos científicos, provocando o riso pela justaposição dos dados científicos e 

as cenas inusitadas, criadas pelo autor. Por se pautar em episódios 

contemporâneos, a crônica foi classificada como “evento”.  Além disso, como 

Veríssimo criou microficções para exemplificar os dados da pesquisa, é possível que 

a crônica seja enquadrada também no grupo "contos".  
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4.1.10 “DAMAS”10 

Ela perguntou: 

- Você não vai me comer? 

Ele se inclinou para estudar o tabuleiro de damas à sua frente. 

- Onde? 

- Aqui - mostrou ela. 

- Mas eu posso comer para trás? 

- Depois de comer uma para a frente, pode comer para trás. É assim: para 

a frente e para trás, para a frente e para trás. 

- Você parece que está descrevendo... 

- O ato sexual? 

- Não, o movimento dos laterais no futebol.  Eles devem saber marcar 

atrás, mas avançar como alas.  Para a frente e para trás, para a frente e 

para trás. 

- Para você, tudo é futebol. 

- É este clima da Copa.  Não dá para pensar em outra coisa. 

- Até jogando damas?  Se ao menos fosse xadrez... 

- Damas é um jogo injustiçado.  Dizem que é o xadrez dos burros.  Mas 

sabe de uma coisa?  Não conheço nenhum jogador de xadrez que jogue 

damas.  Não é que o jogador de xadrez pense que damas não está à 

altura do seu poder mental, que seja simples demais. 

É que a simplicidade de damas o apavora.  Minha tese é esta: jogador de 

xadrez tem pânico de damas.  Damas é o xadrez sem a pretensão e sem 

a metafísica.  Jogador de xadrez não saberia o que fazer com tanta 

simplicidade.  Tome o futebol, por exemplo... 

- Eu sabia... 

- Qual é o segredo do sucesso do Felipão? É que ele é um jogador de 

damas.  Não é um estrategista.  Não tem esquemas brilhantes nem 

manobras com nomes de gênios russos.  Em suma, não é um jogador de 

xadrez. É um simples jogador de damas no melhor sentido.  E por isso vai 

ganhar esta Copa. 

- E afinal, você vai ou não vai me comer? 

                                                           
10 Crônica publicada na edição do dia 8 de junho de 2014 do jornal O Estado de S. Paulo. Cor: vermelho. 
Categoria: evento.  
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- Vamlá, como diria o Felipão. 

 Qualquer texto sobre Copa do Mundo dificilmente começaria como essa 

crônica. Suas insinuações sumárias remetem a contextos que provavelmente não 

estariam estampados no jornal, em qualquer editoria que fosse. Tais interpretações 

caem por terra logo na terceira linha, quando o enunciador situa o leitor no contexto 

de um jogo de damas. “Comer”, portanto, ganha outros significados, diferentes 

daqueles cogitados no início da leitura, apesar de, no meio da crônica, ser usado no 

sentido sexual da palavra. Havendo quebras, sempre haverá humor.   

 Foi pelo humor que Veríssimo fez as costuras até chegar ao seu destino 

pretendido, prova de que os princípios basilares dessa pesquisa estão mais do que 

validados: o humor é um dos meios possíveis para a construção da narrativa do 

presente. Causa o riso a sequência de rupturas da linha de raciocínio da crônica, 

provocadas até que o leitor desemboque na temática central – o futebol. Fica 

evidente que, mesmo depois de o autor revelar que está jogando damas, ele ainda 

mantém as conotações sexuais por meio das quais se introduz o assunto principal 

da crônica. “- Você parece que está descrevendo.../- O ato sexual?/ - Não, o 

movimento dos laterais no futebol.  Eles devem saber marcar atrás, mas avançar 

como alas.  Para a frente e para trás, para a frente e para trás./ - Para você, tudo é 

futebol.” 

 A deixa dada pela personagem insere o leitor num dos assuntos mais fortes 

dá época em que o texto foi escrito, entrelaçado a uma crítica também recorrente 

sobre a apatia do futebol desempenhado pelos times dirigidos por Felipão. “É que 

ele é um jogador de damas”, diz o personagem ao fundamentar que o técnico 

trabalha com a mesma simplicidade encontrada no jogo de tabuleiro.  

 Essa crônica poderia, portanto, ser enquadrada em duas categorias criadas 

para essa dissertação: em “evento”, por se pautar num tema contemporâneo 

amplamente noticiado pela imprensa à época – a Copa do Mundo – e também em 

“reflexão”, por sugerir ao leitor uma crítica ao trabalho do técnico da seleção 

brasileira. O entendimento, no entanto, foi de que as primeiras características eram 

predominantes e, por isso, o texto foi classificado como “evento”.  

 O ciclo do texto se fecha justamente sob a perspectiva humorística, pois 

resgata a pergunta do início da crônica: a pergunta se vai "comer", ou não. Depois 

de uma digressão sobre sexo e futebol, a discussão volta a ser o sentido da palavra 

"comer" sugerida pela personagem. Não fica claro, mais uma vez, se o emprego da 
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expressão no fim do texto tem conotação lúdica - de "comer" a peça do jogo - ou 

sexual. O retorno ao ponto de partida do texto tira o sorriso do leitor.  
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4.2 CRÔNICAS DE ANTONIO PRATA  

 

4.2.1.“O ENGANO”11 

É ASSOMBROSO que em pleno século 21, 135 anos depois de Graham 

Bell ter inventado o telefone, ainda haja pessoas incapazes de aceitar 

esta situação tão banal da vida cotidiana: o engano. Sem dúvida, o leitor 

sabe do que estou falando: no meio da tarde você atende a uma chamada 

e, do outro lado da linha, uma voz estranha pergunta: "Alô, Waldemar?". 

Seu nome não é Waldemar. Você não se casou com um Waldemar nem 

batizou assim qualquer um de seus filhos, de modo que só há uma 

explicação, simples e evidente: foi engano. Você engole o pequeno mau 

humor que escorre dos segundos perdidos, aceita a frustração de ter-se 

imaginado necessário ou querido em algum canto da cidade, no meio da 

tarde, quando, na verdade, era de um Waldemar que precisavam. Você 

diz, seco, mas não antipático: "Amigo, aqui não tem nenhum Waldemar: 

foi engano", e já está tirando o telefone da orelha, pronto a voltar a seus 

afazeres, quando a voz ressurge, indignada: "Como assim não tem 

nenhum Waldemar?". 

Como assim, "como assim?!"?! O que passa pela cabeça do cidadão? 

Que você é o Waldemar, mas está mudando a voz e fingindo ser outro só 

para não atendê-lo? Ou que você é um assaltante e invadiu a casa do 

Waldemar -que agora tenta gritar, amordaçado e amarrado a uma 

cadeira: "Mmmm! Mmmm!"?! 

Você respira fundo. Sabe que, se for arrancar os cabelos toda vez que 

lida com seres estranhos, numa cidade como São Paulo, muito rápido 

estará igual ao Kojak. Diz apenas, paciente e didático: "Olha, amigo, eu 

não me chamo Waldemar, não mora nenhum Waldemar nesta casa, foi 

en-ga-no, entendeu?". 

Não, ele não entendeu. Estamos lidando com um maníaco, um homem 

cuja disfunção neurológica impede de compreender os desvios dos 

polegares, dos satélites, das linhas telefônicas. Inconsolável, ele se 

debate: "Mas não pode ser! Me deram esse número! Disseram que era do 
                                                           
11 Crônica publicada na edição do dia 22 de junho de 2011 do jornal Folha de S.Paulo. Cor: amarelo. Categoria: 
cenas do cotidiano.  
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Waldemar!". Zen, você insiste: "Amigo, te deram o número errado, ou 

você teclou errado, sei lá, é muito comum, foi ENGANO!". 

Seguem-se alguns promissores segundos de silêncio. Você acha que ele 

enfim se convenceu, que desligará o telefone e dirá à mulher "Aurélia, 

você não sabe que coisa assombrosa! Liguei pro Waldemar e atendeu 

outro homem!", mas a voz reaparece, acusatória: "Então, qual é o seu 

número?!". 

Aí já é demais. Seu número, você não dirá. Não sabe o sujeito que a 

Constituição brasileira garante a presunção da inocência? Não sabe que, 

de acordo com a velha máxima latina, in dubio pro reu, cabe à acusação 

provar que você é -ou esconde- o Waldemar e não a você provar que não 

o é -ou não o esconde? 

Catando no fundo da alma a última migalha de generosidade, você 

pergunta: "Que número você ligou?". Ele diz o número. Evidentemente, 

não é o seu. Você mostra para ele o equívoco, "olha aqui, o meu é cinco 

oito, não três oito, tá vendo?". Pasmo e contrariado, ele finalmente aceita 

a situação, despede-se rispidamente e desliga. 

Você pode então -Jesus seja louvado!- voltar a seus afazeres, a saber: 

dar mais um aperto na corda que amarra o Waldemar e continuar o 

arrombamento do cofre, onde encontram-se os dólares e as joias da 

Gertrudes. 

 

 Num primeiro momento, a identificação do leitor com a circunstância relatada 

na crônica é um o principal fator que despertar o riso. Ligações feitas por engano 

são corriqueiras, comuns ao cotidiano de muitas pessoas que lê o texto, motivo pelo 

qual a crônica foi inserida no grupo "cenas do cotidiano" dentro da classificação 

adotada por essa pesquisa.  

 Prata conduz a crônica por essa linha quase até o fim, induzindo o leitor a 

pensar que se trata apenas de um desabafo de alguém que recebeu uma ligação 

por engano. Isso foi feito em forma de texto corrido, usando com frequência o 

pronome "você" para chamar a atenção do leitor. Quem lê participa da crônica a 

convite do cronista. “Sem dúvida, o leitor sabe do que estou falando: no meio da 

tarde você atende a uma chamada e, do outro lado da linha, uma voz estranha 

pergunta: ‘Alô, Waldemar?’”. É um recurso discursivo que entrosa quem esteja lendo 
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na cena, de modo que o leitor acabe se enxergando na figura do cronista. A forma 

como a irritação de Prata é descrita, por exemplo, estende esse sentimento a todos 

os leitores, que se veem refletidos na figura do autor.  

 Outro mecanismo de linguagem pelo qual o leitor passa a se identificar com o 

cronista é o uso de algumas referências no texto conhecidas pelas pessoas. Nessa 

crônica, Prata cita o nome de um detetive que protagonizava uma série de TV nos 

anos 70: Kojak. Evidentemente, nem todos os leitores sabem quem é o personagem, 

em especial os mais jovens. Mas uma parte deles - quem é mais velho - vai se 

recordar e se identificar com a lembrança feita pelo autor. Também consiste em uma 

maneira de estabelecer a empatia com quem esteja lendo.  

 O leitor vai sendo induzido, então, a acreditar que o personagem está falando 

a verdade, ficando tão irritado que começa a fazer algumas suposições absurdas: “O 

que passa pela cabeça do cidadão? Que você é um assaltante e invadiu a casa do 

Waldemar -que agora tenta gritar, amordaçado e amarrado a uma cadeira: ‘Mmmm! 

Mmmm!’?!”. O que parece improvável nesse trecho será o que vai agregar mais 

humor ainda ao texto. Ninguém imagina, naquela altura da crônica, que Waldemar 

esteja, efetivamente, amarrado numa cadeira, em meio a um assalto. Pelo contexto 

pintado até ali, pensa-se que a intenção maior da crônica fosse reproduzir as 

reações de quem recebia um telefonema por engano. O que, ao cabo, não se 

concretiza: Waldemar estava mesmo amarrado, enquanto tinha sua casa saqueada. 

Expectativas são quebradas, gerando como consequência o riso.  
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4.2.2 “DO PUM” 12 

Passei segunda-feira escrevendo a crônica que deveria ocupar este 

espaço. Era seriíssima, sobre a morte, tinha arroubos de lirismo e 

aspirava mesmo a alguma profundidade. Após terminá-la, resolvi 

perambular pela internet, para dar uma espairecida. Qual não foi meu 

assombro ao ler, na página do UOL, a seguinte manchete: "'Pum' foi 

lamentável, mas não fez Fla perder, afirma Luxemburgo".  

Minha primeira reação, após o susto, foi a descrença. Não entendo muito 

de futebol. Talvez "pum" fossem as iniciais de uma regra -"Pontos 

Unificados da Média"?-, que prejudicara o Flamengo, na tabela. Quem 

sabe, "Pum" seria uma torcida organizada -"Palmeirenses Universitários 

de Mucuri"?-, acusada de atirar pedras no ônibus rubro-negro, a caminho 

de tal partida. Cheguei a pensar que "pum", sempre entre aspas, na 

matéria, pudesse ser uma jogada nova, importada da Inglaterra, espécie 

de paradinha, proibida pela FIFA. Imaginei o atacante do time adversário 

praticando um "pum" desleal e marcando o gol da vitória.  

Ao clicar na manchete, contudo, descobri que pum era pum mesmo - e 

meu coração bateu forte, como o de uma criança ouvindo pela primeira 

vez um palavrão sair da boca de um adulto.  

A matéria começava assim: "O técnico Vanderlei Luxemburgo negou que 

o "pum" que um jogador (ainda não identificado) soltou durante sua 

preleção tenha sido um dos causadores da derrota por 3 a 1 para o Bahia, 

no último domingo". Ainda segundo o texto, Luxa teria ficado possesso 

com o riso desencadeado pelo traque e abandonado o vestiário. No dia 

seguinte, o Flamengo perdeu o jogo.  

Queria parabenizar o UOL pelo pioneirismo. Salvo engano, é a primeira 

vez que um pum vira manchete, e eis aí um fato da maior importância. 

Afinal, se a flatulência causou tal estrago numa preleção, que 

desconfortos, desentendimentos e tragédias não terá acarretado, ao 

longo da história?  

Imaginem um pum no plenário da ONU. Nas prévias eleitorais. Em 

negociações entre patrões e empregados. Terá o pum sido utilizado em 

                                                           
12 Crônica publicada na edição do dia 7 de setembro de 2011 do jornal Folha de S.Paulo. Cor: amarelo. 
Categoria: cenas do cotidiano. 
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interrogatórios? Haverá a CIA criado a simulação de pum, assim como 

inventou a terrível simulação de afogamento? Sem falar no perigosíssimo 

pum medieval, época em que reinos sustentavam-se sobre casamentos 

arranjados e alimentos pútridos. 

Se nada sabemos sobre esses acontecimentos é porque, durante o 

século 20, a história esteve sequestrada pelo viés econômico. Nem a 

escola dos "Annales" -sem trocadilho, por favor-, com sua abertura 

metodológica, chegou a levar o pum a sério. E, no entanto, como provam 

a matéria do UOL e a experiência cotidiana, o homem não é governado 

somente por desejos materiais e conflitos políticos: move-se também por 

impulsos mais etéreos e -com trocadilho, por favor- intestinos. 

Podemos tentar fugir de nossa pequenez construindo foguetes, fazendo 

abdominais ou escrevendo crônicas sobre a morte, com arroubos de 

lirismo e profundas aspirações, mas no fim das contas -e era isso que eu 

queria dizer em meu texto anterior, quando fui interrompido pelo anônimo 

traque, assim como Luxemburgo, na preleção-, não somos mais do que 

uns risíveis primatas que nascem, crescem, morrem e, neste ínterim, 

soltam uns puns por aí. 

 

 Pum, embora um fenômeno absolutamente natural, não é um assunto 

explorado com a mesma naturalidade pela imprensa, ou mesmo pelas pessoas em 

suas conversas. É visto como um tema escatológico, às vezes tratado até como “um 

pequeno defeito de fabricação” do ser humano, que precisa, de alguma maneira, 

eliminar os resíduos produzidos no metabolismo. Antonio Prata faz humor ao romper 

essa barreira, falando sem tantos pudores de um assunto considerado delicado por 

muita gente.  

 Duas classificações caberiam a esse texto: “cenas do cotidiano”, pelo fato de 

aventar um assunto presente na rotina tanto de quem escreveu o texto, quanto de 

quem o leu; e “evento”, pois o autor revela que alterou os rumos da crônica 

influenciado por uma reportagem publicada na mesma época em que foi escrita. 

Falava justamente sobre “pum”: “'Pum' foi lamentável, mas não fez Fla perder, afirma 

Luxemburgo", estampava a manchete do UOL.   

 Ao longo da crônica, Prata discorre sobre os motivos de as pessoas evitarem 
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falar do assunto “pum”, postura reconhecida pelo leitor que geralmente se alinha a 

essa espécie de convenção universal. “Afinal, se a flatulência causou tal estrago 

numa preleção, que desconfortos, desentendimentos e tragédias não terá 

acarretado, ao longo da história?”, afirma o autor, convidando a sobrevoar com ele 

algumas situações mais importantes que um jogo de futebol nas quais os puns 

poderiam acontecer.  

 Cada exemplo é dado lembrando o leitor que as flatulências atingiram 

também autoridades da ONU, incomodaram reis, arruinaram a preleção do 

Flamengo daquele ano. Todo mundo solta pum, ainda que muitos digam o contrário 

- uma das razões com as quais o leitor se identifica no texto. A forma por meio da 

qual o autor conduz o texto também favorece para a existência do humor. Em 

algumas construções, Prata utiliza o mecanismo do trocadilho - que nada mais é do 

que um jogo de palavras que remete a "equívocos planejados", como nesse trecho: 

"Nem a escola dos 'Annales' -sem trocadilho, por favor-, com sua abertura 

metodológica, chegou a levar o pum a sério". A ideia era aproveitar a semelhança 

sonora da palavra "annales" com "ânus", termo que guarda alguma relação com o 

tema "pum".  

 Quem não admite soltar pum, segundo a crítica feita pelo autor, “tenta fugir da 

pequenez construindo foguetes, fazendo abdominais ou escrevendo crônicas sobre 

a morte, com arroubos de lirismo e profundas aspirações”. No fim das contas, o que 

Prata faz é colocar todos no mesmo barco. A única escapatória aqui é rir.    
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4.2.3 “PAPEL HIGIÊNICO ROSA” 13 

Semana passada, quando o explosivo conluio entre uma moqueca baiana 

e uma ressaca homérica me levou, às pressas, a buscar asilo no banheiro 

de um boteco, dei-me conta de uma discreta, porém fundamental, 

mudança na cenografia do cotidiano: o papel higiênico rosa não existe 

mais. Sem alarde, sem choro nem vela nem fita amarela, os purpúreos 

rolos, outrora onipresentes em pés sujos, postos de gasolina e outras 

desprivilegiadas privadas públicas deste Brasil, deixaram a vida para 

entrar na história. 

Diante de tal constatação, não pude evitar que um sorriso despontasse 

em meu rosto. Senti que o papel higiênico rosa era uma daquelas 

aberrações do século 20 felizmente extintas, como a palmatória, o CFC, 

os polichinelos nas aulas de educação física. Que pereça na vala comum 

do passado, pensei, e que de lá só saia em pesadelos, quando o 

inconsciente, com suas razões que a própria razão desconhece, vier 

esfregá-lo novamente em nossas fuças -ou em recantos menos nobres da 

epiderme. 

Minha alegria, contudo, não durou muito tempo. Esvaiu-se assim que 

olhei para o lado e lembrei a que fomos condenados após o declínio 

daquele desprezado produto da celulose: aos rolões ou aos 

guardanapinhos. É como se tivéssemos derrubado um caudilho de 

república das bananas para cair na Guerra Fria, com duas potências 

dividindo o mundo e impondo a nós suas autocráticas vontades. 

Comecemos pelos rolões. A sensação de abundância trazida pela visão 

da bojuda caixa de plástico desaparece no momento em que o cidadão 

tenta extrair dela o quinhão que lhe convém daqueles quilômetros de 

papel higiênico. Pois algum infeliz decidiu, depois de mais de um século 

de bem-sucedida extração frontal, que o papel agora sai paralelamente ao 

-digamos assim- usuário, que precisa contorcer-se para puxá-lo. Não 

satisfeito, o mesmo gênio, pai da "extração paralela", cometeu um 

grosseiro erro de cálculo. Há uma equação inviável entre a espessura do 

papel e o peso do rolo: mal você puxa aquela diáfana lingueta, ela se 

                                                           
13 Crônica publicada na edição do dia 9 de setembro de 2012 do jornal Folha de S.Paulo. Cor: verde. Categoria: 
cenas do cotidiano. 
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rompe. Por minutos a fio você fica ali, tentando devagarinho, tentando 

pequenos trancos, tenta até enfiar a mão dentro da caixa de plástico para 

ajudar no movimento, mas é em vão: o papel rasga em vários pedacinhos 

e só resta a você fazer um bolinho com aqueles trapos, um amontoado 

mais troncho que dinheiro de bêbado. 

O mesmo problema, é verdade, não ocorre com os tais "guardanapinhos", 

pois eles sequer te dão a esperança de conseguir um comprimento 

decente: já saem da caixa vertical previamente cortados, com as 

dimensões perfeitas para a higiene -de gnomos, de duendes, de hobbits; 

não de seres humanos. É revoltante. 

O rolão é uma ditadura stalinista, um estado imenso cuja máquina existe 

mais para a autopreservação do que para o bem do cidadão. Os 

guardanapinhos são o capitalismo selvagem, em que foi tirado do 

indivíduo e dado ao mercado uma das escolhas mais básicas da vida: o 

tamanho do papel higiênico que lhe convém na mais íntima das solidões. 

O papel higiênico rosa podia ser feio, meus amigos, podia ser rude e 

agressivo, mas funcionava. Éramos felizes e não sabíamos. Éramos livres 

e não sabíamos. Saudades do papel higiênico rosa. 

 

 Cria-se humor, muitas vezes, pela simples abordagem de um tema. Alguns 

deles são socialmente vetados em determinadas circunstâncias muito em razão de 

sua impertinência – seja por vulgaridade, ou por mera inadequação. Quebrar com 

essa tendência implica, grande parte das vezes, em humor. Poucos gêneros 

discursivos permitem esse tipo de tratamento aos assuntos. A crônica é um deles.  

 Seria um pouco improvável encontrar um texto sobre a relação 

problemática do usuário com alguns tipos de papel higiênico numa reportagem, em 

livros de ciência, ou mesmo nas próprias propagandas desse produto. Na crônica, 

entretanto, Prata encontra um caminho livre para falar de um assunto considerado 

pelas pessoas íntimo demais para tanta publicidade. A maneira como faz isso 

também é cômica: dar um ar solene ao relato de miudezas, das banalidades da vida. 

Como, por exemplo, nesse trecho: "Sem alarde, sem choro nem vela nem fita 

amarela, os purpúreos rolos, outrora onipresentes em pés sujos, postos de gasolina 

e outras desprivilegiadas privadas públicas deste Brasil, deixaram a vida para entrar 
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na história". 

 Percebe-se no texto a tentativa de inclusão do leitor às cenas narradas pelo 

cronista. Prova disso é o uso que faz do pronome “você” ao contar a história, mesmo 

quando se refere a si mesmo. Trata-se de um recurso já incorporado ao discurso – 

falado e escrito – cujo principal objetivo é fazer com que o interlocutor faça parte da 

narrativa, para que ele se veja dentro dela. Essa interação acompanhada pelo 

compartilhamento de experiências entre leitor e autor cria condições ótimas para o 

humor acontecer.  

 O principal pilar do humor nessa crônica é a figura do papel higiênico rosa, 

porque o produto que virou, primeiro, vilão para o cronista, considerado uma 

"aberração do século 21", vira a salvação no final.  "O papel higiênico rosa podia ser 

feio, meus amigos, podia ser rude e agressivo, mas funcionava. Éramos felizes e 

não sabíamos. Éramos livres e não sabíamos. Saudades do papel higiênico rosa".  

 Outro fator edificante do ponto de vista da comicidade é o enfoque dado à 

temática do dia-a-dia, que facilita na construção da identificação entre as partes 

envolvidas no discurso. Versar sobre a rotina também levou essa crônica de Prata a 

ser classificada como “cena do cotidiano” dentro do quadro de grupos criado para 

essa dissertação.  
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4.2.4 “COLETA DE MATERIAL” 14 

ÉRAMOS EU, um potinho de plástico e a Bruna Surfistinha -"Se precisar 

de estímulo, tem umas revistas naquela gaveta" haviam sido as últimas 

palavras da funcionária do laboratório antes de me abandonar à solidão 

das quatro paredes beges. Eu estava ali para realizar um espermograma, 

exame a que, após alguns meses de infrutíferas investidas fecundatórias, 

resolvi submeter-me -embora "submeter" não seja o verbo mais adequado 

se pensarmos que a responsabilidade pela "coleta do material" recaía, 

única e literalmente, em minhas mãos. 

Woody Allen disse certa vez que não deveríamos nos envergonhar da 

masturbação, afinal, trata-se de sexo com a pessoa que você mais ama. 

Ok, talvez num domingo chuvoso, no recesso do lar, entre um brownie e 

um seriado de TV; mas no 11º andar de um edifício na rua Itapeva, 

constrangido pelo cheiro de álcool, pelo bip das senhas no painel, 

insistindo em me lembrar das 15 pessoas que, do lado de lá da diáfana 

porta de fórnica, ops, de fórmica, sabiam muito bem o que eu estava 

prestes a fazer (discrição claramente não havia sido a prioridade da 

mocinha ao urrar "Sr. Antonio, espermograma!!!"), a coisa fica um pouco 

diferente. 

Não sei se foi o cheiro de álcool, as pessoas lá fora, a obrigação de 

cumprir com o dever, mas assim que tranquei a porta me veio aquela 

dúvida que um homem jamais deve deixar brotar diante do sexo, seja com 

uma pessoa, com várias ou com nenhuma: e se eu não conseguir? E se 

for incapaz de -hum, hum- performar a coleta? Seria a mais humilhante de 

todas as brochadas, uma inédita brochada solitária, diante da qual eu 

poderia dizer, sem mentir: isso nunca me aconteceu antes! 

Imaginei-me chegando ao balcão, depositando o potinho vazio -

transbordante de fracasso- e dizendo: "Olha, não são vocês, sou eu. Tô 

um pouco nervoso. Será que não dava pra eu ler umas Caras velhas 

antes? Tomar um cafezinho? Quem sabe se eu começar por um 

hemograma básico, sei lá, um colesterol e triglicérides, depois passar pra 

uma ressonância -aquele escurinho, aquele ronronar...- e só então formos 

                                                           
14 Crônica publicada na edição do dia 14 de novembro de 2012 do jornal Folha de S.Paulo. Cor: verde. 
Categoria: cenas do cotidiano. 
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aos finalmentes, hein?". 

Estava prestes a aceitar a derrota quando, do fundo de minha acuada 

masculinidade, uma voz ecoou. Era a voz de Van Damme, o Grande 

Dragão Branco: "Retroceder, nunca; render-se, jamais!". Ele estava certo. 

Eu não podia me deixar vencer pelo medo. Eu fora até ali por uma razão 

clara: pelo filho que pretendo ter. Para saber se está tudo bem comigo 

(ou, deveria dizer, com eles?) antes de gastar um ano em malogradas -

embora nada sofridas- tentativas. Falhar, naquele instante, não seria um 

ato de fraqueza, mas de egoísmo: um desrespeito com o futuro, uma 

afronta à minha missão biológica. E foi este sentimento cívico, este 

ancestral chamado da natureza que me trouxe de volta a confiança, fez o 

coração pulsar o sangue em minhas veias e... Bom, vamos parar por aqui. 

Certas intimidades, melhor ficarem entre as quatro paredes beges, entre 

mim, o potinho de plástico e a Bruna Surfistinha -que, sem nem suspeitar, 

no 11º andar da rua Itapeva, no fundo de uma gaveta, vem ajudando a 

povoar este Brasil varonil. Com licença -e desculpe qualquer coisa. 

 

 Não há humor se não houver um alvo. Essa condição já foi abordada nesse 

trabalho e é bem trabalhada no documentário “O Riso dos Outros”, dirigido por 

Pedro Arantes. Algumas vezes, o humor é feito com aquilo que é alheio. Em outras, 

com aquilo que é próprio, particular – considerado pelos comediantes um nível mais 

difícil de humor. Nessa crônica, Prata expõe os próprios constrangimentos ao fazer 

um espermograma em nome da diversão do leitor, sem se preocupar, por exemplo, 

dos eventuais problemas que o levaram a fazer esse tipo de exame.    

O riso, nesse caso, não é fruto apenas de eventual identificação criada entre 

leitor e autor pelo efeito de veracidade presente no relato. Talvez isso aconteça com 

alguns homens, que em determinado momento da vida tenham se submetido a um 

espermograma. Nada impede, no entanto, que leitoras – que logicamente nunca 

terão a experiência de fazer esse tipo de exame – também achem a crônica 

engraçada. As especificidades da cena narrada no texto limitam o poder de inclusão 

do discurso, abrigando em seu raio de ação apenas uma parcela dos leitores. 

Comprova que a piada do autor consigo mesmo é a principal fonte de comicidade 

desse texto de Antonio Prata. A despeito da temática restrita, o texto pode ser 

enquadrado na categoria “cenas do cotidiano” – masculino, mas ainda assim da 
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rotina na qual os homens estão inseridos.  

Cria-se o humor exatamente pela opção que Prata fez na construção da sua 

narrativa: dando o máximo de detalhes possíveis de um episódio que pode revelar 

algo muito ruim sobre si mesmo. Ao perceber que o autor dá de ombros para isso, o 

leitor ri.   

 Além da descrição divertida sobre os embaraços de realizar o exame, o 

autor, no desfecho, ensaia chegar ao ápice da exposição do próprio ridículo quando 

ameaça dar detalhes de como fez o espermograma, criando uma atmosfera de 

expectativa interrompida apenas na última linha. Antes disso, o leitor aguarda, a 

cada frase, um constrangimento a mais que fará do autor um motivo de uma piada 

cada vez melhor.   

Nessa crônica, nota-se mais uma vez que Prata volta a dar um verniz solene 

ao cotidiano. Faz parte do estilo do autor: escrever sobre as miudezas como se 

estivesse tratando de coisas importantes, que merecessem  alguma cerimônia 

especial. No caso do autor, a cerimônia será sempre na linguagem,  construções 

rebuscadas, palavras difíceis, floreios sintáticos mesmo que seja para falar de um 

mero espermograma. Tal como nesse exemplo: "Falhar, naquele instante, não seria 

um ato de fraqueza, mas de egoísmo: um desrespeito com o futuro, uma afronta à 

minha missão biológica. E foi este sentimento cívico, este ancestral chamado da 

natureza que me trouxe de volta a confiança, fez o coração pulsar o sangue em 

minhas veias e..." 

Até que, prestes a iniciar o exame, é barrado pelo estalo do bom senso: 

“Bom, vamos parar por aqui. Certas intimidades, melhor ficarem entre as quatro 

paredes beges”, decide, num final estratégico, após ter conseguido manter no rosto 

do leitor o sorriso do começo ao fim.     
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4.2.5 “ENTRE OU SAIA”15 

Li anteontem, aqui na Folha: sexta-feira passada, um aluno apareceu de 

saia no Bandeirantes, foi proibido de assistir às aulas e mandado de volta 

pra casa. O diretor da escola, Mauro de Salles Aguiar, disse à repórter 

Juliana Gragnani que a atitude visava proteger o estudante: "É altamente 

irresponsável e leviano por parte dos pais expor o filho a esse laboratório 

de experiências sociais. Se eles não têm preocupação com a segurança, 

o colégio tem que ter". 

Concordo em gênero, número e grau --principalmente em gênero, que é o 

que se discute aqui. Vejamos: se o mundo é machista e preconceituoso, 

qual é a função da escola? Ajudar os alunos a compreender e afirmar 

suas singularidades, mesmo que para isso desafiem os padrões e 

precisem mudá-los? Óbvio que não: o papel da escola é ensiná-los a se 

adequar a este mundo machista e preconceituoso, entrar nos eixos para, 

no futuro, conseguir uma boa colocação profissional. Jamais incentivá-los 

a se expor a um "laboratório de experiências sociais" --pois basta pensar 

na revolução sexual, na luta pelos direitos civis, nos EUA, ou na mudança 

do papel da mulher durante o século 20 para saber que isso nunca acaba 

bem. 

Há quem pense, equivocadamente, que a adolescência é uma fase de 

experimentação, época na qual consideramos diversos caminhos, 

comportamentos, indumentárias, questionamos nossas heranças 

familiares, sociais, culturais, rejeitamos o que não nos serve, descobrimos 

o que nos apraz e, assim, inventamos os adultos que queremos (e 

podemos) ser. Nada disso. Como bem sabem os que não são 

"irresponsáveis" nem "levianos", adolescência é o período em que nos 

resignamos a aceitar as fôrmas pré-moldadas que aí estão: homem de 

calça, mulher de saia --e vamos nos concentrar na tabela periódica, pois o 

que realmente importa nesta vida é aprender que o xenônio é um gás 

nobre e que o número atômico do bário é 56. 

"Um rapaz vestido de saia não é uma coisa que você espera ver na Vila 

Mariana, às dez e pouco da manhã", disse à repórter o diretor da escola, 

                                                           
15 Crônica publicada na edição do dia 12 de junho de 2013 do jornal Folha de S.Paulo. Cor: azul. Categoria: 
evento. 
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dando mais uma lição de pedagogia. Rapazes de saia, moças de gravata 

e outras esquisitices, caso existam, devem permanecer escondidos, na 

calada da noite, nos arrabaldes, não nos bairros familiares, à impoluta luz 

da manhã. "Ele não está numa galeria de arte. Está numa escola." 

Perfeito: afinal, nada mais antagônico do que uma galeria de arte e uma 

escola, certo? Dentro dos muros da primeira, a experimentação, a 

subversão, a bagunça. Dentro dos muros da segunda, as certezas, a 

reafirmação da tradição, a ordem. 

Quem disser que esta é uma visão antiquada da educação está 

redondamente enganado. É uma visão bem de acordo com os dias 

correntes. Antiquada é aquela outra, criada há uns 2.500 anos, na Grécia, 

que colocava a dúvida como o princípio do saber, acreditando que só com 

o diálogo e com a confrontação das verdades estabelecidas se 

derrubariam os tapumes do senso comum, iluminando as sombras de 

objetos e de conceitos que tantas vezes tomamos pelos objetos e 

conceitos em si. Mas o que sabiam aqueles homens? Absolutamente 

nada --e a prova maior é que andavam todos de saia. 

 

 Esse texto recebe a classificação de “evento”, pois foi estimulado por um 

acontecimento ocorrido na mesma época de sua produção. O autor se antecipa no 

início do texto ao escrever que as linhas seguintes são inspiradas pela reportagem 

sobre um rapaz que foi impedido de entrar na escola por estar vestindo saia. Nada 

disso impediria, contudo, de enquadrar a crônica na categoria “reflexão”, pela longa 

crítica à postura da instituição contida na crônica.  

 Fazer uma crítica bem-humorada não é tarefa fácil. Não são todos os 

recursos humorísticos que casam bem com ela. Muitos podem ser eficientes para 

uma piada, mas uma catástrofe em contextos mais reflexivos. Uma ferramenta 

bastante usada em casos assim é a ironia, função da linguagem por meio da qual o 

autor transmite determinada mensagem explorando justamente o seu contrário. Sua 

utilização pode acarretar inúmeros efeitos, entre eles atribuir contornos de deboche 

ao discurso do enunciador. Outro é agregar uma comicidade mais refinada ao texto, 

fruto do uso desse mecanismo.  

 Prata explora à exaustão o recurso da ironia na crônica “Entre ou saia”. A 
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estratégia é basicamente a mesma ao longo do texto todo. Primeiro, ele expõe a 

mensagem que realmente deseja transmitir. Em seguida, cria uma marca textual, 

indicando a segunda ideia que ele parece defender, mas que, na verdade, quer 

combater. Observe:  

 “Há quem pense, equivocadamente, que a adolescência é uma fase de 

experimentação (...)”. Essa é a mensagem que Prata realmente quer transmitir. A 

adolescência é, de fato, uma fase de experimentação.  Na sequência: “Nada disso”. 

Trata-se da marca textual, que sinaliza a quebra do raciocínio para introduzir a ideia 

que o autor pretende "repudiar": “Como bem sabem os que não são ‘irresponsáveis’ 

nem ‘levianos’, adolescência é o período em que nos resignamos a aceitar as 

fôrmas pré-moldadas que aí estão”. O autor fingir que está defendendo algo ridículo 

após ter deixado claro que está sendo irônico é o que desencadeia o riso no leitor.  

A ironia cumpre o papel de ridicularizar as ideias, muitas até preconceituosas. 

A crônica está repleta delas. Nesse trecho, Prata destaca uma declaração do diretor 

em que ele sugere que um rapaz de saia não pode andar pelas ruas da Vila Mariana 

às 10 da manhã. Duas maneiras de criticar essa sentença: dizer textualmente que 

qualquer pessoa pode andar pela Vila Mariana, quando e como quiser. Ou assim: 

"Rapazes de saia, moças de gravata e outras esquisitices, caso existam, devem 

permanecer escondidos, na calada da noite, nos arrabaldes, não nos bairros 

familiares, à impoluta luz da manhã."  

Quem ri, ri também pelo deboche a uma opinião vista pelo autor como 

absurda. Um bom comprovante disso é a repetição que Prata faz de termos usados 

pelo diretor da escola durante uma entrevista. Repeti-las, no caso, não implica em 

corroboração. Representa ênfase ao ridículo, sua crítica diante da postura escola. 

Sem falar do fim da crônica, de onde se tira humor quase que como uma espécie de 

vingança às atrocidades ditas pelo diretor da escola. Ainda em tom irônico, Prata 

ataca alguns pilares da educação, usando as mesmas barbaridades faladas pelo 

diretor sobre o uso da saia. Pela ironia, o autor faz o interlocutor provar do próprio 

veneno. Quando a vítima da piada é alguém que gostaríamos que realmente fosse, 

o efeito do humor é ainda maior.  
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4.2.6 “FEIRA DE FRANKFUTE” 16 

Sei que em nome da vaidade ou, ainda, de sua irmã mais jeitosa, a 

humildade, eu não deveria dizer esse tipo de coisa, mas lá vai: muitas 

vezes me imagino participando da Flip. Não é o auditório lotado que vejo 

em meus devaneios narcisistas, tampouco a fila de autógrafos ou o flash 

dos fotógrafos: a imagem que me vem à mente, sempre, é a do futebol. 

Talvez o leitor não saiba, mas em toda Festa Literária de Paraty há uma 

pelada disputada pelos escritores --ou, ao menos, por aqueles cuja saúde 

permita bater uma bola sem bater as botas. Em minha quimera lítero-

esportiva, saio driblando críticos, ultrapassando romancistas, desarmando 

contistas e, de calcanhar, de bicicleta ou trivela, estufo a rede. Finda a 

partida, recebo os cumprimentos de Roberto Schwarz, José Miguel Wisnik 

pede para trocar comigo a camisa, dou entrevista à revista "Serrote", 

dedicando a vitória à minha esposa, à Deus e --quem sabe?-- à 

professora Lucilene, do primário, pois sem ela... 

Não é o meu talento ludopédico, claro, que me insufla tais delírios, mas 

bem o contrário: é do oco em que deveria residir minha habilidade que 

sopra a brisa da ilusão. Nas aulas de educação física, na escola, eu era 

aquele infeliz escolhido por último. Ainda trago na memória as cicatrizes 

causadas pelo olhar aflito do garoto a escalar o time, tendo de optar entre 

mim e a menina de cabresto nos dentes --por quem, ao fim, ele se 

decidia. 

O sofrimento com o analfabetismo de minhas pernas durou até 2004, 

quando fui à primeira Flip e, assistindo à douta cancha, descobri que o 

desempenho futebolístico dos escritores era inversamente proporcional às 

suas virtudes literárias. Percebi, ali, que havia esperança: entre os 

grandes das letras, pelo menos, eu poderia ser um craque da bola. Desde 

então, a cada ano, sempre que se aproxima a escalação para uma nova 

festa literária, cozinho algumas insônias na chama da expectativa, mas, 

para minha frustração, nunca encontro meu nome na lista. 

Pois, semana passada, Charles Miller debateu-se em seu túmulo e eu 

                                                           
16 Crônica publicada na edição do dia 18 de agosto de 2013 do jornal Folha de S.Paulo. Cor: azul. Categoria: 
cenas do cotidiano. 
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recebi uma das notícias mais felizes na história de minhas fatigadas 

canelas. Fui selecionado pelo Instituto Goethe para integrar o time de 

escritores brasileiros que irá à Feira de Frankfurt, em outubro, enfrentar os 

alemães da Seleção Nacional de Autores, a "Autorennationalmannschaft" 

--ou Autonama, para os íntimos. 

Nesta ensolarada (espero) manhã de domingo, enquanto você toma 

descansadamente seu café, eu e mais 15 escritores brasileiros suamos a 

camisa, no primeiro treino coletivo do escrete da escrita. Sabemos o 

tamanho da responsabilidade: somos, simultaneamente, a pátria de 

chuteiras e de teclados, temos menos de dois meses e, tomando a mim 

mesmo como medida, imagino que o caminho será tortuoso. Há, contudo, 

dois dados animadores: do outro lado do campo também haverá 

escritores e nosso técnico é ninguém menos do que Pepe, o "canhão da 

Vila". 

A ver se, nestas oito semanas, sob a batuta de um dos maiores pontas-

esquerdas da história, deixo de ser canhestro e sigo apenas canhoto, 

mostrando que, com fé em Deus e obedecendo a orientação do professor, 

é possível, apesar de ser "gauche" na vida, fazer bonito pela sinistra nos 

gramados do velho mundo. 

Que vença o pior! 

 

 A saber que Luis Fernando Veríssimo também escreveu sobre sua falta de 

vocação para o futebol, para fins comparativos foi indispensável a seleção dessa 

crônica escrita por Prata. Nela, o autor, ao seu estilo, também faz piada sobre si 

mesmo pelo fato não ter afinidade com o esporte. Mais uma vez vale ressaltar que 

grande parte do humor mais sofisticado deriva do “autoflagelo”, no sentido de o autor 

dirigir a si mesmo um discurso que visa sua própria desconstrução, seu 

desmascaramento, uma revelação surpreendente.  

Prata dá muitos exemplos, tais como esse: “Nas aulas de educação física, na 

escola, eu era aquele infeliz escolhido por último. Ainda trago na memória as 

cicatrizes causadas pelo olhar aflito do garoto a escalar o time, tendo de optar entre 

mim e a menina de cabresto nos dentes --por quem, ao fim, ele se decidia”.  

O riso do leitor pode ter diversas origens, todas estimuladas pelos 
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mecanismos discursivos do cronista. Um deles é, como já se viu em outras crônicas 

de Antonio Prata, o estilo cerimonioso que ele tem de abordar assuntos corriqueiros, 

uma linguagem podendo ser considerada até inapropriada para determinados 

temas. Algumas de suas formalidades textuais acabam desenbocando no riso de 

quem leia.  

Um outro ponto que traz comicidade à crônica é o tema, que faz também com 

que ela seja enquadrada no grupo "cenas do cotidiano". Os textos desse grupo são 

mais propensos à identidifcação do leitor, à empatia, pois são construídos a partir de 

elementos extraídos de experiências de mundo geralmente já vividas por outras 

pessoas. Ao se colocar em pé de igualdade com o autor, ao se ver na cena pintada 

pelo cronista, o leitor vai reagir sorrindo. Evocar as lembranças da infância também 

gera empatia do leitor, além de agregar ao texto a ingenuidade infantil que guarda 

seu potencial humorístico.  

Nota-se que, apesar da inaptidão, o autor começa a brincar com ela a tal 

ponto que, a certa altura da crônica, passe a vê-la sob a perspectiva do otimismo: 

percebe que a maioria dos escritores são tão ruins quanto ele – se não piores.  

O mesmo tema foi tratado por Veríssimo na crônica “Olha a Bola”, publicada 

na edição do dia 06 de junho de 2013 do jornal O Estado de S.Paulo, concorrente da 

Folha. O texto também foi analisado nesse trabalho. Veríssimo, porém, explora 

outras nuances possíveis do humor, partindo do mesmo problema levantado por 

Prata: a falta de habilidade para o futebol. O importante em resgatar um outro texto 

nessa análise é mostrar que existe uma gama de possibilidades para se construir o 

presente por intermédio do humor na crônica. Sua aplicação não se restringe a 

apenas uma nuance. Mas há uma sorte delas. Essas duas crônicas são para servir 

de amostra.  
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4.2.7 “TRÊS SOLUÇÕES PARA SÃO PAULO”17 

Eis que, aos 44 minutos do segundo semestre, Deus já olhando o relógio 

para apitar o fim da duomilésima décima terceira volta da Terra em torno 

do Sol, o pessoal começa a pensar em suas resoluções de ano novo: 

largar o cigarro, entrar num pilates, sair do Twitter, ler "Em Busca do 

Tempo Perdido", e por aí vai --ou não vai, dependendo da força de 

vontade de cada um. Eu também tenho uma lista, mas, apesar de 

estorvá-los tantas vezes com picuinhas da minha irrisória existência, 

desta vez resolvi ser menos egocêntrico, alargando a circunferência do 

meu umbigo até atingir o diâmetro do Rodoanel: compartilho aqui, nesta 

coluna cidadã, algumas ideias que me ocorreram nos últimos 12 meses 

para transformar São Paulo numa cidade mais humana. Lá vai. 

Cauterização - Em julho, fui a Chicago. Sem dúvida, a metrópole mais 

agradável que já conheci. Os arranha-céus ficam todos no centro, 

moderno e imponente; ao norte e ao sul, bairros residenciais, com casas, 

prédios baixos e ruas arborizadas. Como a cidade beira o lago Michigan, 

há em toda a sua extensão uma espécie de aterro do Flamengo, 

comprido como o Chile. No verão, crianças patinam pela ciclovia, 

aposentados deitam-se na grama: nas praias lacustres, mulheres fazem 

topless; por uns momentos, o brasileiro se esquece da vida e acha que o 

mundo é um lugar justo e bom. 

Qual o segredo de Chicago? O segredo, amigo, é que a cidade pegou 

fogo em 1871: eles tiveram que reconstruir tudinho, do zero. Minha 

proposta é simples: a gente vai pra serra da Cantareira, leva um 

piquenique, uns binóculos e incendeia SP. Quando o fogo acabar, 

voltamos pra reerguer --ORGANIZADAMENTE. 

Elevados - Talvez o leitor ache a solução anterior um tanto radical. Ok. 

Aqui vai meu segundo plano para SP, mais comedido. Espera-se um 

desses congestionamentos monstro, de 300 km. Quando estiver aquele 

murundu, abandonamos os carros: desligamos os motores, tiramos as 

fitinhas do Bonfim dos retrovisores e vamos andando pra casa. Aí, basta 

aterrar a teia metálica e começar de novo, dois metros acima, planejando 

                                                           
17 Crônica publicada na edição do dia 29 de dezembro de 2013 do jornal Folha de S.Paulo. Cor: azul. Categoria: 
evento. 
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faixas de ônibus, ciclovias, bondes, riquixás, o que quisermos. A solução 

não só elimina uma das maiores chagas paulistanas (o trânsito) como 

gera empregos e dinheiro: aterrar inteiramente a nossa malha urbana e 

produzir novos veículos fará as duas pernas mancas da economia 

correrem como as de um Forrest Gump. 

Simbora, macacada - A terceira solução não é bem uma solução, mas 

uma desistência. Quem disse que a gente precisa morar aqui? Vamos 

comprar um bom pedaço de terra, sei lá, em Mato Grosso, e construir 

uma cidade nova, do jeito que quisermos. Podemos chamar aqueles 

arquitetos suíços do Ninho de Pássaro, o Paulo Mendes da Rocha ou 

qualquer um dos excelentes escritórios brasileiros. Quando a Nova São 

Paulo estiver pronta, a gente se muda. (Vai rolar um pouco de trânsito na 

saída, mas será o último.) A cidade antiga a gente demole, aterra e dá 

pros mato-grossenses, em troca do nosso terreno. De Perus a Marsilac, 

do Itaim Paulista ao Capão, só se verá soja. Sugiro deixarmos de pé 

apenas o Borba Gato, como um espantalho, uma lembrança do horror e 

um aviso para que a história não se repita. 

Feliz 2014 a todos. Nos vemos domingo que vem --na Marginal. 

 

 Muitos elementos ajudam a inserir o leitor a esse texto de Prata. Do aspecto 

discursivo, o autor alcança esse objetivo pelo uso de vocativos, convidando quem 

leia um verdadeiro bate-papo. Justamente por causa dessa empatia também fica 

mais fácil fazer humor, tamanha a sensação de "intimidade" que o público cria com o 

cronista.  

 O tal convite é para uma conversa sobre o ano novo, comemoração que 

incentivou o autor a escrever sobre ela e a onda de propostas que a data costuma 

sugerir para o ano que chega. Razão pela que o texto foi classificado como “evento” 

dentro do quadro categorias criado para essa dissertação, pois seu eixo temático é 

nada menos que algo contemporâneo à elaboração da crônica.  

 O efeito do humor é alcançado por várias razões. A primeira delas é que, de 

novo, o cronista recorre ao texto mais cerimonioso para tratar de assuntos menores, 

que não exigem uma linguagem tão rebuscada quanto ele costuma usar - pelo 

número de vezes que isso já foi constatado em outras crônicas, pode-se até concluir 
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que seja um traço de estilo de Prata. A estratégia por si só já causa o riso porque o 

leitor percebe que há uma "inapropriação intencional" do discurso ao contexto.   

 Além disso, há ainda a questão dos exagerados trazidos pelo autor na 

crônica. Suas sugestões para uma cidade de São Paulo melhor em 2014 tangem o 

impossível, fator que leva o leitor ao riso. Foram três, todas igualmente absurdas. 

Numa delas, Prata propõe que se incendeie São Paulo. A justificativa é tão insana 

quanto à proposta. Ele cita o exemplo da cidade de Chicago, que virou modelo em 

urbanismo depois de ter sido obrigada a se reconstruir por causa de um incêncio em 

1871. Obviamente não foi o incêndio que a fez melhorar, como também não vai ser 

um que vai resolver a situação de São Paulo. O leitor sabe disso, mas ri com a 

sugestão justamente por soar como bizarrice.  

 A solução evidentemente também não é, como propõe Prata, construir outros 

elevados, ou promover um êxodo de São Paulo. O paulistano sabe, inclusive, que, 

na prática, a construção de elevados não resolvem e nada. O autor também sabe 

disso e desencadeia o sentido cômico ao propor justamente soluções 

comprovadamente falidas a quem mora na cidade.  

O final do texto também reserva outros gatilhos para o humor. Faz uma 

brincadeira com um monumento histórico da cidade de São Paulo. O autor 

simplesmente "dessacraliza" o monumento, dando a ele a mesma utilidade 

"espantalho". E depois de fazer propostas para melhorar a cidade - por mais 

absurdas que fossem - saúda o leitor, deixando claro que, apesar dos desejos todos, 

tudo vai continuar a mesma coisa. Consiste em um humor ácido, ao revelar a mais 

pura resignação em um ano que sequer começou.   
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4.2.8 “NO SEIO DA FAMÍLIA”18 

Eu não queria jogar mais lenha na fogueira: muitas páginas, saliva e 

terabytes têm sido gastos com o clima de Fla-Flu que assola o país, mas 

é impossível me calar quando a cisão e a intolerância chegam ao seio da 

minha família --e "seio", como se verá, não está aqui no sentido figurado. 

Por conta do aniversário do meu pai, no último fim de semana, fiz em 

casa um churrasco: a grelha crepitava, as cervejas tiniam, meus tios e tias 

riam das histórias de infância; nenhuma agressividade pairava sobre o 

almoço, como nenhuma nuvem manchava o azul do céu --até que eu tirei 

a camisa. 

"Podia dar uma aparada, hein?", sugeriu meu tio Augusto. Na hora, não 

entendi. Olhei pra churrasqueira, pensando que "dar uma aparada" fosse 

gíria para cortar uns pedaços de carne, mas Augusto tirou também a 

camisa e mostrou o peito, orgulhoso: "Máquina dois, ó só que beleza". Do 

outro lado do quintal, meu tio Gilberto manifestou sua tonitruante 

indignação: "Tá maluco, Gugu?! Raspando o peito?!". "Aparando!", 

corrigiu Augusto, tentando apontar a nuance entre "raspar" e "aparar", 

mas o Fla-Flu já estava instaurado, e todas as nuances, perdidas: à 

direita (Flu), os pró-aparo; à esquerda (Fla), os defensores do peito 

orgânico. 

Confesso que fiquei confuso --menos com a questão estética do que com 

meu atraso em perceber a mudança dos tempos. Então quer dizer que 

tem um monte de homem por aí aparando os pelos e eu sem saber de 

nada? Seria eu um ser anacrônico, cultivando no peito um tufo de atraso? 

Faria há anos minha mulher passar vergonha na praia, na frente das 

amigas, sofrendo em silêncio por conta de meu desleixo piloso? Seriam 

os pelos a nova pochete? 

Meu pai, por sua vez, não se perdia em tais indagações. Fechou logo com 

o Gilberto, lembrando que na juventude dos dois, em Lins, homem não 

usava nem xampu e que ele já se achava avançado demais por passar 

"creme rinse". Minha irmã, pró-aparo, o acusou de, com aquela posição 

                                                           
18 Crônica publicada na edição do dia 2 de março de 2014 do jornal Folha de S.Paulo. Cor: vermelho. Categoria: 
cenas do cotidiano.  
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obtusa, negar todas as conquistas dos anos 60. Comparou-o aos que 

riram da sunga do Gabeira, na volta do exílio. Minha tia Beth, grande 

feminista, disse que não havia nada de "anos 60" em homem raspando o 

peito --"Aparando!", repetia tio Augusto, em vão--, ao contrário, era um 

modismo careta, igual ao das mulheres sem pelos púbicos, sintoma da 

nossa época pudica e desnaturada: em breve, ninguém mais faria sexo. 

O debate, agora, já tinha desmoronado como uma Torre de Babel e se 

transformado em meia dúzia de discussões paralelas --ou transversais? 

"Como, de direita?! Índio não tem pelo! Negro também não!", "É verão, 

gente! É fresquinho!", "Mentira! Eu nunca fiz o pé!", "Preconceituosos são 

vocês!", "O Edgar pinta a barba, sim!", "Qual o problema da mulher botar 

silicone?", "Só a Claudia Ohana nos salva!" 

Na semana seguinte, a discussão seguiu pela internet, os prós e os 

contras a poda desfiando seus argumentos, como se dos pelos 

dependesse o futuro da civilização. Eu, que ainda não cheguei a uma 

conclusão sobre essa questão cabeluda, disse que permaneceria neutro: 

rasparia só metade do peito. A piada acalmou os ânimos de todos. Ou 

quase, pois o Augusto me escreveu na sequência, furibundo: "Pelo amor 

de Deus, quantas vezes eu vou ter que dizer? Não é raspar, é aparar, 

cazzo!". 

 

 

 O cotidiano volta a ser tema da crônica de Prata, razão pela qual faz com que 

ela seja enquadrada no grupo "cena do cotidiado" dentro da classifficação criada 

para esse trabalho. Quando o assunto é da rotina, fica mais fácil para que o autor 

consiga fisgar o leitor, estabelecendo assim a tal da empatia. Com ela, a 

identificação se torna ainda maior, porque as experiências compartilhadas no texto 

pertencem a um mundo em comum vivido por quem lê e pelo próprio cronista. E 

além do mais, a empatia prepara o terreno para que o humor possa existir. Fazer 

piada é menos difícil quando o comediante conquista o seu público. Não que o papel 

do cronista seja idêntico ao de um comediante, mas, guardadas as devidas 

proporções, Prata também tem aqui a pretensão de divertir. E para que isso, 

aconteça, é preciso cativar o leitor.  
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 Existem marcas textuais que ajudam a provocar essa sensação de identidade 

no leitor. Por exemplo, o uso de expressões do nosso dia a dia, como "fla-flu", que 

também dá um ar de conversa, de informalidade ao texto.    

 A crônica fala de discussões em família, algo bastante comum na vida de 

qualquer pessoa, o que, em si, não é o suficiente para a realização do humor. A 

comicidade da crônica começa a partir do momento em que ela revela o motivo que 

desencadeou toda a discussão: pelos no peito. Trata-se de um assunto pouco 

provável nas rodas de família. Mas pela bizarrice do tema, assim como também pela 

sua inapropiação, o leitor acaba induzido a seguir pela linha humorística proposta  

pelo cronista. 

 A forma de contar o episódio é um fator que favorece bastante na produção 

de humor. Como já se sabe, faz parte do estilo de Prata ser cerimonioso até mesmo 

com as maiores futilidades da vida, sendo esse um primeiro passa para o efeito do 

riso. Nesse trecho, é possível perceber essa característica do autor quando ele faz 

uma digressão muito bem humorada, ao tentar traçar um paralelo entre 

"anacronismo", "pelos" e a "pochete". “Seria eu  um ser anacrônico, cultivando no 

peito um tufo de atraso? Faria há anos minha mulher passar vergonha na praia, na 

frente das amigas, sofrendo em silêncio por conta de meu desleixo piloso? Seriam 

os pelos a nova pochete?”.  

 Umoutro recurso que foi empregado nessa crônica e que é bastante 

característico nas narrativas humorísticas é o trocadilho. Nada mais é do que um 

jogo de palavras que são sonoramente semelhantes, mas possuem significado 

diferentes,culminando muitas vezes em efeitos engraçados. No texto, essa 

brincadeira foi feita com a palavra "seio". Não faz referência ao seu sentido 

“figurado” – que quer dizer “centro” – mas ao seu sentido literal, que tem tudo a ver 

com o assunto "pelos no peito". No final da crônica, o viés humorístico permanece 

pela repetição de uma advertência já feita várias vezes ao longo do texto por um 

parente do autor no momento da discussão. Repeti-la - "Não é raspar, é aparar, 

cazzo!" - mais uma vez, no contexto de ânimos contidos da família, é cômico, 

especialmente pelo emprego também de um palavrão em italiano bastante popular.  

Vale ressaltar também os elementos culturais presentes no texto. O leitor que 

visitar essa crônica, seja em que ano for, saberá que muitas pessoas depilaram o 

peito em determinada época, algo que possivelmente ele não descobriria pelos 
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jornais. Isso comprova que a crônica, pelo humor, além de construir a narrativa do 

presente servirá, no futuro, como um registro, tal qual encontrados nos livros de 

história.  
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4.2.9 “FIO DENTAL”19 

Fiquei na dúvida se começava esta crônica com "O ser humano não 

aprende com os próprios erros" ou "Os pequenos incômodos, não as 

grandes tragédias, é que fazem da vida um inferno". São dois começos 

tonitruantes, como convém a um tema tão profundo quanto o anunciado 

no título. A primeira afirmação tem a vantagem de exprimir uma verdade, 

mas é esse também o seu defeito: de tão verdadeira, soa como uma 

dessas platitudes escritas em para-choque de caminhão. Já a segunda 

frase é duvidosa, mas traz ao menos a graça e o suspense da 

provocação irresponsável: será um calo pior do que um terremoto? Não 

creio. Um cronista, porém, precisa fazer suas escolhas: entre a fria 

verdade e uma mentira bem refogadinha, jamais deve titubear, de modo 

que... 

Os pequenos incômodos, não as grandes tragédias, é que fazem da vida 

um inferno. Veja o caso do fio dental que arrebenta. Tenho 30 dentes na 

boca, o que resulta em 28 vãos, dos quais 27 não me causam problema 

algum: o fio entra tranquilamente, desliza de cá pra lá, de lá pra cá e leva 

embora os tributos indevidos que me recuso a pagar às cáries, ao tártaro 

e à placa bacteriana. Há um vãozinho, contudo, embaixo e à esquerda, 

em que os dentes estão próximos demais. Em meus 37 anos sobre a 

Terra, encontrei uma única marca de fio dental capaz de penetrar essas 

encostas mortais e sair incólume. Todas as outras, das diáfanas fitas 

mentoladas aos robustos cabos oferecidos em banheiros de churrascaria, 

arrebentam no meio do caminho. Se eles só arrebentassem, tudo bem: a 

encrenca é que abandonam ali, na zona do agrião (literalmente, 

dependendo do cardápio), parte de sua matéria, piorando a situação. 

Pois bem: eu sei que só uma marca dá conta do recado, que todas as 

outras se rompem, mas às vezes meu fio dental acaba, ou vou viajar e 

esqueço de botá-lo na mala --e é aí que chegamos ao para-choque de 

caminhão. O ser humano, não aprendendo com os próprios erros, tenta 

se enganar, pega o fio dental da mulher e pensa assim: "É só ir com 

jeitinho, só ir no ângulo certo que vai rolar". Pronto: o fio entra, rasga e 

                                                           
19 Crônica publicada na edição do dia 1 de junho de 2014 do jornal Folha de S.Paulo. Cor: vermelho. Categoria: 
cenas do cotidiano.  
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parece que tem um caroço de goiaba empurrando um dente pra cada 

lado. 

O ser humano não só não aprende com o próprio erro, como insiste. Ele 

inventou a clava e depois a flecha e depois a espingarda e depois a 

bomba atômica e, depois de arrebentar o fio pela primeira vez, o que ele 

faz? Tenta de novo. E arrebenta de novo. Ele desiste? Sai pra comprar o 

fio certo? Não: ele resolve enrolar o fio dental, fazer uma espécie de 

trancinha que, com sua dupla resistência e a fé em Deus, retirará os 

resíduos alimentares e os fiapos dos companheiros tombados em 

combate. 

A trancinha rasga, claro. Os dentes pulsam, como se houvesse um caroço 

de azeitona entre eles. É agora que o ser humano desiste? Não. O ser 

humano vai seguir tentando, com fios triplos, quádruplos, com linhas de 

costura, de pesca, cabos de aço, de alta tensão, com o Trópico de 

Capricórnio e a Via Láctea, até que o cansaço ou a humilhação o atirem 

na cama. 

Pensando bem, acho que me enganei ao duvidar que os pequenos 

incômodos, não as grandes tragédias, é que tornam a vida um inferno --o 

que me força a admitir que o ser humano, às vezes, aprende com os 

próprios erros. (Devia ter começado com "Veja o caso do fio dental que 

arrebenta.") 

 

 Prata consegue chegar ao efeito do humor nesse texto basicamente seguindo 

a mesma fórmula de outros que publicou com viés cômico. Primeiramente, não é 

preciso nem dizer sobre a linguagem: há uma erudição no tratamento de temáticas 

pequenas, prática que pertence ao estilo do autor, como já foi constatado. Essa 

inapropriação intencional do discurso frente ao contexto garante uma parte desse 

efeito pretendido pelo cronista.  

 A outra parte se dá em função de outros fatores, como a forma própria 

forma de conduzir o texto. Nesse caso específico, Prata aborda o tema de sua 

irritação com algumas marcas de fio dental, que se arrebentam quando são usadas. 

Como escovar os dentes faz parte da rotina das pessoas - ou se espera que faça - o 

leitor terá mais facilidade para de identificar e rir daquilo que integra uma realidade 
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que ele compartilha com o autor. Ao se aproximar da rotina dos leitores, Prata 

também divide com eles as mesmas agruras passadas com o fio dental. O cartunista 

Laerte, em participação feita no documentário “O Riso dos Outros”, dirigido por 

Pedro Arantes, diz: “O humor, para se realizar, ele precisa falar a mesma linguagem. 

Todos ali que estão partilhando, seja um comediante, ou um contador de piada, ele 

precisa partilhar com sua plateia um repertório de conceitos”. Em razão de versar 

sobre a rotina, a crônica também foi enquadrada na categoria “cena do cotidiano”. 

 Sem essa identificação, não haveria o humor também produzido explorando a 

irritação do autor no texto, que só aumenta à medida que percebe que o fio dental 

estoura sempre, independentemente da marca que escolha. Cria-se esse efeito 

porque quem lê consegue se colocar na mesma situação que Prata, dividindo com 

ele a raiva que, mais tarde, vai ser motivo de piada ao ser relembrada.  

 Nessa passagem, o cronista utiliza uma estratégia de discurso muito comum 

em momentos de irritação: “Ele inventou a clava e depois a flecha e depois a 

espingarda e depois a bomba atômica e, depois de arrebentar o fio pela primeira 

vez, o que ele faz? Tenta de novo. E arrebenta de novo. Ele desiste? Sai pra 

comprar o fio certo? Não (...)”. Faz uma série de perguntas em tom de ironia, cujas 

respostas certas seriam exatamente as inversas às que deu. O efeito é cômico pelo 

reconhecimento do leitor ali, em cena, na pessoa do cronista.  

 Depois de uma longa discussão sobre a qualidade do fio dental, Prata termina 

o texto falando de um outro assunto. A quebra geralmente funciona como gatilho do 

humor. Nesse caso, serviu ainda mais pelo fato de não ter sido uma simples ruptura. 

Não foi apenas o autor interrompendo repentinamente um assunto para introduzir 

outro. Mas consistiu no retorno à mesma questão que deu origem ao texto: com que 

frase começar a crônica? A descoberta de como seria a melhor abertura da crônica 

no fim dela também tem efeito cômico.  
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4.2.10 “GOL DA ALEMANHA”20 

Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. 

Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. O rio Amazonas 

seca. Gol da Alemanha. Cupins devoram Ouro Preto. Gol da Alemanha. 

Olinda arde em chamas. Gol da Alemanha. O Cristo cai com um tufão. 

Gol da Alemanha. Gisele entra num convento. Gol da Alemanha. Prédios 

de Niemeyer desabam. Gol da Alemanha. (Nenhum político ferido.) Gol 

da Alemanha. Cyrela reconstrói capital. Gol da Alemanha. Em estilo 

neoclássico. Gol da Alemanha. Dengue mutante se espalha. Gol da 

Alemanha. Com terrível novo sintoma. Gol da Alemanha. Flacidez e 

queda dos glúteos. Gol da Alemanha. Gil e Caetano descobrem-se. Gol 

da Alemanha. Gagos, roucos e fanhos. Gol da Alemanha. Chico Buarque 

grava. Gol da Alemanha. "Um Emo Universitário". Gol da Alemanha. João 

Gilberto admite. Gol da Alemanha. Quem inventou a bossa nova. Gol da 

Alemanha. Foi o Henry Salvador. Gol da Alemanha. Historiador sentencia. 

Gol da Alemanha. Santos Dummont chegou tarde. Gol da Alemanha. 

Quem inventou o avião. Gol da Alemanha. Foram os irmãos Wright. Gol 

da Alemanha. Exumação comprova. Gol da Alemanha. Carmem Miranda 

era homem. Gol da Alemanha. Diário revela. Gol da Alemanha. Jece 

Valadão era gay. Gol da Alemanha. Jean Wyllys confessa. Gol da 

Alemanha. Sempre fui hétero. Gol da Alemanha. Universidade de 

Stanford adverte. Gol da Alemanha. Feijão dá câncer e gota. Gol da 

Alemanha. Sambódromo é vendido. Gol da Alemanha. Pra uma igreja 

evangélica. Gol da Alemanha. O Municipal é reformado. Gol da 

Alemanha. Para virar pet shop. Gol da Alemanha. Disney arrenda 

Lençóis. Gol da Alemanha. E constrói parque do Mickey. Gol da 

Alemanha. Chapada Diamantina é implodida. Gol da Alemanha. Pra gerar 

muita brita. Gol da Alemanha. E aterrar o Pantanal. Gol da Alemanha. "O 

maior estacionamento do mundo!" Gol da Alemanha. O mico-leão é 

extinto. Gol da Alemanha. Pela última arara-azul. Gol da Alemanha. O 

derradeiro boto-cor-de-rosa se mata. Gol da Alemanha. Engolindo a 

última arara. Gol da Alemanha. Autópsia do boto conclui. Gol da 

                                                           
20 Crônica publicada na edição do dia 20 de junho de 2014 do jornal Folha de S.Paulo. Cor: vermelho. Categoria: 
evento. 
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Alemanha. Que o rosa era tingimento. Gol da Alemanha. Índios assumem 

a culpa. Gol da Alemanha. A gente pintava os bichinhos. Gol da 

Alemanha. E quem pagava eram as Farc. Gol da Alemanha. As aves que 

aqui gorjeiam. Gol da Alemanha. Tão mudas ou se picaram. Gol da 

Alemanha. Pai. Gol da Alemanha. Que que tá acontecendo? Gol da 

Alemanha. Não sei. Gol da Alemanha. Mas preciso contar um negócio. 

Gol da Alemanha. Eu não sou seu pai. Gol da Alemanha. Seu pai é um 

uruguaio. Gol da Alemanha. Chamado Alcides Ghiggia. Gol da Alemanha. 

Acabou? Gol da Alemanha. Não. Gol da Alemanha. Ghiggia não é 

uruguaio. Gol da Alemanha. Ghiggia nasceu na Argentina. Gol da 

Alemanha. Nana Gouvêa. Gol da Alemanha. Com camisa do Flamengo. 

Gol da Alemanha. Que na verdade. Gol da Alemanha. É a camisa da 

Alemanha. Gol da Alemanha. Faz "selfie" nos escombros. Gol da 

Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da 

Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol do Oscar. 

 

 O principal recurso discursivo que garante, por si só, a comicidade do texto é 

a repetição da expressão “Gol da Alemanha”. Só há o efeito do riso desde que o 

leitor esteja inteirado do contexto dentro do qual a crônica se encaixa. Caso 

contrário, só será um texto cheio de repetições. Ela está enquadrada, por isso, na 

categoria “evento”.  

 A crônica acima faz alusão à goleada histórica sofrida pela seleção brasileira 

diante da Alemanha na Copa do Mundo realizada no Brasil, em 2014. O placar foi de 

7 a 1, placar tão exagerado que levou o cronista a fazer o mesmo em seu texto: 

empregar insistentemente a expressão “gol da Alemanha”, remetendo o leitor à 

sequência de gols tomados naquele dia trágico para o Brasil.  

 As demais frases utilizadas pelo autor na crônica são absurdas, mas passam 

praticamente despercebidas na leitura entre os vários “gols da Alemanha”. Dá a 

ideia de que todas as outras coisas perderam a importância diante do massacre que 

a seleção estava sofrendo naquele dia, mesmo as que eram, de fato, mais 

importantes. Todas se tornaram ainda mais invisíveis naquele momento de tristeza 

do torcedor, que ali só guardava espaço para o sofrimento a cada gol tomado.  

Prata brinca, no texto, com o fanatismo do brasileiro pelo futebol, que faz com 
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que ele se esqueça das verdadeiras tragédias. Segundo a crônica, o rio Amazonas 

secou. Mas, pelo texto, mais trágico do que isso era o fato de o Brasil ter tomado 

mais um gol da Alemanha. Jogar luz sobre absurdos, realçá-los gera humor. Repetir 

a expressão "gol da Alemanha" também, pois causa o mesmo efeito no leitor de 

quando acompanhava a partida: parecia que, a cada segundo, a Alemanha fazia um 

gol.  

A utilização da expressão “Gol do Oscar” apenas uma vez é outro um recurso 

discursivo que desperta o riso. Brinca com o resultado propriamente dito do jogo – 

em que o Brasil marcou apenas uma vez. Brinca com o gol solitário, um gol 

pequeno, tão pequeno que sequer é atribuído ao País.   
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5. CONCLUSÃO 

 Desde "Crônica: o jornalismo de short", a ideia tem sido mostrar que, por trás 

de um gênero considerado muitas vezes híbrido – que possui um certo 

descompromisso com a veracidade do discurso jornalístico - existem mais funções 

pouco discutidas até então desse tipo de texto. Num primeiro momento, o objetivo foi 

mostrar como a crônica poderia servir também ao papel jornalístico: algo mais 

participativo, mais subjetivo, mantendo, no entanto, a mesma seriedade pedida às 

reportagens tradicionais, engessadas a um modelo pouco permissivo em vários 

aspectos, tanto de linguagem, quanto de abordagem. Pela crônica, provou-se ser 

possível levar ao leitor muito mais do que a mera diversão que propunha desde sua 

origem, mas também a informação. “Quero dizer que por serem leves e acessíveis 

talvez elas comuniquem mais do que um estudo intencional a visão humana do 

homem na sua vida de todo o dia” (CANDIDO, 1992, p. 19). 

 Era preciso ir além disso. Analisar a crônica não pela perspectiva jornalística. 

Seria reduzir demais o poder de um gênero que guarda em si uma pretensão muito 

maior do que a de simplesmente noticiar, por mais que tenha sido veiculado até hoje 

em jornais. Ou ainda dizer que ela serve apenas para divertir. Existia, na verdade, a 

suspeita de haver algo a mais, um objetivo maior da crônica no mundo, envolvendo 

principalmente sua razão de ser frente ao tempo. Construí-lo? Retratá-lo? Inventá-

lo? O que desencadeia ainda outras questões: seria então possível acreditar na 

veracidade do que relata uma crônica escrita há 100 anos? E na de duas semanas 

atrás? Podemos considerá-las um tipo de documento histórico, capazes de 

fornecerem informações relevantes de determinada época? Foi preciso investigar 

todos esses aspectos. 

 E ir descobrindo aos poucos que, além de ser uma forma de narrativa para 

representar o tempo presente, a crônica também ajuda a escrever essa história sem 

prescindir daquilo que lhe é mais característico: a leveza e o humor. A dissertação 

está cheia de exemplos: textos que não têm prejuízo algum no sentido ao receber 

uma abordagem mais cômica. Sinal de que, nesses contextos, o humor passa a 

receber novas significações.  "O riso deve corresponder as exigências da vida 

comum. O riso deve ter uma significação social" (BERGSON,  1978. p. 9). 

Aproveitando o arcabouço teórico de "Crônica: o jornalismo de short", mais o 

conhecimento adquirido a respeito de alguns cronistas estudados lá, essa 
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dissertação se alicerçou na análise minuciosa de mais de 300 textos para comprovar 

a ideia de que a crônica é uma das narrativas possíveis para se representar o tempo 

presente.  

 O humor e a ficção dispostos nelas criam efeitos de sentido reveladores do 

cotidiano e do contexto histórico que alcançam alto impacto nos leitores, produzindo 

visões críticas da realidade. São recursos discursivos capazes de ampliar o nível de 

objetividade tão almejado por outros tipos de textos como, por exemplo, o 

jornalístico. Significa, em outras palavras, chegar a uma gradação maior ou igual de 

fidelidade ao factual pela crônica e pelos recursos de viés não realista 

proporcionados por ela.  

É curioso como elas (crônicas) mantêm o ar despreocupado, de quem está 
falando coisas sem a maior consequência; e, no entanto, não apenas 
entram fundo no significado dos atos e sentimentos do homem, mas podem 
levar longe a crítica social (CANDIDO, 1992. p. 17) 

 Vale retomar, para isso, alguns textos analisados no trabalho para mostrar na 

prática como é que a crônica utiliza o humor ao representar o tempo presente em 

sua narrativa.  

 Na crônica "Olha a bola", publicada na edição do dia 16 de junho de 2013 do 

jornal O Estado de S. Paulo, Luis Fernando Veríssimo propõe ao leitor quatro 

hipóteses que poderiam ser usadas de pretexto para quando ele errasse o chute na 

bola. Criam-se microficções dentro de uma mesma narrativa que não tiram dela a 

objetividade, mas a reforçam. Elas conduzem o leitor até onde o cronista quer levá-

lo. No caso, até a ideia de que as pessoas chegam a inventar desculpas quando se 

veem fora dos padrões de um determinado contexto. É preciso pertencer a um 

grupo, nem que para isso seja necessário faltar com a verdade. Existe humor nessa 

crônica de Veríssimo, pois ele, ao expor os próprios defeitos, revela ser uma pessoa 

igual a qualquer outra. Ele deixa o patamar de entidade - "o autor" - para assumir o 

papel de ser humano. A identificação desemboca no riso.  

Na verdade, aprende-se muito quando se diverte, aqueles traços 
constitutivos da crônica são um veículo privilegiado para mostrar de modo 
persuasivo muita coisa que, divertindo, atrai inspira e faz amadurecer a 
nossa visão das coisas (p. 19) 

 Antonio Prata também potencializa objetividade nos seus textos pelo uso de 

recursos não realistas, como a ficção e o humor. Em "Três soluções para São 

Paulo", publicada na edição do dia 29 de dezembro de 2013 do jornal Folha de 
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S.Paulo, o cronista cria três soluções para fazer da cidade um lugar melhor. Em 

todas elas, Prata exagera, inviabilizando todas as propostas feitas por ele mesmo. 

Essa estratégia foi adotada pelo autor para desencadear o efeito de sentido 

existente no texto: destacar que as condições de São Paulo são tão ruins a ponto de 

as soluções para seus problemas serem obrigadas a tocar os limites do absurdo. 

Obviamente, Prata não acha que atear fogo na cidade para depois reconstruí-la do 

zero seja a alternativa mais razoável para melhorá-la. Mas expondo alternativas 

esdrúxulas, o autor consegue fazer com que o leitor vislumbre a gravidade do estado 

em que se encontra a cidade. Exageros inevitavelmente provocam o riso. Basta 

tomar como exemplo as caricaturas. Elas veiculam suas mensagens pela sua 

própria forma de expressão, que não é um retrato, mas uma releitura de uma 

mesma realidade transmitida de formas diferentes em outros tipos de discurso.  

 Na crônica, a realidade, tratada nesta dissertação como narrativa do tempo 

histórico do presente, é justamente apenas uma nuance. Um cronista pode ser fiel à 

realidade usando, por exemplo, recursos literários. Ou pode ser igualmente realista 

participando da construção da narrativa, em um movimento de ruptura com a ideia 

de que a intromissão do autor compromete a veracidade de um relato. A crônica 

sobrevive porque humaniza experiências. E com humor, vai contando a história, da 

maneira que acha que ela deve ser contada. Só não acredita quem não quer.  
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