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RESUMO 
 
ANDRADE, Roberta. As crônicas de João do Rio, Nelson Rodrigues e Zuenir Ventura: Um 
retrato do Rio de Janeiro no século XX. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Graduação em 
Jornalismo) – Escola de Comunicação, UniverCidade: Rio de Janeiro, 2009.  
 
 
 
O objetivo desta monografia é o de perceber a evolução da crônica ao longo do século XX, 
focando nos textos de João do Rio, Nelson Rodrigues e Zuenir Ventura, que dividem o 
período em três partes. Para compreensão do processo foi traçada a evolução desse estilo de 
texto jornalístico, desde o surgimento dos folhetins europeus até a chegada da objetividade 
pelas agências de notícias americanas e a utilização do new journalism. Também é abordada a 
relação entre a imparcialidade e objetividade no jornalismo, e a liberdade proporcionada pela 
crônica. O estudo de caso correlaciona o trabalho dos três cronistas para a compreensão dos 
pontos citados e para delinear um perfil da cidade, do carnaval e dos personagens cariocas. 
 
Palavras-chave: crônica, evolução, imparcialidade, cidade. 
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ABSTRACT 

 
ANDRADE, Roberta. As crônicas de João do Rio, Nelson Rodrigues e Zuenir Ventura: Um 
retrato do Rio de Janeiro no século XX. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Graduação em 
Jornalismo) – Escola de Comunicação, UniverCidade: Rio de Janeiro, 2009.  
 
 
 
The purpose of this monograph is to learn the evolution of chronicle writing through the 20th 
century focusing on the texts of João do Rio, Nelson Rodrigues and Zuenir Ventura, dividing 
the period in three parts. To the comprehension of the process, the evolution of this 
journalistic text style was delineated, from European newspaper serial creation up to the 
arrival of the objectivity by North American news agencies, and the utilization of new 
journalism. Also, it will be discussed the relation between impartiality and objectivity in 
journalism, and the freedom provided by the chronicle. The study of case correlates the work 
of the three chroniclers for the comprehension of topics quoted, and to delineate an outline of 
the city, the carnival and the typical characters from Rio de Janeiro.  
 

Key words: chronicle, evolution, impartiality, city. 
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INTRODUÇÃO 

 

A paixão pela cidade do Rio de Janeiro não é novidade para os cariocas. Uma das 

formas de perceber essas manifestações de carinho e apreço, no decorrer do século XX, é pela 

ótica de cronistas. Para esta monografia, escolhemos três representantes. Não necessariamente 

os melhores, mas os que marcaram períodos significativos: João do Rio (fim do século XIX 

até início dos anos 20), Nelson Rodrigues (meados da década de 20 até o final da década de 

70) e Zuenir Ventura (décadas de 80 e 90). 

Os três viveram e marcaram, com seu trabalho, épocas completamente diferentes. 

Tiveram experiências distintas, presenciaram e reportaram, para os mais importantes jornais e 

revistas, momentos históricos completamente divergentes. Seja a transformação de um Rio de 

Janeiro sujo e doente, em um Rio de Janeiro à imagem e semelhança da Cidade Luz e capital 

francesa, Paris. Uma cidade repleta de manifestações políticas, até a chegada da ditadura 

militar, em que ordem pública e silêncio tornam-se sinônimos. Ou um Rio globalizado: uma 

população carente que só cresce, as favelas que invadem bairros nobres, a desigualdade social 

berrante, uma cidade partida. Beleza e violência se fundem e montam um cenário, pode-se 

dizer, exótico. 

Para tratar desses assuntos, João do Rio, Nelson Rodrigues e Zuenir Ventura usaram um 

estilo de texto jornalístico em comum: a crônica. Para compreender melhor essa “ferramenta”, 

uma linha foi delineada para explicar o que ela é, de onde surgiu, como veio parar no Rio de 

Janeiro (uma cidade de maioria iletrada, em meados do século XIX), como ela sobreviveu e 

como evoluiu através do tempo. Utilizamos Antonio Candido, como teórico base, para traçar 

esse percurso. 

Na segunda parte do trabalho é possível observar como a vida privada influencia a vida 

pública, ou seja, como as experiências do ambiente familiar, ou mesmo cenas absorvidas no 

cotidiano podem interferir diretamente na produção profissional de um indivíduo. Além de 

tomar conhecimento de fatos como esses que foram decisivos nas vidas de João do Rio, 

Nelson Rodrigues e Zuenir Ventura, características pessoais e marcantes de cada um são 

apresentadas através de notas biográficas.  

Já no terceiro capítulo, pode-se observar como essas experiências estão efetivamente 

presentes em suas respectivas crônicas. Ao mesmo tempo em que, através desse olhar, será 

possível reconhecer as transformações ocorridas no Rio de Janeiro do século XX. Ou até 

mesmo aquelas que talvez não tenham mudado tanto assim. Características da cidade e do 

carioca, costumes passados por gerações que, juntos, formam a identidade de um povo. 
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I   A CRÔNICA 

 

A crônica é um texto que conquistou o gosto do leitor através dos tempos por se 

aproximar da crua realidade cotidiana vivida tanto pelo indivíduo como pela população. Para 

Antonio Candido (1992), a crônica é um texto jornalístico-literário que perdeu a pretensão de 

somente informar – essa função foi deixada a outras formas de fazer jornalismo – e adquiriu 

uma nova função: entreter. Porém, o texto da crônica passou por modificações até ter o 

formato conhecido hoje. Antigamente, convivia com “os moldes” ditados pelo folhetim. Os 

artigos diários sobre questões políticas, sociais, artísticas, literárias, entre outras, ficavam 

localizados no rodapé da página do jornal. Já a crônica é o fruto de um encolhimento do 

folhetim com um texto mais casual, no entanto, ainda crítico. 

 
A linguagem se tornou mais leve, mais descompromissada e (fato decisivo) 
se afastou da lógica argumentativa ou da crítica política, para penetrar poesia 
adentro. Creio que a fórmula moderna, onde entra um fato miúdo e um toque 
humorístico, com o seu quantum satis de poesia, representa o 
amadurecimento e o encontro mais puro da crônica consigo mesma. 
(CANDIDO, 1992:15) 
 

Chronos (crônica em grego) quer dizer tempo. Não contrastante a sua origem 

etimológica, a crônica é o tempo em forma de texto. Portanto, não é estranho que 

historiadores dediquem-se a estuda-la a fim de compreender a relação do gênero com o 

período vivido “de formas diferenciadas, porque diferente é em cada momento a percepção do 

tempo histórico.”1 

Segundo Margarida de Souza Neves através das crônicas é possível analisar a fronteira 

entre ficção e História. A autora exemplifica as crônicas cariocas da passagem do século XIX 

para o século XX como “documentos”. Esses textos remontam um discurso aberto a diversas 

interpretações, muitas vezes contraditórias, pois foi experimentado pelas pessoas da época 

como um momento de transformações. Podendo assim, enxerga-las como construções de 

imagens de um tempo social e de narrativas do cotidiano, e não como dados precisos. 

 
“Documentos” portanto, porque se apresentam como um dos elementos que 
tecem a novidade desse tempo vivido. “Documentos”, nesse sentido, porque 
imagens da nova ordem. “Documentos”, finalmente, porque “monumentos” 
de um tempo social que conferirá ao tempo cronológico da passagem do 
século no Rio de Janeiro uma conotação de novidade, de transformação, que 

                                                
1 NEVES, Margarida de Souza. Uma escrita do tempo: memória, ordem e progresso nas crônicas cariocas – 
Crônicas, memória e história. In: CANDIDO, Antonio (org). A crônica: o gênero, sua fixação e suas 
transformações no Brasil. São Paulo: UNICAMP; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992, p. 82. 
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cada vez mais tenderá a se identificar com a noção de “progresso”. (NEVES 
in CANDIDO, 1992:76) 

 

No início do século XX o Rio de Janeiro vive um período de transformações, na 

tentativa de implementar as máximas que pretendiam guiar a nova república e, estão grifadas 

na bandeira nacional: Ordem e Progresso. A cidade, que era capital na época, serve como um 

plano piloto para a “modernização” que se planejava aplicar a todo o país em um futuro 

próximo. 

(...) também é significativa a presença nesse momento de uma preocupação 
com a invenção de tradições, no sentido atribuído por Eric Hobsbawm e 
Terence Ranger a essa noção:2 busca-se assim, de múltiplas formas, 
reconstruir a história, por uma releitura do passado como pela definição de 
uma meta comum de futuro, através de uma memória coletiva que se 
pretende “nacional” e que sublinha as descontinuidades representadas 
eminentemente pela implantação da forma republicana por sobre as 
continuidades de uma sociedade marcada por seu caráter historicamente 
excludente e hierarquizador. 

 
Os autores aproveitavam o estilo que permite a brincadeira de palavras e ideias para 

levantar contradições para as problemáticas experimentadas na época. Como o tempo era de 

transformações e implantação de novos costumes, era comum encontrar as palavras 

“progresso”, “civilização”, “ordem”, “trabalho”, “saneamento”, “racionalidade” e “cidadania” 

de forma denotativa para contrastar com “atraso”, “barbárie”, “desordem”, “ociosidade”, 

“doença”, “irracionalidade” e “anarquia” da era pré-república.3 Luiz Edmundo, em uma de 

suas crônicas, destaca: 

Penetramos o século das luzes e ainda estamos em plena morrinha colonial... 
E assim continuamos a ser até o advento de Rodrigues Alves, até a obra 
magnífica de Pereira Passos e Oswaldo Cruz, quando se transforma a cidade 
pocilga em Eden maravilhoso, fonte suave de belleza e de saúde, centro para 
onde logo affluen estrangeiros que, até então, medrosamente nos visitavam, 
apavorados, todos, com a febre amarella: americanos, ingleses, italianos, 
alemães, que aqui chegam trazendo-nos, além de um esforço pessoal 
apreciável, capitaes, estímulo, e o que é melhor ainda, a visão civilizadora de 
patrias adiantadas e progressistas.4 

 

Para justificar o sucesso da crônica no início do século XX, Margarida de Souza Neves 

aponta a seguinte situação: a maioria dos costumes da época foi trazida através de jornais, 

traduzindo-se textos e importando costumes estrangeiros, em especial, os europeus – tanto 

                                                
2 HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence (orgs.) A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
apud NEVES, op. cit., p. 78. 
3 NEVES, op. cit., p 85. 
4 EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1938, p. 25-26. Apud 
NEVES, op. cit., p. 85 
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que o centro do Rio de Janeiro foi construído para parecer “uma nova Paris”. Esses costumes, 

tão adversos aos de uma cidade “latina”, invadiram as multidões. Como fazer referências a 

um gênero considerado “menor”, em uma época em que há tantas referências à literatura, 

mesmo que a maioria da população seja iletrada?5 

 
Se por um lado é questionável que o número de leitores potenciais é 
tragicamente reduzido na temporalidade em questão, uma vez que as 
estatísticas apontam uma variação do índice de alfabetização geral do país 
que oscila entre o 1,56% em 1872 e o 7,49% em 1920,6 também é certo que 
é esse mesmo e diminuto universo de alfabetizados que, (...) circunscreve o 
universo da cidadania na nova institucionalidade, (...) “o poviléu vozeirudo e 
trapento”7 e que as posturas municipais, bem como a reforma urbana, 
pretenderão excluir do centro da cidade. 

 
Devido ao grande índice de analfabetismo, era comum a prática de se ter leituras das 

manchetes e especialmente das crônicas e romances presentes no rés-do-chão para multidões 

que se aglomeravam atentas. Segundo Marlyse Meyer o costume cresceu de tal maneira que o 

próprio Machado de Assis pediu o fim do ato, receoso de que se findassem as assinaturas e o 

jornal.8 Mesmo com um número de leitores extremamente reduzido, o jornal passa a ser o 

meio de informação mais difundido na época, e com ele, a crônica, com um estilo mais 

literário. Em uma crônica de 1859, publicada no Correio Mercantil, Machado de Assis diz 

que o jornal “é a literatura comum, universal, altamente democrática, reproduzida todos os 

dias, levando em si a frescura das idéias e o fogo das convicções.” 9 

Entre 1870 e 1920, a crônica foi forte colaboradora para a profissionalização do 

jornalismo, a formação de um público de massa (considerando os parâmetros da época), e a 

fusão de uma linguagem técnica com a literatura. Flora Süssekind faz a comparação entre as 

transformações técnicas na linguagem da crônica e as mudanças que acontecem na cidade, na 

virada do século passado: 

 
A crônica, ao invés de um quase diário cheio de confissões e impressões 
pessoais ou de um jogo ininterrupto com preciosismos e ornamentação 
retóricas, deixa de competir com a imagem visual. Descarta o ornato. E toma 
emprestado da técnica o que lhe serve. Seca a própria linguagem e passa a 
trabalhar com uma concisão maior e consciência precisa da urgência e do 
espaço jornalístico.10 

                                                
5 NEVES, op. cit., p 79. 
6 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil. São Paulo, T. A. Queiroz/Edusp, 1985, p. 176 
7 EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1938, p. 28. 
8 MEYER, Marlyse. Voláteis e versáteis. De variedades e folhetins de fez a chronica – O folhetim transbordado: 
as folhas recreativas. In: CANDIDO, op. cit., p.118 
9 NEVES, op. cit., p 80. 
10 SÜSSEKIND, Flora. Cinematógrafo de letras. Literatura, técnica e modernização no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987, p. 38. 
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I.1   Evolução na história 

 

Mas de onde surgiu a crônica? Para citar esse gênero jornalístico-literário é impossível 

evitar um retrocesso à França, no início do século XIX. Época que surgia le feuilleton (o 

folhetim) que se refere a um lugar específico no jornal: o rez-de-chaussée (rés-do-chão). O 

espaço, geralmente reservado na primeira página do jornal, era dedicado a tratar de 

“amenidades”: piadas, charadas, receitas de cozinha e beleza, críticas de peças e livros, 

romances... Um recurso utilizado pelos jornais para atrair leitores e tentar contornar a censura 

de Napoleão: “Se eu soltasse as rédeas à imprensa – explicava Bonaparte ao célebre Fouché, 

seu chefe de polícia – não ficaria três meses no poder.”11 

Ao perceberem as vantagens financeiras que poderiam aproveitar do novo modelo que 

começava a ser sucesso, após a Revolução Burguesa de 1830, Émile de Girardin e o sócio 

Dutacq, separaram-se e fundaram o La Presse e o Le Siècle, respectivamente, dando destaque 

ao folhetim. 

A secção Variétes, que de início dá o título à novidade, é deslocada, com 
seus conteúdos polivalentes, para rodapés internos. A receita vai se 
elaborando aos poucos, e, já pelos fins de 1836, a fórmula continua amanhã 
entrou nos hábitos e suscita expectativas.12 
 

Já no começo da década de 40 o folhetim coleciona leitores vorazes. Não importa a linha 

política do jornal, todos aproveitam a nova tendência e disputam a peso de ouro os melhores 

escritores. 

Em 23 de maio de 1836 (mesmo ano da criação do Le Siècle e La Presse na França), 

Justiniano José da Rocha lança no Brasil o primeiro folhetim, O Chronista, associando-se a 

dois grandes romancistas do Império, Josino do Nascimento Silva e Rodrigues Firmino Silva. 

Justiniano, conservador, seguia o seguinte lema: “Há no mundo quem tenha mais juízo que 

Voltaire, mais força que Napoleão – é o Povo.”13 O “folhetins” não decepcionou no Brasil. O 

sucesso de Paris repetiu-se também no Rio de Janeiro. Machado de Assis utiliza a imagem e a 

obra do folhetinista para falar deste profissional e produto importados, em uma de suas 

crônicas: 

Uma das plantas européias que dificilmente se têm aclimatado entre 
nós, é o folhetinista. 

O folhetinista é originário da França, onde nasceu e onde vive a seu 
gosto, como em cama no inverno. (...) 

Mas comecemos por definir a nova entidade literária.  

                                                
11 MEYER, op. cit., p. 96. 
12 Idem, ibidem, p. 97-98. 
13 Idem, ibidem, p. 100. 
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O folhetim, disse eu em outra parte, e debaixo de outro pseudônimo, o 
folhetim nasceu do jornal, o folhetinista por conseqüência do jornalista. (...) 

O folhetinista é a fusão agradável do útil e do fútil, o parto curioso e 
singular do sério, consorciado com o frívolo. Estes dois elementos, arredados 
como pólos, heterogêneos como água e fogo, casam-se perfeitamente na 
organização do novo animal. (...) 

O folhetinista, na sociedade, ocupa o lugar de colibri na esfera vegetal: 
salta, esvoaça, brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre todos os caules 
suculentos, sobre todas as seivas vigorosas. Todo o mundo lhe pertence; até 
mesmo a polícia. 

Assim aquinhoado pode dizer-se que não há entidade mais feliz neste 
mundo, exceções feitas. Tem a sociedade diante de sua pena, o público para 
lê-lo, os ociosos para admirá-lo, e a bas bleus para aplaudi-lo. 

Todos o amam, todos o admiram, porque todos têm interesse de estar 
de bem com esse arauto amável que levanta nas lojas do jornal, a sua 
aclamação de hebdomadária. (...) 

Em geral, o folhetinista aqui é todo parisiense; torce-se a um estilo 
estranho, e esquece-se, nas duas divagações sobre o boulevard e café 
Torioni, de que está sobre um mac-adam lamacento e com uma grossa tenda 
lírica no meio de um deserto. (...) 

Força é dizê-lo: a cor nacional, em raríssimas exceções, tem tomado o 
folhetinista entre nós. Escrever folhetim e ficar brasileiro é na verdade 
difícil. 

Entretanto, como todas as dificuldades se aplanam, ele podia bem 
tomar mais cor local, mais feição americana. Faria assim menos mal à 
independência do espírito nacional, tão preso a essas imitações, a esses 
arremedos, a esse suicídio de originalidade e iniciativa. 14 

 

Em 1821 foi fundado o Diário do Rio de Janeiro, exclusivamente para anúncios, 

conhecido popularmente como Diário do Vitém ou Diário da Manteiga. Somente 14 anos 

depois passa a adotar uma veia noticiosa, muito semelhante ao Times da época. Mas no início 

da década de 40 nem os mais tradicionais resistiram. Então reservavam um espaço no rés-do-

chão para o folhetim. Taunay cita em Reminiscências:15 

 
Em 1857, talvez 56, publicou o Guarani em folhetim no Diário do Rio de 
Janeiro, e ainda vivamente me recordo do entusiasmo que despertou, 
verdadeira novidade emocional, desconhecida nesta cidade tão entregue às 
exclusivas preocupações do comércio e da bolsa, entusiasmo particularmente 
acentuado nos círculos femininos da sociedade fina e no seio da mocidade, 
então muito mais sujeita ao simples influxo da literatura, com exclusão das 
exaltações de caráter político. 
 

A maior parte dos textos publicados nos jornais eram traduções de publicações 

estrangeiras. A variedade de assuntos (além de romances traduzidos, havia também folhetins 

literários e crônicas, inclusive, anônimas) era assinada com o título nada subjetivo de 

Variedades. Entre as traduções que mais fizeram sucesso na década de 40 estão Mistérios de 

                                                
14 ASSIS, Machado de. apud MEYER, op. cit., p. 93-95 
15 MEYER, op. cit., p. 107-109. 
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Paris, Conde de Monte Cristo e Judeo Errante. Essa tendência só fez crescer na década 

seguinte, com destaque para os escritores franceses.16 Plancher, em uma carta fictícia dirigida 

ao editor do folhetim Echo Francis, faz uma crítica às resenhas de moda que só falam nas 

coisas francesas, citando só nomes franceses da Rua do Ouvidor. 

 
Como vos haveis de desculpar de não ter ainda publicado artigo sobre os 
costumes brasileiros? Por exemplo, a Sociedade, se aqui como em todas as 
outras cortes ela se divide em umas poucas de jerarchias, oferece um 
vastissimo campo à informação! seguramente muitas diferenças e variedades 
oferecem à classe de famílias Portuguesa-Brasileira que povoam as ruas da 
Quitanda, Direita e Rosário, comparada com as familias brasileiras que 
moram na rua do Piolho, Lavradio e nobre campo D’Aclamação (...) mina 
inesgotável (...) Ah! meu bom senhor Redator, o quanto tendes que notar em 
um passeio feito com Passo de Padre Mestre saindo do largo da Carioca para 
ir a Mata Cavalos! (...) vosso antecessor O Diabo Coxo descia dos telhados 
(...) porem aqui esta arte parece supérflua: basta olhar para as janelas (...) as 
belas se dão de tarde a admirar (...) Contendo-me com apontar uma idéia do 
qual vós podeis tirar grande partido (...) mas, por favor, Sr. Redator, um 
pouco de SAL e mesmo (fique isso entre nós) alguma malícia e eu dou-me 
por fiador de 500 assinaturas. (E. D. 1º novembro 1827,  nº 4, p. 70-72). 

 
De acordo com Cristiane Costa, autora do livro Pena de Aluguel, a divisão entre a 

literatura e o jornal se dá entre as décadas de 20 e 50, iniciando-se na Semana Modernista de 

1922, quando os escritores começaram a se afastar e ser afastados do jornal. Um dos fatores 

que colaborou para esse segregamento foi o “great divide modernista” (assim definido pela 

autora) que coincide com o primeiro boom do mercado editorial brasileiro e com a 

industrialização dos jornais, o que desagradou muitos escritores jornalistas. “Mas já nas 

respostas à questão de João do Rio sobre a influência do trabalho na imprensa nas obras 

literárias é possível verificar certa ansiedade de contaminação entre os reinos da arte e da 

técnica.”17 

A crônica, baseada no modelo francês, dava maior destaque para a análise e a reflexão, 

desvencilhando, na maioria das vezes, para o entretenimento. Foi esse estilo que deu origem 

aos textos de Machado de Assis e Olavo Bilac desde o século XIX. Segundo Brito Broca, foi 

João do Rio que trouxe a reportagem e a entrevista, no começo do século XX. Até então era 

muito difícil de ver esse tipo de jornalismo. Conta Brito Broca: 

 
Machado de Assis, Bilac e outros eram cronistas sem o temperamento de 
repórteres; o primeiro, principalmente, [...] jamais lhe passaria pela cabeça ir 

                                                
16 Idem, ibidem, p. 112-114 
17 COSTA, Cristiane. Pena de Aluguel. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 13. 
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à cadeia ver de perto o criminoso e conversar com ele. Foi essa experiência 
nova que João do Rio trouxe para a crônica, a do repórter.18 

 

Ainda segundo Brito Broca os noticiários nos impressos foram tomando, 

gradativamente, o lugar dos artigos. Cada vez mais era exigida a colaboração literária dos 

cronistas que davam lugar, mesmo que involuntariamente, às reportagens policiais ou de 

cunho esportivo. Entretanto, nessa época de transição, ambos os estilos mesclavam-se muito 

facilmente. Segundo Cristiane Costa é muito fácil encontrar esse exemplo nas crônicas 

publicadas em A alma encantadora das ruas, de João do Rio, que apesar desse fato conseguiu 

se adaptar melhor que muitos a essa transição, e por isso pode, inclusive, receber o título de o 

primeiro repórter investigativo. 

 
O método de apuração de João do Rio já era o de um repórter moderno: o 
questionamento das fontes, a circulação por diversos bairros em busca de 
diversidade, o uso privilegiado das descrições in loco. (COSTA, 2005:42) 

 
Na década de 30 houve uma grande fusão ainda maior entre jornalismo e literatura. 

Histórias reais eram publicadas de forma literária, em livros, dispensando os jornais.19 Esse é 

o caso de Capitães de areia, de Jorge Amado, que conta a história de meninos de rua de 

Salvador. Lançado em 1937, quando havia acabado de ser implantado o Estado Novo, 808 

exemplares foram queimados em praça pública, no dia 19 de novembro na capital Bahiana por 

serem considerados simpatizantes ao credo comunista. Só foi republicado sete anos depois.20  

Desde a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil em 1808, quando finalmente foi 

autorizada a circulação de impressos, até o final do século XIX, o Brasil viveu à sombra de 

um modelo francês de jornalismo com forte influência da literatura, como já foi possível 

perceber até agora. Entretanto, no início do século XX com a mecanização das redações e a 

preocupação de profissionalizar o jornalista, esse modelo foi, não tão lentamente, 

modificando-se. 

Criado em 1901, o Correio da Manhã foi testemunha de um acelerado 
processo de industrialização, que possibilitou um florescimento do parque 
gráfico e do mercado editorial brasileiro. Do início do século ao fim dos 
anos 50, a imprensa nacional mudou totalmente de perfil: revistas ilustradas 
proliferaram, o uso da fotografia se expandiu, a diagramação foi remodelada, 
o modelo americano de jornalismo objetivo e texto conciso começou a ser 
implantado. A era pré-televisão viu o aparecimento de vários jornais 
importantes, matutinos e vespertinos, como A Manhã e O Globo (1925), e 
Diário de Notícias (1930). Na linha editorial, alguns reflexos dessa 

                                                
18 Brito Broca.  A vida literária no Brasil – 1900.  s.d., p. 236 In: COSTA, op. cit., p. 41 
19 COSTA, op. cit., p. 92. 
20 Reportagem publicada no Estado da Bahia, 17 de dezembro de 1937, p. 3 In: AMADO, Jorge. Capitães de 
areia. Rio de Janeiro: Record, 2004, contra capa. 
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modernização foram o declínio do gosto pelo ornamental e o superficial, que 
caracterizava tanto a literatura quanto o jornalismo do período anterior. 
(COSTA, 2005:98) 

 
Já nos anos 20, de acordo com Cristiane Costa, antes da importação do modelo 

americano, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade e Oswald de Andrade levaram 

para as redações os preceitos de uma literatura moderna. Escrever poemas e romances 

seriados não era mais suficiente. Os jornalistas agora escreviam reportagens, faziam 

entrevistas, corrigiam o texto dos repórteres, editavam páginas e chefiavam redações. 

Os jornalistas Danton Jobim, Samuel Wainer e Alberto Dines, após passarem uma 

temporada nos Estados Unidos voltaram com o modelo americano, nos anos 50, para ser 

aplicado nas redações e decretar, de uma vez por todas, morte ao nariz-de-cera. O Diário 

Carioca foi o primeiro a implantar o lead, no Brasil. 

 
O treinamento específico para o jornalismo – profissão que no Brasil só seria 
regulamentada em 1969, com a obrigação do diploma – gradativamente faria 
com que a carreira deixasse de ser um caminho natural para o aspirante a 
escritor, que nos EUA conta com outros mecanismos de formação, como 
cursos universitários de creative writing. Com isso, a imprensa ganhava 
valores estéticos particulares e seus próprios mecanismos de consagração. 
(COSTA, 2005:100) 

 

O modelo com lead, sublead e a estruturação do texto através da pirâmide invertida 

chegou não só ao Brasil, mas ao mundo todo através das agências de notícias americanas 

como a Associated Press e a Reuters. As agências inventaram essa estrutura para que cada 

redação que recebesse suas notícias tivesse a opção de cortar a informação aonde lhe era mais 

conveniente. Assim, o leitor também pode desfrutar dessa opção. Ler a notícia até aonde lhe é 

interessante, sendo que as informações principais são disponibilizadas no primeiro 

parágrafo.21 Os jornais transformavam-se de fato em empresas comerciais detentoras de poder 

econômico e introduziam inovações técnicas, gráficas e editoriais.22 Segundo Cristiane Costa, 

pequenos jornais, como o Jornal do Brasil, utilizado para pequenos anúncios de empregadas 

domésticas até os anos 50, se transformaram nos jornais mais influente dos anos 60 e 70. 

 
A imprensa, que até os anos 30-40 dependia dos favores do Estado, de 
pequenos anúncios populares ou domésticos e da publicidade das lojas 
comerciais, teve essa situação alterada. Nos anos 50 começaram os 
investimentos no setor publicitário e teve início a implantação no país das 
grandes agências nacionais e estrangeiras de publicidade; os anúncios nos 

                                                
21 SILVA, Carlos Eduardo Lins da. O adiantado da hora: a influência americana sobre o jornalismo brasileiro. 
1990, p. 110-112 In: COSTA, op. cit.,p. 100-101. 
22 ABREU, Alzira Alves de et al. A imprensa em transição. 1996, p. 10 In: COSTA, op. cit., p. 120. 
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jornais se diversificaram, encontrando-se desde anúncios de automóveis, 
eletrodomésticos, produtos alimentícios e produtos agrícolas até anúncios de 
produtos artesanais os mais variados [...] os jornais passaram a obter oitenta 
por cento de receita aos anunciantes. (ABREU, 1996:17) 

 

Luiz Beltrão afirma no livro Jornalismo opinativo que já na década de 50 havia uma 

preocupação de formar profissionais de comunicação para suprir a demanda que crescia com a 

expansão das emissoras de rádio e o surgimento da televisão. E afirma ainda a existência de 

cursos preparatórios, ainda que precários e desprestigiados tanto pelo Ministério da Educação, 

que os fazia funcionar como um apêndice dos cursos de filosofia e letras, como pelos próprios 

editores e jornalistas em exercício na época. E aponta ainda a dificuldade do curso 

preparatório devido à dificuldade de encontrar bibliografias que falassem da prática de acordo 

com os padrões nacionais.23 

Entre os anos 60 e 80 acontece um boom quantitativo e qualitativo no Brasil, 

principalmente em capitais como Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e o Rio de Janeiro (que 

ainda podia se considerar o umbigo do país). Com a censura e a ditadura militar, jornais e 

jornalistas encontraram novamente no mercado literário uma forma de se expressar. Com o 

lirismo dos romances foi possível, muitas vezes, driblar a fiscalização dos militares e alcançar 

uma enorme quantidade de leitores.24 Segundo Malcolm Silverman: 

 
É curioso observar a influência quase insensível da ditadura no lado 
puramente quantitativo da publicação literária. O regime autoritário, apesar 
de sua campanha de terrorismo e de censura – incluindo a proibição de cerca 
de quinhentos livros, a maioria por causa de menções sexuais explícitas – 
testemunha o boom do romance brasileiro. (Silverman, 2000:418) 

 
De acordo com Cristiane Costa, mesmo com ideais comunistas, os jornalistas foram os 

responsáveis por preparar a revolução que findaria a ditadura militar. “Cinicamente, Sadat 

argumenta que se fosse expulsar todo jornalista de esquerda, simplesmente não teria mão-de-

obra para fazer o jornal no dia seguinte.”25 

 
Complexa e contraditória, a posição em cima do muro acabou fazendo do 
jornalista um observador privilegiado do período. Mas também deu a ele um 
forte sentimento de frustração diante de uma realidade que não poderia 
mudar, de uma condição social ambígua e, eventualmente, uma vocação 
literária que não conseguia levar adiante. (COSTA, 2005:148) 

 

                                                
23 BELTÃO, Luiz. Jornalismo opinativo. Porto Alegre: Sulina-ARI, 1980, p.9 
24 COSTA, op. cit., p. 131-133. 
25 Idem, ibidem, p. 134-135. 
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Nos anos 90, o jornalista-escritor não tem mais o problema com a liberdade de 

pensamento que existia na época da ditadura – e que foi extinta com a queda do AI-5. O perfil 

desse profissional sofreu uma transformação. Ele não é mais aquele que resolve interromper o 

curso de direito e ingressar nas redações com o objetivo de ser escritor. O jornalista é aquele 

profissional preparado, que cursou uma faculdade para exercer a profissão de comunicador de 

massa. O que não impede de alguns cursarem a faculdade com o mesmo objetivo daqueles 

que começaram o jornalismo no Brasil: ser um escritor.26 

 

I.2   Estrutura do texto 

 

Assim que os impressos foram permitidos no Brasil, em 1808, com a chegada da 

Família Real Portuguesa, o modelo do texto utilizado era o francês. Muitas vezes, inclusive, 

textos literalmente traduzidos. Não havia surgido ainda as reportagens e o texto jornalístico 

como conhecemos hoje, e sim, um texto completamente literário. O que atraiu para os jornais 

aqueles aspirantes a escritores que procuravam reconhecimento e fama. Desta narrativa 

jornalística-literária surgiu a crônica, que tinha a preocupação de relatar os acontecimentos 

com uma visão temporal, “oscilando entre a imaginação e a realidade, o jornalismo e a 

literatura, língua culta e coloquial”.27 Antonio Candido define a crônica: 

 
Se em sua acepção original, aquela da linhagem dos cronistas coloniais, ela 
pretende-se registro ou narração dos fatos em sua ordenação cronológica, tal 
como estes pretensamente ocorreram de fato, na virada do século XIX para o 
século XX, sem perder seu caráter de narrativa e registro, incorpora uma 
qualidade moderna: a do lugar reconhecido à subjetividade do narrador.28  

 
Em 1828, o Espelho Diamantino adota o flâneur que daria origem à crônica de 

costumes. Os jornais passariam a lançar nas ruas um observador para registrar tudo que visse 

e ouvisse. “Esse tom despretensioso, que sempre caracterizou a crônica, anuncia uma 

literatura feita para durar tanto quanto uma notícia de jornal ou uma conversa ao pé do ouvido 

(...) ‘Gênero menor’, a crônica foi capaz de elaborar uma linguagem mais próxima do 

coloquial, longe da ‘magnitude do assunto e a pompa da linguagem’ da literatura.”.29 

Era utilizado o modelo seriado inglês de publicação nos folhetins. O espaço acomodava 

tanto veteranos da literatura, como aspirantes a escritor. Muitas histórias eram seriadas, como 

                                                
26 Idem, ibidem, p. 166-176 
27 Idem, ibidem, p. 246 
28 NEVES, op. cit., p. 82 
29 COSTA, op.cit., p. 249 
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se fossem partes de capítulos de um romance, publicadas todos os dias nos jornais. Os textos 

adaptaram-se às novas condições de corte. Algumas redundâncias eram comumente usadas 

para relembrar no dia seguinte o que já havia acontecido na trama, assim quem perdesse 

algum capítulo ou começasse a ler a história depois, não se sentia perdido. Todo bom folhetim 

sempre fazia o uso de suspense, sentimentos em preto e branco, amor e ódio, pureza e 

perversão, construía personagens fortes e facilmente identificáveis. Assassinatos e 

ressurreições também eram comuns. Tudo para garantir a fidelidade dos assinantes.30 

Nas décadas de 20 e 30, quando um estilo mais seco e direto começou a ser aplicado nas 

redações dos jornais, as opiniões dos escritores-jornalistas dividiram-se. Alguns como Nelson 

Rodrigues se recusaram a aderir às novas normas, já outros, como Graciliano Ramos, se 

enfureciam com os adjetivos, pontos de exclamação e expressões como “Outrossim”. Seu 

caso era tão extremo que ganhou até um apelido: neurótico da língua. “Mesmo para a 

literatura, preconizava regras que poderiam constar de um manual de redação de jornal.”31 

Antonio Fernando Borges faz uma comparação entre a linguagem jornalística e a literária: 

 
A linguagem do jornalismo é, sem dúvida, muito mais pobre do que a gama 
de ricas possibilidades da literatura – em termos formais, temáticos e de 
vocabulário. Nesse sentido, o hábito do jornalismo pode ser limitante. Prova 
disso é que, quase sempre, a primeira incursão de jornalistas na literatura 
peca pela pobreza vocabular, frasal, temática. E isso não é de hoje: compara-
se o Machado de Assis dos romances e dos contos com o das crônicas diárias 
e semanais de seu ganha-pão. Há um abismo entre os dois. Claro que 
existem exceções, e é possível agüentar fazer grande literatura com 
vocabulário restrito e secura formal – mas para isso deve-se tomar a 
“providência” de ser um Graciliano Ramos, por exemplo [...].32  

 

Até os anos 50, quando se adotou o modelo americano de jornalismo (lead, sublead, 

pirâmide invertida), o jornalismo era majoritariamente opinativo. Luiz Beltrão atribui uma 

estrutura para explicar o texto opinativo, a qual ele denomina de triângulo retângulo. E 

defende o uso desse estilo, afirmando que a opinião do profissional ajuda o leitor a formular a 

sua própria, quando esta é destrinchada com dignidade e honestidade ajuda a engrandecer a 

atividade jornalística.33 

 
O ângulo reto é a informação, ou seja, o relato puro e simples dos fatos, 
idéias e situações do presente imediato, do passado ou do vir-a-ser 
possível/provável, que estejam, no momento, atuando na consciência 
coletiva; o ângulo superior é a orientação, ou seja, o esforço de interpretar a 

                                                
30 MEYER, op. cit., p. 96-98 
31 COSTA, op.cit., p. 93 
32 BORGES, Antonio Fernando. Disponível em <www.penadealuguel.com.br> apud COSTA, op. cit., p. 201. 
33 BELTÃO, op. cit., p. 13-14 
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ocorrência, tirando conclusões e emitindo juízos com o objetivo de provocar 
a ação por parte daqueles aos quais a mensagem é dirigida; enquanto o 
ângulo inferior é a diversão (entretenimento), isto é, um meio de fuga às 
preocupações do quotidiano ou costumeiro, uma pausa no ramerrão, um 
preenchimento dos lazeres com algo reparador do dispêndio de energias 
reclamado pela própria atividade vital de informar-se, sem a qual nenhum 
ser vivo pode evoluir ou aperfeiçoar-se, nem o ser humano, especificamente, 
manter suas relações sociais. (BELTRÃO, 1980:13) 
 

Como a transmissão de informação nos anos 50 ainda era muito cara foi criada a arte de 

cortar palavras. Era comum os jornalistas omitirem preposições, artigos e adjetivos de seus 

telegramas, secando ao máximo o texto. No livro Pena de aluguel, a autora Cristiane Costa 

cita uma discussão abordada no livro The politics and poetics of journalism narrative (1994), 

escrito por Phyllis Fruss, que diz ser Ernest Hemingway34 o responsável por essa prática, na 

tentativa de conseguir uns dólares a mais. A qual teoria Cristiane discorda quanto à intenção 

atribuída ao jornalista. Se o objetivo principal fosse ganhar dinheiro, Hemingway não cortaria 

palavras e sim as esticaria ao máximo.35 Graciliano Ramos explica a arte de cortar palavras ao 

também jornalista e escritor Joel Silveira: 

 
“Você faz como as lavadeiras de Alagoas. Elas pegam a roupa suja para a 
primeira lavada, espremem, ensaboam, batem na pedra, dão outra lavada, 
passam anil, espremem novamente, botam no sol para secar, depois apertam. 
(...) Quando não sai mais uma gota, aí você publica”.36 

 

Como bem colocou Cristiane Costa, foi feito um “catecismo da literatura moderna” em 

que o objetivo precípuo era preconizar “a objetividade, a concisão, a simplicidade, a busca 

pelo antiliterário”, evitar “maneiras, costumes e falas locais”, dar maior destaque ao fato, 

abandonar o “supérfluo e as palavras difíceis”. Enfim, tudo o que já era visado não é novidade 

para um jornalista de hoje. A preocupação com uma informação clara e objetiva que fosse 

compreendida por pessoas de todas as classes sociais, e com diferentes graus de instrução, já 

era visível. Ruy Castro faz uma descrição em que é possível perceber o ambiente de 

transformação nos anos 50 em que o novo formato era implementado, e a preocupação dos 

jornalistas com os textos: 

 
A redação de A Manhã era como outras do Rio naquele tempo. Uma sala 
comprida, com muitas escrivaninhas, cabides para os chapéus e um ou dois 
telefones de manivela. Poucas máquinas de escrever (daquelas Royal, pretas) 

                                                
34 Ernest Miller Hemingway (1899-1961) foi um escritor norte-americano. Trabalhou como correspondente de 
guerra em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola. Ao fim da Segunda Guerra Mundial instalou-se em Cuba. 
In: Wikipédia, acessado em 26/05/2009. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway> 
35 COSTA, op. cit., p. 102-103. 
36 Idem, ibidem, p. 103. 
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e ainda menos gente que as soubesse usar. A maioria dos redatores escrevia 
a mão, com penas francesas da marca Mallat, em folhas de papel almaço. 
Usavam viseira como nos filmes, enceravam os bigodes e estavam mais 
preocupados com os ênclises, próclises e mesóclises do que com as notícias. 
Os paginadores sofriam: tinham que contar letra por letra, para calcular o 
espaço da matéria na página. Os linotipistas não sofriam menos, porque os 
redatores [...] escreviam com garranchos, quase impossíveis de decifrar.37  

 

Havia chegado a Era de dar importância ao furo de reportagem e à veracidade das 

informações. Os textos eram escritos de acordo com as regras da pirâmide invertida. Os leads 

respondiam às seis perguntas principais: Quem? O que? Quando? Onde? Como? Por quê?38 

Mas nem todos os profissionais se sentiam confortáveis com esse modelo. Nelson Rodrigues 

afirmava que o maior abismo entre a antiga imprensa e a que se apresentava nos anos 50 e 60 

era a linguagem.  

De acordo com João Antonio, o formato americano, com a construção do lead, 

distanciava o jornalista das massas, sobretudo, entre os anos 60 e 80, com a repressão militar. 

A linguagem sem vida não servia para descrever os acontecimentos da rua e a tentativa se 

coloquialismo se distanciava da fala do povo. O escritor comprova sua tese comparando o 

número de tiragens dos impressos com o índice populacional brasileiro da época: “este país de 

cento e vinte e mais alguns milhões de pessoas e vocês, fedidos, quando vendem muito, 

conseguem bater na marca dos trezentos mil exemplares”.39 E completa afirmando que os 

jornalistas se venderam para “pagar seus modos burgueses” e que, com isso, “perderam o 

jeito, o tempo e a vergonha”. 

Durante a ditadura militar, os livros sofriam uma censura mais “amena” do que a 

empregada aos impressos. Os jornalistas encontraram na literatura uma saída para publicar 

seus pensamentos e denunciar, ainda que muito disfarçadamente, os problemas da repressão 

ideológica e social da época. A fonte de pesquisa para esses novos “romances” são os mesmos 

utilizados pela imprensa diária: apurações, notícias, manchetes e telex de agências 

internacionais.  

Para fugir do paradigma da imprensa, escritores jornalistas muitas vezes 
apelaram para a alegoria pura e simplesmente, disfarçando tanto o fato de 
que seu texto dava ao leitor apenas a possibilidade de intuir sobre o que se 
estava falando, como nos romances de Roberto Drummond. Mesmo quando 
não se trata mais de uma literatura mimética, o recurso à alusão parece 
repetir uma prática dos jornais do período para driblar a censura, publicando 
receitas de bolos ou poemas de Camões. O leitor, pelo menos o leitor típico 

                                                
37 CASTRO, Ruy. O anjo pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues. 1992, pp. 45-6 In: COSTA, op. cit., p. 127. 
38 COSTA, op. cit., p. 127. 
39 ANTONIO, João. Abraçado ao meu rancor. 2001, p. 99-100 In: Costa, op. cit., p. 152-154. 
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desses romances, aprendeu a ver nos remendos costurados aqui e ali uma 
piscadela de olho do autor. (COSTA, 2005:157) 

 

I.3   Um jornalismo literário 

 

No livro Pena de aluguel, Cristiane Costa trabalha com uma pesquisa realizada por João 

do Rio, e publicada no livro Momento literário (1994), para saber e entender a posição de 

jornalistas-escritores quanto ao ato de dividir a literatura com o jornalismo. Duas formas de 

escrita completamente díspares, pode-se dizer, nos dias de hoje. O jornalismo e a literatura 

começaram juntos no Brasil, em 1808, quando a chegada da Família Real Portuguesa 

finalmente foi permitida a publicação de impressos. Quanto a resposta à pesquisa de 

Cristiane: 

O resultado é um empate: dos 36 intelectuais que responderam ao 
questionário, dez afirmaram que o jornalismo prejudica a vocação literária, 
onze disseram que não, onze disseram que tanto ajuda quanto atrapalha e 
quatro não quiseram ou não souberam responder. (COSTA, 2005:14) 

 
Como irmãos siameses, a tentativa de um jornalismo e literatura tipicamente nacional 

começaram juntos, através do folhetim no século XIX e início do século XX. Marlyse Meyer 

define o folhetim como “o espaço da criação e da experimentação. É ele (...) que recebe as 

primeiras tentativas de fazer literatura nacional”.40 Não era difícil o cronista referir-se na 

primeira pessoa, já que a crônica, por ser um texto extremamente pessoal, deixa espaço para a 

aproximação do autor com o leitor. Era comum o cronista passear por bairros da cidade e 

depois relatar o que viu como testemunha ocular ou criar uma história fictícia com base nos 

fatos. Para tanto, não era raro que se começasse a crônica com um “bom dia” e encerra-la com 

um “tchau”. Em uma das crônicas de Machados de Assis publicada na Gazeta de Notícias, o 

escritor-jornalista se apresenta: 

 
Eu sou um pobre relojoeiro que, cansado de ver que os relógios deste mundo 
não marcam a mesma hora, descri do ofício. E, na alternativa de ir à fava ou 
ser escritor, preferi o seguinte alvitre; é mais fácil e vexa menos. (ASSIS, 
1888: 46) 

 

Em Crônica brasileira contemporânea, Manuel da Costa Pinto diz que a crônica é um 

espaço onde é permitido explorar experiências exclusas de gêneros tradicionais. Romances, 

por exemplo, mesclam a narrativa e o diálogo entre diversos personagens, muitas vezes 

envolvendo heróis excepcionais e se utiliza de recursos literários, como a rima, para tratar de 

                                                
40 MEYER, op. cit., p. 127 



 24

temas como amor, morte, memória, entre outros, com intuito de dar uma musicalidade ao 

texto e proporcionar ao leitor uma fuga do uso corriqueiro da língua. Já a crônica tem a 

finalidade precípua de citar experiências do homem comum, expressas em uma linguagem 

ordinária, impressa em “catalisadores da vida pública que são os jornais e revistas”. Marcelo 

da Costa Pinto coloca fatos do dia a dia, notícias curiosas, acasos e encontros, momentos 

nostálgicos, enternecimento ou indignação compartilhados por cronistas e leitores, como a 

matéria-prima das crônicas.  

Sua linguagem procura captar o lirismo contido na simplicidade, a poesia 
embutida no diálogo das ruas, o encanto das gírias e dos palavrões, o sabor 
dos clichês lingüísticos em que o senso comum se perpetua. (PINTO, 
2005:8) 

 
Ainda segundo Manuel da Costa Pinto, a crônica não deriva de gêneros estabelecidos 

desde a Antiguidade, mas esta possui dois antecedentes históricos: o ensaio41 e o familiar 

essay42 de origem inglesa. Alguns elementos históricos fazem da crônica mais do que um 

familiar essay tropical, mas “uma forma genuinamente brasileira de perceber e representar a 

realidade”. Esses elementos foram formados por um traço histórico secular de dependência 

econômica e importação de modelos culturais idealizados na busca de uma identidade, um 

comportamento de consumidor passivo perante as questões capitalistas ocidentais.  

 
A crônica surge de uma espécie de complexo de inferioridade da sociedade e 
da literatura brasileiras, para se transformar num gênero autenticamente 
brasileiro, com um acervo de textos cuja riqueza poucas potências literárias 
conseguiram acumular. (PINTO, 2005:9-10) 

 
Outra característica também foi essencial para esse “gênero menor” se popularizar: a 

diminuição da discrepância entre a língua falada e a escrita. Um passo importante para 

aproximar essas duas formas de comunicação, usadas de forma tão diferente (no mesmo 

idioma), foi a Semana Modernista de 1922. Transportar o coloquialismo para a literatura 

demonstrou ser um passo fundamental para demonstrar as principais diferenças entre a 

literatura brasileira e a europeia. Jeca Tatu, de Monteiro Lobato e Macunaíma, de Mário de 

Andrade foram obras que marcaram essa transição. É nas décadas de 50 e 60, do século XX, 

que a crônica fervilha com os traços típicos nacionais e finalmente abandona os traçados 

europeus. Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Resende, Nelson Rodrigues e 

                                                
41 Um tipo de texto criado pelo francês Michel de Montaigne no século XVI, que mescla experiência 
autobiográfica e reflexão sobre o mundo com uma lapidação estilística que transforma sua leitura em algo 
comparável à fruição de um romance. (PINTO, 2005:9) 
42 Gênero de comentário e devaneio pessoal veiculado em jornais pelos chamados “folhetinistas”. (PINTO, 
2005:9) 
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Fernando Sabino foram alguns dos cronistas que ajudaram a deixar essa marca na história. 

Todos dividiam seu tempo entre os jornais e revistas, e os livros. 

 
(...) a crônica, longe de ser um subproduto da ficção ou do ensaio, é um 
campo textual próprio, que oferece possibilidades expressivas que nenhum 
outro gênero proporciona. (PINTO, 2005:12) 

 
Em meados do século XX, após demarcadas as fronteiras entre literatura e jornalismo, a 

primeira será identificada como a alta cultura e o segundo como a cultura de massa. É curioso 

pensar que referências da literatura brasileira como Oswald de Andrade, Carlos Drummond de 

Andrade e Graciliano Ramos foram os responsáveis pelo começo da separação da literatura e 

do jornalismo, já no limiar da década de 20 do século passado. Todavia, essa separação 

apenas se concretizou de fato na década de 50 com a importação do modelo americano de 

objetividade. Alguns escritores-jornalistas simplesmente não conseguiram se adaptar ao novo 

regime, como no caso de Nelson Rodrigues. “Inconformado com as novas regras, que 

proibiam os pontos de exclamação, as reticências e os adjetivos, Nelson deu aos copidesques 

o rótulo de idiotas da objetividade.”43 

 
Paralelamente, cresce a necessidade de especialização da atividade 
jornalística. O que faz com que os escritores já consagrados, como 
Graciliano Ramos, passem a ser incorporados não mais como cronistas, 
críticos ou articulistas, mas como mão-de-obra interna, vestindo em geral o 
uniforme do copidesque, cuja função era consertar erros, vícios e defeitos do 
texto jornalístico. (COSTA, 2005:14) 

 

“Como saturno, devora a vida de seus próprios filhos” disse João do Rio, no livro 

Momento literário (1994:135), referindo-se ao jornal. No começo do século XX, um escritor 

que desejasse ser conhecido e reconhecido não tinha outra saída se não começar no jornal. Era 

nele que encontrava a possibilidade de arrebatar o carisma do leitor, e ganhar os 300 mil réis 

para comprar o pão de cada dia. Pedro Severiano de Resende diz que o jornalismo é inevitável 

e que o escritor não tem alternativa, se não “sofre-lo”: “a imprensa também é capaz de 

esterilizar um escritor – porque esgota as forças e exaure o tempo – e dispersa-lo – porque não 

admite a reflexão e o esmero da forma”. Já o escritor Medeiros e Albuquerque faz uma defesa 

do jornalismo, e compara a demora e ralentar da produtividade literária a uma “prisão de 

ventre intelectual”, enquanto que o melhor remédio para esse mal seria o trabalho braçal 

executado pelo jornalismo. Quando um interlocutor anônimo diz que os recursos do 

jornalismo são grosseiros, Costa discorda: 

                                                
43 COSTA, op. cit., p. 15. 
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Não vejo bem por quê. São diferentes do romance ou do conto, mas visam o 
mesmo fim: usar de palavras escritas para impressionar cérebros humanos, 
fazer vibrar inteligências e corações [...] Por que razão há nisso menos arte 
do que amassar meia dúzia de substâncias coloridas, borrar uma tela, e dar 
assim a impressão de uma paisagem [...].44 

 
Durante esse processo de transição e modernização, a profissionalização do escritor é 

tida como sinônimo de massificação. Razão que gerou todo esse burburinho e que explica o 

misto de empolgação e resistência de vários intelectuais. O magistrado e poeta Rodrigo 

Otávio frisa que o problema não é o jornalismo e sim a falta de mercado para a literatura: “Por 

enquanto é uma ocupação de segunda, trabalho para as horas vagas, para o tempo que nos 

deixam os leads de nossa ocupação normal e principal.”45 Contudo, Olavo Bilac assume que o 

que os intelectuais da época procuravam na verdade era fama e reconhecimento. Apesar de 

afirmar que ao mesmo tempo, também sofriam certa discriminação. “Antes de nós, Alencar, 

Macedo e todos os que traziam a literatura para o jornalismo eram apenas tolerados: só o 

comércio e a política tinham consideração e virtude”46 É através do jornal que os homens de 

letras se tornam verdadeiras celebridades. Na tentativa de explicar esse fenômeno, quase um 

Big Brother do século passado, João do Rio diz que “há da parte do público uma curiosidade 

malsã, quase excessiva. Não se quer conhecer as obras, prefere-se indagar a vida dos 

autores”.47 Todo o fervilhar acontece no Rio de Janeiro, mais precisamente nos arredores da 

Rua do Ouvidor. 

Centro político e cultural do país, o Rio de Janeiro viu sua população saltar 
de 691 mil habitantes, em 1900, para 1,157 milhão, vinte anos depois. (...) 
Ao contrário do que sonhavam os escritores, porém, essa profissionalização 
se daria não por meio da arte, a literatura, mas do jornalismo, a indústria. 
Mudanças econômicas, sociais, tecnológicas e demográficas permitiram a 
proliferação de jornais na virada do século, criando centenas de empregos. E 
formando um público para a literatura nacional. (COSTA, 2005:25) 

 
A única chance de estabilidade e aposentadoria dignas que possuíam os “letrados”, sem 

ser o jornal, seria o emprego público. Na pesquisa realizada por João do Rio, Felix Pacheco 

diz que “toda a melhor literatura brasileira dos últimos 35 anos fez escala na imprensa”. Um 

dos maiores medos era que o jornalismo aniquilasse um trabalho intelectual desinteressado e 

boêmio, que contrastava com a possibilidade de jovens, mesmo sem ter o diploma de um 

                                                
44 RIO, João do. Momento literário, 1994,  p. 75 In: COSTA, Cristiane. Pena de aluguel. São Paulo: Companhia 
das letras, 2005, p. 21-22. 
45 Idem, ibidem, p. 206 In: Idem, ibidem, p. 23. 
46 BILAC, OLAVO, 1916.  Apud: BROCA, Brito.  A vida literária no Brasil – 1900.  s.d., p. 236 In: COSTA, 
op. cit., p. 49 
47 Idem, ibidem, p. 4 In: Idem, ibidem, p. 24. 
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curso superior, tivessem a possibilidade de construir uma carreira, abrindo as portas da fama, 

da prosperidade e encontrando o caminho para o coração dos leitores. 

 
O desenvolvimento da imprensa é indício do aumento da população 
escolarizada, da expansão do mercado de bens culturais e de sua 
democratização no Brasil. Ele alimenta-se de uma crescente população de 
jovens literatos sem fortuna, que, incentivados pela valorização social da 
figura do escritor, vão tentar “viver de uma arte que não pode fazê-los 
viver”. 48 

 
João Luso era adepto da teoria de que a literatura não favorecia o jornalismo e o 

jornalismo não favorecia a literatura. Embora, muitas vezes, decepcionado e um tanto 

relutante com o novo formato de se fazer jornalismo, já na década de 20, João do Rio chega à 

conclusão de que o jornalismo é forma diferente de se fazer literatura. Uma literatura mais 

engessada e direta, que como o romance, o barroco ou as histórias de aventura, possui um  

formato específico. Olavo Bilac, por intermédio de João do Rio em O momento literário 

(1994), deixa um conselho para os mais jovens e diz para amarem a arte que fazem sobre 

todas as coisas e que tenham a coragem, que ele não teve, de morrer de fome para não 

prostituir o talento que lhes foi concebido. Já a ideia do próprio João do Rio é bem diferente: 

 
o mundo se divide entre os vencedores, que são a favor do jornalismo, e os 
perdedores, geralmente os poetas, “que tendem a ver o seu mercado 
diminuído, porque o momento não é de devaneios, mas de curiosidade, de 
informação, fazendo da literatura [...] uma única e colossal reportagem”.49 

 

Já Carlos Eduardo Lins da Silva, atenta em seu livro Adiantado da hora (1990), que o 

maior problema do jornalismo literário é que o jornalista tem a tendência de colocar nos livros 

grandes reportagens, enquanto que esse instrumento deve ser usado de acordo com seu 

objetivo primeiro, maturar o tema sem pressa para que o leitor tenha o prazer de degustar um 

bom texto literário, ainda que este possua certa veia jornalística.50 

 
Num mundo com as características de velocidade, intercâmbio cultural entre 
sociedades, multinacionalização do processo econômico, é impossível 
encontrar formas absolutamente individuais de se fazer jornal em qualquer 
país. Ainda mais um como o Brasil, que por razões históricas sempre teve 
que ser um seguidor retardatário das tendências da metrópole da época. 
(SILVA, 1990:29) 

                                                
48 BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. 1996, p. 44 In: COSTA, op. cit., p. 25-27. 
49 RIO, João do, op. cit., p. 296 In: COSTA, Cristiane. Ibidem, p. 40 
50 SILVA, Carlos Eduardo Lins da. O adiantado da hora: a influência americana sobre o jornalismo brasileiro. 
São Paulo: Summus Editorial, 1990, p. 19-20. In: Google Acadêmico. Disponível em 
<http://books.google.com/books?id=QwrYbAbktG4C&printsec=frontcover&hl=pt-BR#PPA29,M1>, acessado 
em 14/04/2009 
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Segundo Vitor Necchi, em A (im)pertinência da denominação “jornalismo literário”, 

essa forma de fazer jornalismo que começou com o nascimento da imprensa no Brasil 

permanece até hoje, com algumas alterações. Para provar sua teoria chama a atenção para a 

editora Companhia das letras que criou a coleção Jornalismo literário – e relançou no Brasil 

obras esgotadas como Hiroshima de John Hersey e A sangue frio, de Truman Capote51 –, o 

crescimento no debate do tema dentro das universidades, a fundação da Academia Brasileira 

de Jornalismo Literário (ABJL), surgimento de comunidades no Orkut (site de 

relacionamentos com recorde de membros brasileiros) e blogs para a discussão e 

disseminação do estilo, e a revista Piauí. “Se estava desaparecida, ou se andava em crise, a 

reportagem ressurgiu com vigor nas páginas de Piauí”.52 Vitor Necchi afirma a existência de 

um jornalismo literário atuante não só nos livros, mas também nas revistas e jornais diários: 

 
Mais do que uma escrita que flerta com técnicas típicas do labor literário e se 
propõe a instigar, seduzir, provocar sensações e despertar o interesse do 
leitor, o chamado jornalismo literário foge de olhares pré-formatados e rende 
textos – sejam reportagens ou perfis – que surpreendem a partir de uma 
pauta que rompem com visões óbvias ou hegemônicas sobre a realidade. Os 
autores, na hora de contar histórias não-ficcionais, principalmente nas 
páginas de revistas, velem-se de recursos típicos da literatura. Profunda 
observação, imersão na história a ser contada, fartura de detalhes e 
descrições, texto com traços autorais, reprodução de diálogos e uso de 
metáforas, digressões e fluxo de consciência – a gama de recursos é ampla 
para que a realidade seja expressa de maneira elaborada e sob os mais 
variados aspectos. Na linha dessa vertente, vigora um profundo humanismo 
e sepultam-se definitivamente alguns mitos do jornalismo, como a 
impessoalidade e a primazia do lead – as seis perguntas (O quê? Quem? 
Como? Onde? Quando e Por quê?) importadas do jornalismo norte-
americano que surgiram para facilitar a vida dos jornalistas, e não 
necessariamente dos leitores e que se tornaram emblema de objetividade e de 
uma espécie de puritanismo editorial; mais do que isso, se transformaram 
numa espécie de camisa de força, tolhendo a criatividade e escritas que 
fugissem da obviedade e da comodidade de uma fórmula pronta. (NECCHI, 
2007:5) 

 
 

 

                                                
51 Ambas são obras não-ficcionais criadas a partir de reportagens. A primeira provém de uma série de matérias 
publicadas no The New Yorker sobre o ataque nuclear norte-americano na cidade japonesa de Hiroshima, na 
década de 40. E a segunda a partir do brutal assassinato de uma família na cidade Holcomb, no interior do estado 
do Kansas, nos Estados Unidos, em que o autor tentou compreender a mente dos assassinos. Os dois livros já 
receberam suas versões cinematográficas. 
52 NECCHI, Vitor. A (im)pertinência da denominação “jornalismo literário”, 2007, p. 1-4. In: Intercom - 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Disponível em 
<http://www.intercom.org.br/ 
papers/nacionais/2007/resumos/R0527-1.pdf>, acessado em 14/04/2009 
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II   ALGUNS DADOS BIOGRÁFICOS SOBRE OS AUTORES 

 

Como afirma Nelson Traquina, “é indubitavelmente claro que não é possível 

compreender as notícias sem uma compreensão da cultura dos profissionais que dedicam as 

suas horas e, às vezes, as suas vidas, a esta atividade”.53 A seguir, será possível observar, 

através de recortes biográficos de João do Rio, Nelson Rodrigues e Zuenir Ventura, como a 

vida profissional e particular não são fatores díspares e como estão constantemente se 

misturando.  

Todavia, de acordo com Hobsbawm, as biografias não podem ser tomadas como 

definitivas porque são apenas meios interpretativos, seja de um acontecimento, do indivíduo, 

de um estado de espírito ou apenas uma forma de pensar o passado que, na verdade, 

“constituem o meio de esclarecer alguma questão mais abrangente, que vai muito além da 

estória particular e seus personagens”54. Tendo essa linha de pensamento como base, será 

possível compreender a crônica como um instrumento prático para tornar a vida privada um 

elemento constante no texto do jornalista-escritor ou, caso preferir, do escritor-jornalista. 

Após as breves notas biográficas, no terceiro capítulo poderemos observar essa teoria de 

forma efetiva. O objeto de estudo, os textos dos três cronistas, vem para, simultaneamente, 

demonstrar a linha tênue entre a vida profissional e a vida privada e, para delinear um perfil 

da cidade, do Carnaval e dos personagens cariocas.  

 

II.1   João do Rio 

 

Filho de Alfredo Coelho Barreto, professor de mecânica e astronomia no Colégio Pedro 

II e da dona de casa Florência e Coelho Barreto, João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos 

Coelho Barreto, (5 de agosto de 1881 – 23 de junho de 1921) adotou diversos pseudônimos 

durante seus 39 anos de vida. Raramente escrevia assinando o nome de batismo, mesmo de 

forma reduzida: Paulo Barreto. Gostava de se disfarçar atrás de Godofredo de Alencar, José 

Antônio José, Joe, Claude... Entre tantas ‘identidades’, a mais popular era João do Rio, pois o 

escritor-jornalista tinha como objeto principal de seu trabalho o Rio de Janeiro. Trabalhou em 

jornais importantes como O País, Gazeta de Notícias e A Pátria. Autor também de peças de 

                                                
53 TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo (Volume II). A tribo jornalística – uma comunidade 
interpretativa transnacional. Florianópolis: Insular, 2008, p. 14 
54 SCHMIDT, Benito Bisso. Constuindo biografias... historiadores e jornalistas: aproximações e afastamentos. 
Revista Estudos Históricos, nº 19: Rio de Janeiro, 1997, p. 11 In: FGV, disponível em 
<http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/207.pdf>, acessado em 03/09/2009.  
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teatro, foi presidente da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Traduziu Oscar Wilde. Foi 

membro da Academia Brasileira de Letras, eleito na vaga de Guimarães Passos. Entre tantos 

livros, alguns dos títulos são Dentro da noite, A mulher e os espelhos, A alma encantadora 

das ruas, Vida vertiginosa, Os dias passam, As religiões no Rio, Rosário da Ilusão.55 Brito 

Broca dá seu testemunho: 

 
O autor do Cinematógrafo principiou muito jovem, com apenas 17 anos, 
escrevendo primeiro em algumas revistas sem importância, depois, entre 
1898 e 1899, na Cidade do Rio, de Patrocínio, artigos sob o pseudônimo de 
Claude que ficaram esquecidos, embora produzissem certo rumor na época 
pela truculência e o desassombro com que neles era hostilizadas muitas 
figuras de relevo. (BROCA, 1994 apud RODRIGUES, 2000:22) 
 

Sempre estudou com muito esforço, às vezes até enfrentando precariedades. Mas foram 

as aulas de português que se tornaram decisivas para o seu conhecimento e gosto pelas letras 

e, posteriormente, o ingresso no jornalismo-literário. A primeira tentativa jornalística foi 

sobre “a psicologia das moscas”.56 

João do Rio foi o inventor do flâneur (que em francês quer dizer flanar), vagar por aí e 

registrar tudo de interessante que encontrar. As crônicas, sua principal atividade profissional, 

provinha desse perambular inteligente. Como diria Charles Baudelaire, João do Rio teve a 

capacidade de transformar as coisas pequenas, óbvias e comuns, ou socialmente proibidas, em 

objetos de estudo de história, jornalismo e literatura. Rodrigues considera o flanar como uma 

autobiografia de Paulo Barreto57. Com o título de João do Rio na Vitrina, Carlos Drummond 

de Andrade também deu sua contribuição, na publicação do dia 13 de agosto de 1981, no 

Jornal do Brasil, para a compreensão do flâneur de João do Rio: 

 
Ele é, fundamentalmente, escritor-jornalista mais do que jornalista-escritor, 
e, recorrendo à estilização do fato, apresenta flagrantes que oscilam entre a 
reportagem e o conto. Seus contos têm objetividade jornalística forrada de 
romantismo. Na curiosa mistura de efeitos verbais e dados concretos, a vida 
contraditória de todos os dias se espelha com uma vibração que nenhum 
outro escritor ou jornalista do começo do século soube exprimir. 
(ANDRADE apud RODRIGUES, 2000:125) 
 

No livro João do Rio: a cidade e o poeta (RODRIGUES, 2000: 18), o autor cita 

Gilberto Amado, amigo de João do Rio, que revela que o cronista travava uma guerra interna 
                                                
55 JÚNIOR, R. Magalhães. Antologia de humorismo e sátira. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 
1957, p. 196. In: Releituras, disponível em <http://www.releituras.com/joaodorio_menu.asp>, acessado em 
17/09/2009 
56 RODRIGUES, Antonio Edmilson Martins. João do Rio: a cidade e o poeta – olhar de flâneur na belle époque 
tropical. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000, p. 33 
57 Idem, ibidem, p. 17, 23 e 33 
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entre um homem estudioso, ‘filósofo’, e um Barreto menino, contaminado pelos mimos de 

Dona Florência, a mãe. Amado comenta de sua genuinidade e ingenuidade: “Inapto a 

compreendê-la, a maldade humana surpreendia como um fenômeno absurdo. Não lhe entrava 

na cachola que se pudesse ser mau.” A mãe ficou super cuidadosa após o falecimento 

prematuro de Bernardo Gutemberg, irmão de Paulo Barreto. “A vivência dessa primeira 

experiência de morte acompanhará o poeta como tema de muitos dos seus escritos, além de 

transformar-se em modo existencial”58 

Como mencionado no primeiro capítulo deste trabalho, os primeiros anos do século XX 

foram marcados por mudanças que aconteciam no Brasil e no mundo, principalmente nos 

jornais. Para Brito Broca, surgia uma nova era de uma “boemia dourada”59. Ser escritor 

passou a ser considerado profissão, em que os jornais pagavam salários a esses profissionais. 

João do Rio surgiu neste espaço renovado. Em O momento literário, o cronista faz uma 

avaliação, apoiando a relação entre jornalismo e literatura (RODRIGUES: 21).     

Segundo Rodrigues, João do Rio foi apaixonado pela bailarina americana Isadora 

Duncan, moradora de Ipanema. O cronista havia se mudado do Centro da Cidade, com a mãe, 

para o areal, só para ficar mais próximo da amada. Mas o poeta não era uma figura apenas de 

bons amigos. Humberto de Campos e Antônio Torres eram seus inimigos declarados e faziam 

críticas ferrenhas, inclusive atribuindo-lhe o título de homossexual – isso após ter discutido o 

tema, em 1899, logo no começo da carreira.60 A relação de João do Rio com a bailarina foi 

uma surpresa. 

Rodrigues revela ainda que o escritor pensou em escrever ou pedir que alguém 

escrevesse uma biografia sobre sua vida, mas isso seria uma dificuldade: “O poeta não é 

afeito a intimidades. Por outro lado, construiu uma fama que desencoraja mesmo os mais 

ousados e modernos a tentarem compor as linhas da sua trajetória” (RODRIGUES, 2000: 29).  

O cronista reconhece que tem duas paixões na vida: a bailarina Isadora, para ele, a 

personificação das deusas das artes, e a cidade do Rio de Janeiro. Antonio Edmilson Martins 

Rodrigues contextualiza: 

 
Volta, mais uma vez, o olhar para a cidade, a cidade dos seus sonhos, que ele 
ajuda a construir, como imagem feminina, o lugar mais bonito e atraente do 
mundo. Uma cidade na acepção de obra de arte, erigida pelos deuses, 
abençoadas pelas ninfas e realizada pelos poetas. Uma cidade que possui 
alma, e uma alma encantadora. É a cidade que lhe interessa. (...) Recordá-la 

                                                
58 Idem, ibidem, p. 32 
59 Idem, ibidem, p. 20 
60 Idem, ibidem, p. 26-27 e 34 
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significa recompor os passos que são a sua própria vida. (RODRIGUES, 
2000: 32) 

 

Era da vivência dos cafés da cidade que João do Rio tirava inspiração para muitas de 

suas crônicas. No Café do Rio, na esquina da rua do Ouvidor com Gonçalves Dias, “observa 

os homens na multidão; segue-os pela cidade, ora um homem do circo, ora um grande lutador, 

ora o homem-saduíche, ora o doutor da província e os casais de namorados”61. Já no Café 

Paris, encontrava-se com intelectuais como Hélios Seelinger, Chambelland, Timóteo da 

Costa, Gustavo Santiago, Luís Pistarini, Patápio Silva, Trajano Chacon, Cardoso Júnior e Luís 

Castro, só para citrar alguns. 

Paulo Barreto nutria uma relação quase de amor e ódio com a cidade. Amava toda sua 

beleza, o povo, as manifestações culturais, sua diversidade de raças e credos, e tudo o que ela 

representava. Mas Barreto, de certa forma, odiava a modernização. Rodrigues, com suas 

próprias palavras, dá voz ao poeta: 

 
Minha crítica à modernização movimenta-se pelo seu resultado: a eliminação 
da vida privada, que é para mim o lugar comum da criação, o espaço da 
liberdade, da vida sentimental. Coloquei-me contra a eliminação das 
singularidades em nome de um progresso igualitário e padronizado.62  
 

Não foi João do Rio que propriamente criou o termo flâneur, ele se inspirou em como 

Charles Baudelaire, assim como Edgard Allan Poe e Walter Benjamin. Mas, apesar da 

semelhança, estes utilizavam o flâneur para serem vistos, enquanto o brasileiro o usava para 

observar:  

 
Baudelaire dissecou a figura do flâneur, o homem do boulevard, que ‘se 
veste para ser observado’, cuja própria vida depende de esse suscitar o 
interesse dos outros nas ruas (...) O flâneur que Baudelaire toma como o 
ideal dos parisienses da classe média. Poe, em O homem na multidão, o toma 
como o ideal dos londrinos da classe média, assim como Walter Benjamin o 
toma, mais tarde, como o emblema do burguês do século XIX que se 
imaginava como ser interessante.63 

 

II.2   Nelson Rodrigues 

 

“Sou (e sempre fui) um anjo pornográfico”, palavras do próprio Nelson Rodrigues. Essa 

é uma das primeiras frases que se lê ao abrir o livro O anjo pornográfico: a vida de Nelson 

                                                
61 Idem, ibidem, p. 34 
62 Idem, ibidem, p. 86 
63 SENNETT, Richard. O declínio do homem público. Apud  RODRIGUES, op. cit., p.127 
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Rodrigues, escrito por Ruy Castro. Talvez o lado pornográfico tenha herdado de seu avô 

paterno, conhecido como Francisco “Barba de Fogo”, era bom marido e bom pai, fato que 

levou a mulher a lhe conceder um “habeas corpus” para trai-la à vontade. Já o lado angelical, 

veio da família da mãe Maria Esther, que permitiu o casamento com Mário Rodrigues, após o 

jornalista decorar e ser um exímio frequentador da igreja evangélica, ao ponto de começar a 

dar sermões fervorosos, que convenciam até a ele mesmo.64 

Nelson Rodrigues nasceu em Recife, em 23 de agosto de 1912 e mudou-se 

definitivamente para o Rio de Janeiro em junho de 1916. Veio de navio com a mãe e os seis 

irmãos – alguns anos depois o número de filhos somaria quatorze. O pai já estava na cidade, 

hospedado na casa de um amigo, a procura de emprego.65 Não tardou para conseguir um 

espaço no Correio da Manhã, dirigido por Edmundo Bittencourt. Nelson tomava o pai como 

modelo. Aos onze anos, começou a freqüentar os jornais da cidade: 

 
Meu pai dizia: "Vai embora, vai embora, ouviu?" Meu pai não queria que 
nenhum filho dele seguisse a carreira de jornalista. (...) Então me enxotava. 
Eu saía do jornal e ia para outro e, como era filho do meu pai, me deixavam 
entrar, conversavam comigo, achavam a minha bossa curiosa. Eu ficava 
ouvindo. Queria ouvir, não queria falar.66 
 

A casa onde passou toda a infância localizava-se na Rua Alegre, em Aldeia Campista. 

Foi deste cenário que Nelson Rodrigues buscaria inspiração para suas futuras peças, 

romances, contos e crônicas. Lá estavam todos os personagens: as cenas dos velórios, as 

viúvas, as adúlteras, as vizinhas fofoqueiras...  Além dessas figuras tradicionais que cercavam 

Nelson, outros dois fatores que aconteceram em 1919 marcariam o trabalho do anjo 

pornográfico durante toda a vida: (1) a chegada a Gripe Espanhola67, vinda de uma Europa 

pós Primeira Guerra Mundial e (2) a comemoração do fim repentino da epidemia com, o que 

segundo Ruy Castro, foi o carnaval da renascença68, o melhor de todos os tempos. Foi lá que 

Nelson Rodrigues viu exposto, sem pudores, as genitálias (principalmente as femininas) que 

ficavam cuidadosamente escondidas no cotidiano. Para ele, a partir desse momento, sexo e 

morte andariam de mãos dadas: 

 

                                                
64 CASTRO, Ruy. O anjo pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 
11-14 
65 VANNUCI, op. cit., p. 64 e 15-20 
66 RODRIGUES, Nelson. Depoimentos V. Serviço Nacional de Teatro, 1981. apud VANNUCCI, op. cit., p. 64  
67 Num Rio de Janeiro de 1.109.000 habitantes e quebrados em 1918, morreram quinze mil pessoas nos quinze 
últimos dias de outubro – mil por dia, se a matemática não falha. (Em termos de 1992, para uma população de 
5.300.000 apenas na cidade do Rio de Janeiro, excluído o Grande Rio). (CASTRO, 1992: 25)  
68 CASTRO, op. cit., p. 21-22 e 25-26 
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“O Rio deixava de ser o de João do Rio e passava a ser o de Benjamin 
Costallat”, ele escrevia várias vezes. Queria dizer que o alívio pelo fim da 
“Espanhola” ejaculara uma onda erótica e delirante na cidade como se as 
pessoas quisessem se atirar à vida antes que o mundo acabasse de novo. 
Num Rio muito mais literário que o de hoje, esse delírio era de fato 
representado, não mais pelo suave João do Rio, mas pelos contos e crônicas 
de Benjamin Costallat e, embora Nelson não a mencionasse, pelos poemas 
de Gilka Machado. (CASTRO, 1992:27) 

 

Em 1924, Mário Rodrigues foi preso – condenado a um ano de detenção – por escrever 

artigos que atacavam o presidente Epitácio Pessoa. Quando saiu da cadeia abriu seu próprio 

jornal, A manhã. Não demorou para que Nelson Rodrigues se juntasse ao pai. Começou como 

repórter de polícia e confessava caprichar no nariz de cera. Adjetivação e até o uso de 

algumas ‘firulas’ nos textos jornalísticos daquela época não eram incomuns ou errôneas. O 

índice de criminalidade na cidade era baixíssimo. Havia muitos ladrões de galinhas e crimes 

cometidos por paixão ou vingança.69 

 
Nelson começou fazendo a ronda das delegacias por telefone. As páginas 
policiais estavam recheadas de pactos de morte entre casais, crimes de 
família e suicídios. Esta vivência marcou definitivamente sua carreira como 
jornalista, escritor e dramaturgo. Em 1967, em depoimento ao Serviço 
Nacional de Teatro, afirmou que três meses de reportagem policial dariam a 
qualquer ficcionista a experiência de um Balzac.70 

 

Aos 16 anos incompletos foi promovido. Passou a escrever artigos na cobiçada página 

três de A manhã, ao lado do pai, de Monteiro Lobato e Agripino Grieco. Nelson não assinava 

os artigos e quem lia se perguntava quantos anos tinha o jornalista-ficcionista: em alguns 

parecia ter 20, em outros 40 ou 60 anos.71 Mário vendeu A manhã e lançou Crítica. No final 

de 1929 ocorreu uma série de tragédias que mudariam o rumo da família Rodrigues e 

influenciariam no trabalho de Nelson: 

 
Em 26 de dezembro de 1929, Crítica publicou uma matéria sobre o desquite 
da escritora Sylvia Seraphim. A reportagem sugeria traição e trazia uma 
ilustração insinuante assinada por Roberto Rodrigues, irmão de Nelson. 
Indignada, Sylvia foi à redação procurar pelo proprietário do jornal. Não o 
encontrou, mas pediu para falar com um de seus filhos. Foi atendida por 
Roberto, a quem matou com um tiro.72 Pouco mais de dois meses após o 
crime, Mário Rodrigues sofreu uma trombose cerebral. Morreu em dez dias. 

                                                
69 Idem, ibidem, p. 36-39 e 47 
70 RODRIGUES, Nelson. Depoimentos V. Serviço Nacional de Teatro, 1981 apud VANNUCCI, op. cit., p. 65 
71 CASTRO, op. cit., p. 59-66 
72 Da família, apenas Nelson e Roberto estavam aquele dia na redação. Sylvia Seraphim foi presa em flagrante e julgada 
inocente a 23 de agosto de 1930, data em que Nelson Rodrigues completou 18 anos de idade. 
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Crítica passou às mãos de Milton e Mário Filho73, mas por muito pouco 
tempo. (VANNUCCI, 2004:66) 

 

A revolução contra o velho regime que começou no Rio Grande do Sul, e tinha Rio e 

São Paulo como principais focos de resistência, derrubou o presidente Washington Luís e 

impediu que Carlos Prestes tomasse o poder. Crítica, um dos jornais oposicionistas à 

revolução, foi destruído e a família Rodrigues não conseguiu se recuperar do prejuízo.74  

Mário Filho foi o primeiro a conseguir emprego no jornal O Globo, já com Roberto 

Marinho na direção. Nelson foi contratado em 1931. Começou na editoria de esporte mas, seis 

anos depois, preferiu migrar para O Globo Juvenil - tablóide de história em quadrinhos.75 Aos 

29 anos de idade escreveu sua primeira peça de teatro, Vestido de noiva (que ficou pronta em 

sete dias). “Nascia aí não só o dramaturgo polêmico e inovador, que atingiria o sucesso e o 

fracasso em curto intervalo de tempo.”76 A partir deste momento, Nelson não parou mais.  

Dirigiu duas revistas dos Diários Associados (O Guri e Detetive). As duas lhe 

consumiam pouco tempo e passou a participar também da ascensão de O Cruzeiro, outra 

revista do mesmo grupo. Freddy Chateaubriand queria aumentar a circulação de O Jornal 

com um folhetim diário e Nelson se ofereceu para escrevê-lo. Em dois dias ele entregou os 

seis primeiros capítulos. Para não ser reconhecido e perder os créditos de jornalista sério, usou 

o pseudônimo de Suzana Flag, que deu vida à Meu destino é pecar. “A história dava vida a 

autênticos personagens rodrigueanos: irmãs solteironas e virgens, um homem interessado pela 

cunhada, uma mulher inteligente e fatal”77. 

Em seguida, outro sucesso, o folhetim Escravas de amor. Em 1946, o texto para teatro 

Álbum de família foi censurado e liberado apenas vinte anos depois. No mesmo ano escreveu 

a “autobiografia” de Suzana Flag (Minha vida) e ela se despediu dos leitores com o folhetim 

Núpcias de fogo. No Diário da noite, passou a ser Myrna que respondia cartas dos leitores em 

Myrna escreve. 

No início da década de 50, Samuel Wainer, tendo Getúlio Vargas como fiador, comprou 

o Diário Carioca, modernizou-o e transformou-o em Última Hora. Nelson Rodrigues, com 

seus suspensórios e terno amassado não combinava com o ambiente, e muito menos com o 

estilo americano de lead, pirâmide invertida e, por fim, aos copy-desks, a quem intitulou “os 

                                                
73 Com 24 e 21 anos, respectivamente, Milton e Mário Filho eram os mais jovens diretores-proprietários da imprensa 
brasileira até então. 
74 CASTRO, op. cit., p. 101-110 
75 Na verdade, Nelson nunca deixou de escrever sobre esportes. O futebol foi tema de duas das suas colunas, À sombra das 
chuteiras imortais e Bom Dia, respectivamente publicadas em O Globo e Jornal dos Sports, até seus últimos dias de vida. 
76 VANNUCCI, op. cit., p. 67-68 
77 Idem, Ibidem, p. 69-70 
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idiotas da objetividade”. Mas foi no Última hora que Nelson Rodrigues deixaria marcado para 

sempre o seu estilo singular de redação com a série de crônicas A vida como ela é...: 

 
Apenas dois dias depois de instalar-se na seção de esportes, Nelson recebeu 
uma proposta de Samuel Wainer. O dono de Última Hora queria que ele 
escrevesse uma coluna diária, baseada num fato real e atual, da área de 
polícia ou comportamento. Sugeriu o título "Atire a primeira pedra", mas 
Nelson propôs "A vida como ela é...", o qual lhe parecia mais sugestivo. 
Wainer o instruiu a ficar em cima dos assuntos do dia e a esperar pautas do 
chefe de reportagem Paulo Silveira. Nelson obedeceu à orientação só nos 
primeiros dias, porque logo começou a inventar as histórias. Quando o 
patrão descobriu que os textos não eram baseados em fatos atuais e sim 
ficção com pitadas de realidade, já era tarde: "A vida como ela é..." tornara-
se o mais novo sucesso da cidade.78 

 

Em 1960 sai do Última Hora por ter escrito Beijo no asfalto; peça que envolvia o 

companheiro de redação Amada Ribeiro, manchava o nome do jornal e, consequentemente, de 

Samuel Wainer. Dois anos depois, voltou para O Globo e continou a escrever crônicas 

esportivas (que antes fazia para o Última Hora, Jornal dos Sports e Manchete Esportiva), 

firmando-se definitivamente como cronista.79 

Nelson separou-se da primeira mulher, Elza, em 1963, e foi morar com Daniela, que 

esperava um filho dele. A criança nasceu com sérios problemas de saúde e jamais caminhou. 

Nelson escreveu uma crônica, A menina, em homenagem à filha. Otto Lara Resende definiu-a 

como “uma das mais belas da língua portuguesa”80. 

A vida profissional e pessoal do escritor-jornalista sempre foi muito agitada. Teve 

passagem pela TV Globo, mas não parou de escrever suas crônicas para o jornal O Globo e o 

Jornal dos Sports. No Correio da Manhã, escrevia suas Memórias. Crônicas que lhe 

renderam alguns desentendimentos, inclusive entre os colegas de redação.  

Nelson vivia um período de grandes tensões políticas, sempre transpostas 
para as páginas do jornal através de suas crônicas. Neste momento da 
história nacional, quase toda a inteligência brasileira estava com a esquerda. 
O reacionário Nelson vivia no meio de artistas, escritores e jornalistas, mas 
em suas crônicas deixava claro seu anticomunismo. Com isso, arrebanhara 
um certo respeito entre os homens da ditadura. Este prestígio acabou 
livrando vários amigos da cadeia. Foi o caso de Hélio Pellegrino e Zuenir 
Ventura, por exemplo. (VANNUCCI, 2004:80) 
 

                                                
78 O próprio Samuel Wainer refere-se à coluna, em suas memórias, da seguinte maneira: "Eu me rendi ao argumento e 
imediatamente mudei o título da seção. Deveria chamar-se 'Atire a primeira pedra', mas ficou com o título de 'A vida como 
ela é', que considero um dos melhores momentos do jornalismo brasileiro". Ver WAINER, Samuel. Minha razão de viver — 
memórias de um repórter. Rio de Janeiro: Record, 1988, pp. 152-153. 
79 VANNUCCI, op. cit., p. 75-77 
80 RODRIGUES, Stella. Nelson Rodrigues, meu irmão. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1986, p. 71 
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A passeata dos Cem Mil foi referência em muitas de suas crônicas. Dizia-se chocado 

porque na multidão não vira “um operário, um preto, um desdentado”. Em suas crônicas 

Nelson fala da política, dos jovens, das mulheres, do carnaval, de futebol, de tudo o que o 

marcou no passado e no presente.  

Em 1977, Nelson reatou com Elza, sua primeira mulher. No leito de morte ditou À 

sombra das chuteiras imortais, a última crônica, para o filho Nelsinho. Em 21 de dezembro 

de 1980 o anjo pornográfico morreu de trombose e insuficiência cardíaca, aos 68 anos de 

idade.81 

 

II.3   Zuenir Ventura 

 

Mineiro de Além Paraíba, Zuenir Carlos Ventura nasceu no dia 1º de junho de 1931 e é 

o terceiro dos quatro filhos de Antônio José Ventura (seu Zezé) e Herina de Araújo (dona 

Neném). Na época, o pai trabalhava no almoxarifado da Leopoldina e viajava muito. No 

início da década de 40, decidiu mudar-se com a família para Nova Friburgo, sua cidade natal, 

na região serrana do Rio. Lá, trabalhou como pintor de paredes, uma das profissões pelas 

quais passaria Zuenir, anos mais tarde, na adolescência. Zuenir não pensava em ser jornalista. 

Para ganhar uns trocados foi contínuo do Banco Barra do Piraí, faxineiro do Bar Eldorado, 

balconista da Camisaria Friburgo e professor primário do colégio Cêfel.82   

 
Minha mãe queria que eu seguisse carreira religiosa, mas eu me desvirtuei. 
Como sempre tive habilidade para usar as mãos, os dedos, fui ser pintor, 
pintor de parede (meu pai também era pintor). Depois fui caixeiro, boy de 
um banco, professor primário do colégio que eu estudava a noite. Assim 
poderia estudar de graça. Foi quando eu descobri que amava aquilo, adorava 
ensinar. Havia achado a minha vocação. Eu jogava basquete e eles me 
chamavam de Divino Mestre, de brincadeira, porque eu era professor.83 
 

Também jogava futebol, mas o forte mesmo era o basquete. Enquanto jogava na seleção 

local de Nova Friburgo, foi chamado para jogar no Rio de Janeiro. Recusou o convite e foi 

para a capital apenas para estudar. Em 1954, ingressou na Faculdade Nacional de Filosofia 

(FNFi), atual UFRJ, para cursar letras neolatinas. “Não pensava em ser escritor ou jornalista, 

                                                
81 VANNUCCI, op. cit., p. 83-84 
82 VENTURA, Zuenir. Cronologia: Zuenir Ventura. In: Site oficial do Zuenir Ventura, disponível em 
<http://literal.terra.com.br/zuenir_ventura/bio_biblio/cronologia/cronologia.shtml?bio>, acessado em 14/09/2009 
83 VENTURA, Zuenir. Vem ver: Luis Fernando Veríssimo e Zuenir Ventura. Rio de Janeiro: encontro na Casa 
do Saber – Lagoa, em 02/03/2009 
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(...) estava me formando para ser professor”.84 Nos três primeiros anos de morada na capital, 

ficou na casa de tia Elisa, em Vila Isabel.85 

Após o primeiro ano de faculdade, foi assistente do filólogo Celso Cunha, na hoje 

conhecida ECO da UFRJ. Em 1956, foi redator de A história em notícia86 – produção 

acadêmica dirigida por Amaral Netto. No ano seguinte, foi trabalhar como arquivista na 

Tribuna da Imprensa, de seis à meia-noite, por indicação do professor Hélcio Martins.87  

Em 1958, Carlos Lacerda, dono da Tribuna, pede que alguém na redação escreva um 

artigo sobre o “desconhecido” escritor francês, nascido na Argélia, Albert Camus e Zuenir se 

oferece para o trabalho. Devido ao sucesso do texto, é promovido ao copy desk e depois a 

secretário de redação.88 A matéria com o título Camus, o humorista, foi publicada na página 

nobre do jornal, onde o próprio Lacerda costumava escrever, no dia 5 de janeiro de 1960. 

 
Não sei onde fui buscar tanta ousadia – acho que certamente na paixão que 
tinha pelo autor de A peste, um de meus escritores preferidos na faculdade. 
Se Lacerda não gostasse do texto, isso poderia custar até uma demissão. (...) 
Eu estava me candidatando no mínimo a receber uma em voz alta no meio 
da redação. “Quem foi o idiota que escreveu isso?”. No mesmo dia da 
publicação, virei jornalista, porque passou a circular nos corredores do jornal 
a versão de que “o contínuo do arquivo é um gênio”. Não era evidente nem 
uma coisa nem outra, mas graças à lenda fui chamado para “descer para a 
redação”. (VENTURA, 2005: 34/35) 
 

No início da década de 60 vai para Paris com uma bolsa de estudos, do governo francês, 

para o Centro de Formação de Jornalistas. Paralelamente trabalha como correspondente 

internacional para a Tribuna da Imprensa e tem a oportunidade de fazer reportagens 

interessantes: a moda dos umbigos de fora em Saint-Tropez, cobre a passagem de Jango por 

Paris antes de assumir o poder, a conferência de paz para a Argélia e o encontro de cúpula 

entre Kennedy e Kruschev.89 No livro Fazedores de Cabeça, organizado por Silvio Ferraz, 

Zuenir Ventura define o que é ser jornalista e fala sobre o desejo de imparcialidade pregado 

por muitos profissionais, mas que é literalmente utópico. Não se pode confundir ética e 

imparcialidade. A ética existe por si só, enquanto a imparcialidade não existe sem uma boa 

dose de ética.  

                                                
84 VENTURA, Zuenir. Minhas histórias dos outros. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2005, p. 33 
85 VENTURA, Zuenir. Cronologia: Zuenir Ventura. In: Site oficial do Zuenir Ventura, disponível em 
<http://literal.terra.com.br/zuenir_ventura/bio_biblio/cronologia/cronologia.shtml?bio>, acessado em 14/09/2009 
86 Os textos que contavam a história do Brasil, em moldes jornalísticos, mais tarde foram transformados em 
livros, e divididos em três volumes: Volume 1 – 1500/1550; Volume 2 – 1551/1575; Volume 3 – 1576/1600. 
(Editora GB Rio, 1962) 
87 VENTURA, Zuenir. Cronologia: Zuenir Ventura. In: Site oficial do Zuenir Ventura, disponível em 
<http://literal.terra.com.br/zuenir_ventura/bio_biblio/cronologia/cronologia.shtml?bio>, acessado em 14/09/2009 
88 Idem, ibidem 
89 VENTURA, op. cit.  
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É aquele que sabe o que você não sabe e você vai saber por intermédio dele. 
E a sua verdade vai ser aquilo que o jornalista contar. Tem gente que acha 
que jornalismo é uma técnica e que não tem que ter ética. Penso diferente. 
Tem que ter ética, tem que ter estética, embora eu ache que continue a ser 
uma técnica. Imagine a responsabilidade que o jornalista tem todo dia, a 
cada momento, de ser a voz, o alter ego, enfim, a cabeça, os olhos, 
sobretudo, de milhões de pessoas. Isso, realmente, angustia. Você não pode 
abrir mão dessa realidade, dessa responsabilidade, dessa missão social. 
Sendo o mínimo arrogante possível. O pior é que a profissão estimula o 
pecado da soberba. O jornalista se sente muito poderoso. Nossa ética acaba 
sendo uma ética pessoal, porque não temos um código, não temos um 
catecismo que justifique determinados comportamentos. (VENTURA, 2004: 
74/75) 
 

Em 1962, já de volta ao Brasil, casa-se com Mary Akiersztein, também jornalista da 

Tribuna e vai para o Correio da Manhã como editor internacional. Enquanto isso, também dá 

aulas de Comunicação Verbal na Escola Superior de Desenho Industrial, que ajudou a 

fundar.90 

No ano seguinte, nasce o primogênito Mauro e, logo depois, Elisa, na volta de uma 

viagem a Cannes, em que acompanhava a mulher que estava grávida, e “a trabalho”. Assim, 

iniciou uma longa e intensa amizade com Glauber Rocha. 

 
O país vivia a caça às bruxas que se seguiu ao golpe militar, e a polícia já 
tinha ido nos procurar em casa, onde não mais nos encontrávamos. (...) 
Desde que soube de nossas dificuldades, Glauber não sossegou. Era capaz de 
interromper uma entrevista ao The New York Times para perguntar como ia a 
gravidez e recomendar que se consultasse um bom médico. Como achava 
que não deveríamos voltar logo, passou a se movimentar para que outros 
festivais nos convidassem. Assediado pelos repórteres, sua preocupação era 
arranjar convite pra “uma amiga grávida perseguida pela ditadura militar”. 
(VENTURA, 2005: 67-68) 
 

Em 1968 é dado como ativador do Comunismo na imprensa, preso pelo regime após a 

implementação do AI-5, e só liberado em março de 1969, com a colaboração de Nelson 

Rodrigues. Neste mesmo ano escreve uma série de doze reportagens para a Editora Abril, que 

mais tarde seriam lançadas em forma de livro: Os anos 60 – A década que mudou tudo.91 

Zuenir Ventura compara as dificuldades ideológicas enfrentadas nos anos 60 com as de hoje: 

 
Confesso a vocês que sou otimista por natureza, sou otimista como sou 
careca, mas acho que a gente está vivendo hoje um momento muito difícil 
porque é mais complexo. Naquela época, (...) não se tinha a menor dúvida 
em ser contra a ditadura. O problema é que hoje, não só o país, mas o 
mundo, as certezas ideológicas, tudo aquilo que a gente tinha, ruiu. Nos anos 
negros, a gente partia para uma discussão já sabendo o que ia dizer, já 

                                                
90 Idem, ibidem 
91 Idem, ibidem 
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sabendo o que ia responder, porque você era respaldado por todo um 
arcabouço ideológico, e, de repente, você viu tudo desmoronar. (VENTURA 
in FERRAZ, 2004: 64) 

 

Dirige novamente a redação do Correio da Manhã, rapidamente, pois em 1971 volta 

para a revista Visão, ocupando o cargo de chefe se redação por mais seis anos. Durante esse 

tempo, em uma série especial de reportagens sobre os dez anos de ditadura, escreve um artigo 

sobre cultura. O entrevistado, Glauber Rocha, que estava na Itália, afirma que o chefe do 

SNI92 Golbery do Couto e Silva, é um “gênio da raça”. Consciente das conseqüências e 

receoso, Zuenir Ventura publicou a carta, em forma de entrevista, que havia recebido do 

amigo Glauber: 

 
No governo Geisel, em 1974, houve um episódio muito marcante na minha 
vida pessoal e profissional. (...) Glauber tecia mil elogios ao Geisel e 
comparava o general Golbery do Couto e Silva ao antropólogo Darcy 
Ribeiro. (...) A carta terminava assim: “Publique, faça o que quiser.” Pensei: 
“Será que é isso mesmo?” (...) “Poxa, é isso, é uma carta mas é uma 
entrevista e ele quer que eu publique, mas se eu publicar isso, o Glauber vai 
ser linchado.” (...) O que se dizia é que o Glauber tinha se vendido à ditadura 
militar. Um horror! Ele sofreu muito com isso e eu também. Mais tarde, 
encontrei com ele em Portugal, na Revolução dos Cravos. (VENTURA in 
FERRAZ, 2004: 59/60) 

 

Sempre engajado com os problemas da cidade, foi como chefe da sucursal da Veja no 

Rio, em 1977, em uma matéria de capa, o precursor do termo “guerra civil”, para referir-se à 

violência urbana. Com conhecimento de causa, Zuenir faz um alerta: 

 
Os magazines de informação geral flutuam entre a interpretação e a opinião 
manifesta. Esta, quando torna evidente a postura dominante na sociedade – 
isto é, nas elites -, tende a não ser percebida como tal: o que está escrito 
parece constatação ou evidência. Tem sido o caso, freqüentemente, de Veja, 
da Editora Abril. Revista opinativa, centenas de milhares de pessoas 
consomem suas matérias como se fossem relatos fidedignos. (VENTURA in 
FERRAZ, 2004: 153) 
 

Em 1988, já há três anos no Jornal do Brasil, afasta-se dez meses da redação para 

escrever o best-seller 1968 – O ano que não terminou. Logo depois, torna-se repórter especial 

e vai para o Acre para cobrir a morte do seringueiro Chico Mendes. “A reportagem mais 

                                                
92 Do Serviço Nacional de Informações foram recolhidos ao Arquivo Nacional dossiês com dados sobre milhares 
de cidadãos brasileiros e estrangeiros abrangendo os mais variados assuntos sobre segurança do Estado, 
movimento estudantil e sindical; “subversão”, depoimentos, partidos políticos e registros de prisões. Encontram-
se relatórios que analisavam o funcionamento e atividades das lideranças das Igrejas, dos sindicatos, das 
entidades estudantis, da imprensa e dos movimentos sociais. Há também relatórios sobre política externa e 
documentos que registram informações sobre o governo e o setor público em geral. In: Arquivo Nacional 
(online), disponível em <http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/SNI.pdf>, acessado em 23/09/2009 
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difícil da minha vida foi essa aí do Chico Mendes, porque ela modificou meu modo de pensar, 

não só profissionalmente, mas existencialmente.”(2004: 73) Com a série de reportagens ganha 

o prêmio Esso de jornalismo e prêmio Wladimir Herzog, de direitos humanos.  

Até meados dos anos 90, ajuda a criar o Viva Rio93 - após as chacinas da Candelária em 

que oito meninos de rua foram covardemente assassinados por policiais, e de Vigário Geral, 

com o total de 21 vítimas – e escreve Cidade partida – o livro lhe rendeu o Prêmio Jabuti de 

Reportagem, fruto do retrato de violência da cidade do Rio e de nove meses de visitas à favela 

de Vigário Geral. Falar da dura realidade, nem sempre foi fácil para Zuenir, mas ele encarava 

a tarefa com muita dedicação: 

 
(...) em Vigário Geral, onde eu entrava nas casas e conversava com as 
pessoas de outro universo cultural, outro comportamento. (...) O diferente 
produz o estranhamento e, às vezes, até uma sensação de superioridade nas 
pessoas. (...) E ao descrever aquela realidade a todo o momento eu me sentia 
desamparado. E a nossa ética? A partir dessas experiências, pode-se afirmar 
que é muito difícil você ter um jornalista mau-caráter. A frase: “É canalha, 
mas é muito bom jornalista,” Isso não existe. (VENTURA in FERRAZ, 
2004: 75/76) 
 

Em 1988, foi escolhido pela editora Objetiva para escrever Inveja – Mal secreto, o 

primeiro de uma série de livros que falam sobre os sete pecados capitais. Entre outras coisas, 

narra seu tratamento vitorioso contra um câncer de bexiga.94 De acordo com Zuenir,  

 
tomada em sentido amplo, como supressão parcial da verdade, a mentira é 
rotineira e, em muitos casos, inevitável. Situação distinta é aquela em que 
alguém, dispondo de uma representação da realidade, transmite outra, 
reconhecidamente falsa ou deformada, com a pretensão de vê-la aceita, em 
benefício próprio ou malefício para o receptor. (VENTURA in FERRAZ, 
2004: 75/76) 
 

No último ano do século XX, Zuenir sai do Jornal do Brasil e passa a escrever duas 

colunas de crônicas: uma para o jornal O Globo e outra para a revista Época. Publica o livro 

Crônicas de um fim de século com a seleção de textos, que escreveu entre os anos 1995 e 

1999, nesses três veículos. Também como cronista, Zuenir captura momentos importantes da 

cidade do Rio de Janeiro: 

 
O cronista é um colecionador de instantes. É o olhar sensível que percorre as 
esquinas do cotidiano e registra – fatos, momentos, um riso furtivo, a dor 
anônima, o medo, cansaços. O cronista é página em branco, sempre à espera. 

                                                
93 Organização Não Governamental voltada para projetos sociais e campanhas contra a violência. Acesse   
< http://www.vivario.org.br/publique/> 
94 VENTURA, op. cit. 
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É caleidoscópio mágico a combinar o mesmo de nosso dia a dia em novas 
imagens. O cronista é um arqueólogo da rotina, desentranhando histórias do 
que, tantas vezes, nos escapa.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 Trecho do texto na orelha do livro, sem assinatura. VENTURA, Zuenir. Crônicas de um fim de século. Rio de 
Janeiro: Editora Objetiva, 1999 
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III   A CIDADE, O CARNAVAL E OS PERSONAGENS    

 

Através dos retratos biográficos de João do Rio, Nelson Rodrigues e Zuenir Ventura, 

que foram apresentados no capítulo anterior, é possível perceber como alguns aspectos da 

vida profissional e da vida privada desses jornalistas-escritores puderam se cruzar em diversos 

momentos.  

Para João do Rio, acordar de manhã, deparar-se com algo interessante na rua e escrever 

sobre isso era hábito corriqueiro em seu trabalho. Nelson Rodrigues reportava constantemente 

para suas crônicas experiências que teve, especialmente, na juventude; algumas curiosas, 

outras, por vezes, dolorosas. Já Zuenir Ventura, em Crônicas de um fim de século (único livro 

de crônicas do autor), retrata a violência do Rio de Janeiro, que contrasta com os belíssimos 

cenários naturais da cidade; trabalho fruto das experiências cotidianas como cidadão e 

jornalista. 

Nas subdivisões que seguem, será possível compreender melhor como ocorre essa 

interação e a impossibilidade de se distinguir a vida privada da vida profissional, e a 

observação da teoria, na prática, através dos textos dos três cronistas centrais deste trabalho 

utilizando-se de temas que têm em comum: a cidade do Rio de Janeiro, o Carnaval e os 

personagens cariocas. Os três tópicos são abordados pelos cronistas de formas e em 

proporções diferentes. Ao mesmo tempo em que são apresentados pequenos retratos do Rio 

de Janeiro durante o século XX, fruto da observação e vivência dos jornalistas.  

 

III.1   A linha tênue entre a vida privada e a vida profissional 

 

No livro Complexo de Clark Kent: São super-homens os jornalistas? (1991), 

Geraldinho Vieira aborda a questão de que, mesmo com décadas de evolução no ramo 

jornalístico (como demonstrado no capítulo I), consumidores de informação e os próprios 

jornalistas ainda têm que lidar com “messianismo96, parcialidade, irresponsabilidade, 

impunidade, deficiências no processo de formação profissional, características culturais e 

sociais além de atrelamentos políticos e econômicos indesejáveis ao melhor exercício do 

Jornalismo, que ainda estão presentes nas redações brasileiras”. O autor atribui o fato aos 
                                                
96 “Constituem-se como movimentos messiânicos (...), desde simples contestações pacíficas quanto a aspectos 
selecionados da vida social, até rebeldias armadas, ambos os tipos informados pelo universo ideológico religioso, 
capazes de, ao mesmo tempo, diagnosticar as causas das atribulações e sofrimentos e indicar caminhos para sua 
superação.” NEGRÃO, Lísias Nogueira. Revisitando o messianismo no Brasil e profetizando o seu futuro. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, 2001, vol. 16, nº 46, p. 119. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v16n46/a06v1646.pdf>, acessado em 23/09/2009 
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acontecimentos políticos que movimentavam o país na década de 80 (Diretas já, campanhas 

eleitorais para presidente, entre outras). Como resposta natural a esses acontecimentos, 

começou um debate importantíssimo que ajudaria a trilhar “os caminhos que podem levar a 

profissão a dias de maior credibilidade, objetividade, precisão, eficiência e liberdade”97.  

A busca pela objetividade, nos anos 50, não deu fim à crônica, que tem suas raízes 

datadas de meados do século XIX – embora a freqüência na grande imprensa tenha diminuído 

vertiginosamente.98 Qual seria o segredo para manter em jornais de grande circulação, e 

outros tipos de mídia, um texto que tem a liberdade da parcialidade? Geraldinho Vieira 

responde essa questão colocando o jornalista como porta-voz das indignações e desejos de 

quem consome a informação, sendo que ele se confunde, muitas vezes, com esse consumidor: 

 
Cabe perguntar ao leitor/ telespectador/ ouvinte quantas vezes ele aplaudiu 
um artigo porque viu noticiada uma denúncia ou uma crítica pessoal que ele 
desejava também fazer, ou que ferisse um “inimigo” seu, sem se perguntar 
ou exigir que aquela denúncia estivesse cientificamente comprovada. (...) Se 
a imparcialidade exige uma boa dose de ceticismo é impossível fazer 
Jornalismo sem uma apaixonada vocação pelo contato íntimo com realidades 
nem sempre prazerosas e sem um desejo de alto custo por estar sempre mais 
próximo da verdade. Não mostrou que por mais honesto e ético que seja o 
profissional da mídia ele é tão humano quanto o leitor que também lê com 
olhos diferentes aquilo que lhe agrada e aquilo que lhe fere. (VIEIRA, 1991: 
12) 
 

Já a teoria de José Francisco Karam é contrária a de Vieira. Ele acredita que as relações 

entre indivíduos estão ligadas a algo fora de si mesmo, que são maiores do que apenas uma 

unidade da sociedade, quem escreve. Karam acredita que o indivíduo que manipula a 

informação funciona como uma ponte que sai da individualidade para a totalidade (toda a 

massa que consome a informação).99 Tomando como referência a crescente complexidade 

contemporânea 

(...) só há sentido falar em direito e ética se estas noções forem vinculadas às 
de compromisso com o outro, com as relações humanas que produzidas 
socialmente, resultam tanto no reconhecimento da autonomia do indivíduo 
quanto no compromisso deste com a autonomia de todos os demais. 
(KARAM, 1997: 22/23) 
 

Com o objetivo de explicar o poder exercido pelo jornalismo, Traquina utiliza como 

exemplo a teoria de Lippmann (1922) – que “defendia que os media são a principal ligação 

                                                
97 VIEIRA, Geraldinho. Complexo de Clark Kent: São super-homens os jornalistas? São Paulo: Summus, 1991, 
p. 11 
98 SCHMIDT, Benito Bisso. Constuindo biografias... historiadores e jornalistas: aproximações e afastamentos. 
Revista Estudos Históricos, nº 19: Rio de Janeiro, 1997, p. 3. In: FGV, disponível em <http://www.cpdoc.fgv. 
br/revista/arq/207.pdf>, acessado em 03/09/2009 
99 KARAM, Francisco José Castilhos. Jornalismo, ética e liberdade. São Paulo: Summus, 1997, p. 22-23 
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entre os acontecimentos no mundo e as imagens que as pessoas têm na cabeça acerca desses 

acontecimentos” – e um conceito dos acadêmicos Maxwell McCombs e Donald Shaw (1993) 

– “os media não só nos dizem no que pensar, mas também como pensar nisso e, 

conseqüentemente, o que pensar”.100  

Sylvia Moretzsonhn atenta para as intenções ideológicas que estão por trás de cada 

notícia, seja por intenção do veículo ou do profissional que a apresenta. Sylvia alega que a 

mídia garante foros de “verdade” aos fatos que divulga e que, supostamente, falam por si. 

“Trata-se, porém, de demonstrar que a subjetividade presente no processo de apreensão dos 

fatos indica que o jornalismo não é o discurso da realidade (como diz ser), mas um discurso 

sobre a realidade.”101 Ainda segundo Moretzsonhn, Chaparro, em seus estudos sobre os 

gêneros jornalísticos, desenvolveu o que se pode definir como a matriz do pensamento que 

justifica a defesa da objetividade e consequentemente do profissionalismo daquele que 

fornece informação. 

A divisão entre notícias (news) e comentários (comments), operada no início 
do século XVIII, não representou uma separação entre informação e opinião, 
mas entre dois tipos de texto, um com uma estrutura formal argumentativa, 
outro com estrutura formal narrativa. Assim, considera falso o paradigma da 
objetividade para o exercício da profissão, “porque o jornalismo não se 
divide, mas se constrói com informações e opiniões”. (CHAPARRO, apud 
MORETZSONHN, 2001: 3/4) 

 
Através da argumentação de teóricos como Goffman, Gitlin, Stuart Hall, Itzhak Roeh, 

entre outros, Nelson Traquina comprova que a construção da notícia consiste em contar 

‘estórias’, e explica que os profissionais do jornalismo combatem essa teoria tão fortemente 

porque veem a legitimidade de seu trabalho ameaçada por ela. Esse tipo de reação é unânime 

aos profissionais dos quatro cantos do globo.  

 
Embora o paradigma das notícias como narrativa não signifique que as 
notícias sejam ficção, questiona o conceito das notícias como espelho da 
realidade (...) A notícia, como nos recorda Petterson (1997), é uma forma de 
contar ‘estórias’, e os jornalistas querem estórias cativantes para contar”. 
(TRAQUINA, 2008: 16/19 e 22) 

 

Tendo em vista esses dilemas – relacionados à objetividade, imparcialidade e, 

consequentemente, com a ética – que norteiam a vida do jornalista, será possível comprovar 

com os relatos que seguem, como a vida privada de um indivíduo pode interferir e influenciar 

                                                
100 TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo (Volume II). A tribo jornalística – uma comunidade 
interpretativa transnacional. Florianópolis: Insular, 2008, p. 15-16 
101 MORETZSONHN, Sylvia. “Profissionalismo” e “objetividade”: o jornalismo na contramão da política. Rio 
de Janeiro: UFF, 2001, p. 3. In: Biblioteca on-line de ciências da comunicação. Disponível em 
<http://www.bocc.ubi.pt/pag/moretzsohn-sylvia-profissionalismo-jornalismo.pdf >, acessado em 02/09/2009 
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em seu trabalho. Para concluir a afirmação, é possível utilizar-se de um desabafo do jornalista 

e escritor francês Jean-François Revel: 

 
Entre todos os clichês que atropelam as mentes humanas, há um que causa 
frisson de aprovação nas audiências cada vez que é sentenciosamente 
pronunciado: a objetividade não existe – em jornalismo. Na política, nos 
sindicatos, na diplomacia, nos negócios, na cultura e na justiça sua existência 
não é questionada. Mas na verdadeira profissão que tenta estabelecer uma 
verdade objetiva ela é considerada uma impossibilidade teórica... Os 
jornalistas devem, consequentemente, limitar-se a justapor pontos de vista, 
deixando o público escolher entre eles.102 
 
 

Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo desde 1984, em 

entrevista a Geraldinho Vieira, confessa que já enfrentou uma série de mal entendidos por ser 

da família que detém a maioria do controle acionário e ocupar um cargo de chefia na empresa, 

mas que se não fosse por isso, talvez não tivesse conquistado tanto investimento para a 

redação103. 

No mesmo livro, Augusto Nunes, diretor da redação do jornal O Estado de São Paulo, 

na época da entrevista (desde 16 de março de 2006 faz parte da equipe digital da Veja), diz 

que imparcialidade entre jornalistas de um mesmo veículo era uma coisa complicada, já que 

todos queriam “proteger seus candidatos favoritos”. “Como combater esse tipo de distorção? 

Recrutando profissionais sem vícios, sóbrios, independentes.”104 E para dar um exemplo do 

que é a imparcialidade entre a vida privada e a vida profissional, conta um caso pessoal de 

quando escreveu um artigo sobre “a agonia dos Tucanos”, após ter votado em Mário Covas. 

Todos no partido ficaram bravos com ele, mas ninguém contestou a veracidade do que havia 

escrito. “O jornalista é um individualista por excelência, não pode dever lealdades eternas.”105 

Em contraponto, Alberico de Sousa Cruz106 tem uma explicação para o radicalismo 

político presente nas redações.  Com muitos profissionais ainda sobre a pressão e influência 

da ditadura, mesmo nos anos 90, atitudes inflamadas não eram coisa rara de acontecer entre 

colegas de trabalho: 

É um momento de exame que julgo muito normal para um país que passou 
20 anos sob ditadura: os exageros estão de todos os lados, dos radicais que 

                                                
102 REVEL, Jean-François. Le rejet de l’état: essai politique. Apud COSTA, Caio Túlio. Ética, jornalismo e nova 
mídia: uma moral provisória. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2009, p. 157  
103 SCHMIDT, op. cit., p. 24 
104 NUNES, Augusto. In: VIEIRA, op. cit., p. 27 
105 Idem, ibidem, p. 30 
106 Diretor da Central Globo de Jornalismo de 1990-1995. Informações: Memória Globo, disponível em 
<http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYP0-5271-258919,00.html>, última atualização em 
05/2008, acessado em 16/09/2009 
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querem atuar de dentro das redações ou daqueles que querem manter as 
estruturas sociais e políticas como estavam antes.107 

 
Já o jornalista Lúcio Flávio Pinto confessou ter investigado o assassinato do ex-

deputado estadual Paulo Fonteles, por ser amigo dele. Embora tivesse descoberto que “o 

maior empresário da navegação fluvial da Amazônia era o responsável, provava que ele havia 

mentido ao depor na Polícia e que estava acobertando o autor do crime. E que um outro 

empresário tinha apagado uma informação vital sobre o crime”.108  

Não somente aspectos da vida privada podem influenciar positivamente ou 

negativamente na vida do profissional da redação. Características pessoais, principalmente 

físicas, podem atrapalhar uma carreira. Este é o caso de Marília Gabriela, que começou em 

1968 como estagiária na Rede Globo (VIEIRA, 1991). Marília Gabriela conta que foi proibida 

de fazer entrevista, em pé, a dois governadores, em São Paulo, que tinham baixa estatura, foi 

proibida de entrar em campo de futebol por ser mulher e precisava ficar sempre atenta para 

não receber menos que os companheiros do sexo oposto. Mas os tempos mudaram e a fama 

transformou a vida dela: 

 
Não tenho o menor pudor em dizer isso, digo por critério mesmo: se algumas 
coisas estão mais fáceis é porque alcancei um estrelato, (...) e eu dificilmente 
deixo de falar com qualquer autoridade neste país se eu pegar o telefone 
pessoalmente para chamar.109  
 

A principal questão que Geraldinho Vieira aborda com os 17 entrevistados em seu livro 

é a de saber se os jornalistas têm tendência de se auto-transformar em super-heróis, buscando 

a verdade ou, na maioria das vezes, uma verdade particular. Todos responderam que o 

jornalista tem uma tendência sim, a ter uma “vida dupla”, dividindo-se entre o Superman e o 

Clark Kent. Entretanto, nem todos acham esta atitude correta ou louvável, afirmando que ela 

se torna tendenciosa, com rumo certo à imparcialidade, em que alguns defendem ser utópica, 

inalcançável, e outros afirmam ser uma atitude árdua, mas necessária para a objetividade e 

credibilidade da informação, do profissional e do veículo. 

Quanto aos cronistas? Caio Túlio Costa, ombudsman da Folha de São Paulo, em 

entrevista a Vieira, diz que os jornais acabaram com esses profissionais. Agora, eles 

sobrevivem em pequenas páginas, enquanto que antigamente era possível encontra-los a cada 

duas páginas. “A crônica e a análise políticas eram até mais freqüentes nas décadas de 40, 50 

                                                
107 CRUZ, Alberico de Sousa. In: VIEIRA, op. cit., p. 62. 
108 PINTO, Lúcio Flávio. In: VIEIRA, op.cit., p. 129 
109 COCHRANE, Marília Gabriela Baston de Toledo. In: VIEIRA, op.cit., p. 81 



 48

e 60 do que agora.”110  Os cronistas também possuem qualidades únicas que impossibilitam a 

extinção do ofício: 

 
Imunes às regras castradoras da prática jornalística, os cronistas têm maior 
liberdade e autonomia para exercer a autoridade cultural e jornalística na 
divulgação de visões alternativas de mundo. Ao fazê-lo, têm a possibilidade 
e o objetivo de persuadir o público a aceitar seus pontos de vista. Nem por 
isso, devem ter como meta apenas agradar a sua audiência. Ao contrário, 
devem admitir a missão de suscitar perplexidades.111 

 
Nas páginas que seguem será possível observar como as teorias apresentadas até agora 

se aplicam nas crônicas de João do Rio, Nelson Rodrigues e Zuenir Ventura.  

 

III.2   A cidade 

 

João do Rio fez sua fama em uma época em que a crônica era a principal forma de se 

fazer jornalismo. Como foi citado anteriormente, foi ele quem implantou a arte de flanar, que 

consistia basicamente em perambular, com inteligência, pela cidade e escrever com base no 

que havia observado. Luiz Carlos Junqueira Maciel define o escritor-jornalista João Paulo 

Alberto Coelho Barreto como contemporâneo e atual, e que “nos transmite o que realmente 

faz parte da alma das ruas”112. Além disso, é possível considerá-lo, no mínimo, como um dos 

precursores da reportagem, já que além de reportar o que observava tinha a preocupação de 

ouvir os personagens e transcrever seus depoimentos.  

 
Em uma crônica no Jornal do Brasil (13-8-1981), Carlos Drummond de 
Andrade assinalou que João do Rio “é, fundamentalmente, um escritor-
jornalista mais do que jornalista-escritor”. Ao transformar a cidade em 
personagem, ao estetizá-la e humanizá-la, o autor de A alma encantadora 
das ruas renovou o nosso jornalismo, que passou a ser mais investigativo, 
vertiginoso e incômodo, uma vez que exibia a cárie no sorriso da sociedade 
da Belle Époque. (MACIEL, 2007:8) 
 

Essa observação da rua como recurso de criação do texto não foi utilizado apenas por 

João do Rio, Nelson Rodrigues e Zuenir Ventura também exploraram profundamente esse 

método. Em Esforço contra o mau humor (1999), por exemplo, Ventura fala de uma estudante 

de 16 anos que lhe disse certa vez que “Vocês (formadores de opinião) andam muito mal-

                                                
110 COSTA, Caio Túlio. In: VIEIRA, op.cit., p. 105 
111 VANNUCCI, Karine Claussen O jornalismo de Nelson Rodrigues – A crônica como espaço de intervenção 
no mundo social. Pós-graduação em comunicação social in Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2004, p. 
43 
112 MACIEL, Luiz Carlos Junqueira. Prefácio. In: FERRAZ, Oséias, Silas. (org). RIO, João do. A alma 
encantadora das ruas.  Belo Horizonte: Crisálida, 2007. 
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humorados”. Na tentativa de desmenti-la ele se empenhou em aproveitar o belo dia que fazia 

e escrever uma crônica otimista. Todavia, a observação que colheu da cidade foi 

extremamente negativa, em diversos aspectos; o que lhe rendeu esta crônica: 

 
Não sei se é mau humor ou pessimismo, ou os dois, e se a culpa é toda 
nossa. De qualquer maneira, diante da queixa da leitora insatisfeita e como 
não quero passar por velho ranzinza, achei que devia me esforçar para 
desmenti-la. Um belo dia desta semana acordei com a disposição de fazer 
uma crônica para cima, otimista, sem baixarias. 
A manhã de outono ajudava. O sol nessa época já perdeu aquela virulência 
do verão e o mar estava azul de verde. Para quem gosta de andar no 
calçadão, esse clima e a paisagem já produziriam endorfina suficiente para 
aumentar a taxa de bem-estar e diminuir a de colesterol. 
(...)  
Portanto, eu tinha que escolher: nas ruas, a violência; no calçadão, os pit-
bulls; na água parada, a dengue; na água em movimento, os coliformes 
fecais; no ar lá de fora, a poluição; aqui dentro, a infecção. (VENTURA, 
1999:33/35) 
 

Outra coisa que João do Rio e Nelson Rodrigues têm em comum é a característica de 

passar a capacidade de observação para a construção de personagens. Rodrigues utiliza 

bairros da cidade como cenário para explorar a ambientação de seus personagens.   Em A vida 

como ela é..., por exemplo, Copacabana é sempre retratada como o lugar preferencial de 

encontro dos amantes. 

 
Dias depois, porém, recebe uma minuciosíssima carta anônima, com dados, 
nomes, endereços duma imensa verossimilhança. O missivista desconhecido 
começava assim: “Tua mulher e o Cunha...”. O Cunha era, talvez, o seu 
maior amigo e jantava três vezes por semana ou, no mínimo, duas, com o 
casal. A carta anônima dava até o número do edifício e o andar do 
apartamento em Copacabana onde os amantes se encontravam. 
(RODRIGUES, 1992: 29) 
 

Outros lugares também podem servir de cenários inusitados para as conquistas 

amorosas. Em uma crônica intitulada As gêmeas, um rapaz conhece a moça em uma viagem 

de ônibus e começam a namorar. O feito não é propriedade apenas da famosa e polêmica 

crônica A dama do lotação. A insistência desse cenário para os flertes dos casais dá a 

impressão de que essa não era uma atitude rara para os cariocas daquela época. 

 
Na véspera, conhecera Marilena. Fora um desses flertes deliciosíssimos de 
ônibus. Viajaram em pé, lado a lado, cada qual pendurado na sua argola. 
Quando saltaram, no mesmo poste, era evidente que a simpatia era recíproca 
e irresistível. Marilena deu-lhe telefone, endereço, tudo. Só não lhe dissera 
por falta de oportunidade que tinha uma irmã gêmea, Iara. (RODRIGUES, 
1992:44/45) 
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Nelson Rodrigues raramente fala diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Ele costuma 

fazer referências a ela através de símbolos, representações, que são expressas principalmente 

na figura dos costumes do povo carioca. Já João do Rio, que presenciou uma época e que ele 

próprio descreveu como a “Era do Automóvel”, preocupa-se em descrevê-la com detalhes e 

sensações113. 

O monstro transformador irrompeu, bufando, por entre os escombros da 
cidade velha, e como nas mágicas e na natureza, aspérrima educadora, tudo 
transformou com aparências novas e novas aspirações. Quando os meus 
olhos se abriram para as agruras e também para os prazeres da vida, a 
cidade, toda estreita e toda de mau piso, eriçava o pedregulho contra o 
animal de lenda, que acabava de ser inventado em França. (...) Gente de 
guarda-chuva debaixo do braço, parada estarrecida como se tivesse visto um 
bicho de Marte ou um aparelho de morte imediata. (RIO, 2006:7) 
 

Zuenir Ventura, na crônica Meu mundo caiu (1999), lembra da cidade com ar nostálgico 

e aproveita a ocasião para fazer um alertar para a falta de consciência da população. Inicia o 

texto com a frase “Cronista pede ajuda aos leitores para conseguir (re)encontrar:”, e segue 

com uma lista de costumes e atitudes ‘extintas’. 

 
– o Rio de Janeiro de Dolores Duran, tão bem-interpretada por Soraya 
Ravenle, a melhor atriz-cantora do teatro carioca; 
 – paz de criança dormindo, mas não na rua, nem assaltando nas esquinas ou 
pedindo esmola e a gente sem saber o que é pior; 
– calçadas sem carros, sem obstáculos e sem cocô de cachorro; (VENTURA, 
1999:14) 
 

Um fato curioso abordado por João do Rio foi a moda do chá na cidade. O cafezinho 

havia sido banalizado, servido em botequins, ou usado para despertar em momentos de 

cansaço.  Já o chá havia tomado outro patamar. Não havia uma boa dona de casa, de boa 

reputação, que não servisse um bom chá às visitas. A bebida quente, degustada 

principalmente no inverno, virou hábito social no começo do século.114  

 
Há ranchos de moças de vestes claras, rindo e gozando o chá; há mesas com 
estrangeiros e com velhas governantas estrangeiras, há lugares ocupados só 
por homens que vão namorar de longe, há rodas de cocotes cotadas ao lado 
da gente do escol. Tudo ri. Todos se conhecem. Todos falam mal uns dos 
outros. Às vezes fala-se de uma mesa para outra; às vezes há mesas com uma 
pessoa só, esperando mais alguém, e o que era impossível à porta de um 
botequim, ou à porta grosseira de uma confeitaria, é perfeitamente 
admissível à porta de um chá. (RIO, 2006:48) 
 

                                                
113 RODRIGUES, João Carlo (org.). RIO, João do. Vida vertiginosa. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 7-16 
114 Idem, ibidem, p. 45-53. 
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Já no início do século havia a preocupação com a prostituição infantil. João do Rio dizia 

que tudo começava com as modern girls – meninas de dez anos de idade que já se 

preocupavam em se enfeitar e namorar. Promessas de casamento as faziam iniciar cedo a vida 

sexual. Largadas pelos noivos e abandonadas à própria sorte acabam dirigindo-se ao que João 

do Rio definiu como “casas secretas”115. 

 
O que Paris e Lisboa e Londres, enfim as cidades européias oferecem tão 
naturalmente, prolifera agora no Rio. A miséria desonesta manda as 
meninas, as crianças, para a rua e explora-as. Há matronas que negociam 
com as filhas de modo alarmante. Há cavalheiros que fazem de colecionar 
crianças um esporte tranqüilo. A cidade tem mesmo, não uma só, mas muitas 
casas publicamente secretas, freqüentadas por meninas dos doze aos 
dezesseis anos. (RIO, 2006:85) 
 

A prostituição no Rio de Janeiro não é um privilégio apenas das crônicas de João do 

Rio. Nelson Rodrigues usou desse artifício para ter a sua primeira relação sexual e descreve o 

local que era conhecido como o Mangue. “Ah, em 1930, o Mangue era feérico como uma 

Broadway. Em cada janelinha, uma mulata de Di Cavalcanti.”116 Entretanto, o Mangue não 

era o único lugar em que se concentrava tal atividade na Rio. A rua Conde Lage também era 

ponto de prostituição. “Reparem que falo do Mangue e não da Rua Conde Lage. Esta última 

era uma prostituição aristocrática, melíflua, bem educada, com jardins antigos e 

caramanchões nostálgicos”.117 

João do Rio retrata também a mendicância naquele início de século. Fala da população 

de rua e como muitos se passavam por doentes e necessitados para conseguir esmola. 

“Agentes de depravação viciados, profissionais de doenças falsas, mascarando um formidável 

cenário de dores e aniquilamento”.118 Outro retrato fiel da miséria do povo é a crônica Visões 

d’Ópio que descreve a situação degradante dos chineses viciados e o ambiente em que viviam. 

 
O meu amigo dobrou uma esquina. Estávamos no beco dos Ferreiros, uma 
ruela de cinco palmos de largura, com casas de dois andares, velhas e a cair. 
A população desse beco mora em magotes em cada quarto e pendura a roupa 
lavada em bambus nas janelas, de modo que a gente tem a perene impressão 
de chitas festivas a flamular no alto. Há portas de hospedarias sempre 
fechadas tombando, e a miséria besunta de sujo e de gordura as antigas 
pinturas. Um cheiro nauseabundo paira nessa goela desconhecida. 
O guia suspende a cortina e nós entramos numa – sala quadrada, em que 
cerca de dez chins, reclinados em esteirinhas diante das lâmpadas acesas, se 
narcotizam com o veneno das dormineiras. (RIO, 2007: 82/86) 

                                                
115 Idem, ibidem, p. 81-89 
116 RODRIGUES, Nelson. Memórias: a menina sem estrela. Rio de Janeiro: Agir, 2009, p. 161 
117 Idem, ibidem, p. 303 
118 FERRAZ, Oséias, Silas. (org). RIO, João do. A alma encantadora das ruas.  Belo Horizonte: Crisálida, 2007, 
p. 151 
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Já nas crônicas de Zuenir Ventura, o contraste de belezas naturais com os problemas da 

cidade são abordados diversas vezes. Em O que Nova York tem a ver com o Rio (1999), 

Ventura fala do choque que se tem ao voltar de uma viagem do exterior. Passa-se a enxergar 

belezas que se tornaram banais e não eram mais apreciadas, e a decepção com a violência e o 

caos urbano é ainda maior. 

 
Visualmente, poucos lugares recebem tão bem. Sair do túnel e assistir àquela 
explosão de luz na Lagoa, num dia como esses de junho, é uma das visões 
mais esplendorosas do mundo. (...) Mas há também o lado podre da chegada. 
Há o trânsito infernal, a tensão, a leitura dos jornais, as más notícias 
coletivas: as tragédias, os abusos, os absurdos, a negligência e a certeza de se 
estar chegando a uma terra linda e sem-vergonha. (VENTURA, 1999: 
138/139) 

 
Outro problema muito falado desde o século passado e que parece acompanhar o século 

XXI é a cultura da bandalha. Tema que Zuenir Ventura também menciona em suas crônicas. 

Em A terra da permissão (1999) descreve vários casos: a campanha para o desarmamento, as 

leis brasileiras que apóiam o armamento de civis e os bandidos que participaram da campanha 

para despachar as armas que não eram mais úteis; o fato de não recolher a sujeira que o 

cachorro fez na rua; o desrespeito com os idosos; jovem que ameaça atropelar ciclista; e até o 

caso de um homem que atrapalha o trânsito para urinar na rua119. 

 
O homem de paletó e gravata pára o carro sem avisar, desce e começa a 
urinar na árvore. Os motoristas de trás reclamam, mais em nome do trânsito 
do que dos bons costumes. O mijão se volta, exibe a fonte dos protestos  - 
“Aqui procês, ó!” – e acaba ostensivamente de frente o que começara de 
costas. (VENTURA, 1999: 159) 

 

III.3   O carnaval   

 

João do Rio retrata o Carnaval da Belle Époque com certo espanto quanto ao 

comportamento dos foliões. Descreve a mistura de gente, os cheiros e aparências daqueles que 

se engalfinham e vibram em êxtase nos cordões. Diferentes marchinhas e sons se fundem 

embaixo da sacada da janela da redação, na rua do Ouvidor, de onde o Dante observa 

admirado as reações dos foliões. Ainda é possível perceber em sua crônica carnavalesca a 

surpresa em ver um povo que enfrenta tamanha miséria, injustiça e desigualdade social e que, 

ainda assim, consegue manifestar momentos de completa felicidade. O cronista descreve os 

cordões como representação absoluta da folia carioca e parte irremediável da alma 

                                                
119 VENTURA, Zuenir. Crônicas de um fim de século. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1999, 157-159 
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encantadora e bárbara do Rio. A seguinte crônica recebeu o título de Elogio do Cordão e foi 

publicada em fevereiro de 1906, na revista Kosmos:120 

 
Era em plena rua do Ouvidor. Não se podia andar. A multidão apertava-se, 
sufocada. Havia sujeitos congestos, forçando a passagem com os cotovelos, 
mulheres afogueadas, crianças a gritar, tipos que berravam pilhérias. A 
pletora da alegria punha desvarios em todas as faces. Era provável do largo 
de S. Francisco à rua Direita dançassem vinte cordões e quarenta grupos, 
rufassem duzentos tambores, zabumbassem cem bombos, gritassem 
cinqüenta mil pessoas. A rua convulsionava-se como se fosse fender, 
rebentar de luxúria e de barulho. A atmosfera pesava como chumbo. No alto, 
arcos de gás besuntavam de uma luz de açafrão as fachadas dos prédios. Nos 
estabelecimentos comerciais, nas redações dos jornais, as lâmpadas elétricas 
despejavam sobre a multidão uma luz ácida e galvânica, que enlividescia e 
parecia convulsionar os movimentos da turba, sob o panejamento multicolor 
das bandeiras que adejavam sob o esfarelar constante dos confetti, que, como 
um irisamento do ar, caíam, voavam, rodopiavam. (...) Serpentinas riscavam 
o ar, homens passavam empapados d’água, cheios de confetti; mulheres de 
chapéu de papel curvavam as nucas à etila dos lança-perfumes, frases 
surgiam cabeludas, entre gargalhadas, risos, berros, uivos, guinchos. Um 
cheiro estranho, misto de perfume barato, fartum, poeira, álcool, aquecia 
ainda mais o instinto da promiscuidade. (RIO, 2007:114) 
 

Como tantos momentos da vida de Nelson Rodrigues, o Carnaval não faz parte de suas 

melhores lembranças. Principalmente, após o Carnaval de 1918, que segundo o próprio 

Nelson seria um marco, fazendo com que morte e sexo estivessem sempre ligados, 

influenciando muitas de suas obras, sejam em crônicas, ou no teatro. O fator morte foi devido 

à chegada da Gripe Espanhola, que dizimou boa parte da população carioca. Os mortos eram 

tantos que não havia mais tempo para enterros; o caminhão de lixo passava e recolhia os 

corpos com uma pá. Certa vez, escreveu uma crônica que afirmava não ter criatura mais 

narcisista que um defunto. “Ele está sempre bem posto; é solene, hierático, como um 

mordomo de filme policial inglês”121. Depois de ver as pessoas caírem como moscas por 

causa da Espanhola, Nelson arrependeu-se de ter escrito tais palavras. 

 
Morrer na cama era um privilégio abusivo e aristocrático. O sujeito morria 
nos lugares mais impróprios, insuspeitos: - na varanda, na janela, na calçada, 
na esquina, no botequim. Normalmente, o agonizante põe-se a imaginar a 
reação dos parentes, amigos e desafetos. Na Espanhola não havia reação 
nenhuma. Muitos caíam, rente ao meio-fio, com a cara enfiada no ralo. E 
ficavam, lá, estendidos, não como mortos, mas como bêbados. Ninguém os 
chorava, ninguém. Nem um vira-latas vinha lambê-los. Era como se o 
cadáver não tivesse nem mãe, nem pai, nem amigo, nem vizinho e, nem ao 
menos, inimigo. (RODRIGUES, 2009:76) 

 

                                                
120 FERRAZ, op. cit, p. 114-124 
121 RODRIGUES, Nelson. Memórias: a menina sem estrela. Rio de Janeiro: Agir, 2009, p. 75 
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De acordo com Nelson Rodrigues, o Rio, de perfil machadiano, com seus enterros 

residenciais, morreu com a Espahola. “Uma outra cidade ia nascer. Logo depois explodiu o 

carnaval. E foi um desabamento de usos, costumes, valores, pudores”122. Nelson define o 

Carnaval de 1919 como uma substituição profunda de tudo que se julgava correto e honrado. 

Uma vingança dos mortos que não eram enterrados. Em uma crônica publicada em março de 

1967, Nelson fala da banalização do nu. Diz que as mulheres usavam menos que uma folha de 

parreira e mesmo assim os homens não as olhavam, e quando o faziam era com um tédio 

cruel. Nelson Rodrigues atribui ainda essa desvalorização do material feminino à Gripe 

Espanhola e ao Carnaval que a sucedeu. 

 
Nos carnavais seguintes, a cidade teve medo dos próprios abismos; houve 
um certo recuo. Mas o Rio de Machado de Assis, ou de Macedo, ou sei lá, 
estava morto. O que quero dizer, ainda sobre o carnaval da Espanhola, é que 
foi de um erotismo absurdo. Daí a sua horrenda tristeza. Disse não sei quem 
que o desejo é triste. E nunca se desejou tanto como naqueles quatro dias. A 
tristeza escorria, a tristeza pingava, a alegria era hedionda. (RODRIGUES, 
2009:82) 
 

Aos sete anos de idade, outro acontecimento carnavalesco marcaria Nelson por toda a 

vida, dando-lhe uma obsessão: o umbigo feminino. Foi levado por uma vizinha à Praça Saens 

Peña. Do meio-fio via o desfile de carros abertos que traziam meninas na capota. Dentro de 

um desses carros havia, em pé, uma odalisca. Na infância de Nelson, a nudez não era uma 

coisa comum; “todos os nus estavam cobertos”. E por uma abertura na fantasia, na região 

abdominal, o menino viu o umbigo. Ao findar daquele Carnaval, a odalisca e o marido, 

mudaram-se para um sobrado próximo à casa dos Rodrigues, na rua Alegre, em Aldeia 

Campista. Quando o marido não estava, o menino observava da esquina. Vários homens 

diferentes entravam na casa daquela mulher. A odalisca serviu de inspiração para um dos 

personagens que são marca registrada de Nelson Rodrigues: a adúltera.123 

 
Podia ser vinte vezes odalisca e não teria importância. O pior é que havia 
uma abertura na fantasia, por onde irrompia o cavo e deslavado umbigo. Eu 
falei em “nudez” e já retifico. Era uma modesta nesga de carne, insinuada no 
decote abdominal. Mas esse umbigo revelado era pior que a nudez absoluta. 
(...) O umbigo tinha qualquer coisa de irreal. E essa nesga de carne, vista, 
entrevista num segundo fulminante, comoveu e marcou toda a minha 
infância. (RODRIGUES, 2009: 56/57) 
 

Já Zuenir Ventura ostenta uma visão totalmente diferente do Carnaval. Ele coloca a 

festa como a manifestação popular com genialidade, invenção coletiva e criatividade anônima 

                                                
122 Idem, ibidem, p. 78 
123 Idem, ibidem, p. 55-63 
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que pode salvar e dar esperanças ao povo. Como o Carnaval se faz não só nas ruas, mas 

também na Sapucaí, o cronista do fim do século já tem respaldos para exaltar o maior 

espetáculo da Terra.124 Fala do perrengue que o povão passa nas arquibancadas, dos 

aristocratas que pagam um bom dinheiro para comer e beber do bom e do melhor nos 

camarotes e que, de tão bêbados, não conseguem assistir ao show até o final. Zuenir também 

faz ressalvas para a situação das ruas cariocas, no fim do século, nessa época do ano.125 

 
O Rio nessa época é bom também para quem não quer saber de carnaval. Há 
muita gente que fica ou que vem só para pegar uma praia quase vazia, um 
restaurante com muitos garçons para servi-lo, um cinema sem fila, para 
andar a pé pelas ruas quase desertas, com a certeza de que não vai ser 
atropelado. Parece que até os assaltantes relaxam nesses dias. A cidade 
atinge seu estado ideal, idílico, justamente pelo que perde de gente e de 
automóveis. As pessoas e os carros que saem – de um a dois milhões – 
mostram como todo o mal-estar urbano pós-moderno começa com a 
inchação demográfica. (VENTURA, 1999:150) 

 

III.4   Os personagens 

 

Na crônica A Rua de João do Rio, publicada em A alma encantadora das ruas 

(2007:26), ele diz que “nas grandes cidades a rua passa a criar seu tipo, plasmar o moral dos 

seus habitantes, a inocular-lhes misteriosamente gostos, costumes, hábitos, modos, opiniões 

políticas”. É desse pressuposto que Paulo Barreto observa, separadamente, o comportamento 

de determinados grupos e nichos da cidade, e traz para ao conhecimento do leitor personagens 

cariocas marcantes, do início do século XX. Para retratar a miséria da cidade nos anos 20, o 

escritor-jornalista explora amplamente três personagens: o tatuador, centrado na figura do 

marinheiro; o cigano como gatuno e malandro; e o estivador do cais para representar o 

trabalhador explorado e mal remunerado. 

Paulo Barreto define o cigano como um profissional criado pela miséria, que vive na 

malandrice e de vender calças velhas e anéis de plaquet. Chega até a defendê-los e os 

compara aos repórteres. “O ofício, as ocupações, não lhes faltam, e honestos, trabalhosos, 

inglórios, exigindo os faros dos cães e a argúcia dos reporters”126. São ainda definidos como 

os heróis da utilidade que usam do inútil para sobreviver; vivem do que cai na sarjeta e são 

explorados pelos ferros-velhos e donos das fábricas. Tantas profissões sem academia fazem o 

repórter desconhecer que está na metrópole, que era o Rio de Janeiro. 

                                                
124 VENTURA, op. cit, p. 132-133 
125 Idem, ibidem, p. 149-151 
126 Idem, ibidem, p. 39. 
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Coitados! Andam todos na dolorosa academia da miséria, e, vê tu, até nisso 
há vocações! Os trapeiros, por exemplo, dividem-se em duas especialidades 
– a dos trapos limpos e a de todos os trapos. Ainda há os cursos 
suplementares dos apanhadores de papéis, de cavacos e de chumbo. Alguns 
envergonham-se de contar a existência esforçada. Outros abundam em 
pormenores e são um mundo de velhos desiludidos, de mulheres gastas, de 
garotos e de crianças, filhos de família, que saem, por ordem dos pais, com 
um saco às costas, pra cavar a vida na hora da limpeza das ruas. (RIO, 
2007:40) 
 

Em uma experiência, João do Rio resolveu passar o dia com os estivadores do cais, que 

começa às cinco horas da manhã. Pontuais, os trabalhadores chegavam modestos, com suas 

marmitas em baixo do braço. De acordo com o cronista, os estivadores o impressionavam de 

forma bem diversa: tinham um semblante resignado, corpos musculosos e pálidos, 

angustiados, a mão era repleta de calos (maltratada pelo trabalho braçal) e falavam com 

amargura na voz. O trabalho era constante e pesado; a valorização daqueles homens era 

absolutamente nenhuma. 

 
À beira desse cais, saveiros enormes esperavam mercadorias; e, em cima, 
formando um círculo ininterrupto, homens de braços nus saíam a correr de 
dentro da casa, atiravam o saco no saveiro, davam a volta à disparada, 
tornavam a sair a galope com outro saco, sem cessar, contínuos como a 
correia de uma grande máquina. Eram sessenta, oitenta, cem, talvez 
duzentos. Não os podia contar. A cara escorrendo suor. Os pobres surgiam 
do armazém como flechas, como flechas voltavam.  
Aqueles seres ligavam-se aos guinchos; eram parte da máquina; agiam 
inconscientemente. Quinze minutos depois de iniciado o trabalho, suavam 
arrancando as camisas.  
– Os patrões não querem saber se ficamos inúteis pelo excesso de serviço. 
Olhe, vá à Marítima, ao Mercado. Encontrará muitos dos nossos 
arrebentados, esmolando, apanhando os restos de comida. Quando se 
aproximam das casas às quais deram toda a vida correm-nos! (RIO, 2007: 
133/137) 
 

Outro marco importante naquele Rio de Janeiro acontecia próximo ao cais, na rua 

Clapp. Era a tatuagem. O desenho era feito com três agulhas amarradas a um algum tipo de 

suporte (na crônica, João do Rio o descreve como o pé de um cálice sujo de fuligem). Só se 

tatuavam pessoas pertencentes a grupos específicos, e cada um desses grupos tinha suas 

predileções. Homens e mulheres tatuavam-se, na maioria das vezes, para expressar amor à 

parceira ou parceiro. Mas uma coisa é unânime entre todos esses grupos: a tatuagem era 

sempre fruto do ócio. 

Esses riscos nas peles dos homens e das mulheres dizem as suas aspirações, 
as suas horas de ócio e a fantasia da sua arte e a crença na eternidade dos 
sentimentos – são a exteriorização da alma de quem os traz.  
Há três casos de tatuagem no Rio, completamente diversos na sua 
significação moral: os negros, os turcos com o fundo religioso e o bando de 
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meretrizes, dos rufiões e dos humildes, que se marcam por crime ou por 
ociosidade. (RIO, 2007:47) 
 

Como já foi mencionado anteriormente, Nelson Rodrigues teve uma vida marcada de 

tragédias que lhe infringiram predileções por temas específicos, que foram excessivamente 

retratados em suas crônicas, como a morte de membros da família. Mário Filho faleceu de um 

ataque cardíaco, aos 58 anos. Roberto foi assassinado dentro da redação de Crítica; Nelson foi 

o único da família que escutou os tiros e viu o irmão morrer, sem poder fazer nada para 

ajudar. O pai entrou em profunda depressão e faleceu meses depois. Paulinho faleceu no 

Souza Aguiar após o desabamento do prédio em que morava, e que tirou a vida da sogra, da 

esposa e dos dois filhos127. Comparado com o ritmo de vida hoje no Rio de Janeiro, a infância 

de Nelson na rua Alegre, em Aldeia Campista, localizada no subúrbio, foi quase provinciana; 

passava o dia a observar o comportamento das vizinhas, das adúlteras e adúlteros, dos 

enterros residenciais, entre outros personagens característicos do subúrbio carioca, como a 

vizinha gorda e fofoqueira.  

 
Até que, uns três meses depois, uma vizinha entra em casa, com uma furiosa 
dispnéia emocional. Lembro-me que a santa senhora tinha, no cangote, uma 
constelação de brotoejas. Hoje, as brotoejas atacam mais as crianças de colo. 
No meu tempo, floriam de preferência, nas vizinhas obesas e machadianas. 
Ela entra e arqueja: - “Descobri a sem-vergonha!” Não se perguntou que 
sem-vergonha. Todos, em casa, inclusive eu, percebemos que era a odalisca 
e só podia ser a odalisca. (RODRIGUES, 2009:57) 

 

Foi no Última Hora que Nelson Rodrigues foi convidado por Samuel Wainer para 

escrever A vida como ela é... A série de crônicas diárias durou dez anos. “Se as novas 

gerações me perguntassem o que era A vida como ela é..., diria: - Era sempre a história de 

uma infiel”. Na coluna de Nelson, os homens também traíam, mas a infidelidade feminina era 

uma exigência do público. Quando encerrou a série, o telefone não parava de tocar e as 

pessoas questionavam o porquê. “Dir-se-ia que o problema do brasileiro é um só: - ser ou não 

ser traído”128. Dentre todas as crônicas publicadas, talvez a mais famosa fosse A dama do 

lotação que contava a história de uma mulher bem casada, mas que saía todo dia à tarde, no 

mesmo horário, para trair o marido com um passageiro de um ônibus, escolhido 

aleatoriamente. Às vezes, os amantes eram conhecidos e amigos da família, outras, completos 

desconhecidos. Ao descobrir a traição, o marido vai para o quarto, arruma-se com paletó e 

                                                
127

 RODRIGUES, Nelson. Memórias: a menina sem estrela. Rio de Janeiro: Agir, 2009, p. 40-58  
128 Idem, ibidem, p. 100-101 
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deita na cama, estirado, como um morto. Diz para a mulher que morreu para o mundo e todo 

dia, após o passeio no lotação, a mulher volta para velar o marido vivo129. 

 
Mecânico e desconhecido: duas esquinas depois, já cutucara o rapaz: “Eu 
desço contigo”. O pobre-diabo tivera medo dessa desconhecida linda e 
granfa. Saltaram juntos: e esta aventura inverossímil foi a primeira, o ponto 
de partida para muitas outras. No fim de certo tempo, já os motoristas dos 
lotações a identificavam à distância; e houve um que fingiu um enguiço, para 
acompanhá-la. Mas esses anônimos, que passavam sem deixar vestígios, 
amarguravam menos o marido. Ele se enfurecia, na cadeira, com os 
conhecidos. Além do Assunção, que mais? (RODRIGUES, 1992:222)  
 

Um personagem amplamente explorado por Nelson Rodrigues, principalmente nas 

crônicas de 1968, publicadas no livro A cabra vadia, foram os grã-finos sobre diversos 

aspectos: a forma como assua o nariz; como se comportam e como se vestem nas reuniões, 

que são sempre as mesmas; o grã-fino que é um bêbado nato, os jardins das casas, feitos por 

Burle Marx; o desprezo pela TV e seus programas; e do grã-fino de passeata.130 

 
Temos, ainda, a grã-fina de passeata. No seu guarda-vestidos há 1500 
decotes. Já quando houve, na França, a jovem revolução, o marido da grã-
fina sentiu-se ameaçado como se fosse o próprio De Gaulle. E, de repente, 
começa aqui a imitação francesa. Até que um dia a grã-fina diz que vai à 
passeata. O marido perdeu a esportiva: - “Está maluca? Bebeu?”. A mulher, 
que só fazia massagem com um copo de cerveja na mesinha, reagiu como 
“La Pasionaria”: - “Eu não sou reaça como você!”. O marido tratou de 
provar-lhe, didaticamente, que a passeata era contra os 1500 decotes. Ela não 
se convencia, nem a tiro; e, por fim, o marido propôs: - “Vou lá espiar e 
depois te digo”. Assim se fez. O homem viu e, inclusive, participou da 
marcha até a Candelária. Não descobriu um preto, um operário, uma salário-
mínimo, mas viu, em compensação, todas as grã-finas da cidade. 
Voltou convencido de que eram as classes dominantes que desfilavam, sob a 
chuva de listas telefônicas. Disse à mulher: - “Pode ir à próxima”. Os 1500 
decotes estavam salvos. (RODRIGUES, 1995: 200/201) 
 

Outro personagem curioso de Nelson é o paulista. Em uma crônica de agosto de 1968 

ele o reporta como uma figura introvertida, calada. Conta que uma vez conheceu um paulista 

e tudo o que se lembrava dele era o pigarro. Encontraram-se uma segunda vez e o indivíduo 

continuou a não pronunciar uma única palavra. Após dois dias recebendo apenas sorrisos do 

convidado escreveu: “A pior forma de solidão é a companhia de um paulista”131. Recebeu 

telefonemas em que os próprios concordavam com ele. 

                                                
129 RODRIGUES, Nelson. A vida como ela é... O homem fiel e outros contos. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992, p. 219-223  
130 CASTRO, Ruy (org.). RODRIGUES, Nelson. A cabra vadia: novas confissões. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995, p. 42, 138,168, 194 e 225. 
131 Idem, ibidem, p. 185 
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O que explica a epopéia industrial de São Paulo é a solidão. Realmente, o 
paulista é capaz de viver, amar, envelhecer sem fazer jamais uma 
confidência, nem ao médium depois de morto. Os demais brasileiros são 
extrovertidos ululantes, está certo. Mas não fazem o Brasil. O único que faz 
o Brasil é o paulista. O autor do Brasil é São Paulo. (RODRIGUES, 
1995:186)  

 

Zuenir Ventura também utiliza desse personagem em uma crônica publicada em 

fevereiro de 1999. A diferença é na perspectiva abordada. Referindo-se inclusive a Nelson 

Rodrigues, o cronista trata da rixa histórica entre cariocas e paulistas. Zuenir classifica a frase 

de Nelson destacada acima como a piada mais infame e, atribui a Vinícius de Moraes, a mais 

pitoresca. “O problema de São Paulo é que a gente anda, anda e nunca chega a Ipanema”132. 

Ventura afirma ainda que os paulistas têm um espírito esportivo mais “trabalhado”, e que os 

cariocas raramente aceitam brincadeiras com o povo ou com a cidade do Rio de Janeiro. 

 
Temos a mania de achar que, por estarmos à beira mar plantados, 
debruçados sobre um porto por onde chega o mundo, formamos o povo mais 
cosmopolita do Brasil, mas esquecemos que somos mais bairristas que os 
paulistas. Quando vou a São Paulo me divirto em falar mal da cidade com 
meus amigos e eles suportam a brincadeira com o fair play de um nova-
iorquino.  Agora, experimente fazer piada contra o Rio com carioca. 
(VENTURA, 1999:142) 
 

Os loucos também não foram esquecidos nas crônicas de Zuenir Ventura. O jornalista 

retrata visitas que fez ao sanatório Colônia Juliano Moreira, “uma quase cidade do tamanho 

de Copacabana onde vive uma população de loucos”133. Ele descreve a visita como 

desconcertante devido à paisagem de um verde exuberante que se mistura com uma paisagem 

humana de sombras e ruínas. Ele descreve também o comportamento e o estado dos pacientes 

que perambulam pelo lugar.  

 
os internos restantes são de fato restos esperando a morte chegar: mulheres e 
homens já velhos, vários nus, indecorosos. Nas mulheres, entre tantas 
perdas, a que mais deprime talvez seja a perda do pudor. Eles se aproximam 
da gente e intimidam mais pela degradação do que pela inofensiva 
insanidade. Às vezes encostam o rosto no vidro do carro e riem sem dentes 
do susto que provocam. (VENTURA, 1999:194)  
 

Para falar da velhice, Zuenir menciona um seminário promovido pela Associação 

Cultural da Arquidiocese do Rio, que em setembro de 1998, compareceram cerca de 90 

idosos, segundo Ventura.134 A preocupação principal era o envelhecimento saudável, para 

                                                
132 VENTURA, op. cit, p. 141 
133 Idem, ibidem, p. 193. 
134 Idem, ibidem, p. 36-37 
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viver mais e melhor. Na época, a expectativa de vida era de 70 anos, havia 14 milhões de 

brasileiros com mais de 75 anos e 15 mil com mais de 100. Mas, apesar de tudo, a principal 

indignação do cronista é com o descaso da população com a terceira idade. 

 
O problema é que, apesar disso, nossa sociedade tem o mais solene desprezo 
pela terceira idade. “Idosos como eu continuam descartáveis”, disse o padre 
Fernando Ávila – ele, que continua sendo uma das melhores cabeças do país 
e que, com sua exposição sobre ética, demonstrou que pelo menos 
intelectualmente pode-se ficar melhor com a idade. (VENTURA, 1999: 37)  
 

Talvez o grande questionamento feito até agora pela própria sociedade, não somente nas 

delimitações da cidade do Rio de Janeiro, mas em abrangência nacional, é saber “que povo é 

esse, que ora parece corrupto, ora honesto, às vezes preguiçoso, às vezes trabalhador, íntegro 

ou vagabundo, digno ou sem vergonha, ingênuo ou esperto, malandro ou otário”135. Zuenir 

Ventura arrisca: 

A grande transformação antropológica que o brasileiro sofreu dos anos 50 
para os 90 pode ser observada nos morros cariocas: malandro virou 
traficante e trabalhador é chamado de otário. Somos mestres na boa e na má 
esperteza. Ela é nosso colesterol cívico. Nosso metabolismo social é igual ao 
nosso organismo: vive procurando compensações. O país vai bem, mas o 
povo vai mal, já dizia o velho ditador. (VENTURA, 1999:80)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
135 VENTURA, op. cit, p. 79 
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CONCLUSÃO 

 

Durante o processo desta monografia foi possível perceber que a crônica nunca foi um 

modelo de texto engessado e imutável. Ela nasceu da rua e para a rua, e assim, como o seu 

lugar de origem, está sempre em constante mutação. É necessário considerar que estamos em 

tempos de transição e que a objetividade constantemente exigida dos jornalistas no passado, 

agora, é tema de discussão. A crônica sobreviveu ao tempo e às diferentes maneiras de se 

fazer jornalismo. Uma das razões para que isso tenha acontecido talvez seja o fato de se 

aproximar tanto do povo, da realidade e do dia a dia. A crônica é um texto jornalístico, 

informativo, que pode ser, inclusive, considerado um documento histórico da época a que 

pertence. 

Foi possível observar também que o jornalismo não é o retrato de uma verdade absoluta. 

O objetivo é apenas conceder foros de verdade para que o leitor forme uma opinião em 

relação aos fatos e ao mundo em que vive. A imparcialidade no jornalismo é totalmente 

utópica. Os fatos são reportados por seres humanos, passíveis de erros, mudança de humor e 

repletos de opinião e ideologias próprias. Caso não seja permitido ao jornalista seguir seus 

próprios ideais, no mínimo ele deverá seguir a linha editorial do veículo em que trabalha, o 

que o torna parcial por excelência. É importante lembrar que ser parcial não é sinônimo de ser 

antiético ou mau-caráter.   

A crônica talvez seja uma das poucas, e mais antigas formas de se fazer um jornalismo 

completamente opinativo. A proposta da crônica, que tem sua origem no folhetim, sempre foi 

retratar a visão de mundo de quem a escreve. Ser digressivo ou utilizar adjetivação não são 

recursos raros. Ao tomar o jornalismo de hoje como referência é possível afirmar que um 

cronista tem mais liberdade criativa que um repórter. 

Essa teoria foi comprovada com passagens marcantes das vidas de João do Rio, Nelson 

Rodrigues e Zuenir Ventura. Paulo Barreto, com a adaptação da arte de flâneur (que foi criada 

por Baudelaire para ser visto, enquanto o brasileiro usava como técnica de observação), 

perambulava pelas ruas do Rio e transportava para seus textos toda a miséria e costumes que o 

rodeava. Nelson Rodrigues conheceu muito cedo a morte e o sexo; quesitos que serviriam de 

prerrogativa para a forma como enxergaria a cidade durante toda a vida; visão essa, expressa 

por meio de seus personagens. Já o maior dilema vivenciado por Zuenir Ventura parece ser as 

contrariedades de uma cidade bela e rica em recursos naturais, mas que sofre o descaso das 

autoridades, e com a cultura da bandalha, impressa pelo próprio carioca. Dessa forma, foi 

possível traçar um pequeno pedaço de um século história de toda uma sociedade. 
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No decorrer desta monografia alguns autores (teóricos, historiadores e/ou jornalistas) 

foram fundamentais para a compreensão do trabalho. A crônica: o gênero, sua fixação e suas 

transformações no Brasil, organizado por Antonio Candido traz uma gama de autores que 

explicam o que é a crônica e englobam essa forma diferenciada de fazer jornalismo em um 

contexto de um século de história.  

Cristiane Costa foi grande auxiliadora na apresentação da crônica como um texto rico e, 

muitas vezes, literário. Como mencionado anteriormente, a crônica tem esse viés devido a sua 

evolução do folhetim – uma história, de origem francesa, que era contada em capítulos e que 

fez grande sucesso não só lá fora, como em território nacional; mesmo em uma época em que 

a maioria da população não sabia ler ou escrever. Eram nas redações que escritores como 

Carlos Drummond de Andrade, Olavo Bilac e Graciliano Ramos ocuparam cargos de chefia, 

ganhavam dinheiro para pagar as contas e conquistavam fama.  

O jornalismo literário se fortaleceu com a Semana Modernista de 1922 e teve 

importância considerável durante a ditadura militar. Com a censura pesada sofrida nas 

diferentes mídias, era de forma disfarçada que muitos jornalistas encontravam na literatura 

uma maneira de reportar a situação política e social pela qual passava o país. Um livro escrito 

para esse fim foi Capitães de areia de Jorge Amado, que teve centenas de exemplares 

queimados em praça pública, e que só veio a ser republicado anos depois. 

Já a partir de alguns dados biográficos sobre João do Rio, Nelson Rodrigues e Zuenir 

Ventura é possível perceber como fatos de suas vidas podem influenciar em seus respectivos 

trabalhos. De acordo com Antonio Edmilson Martins Rodrigues, em João do Rio: a cidade e 

o poeta (2000), o cronista teve a morte prematura do irmão Bernardo Gutemberg como um 

grande marco em sua vida; fato que tornou a mãe super-protetora e que concederia a Paulo 

Barreto um certo ceticismo ao tratar das agruras da cidade. Suas crônicas eram fruto de um 

perambular inteligente pelas ruas do Rio, especialmente no Centro da Cidade, local em que 

morou por muitos anos.  

É da infância e juventude vivida nos subúrbios cariocas que Nelson Rodrigues busca 

inspiração para a construção da maioria de seus personagens. O falecimento do pai e dos 

irmãos é também transcrito para muitas de suas crônicas, inclusive nas que foram redigidas 

anos depois dos acontecimentos, com riqueza de detalhes e impressões quanto aos fatos. O 

ano de 1918, castigado com a Gripe Espanhola e o Carnaval de 1929, marcaram Rodrigues 

por toda a vida. A partir daquele momento, morte e sexo andariam sempre juntas, e estariam 

presentes na maior parte de seus textos. 
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Já Zuenir Ventura encontra inspiração para escrever suas crônicas da vivência do 

cotidiano, dos problemas que observa e aos quais é infligido. O livro Cidade partida, que lhe 

rendeu o prêmio Jabuti de Reportagem, por exemplo, descreve nove meses de visita à favela 

de Vigário Geral, após a chacina que fez 21 vítimas. 

 Por meio de embasamentos teóricos, o objeto de estudo dessa monografia comprova 

que o jornalista é um ser humano, com direito à opinião própria e que, ao escrever um texto, 

manifesta suas crenças pessoais. Cabe ao leitor, ouvinte ou telespectador buscar opiniões 

divergentes e conflitantes com a intenção de formular a sua própria.  

Um profissional da informação que assume não ausentar a presença de uma opinião 

proveniente de experiências pessoais – tão pessoais que muitas vezes têm origem na vida 

privada, familiar – não é manipulador, antiético ou mau caráter. Este é um profissional que 

tem plena consciência de que imparcialidade no jornalismo é impossível e que esta profissão 

não tem a pretensão de trazer a verdade absoluta, mas apresentar foros de verdade, a serem 

discutidos e analisados. 

Para chegar a essa conclusão, a comparação das teorias de Francisco José Castilhos 

Karam, Sylvia Moretzsonhn, Nelson Traquina e Jean-François Revel foram utilizadas. Além 

de depoimentos de cinco jornalistas, concedidos em formato de entrevistas, no livro 

Complexo de Clark Kent: São super-homens os jornalitas? de Geraldinho Vieira. 

Com o objetivo de exemplificar esse pensamento foram escolhidos João do Rio, Nelson 

Rodrigues e Zuenir Ventura para demonstrar como a parcialidade é aplicada de forma natural 

no jornalismo, durante todo o século XX, na cidade do Rio de Janeiro. A crônica foi escolhida 

por ser um texto jornalístico que, com base em seu desenvolvimento histórico, proporciona 

uma liberdade de expressão maior ao seu autor, do que um texto jornalístico tradicional na 

estrutura da pirâmide invertida. Além de ser considerada por Margarida de Souza Neves um 

documento histórico da época a que pertence. 

A cidade reportada por João do Rio é repleta de personagens exóticos que podem ser 

facilmente encontrados no Centro, próximos ao cais do porto. Como o Rio de Janeiro era 

capital da República, na época, toda a movimentação girava em torno do cais, que era a porta 

de entrada e de saída para o mundo. João do Rio que flanava muito na região, retratou com 

primazia o comportamento dos estivadores, dos tatuadores e malandros que viviam por ali. 

Não é difícil perceber que todos eles vêm sempre cercados por muita miséria e precariedade. 

Enquanto João do Rio tinha a capacidade de juntar harmoniosamente descrições sobre 

personagens e a cidade em suas crônicas, Nelson Rodrigues caprichava no uso de personagens 

que construíam a visão da cidade, como se ela fosse quase um coadjuvante. Já a 
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contemporaneidade de Zuenir Ventura é inegável. O cronista está sempre envolto com 

questões atuais e que são temas de discussão de dilemas da atualidade, como a violência, o 

descaso, a falta de educação e de respeito apresentado, inúmeras vezes, pela própria 

população da cidade. Assim, é possível observar que exploração da mão-de-obra, o uso de 

drogas e a prostituição infantil são problemas antigos. 

Quanto ao Carnaval, João do Rio retrata os cordões e as marchinhas, os festejos de rua 

do início do século. A “inocência” da celebração da carne termina com o Carnaval de 1929, 

pós Gripe Espanhola, retratado por Nelson Rodrigues que, segundo o cronista, transformou o 

Rio de Janeiro em outra cidade. A visão de Zuenir Ventura é a do maior espetáculo da Terra, 

que se concentra na Sapucaí, e de um Rio de Janeiro vazio e tranquilo, já que a maioria das 

pessoas viaja nessa época. 

Muitos personagens rodrigueanos são originários da infância de Nelson como a adúltera 

e a vizinha fofoqueira. Entretanto, os grã-finos, por exemplo, foram criados por Nelson a 

partir da observação das reuniões da alta sociedade, a qual era sempre convidado.  

Tanto Nelson Rodrigues como Zuenir Ventura contribuíram para a formação da opinião 

que o carioca tem sobre o paulista. Ambos falam em suas crônicas sobre a rixa entre os 

vizinhos que já perdura por décadas. Ventura também fala sobre o desrespeito com os loucos 

e os idosos na construção dos personagens de suas crônicas. 

Com a análise desses três pontos (a cidade, o carnaval e os personagens) foi possível 

construir um breve retrato da cidade do Rio de Janeiro. Um retrato que ajuda a compreender 

um pouco dessa cidade tão rica e, simultaneamente, miserável sobre vários aspectos. 
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