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Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar qualitativamente o hibridismo 

encontrado no gênero textual crônica. Para isso, utilizamos os conceitos de 

dialogismo apresentados pelo filósofo e linguista Mikhail Bakhtin. Para basear nosso 

estudo utilizamos alguns textos de João do Rio (1881-1921) e Ivan Angelo (1936 -) 

extraídos de coleções, livros e da revista Veja SP. O foco deste artigo é o 

pressuposto diálogo entre as crônicas de ambos os autores. Eles são de diferentes 

épocas e fazem parte de momentos distintos da produção jornalística no Brasil. Ao 

longo deste trabalho, alguns pontos observados pelos autores, como, por exemplo, a 

forma pela qual os brasileiros veem seu país e a maneira como vivem; questões 

sobre a desigualdade social, novos comportamentos etc. fazem parte da discussão, 

todos eles apresentados através da crônica, que é a mistura de jornalismo e 

literatura, e pelo conceito dialógico encontrado na obra de Bakhtin. 
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Introdução   

A crônica é um gênero híbrido que mescla, dentro do seu campo de produção, 

jornalismo e literatura. Seu processo de criação começa mesmo com a ideia de 

tempo.  “Do grego Cronikós, relativo a tempo (chrónos) pelo latim chronica, o 

vocábulo ‘crônica’ designava no início da era cristã, uma lista ou relação de 

acontecimentos ordenados segundo a marcha do tempo, isto é, em sequência 

cronológica”. (MOISÉS,1928 p. 245).  

Logo em seus primeiros passos, a crônica não tem o caráter de contar histórias. Sua 

origem na história está somente no fato de organizar de maneira cronológica os 

fatos. “Sendo assim, quaisquer discursos que relatassem os efeitos de algum grupo 

social poderiam ser encarados como crônica, desde que fossem anunciados em um 

tempo linear, cronologicamente”. (PEREIRA, 2004, p.17). 

Segundo Antônio Candido, “A crônica não é um gênero maior” (CANDIDO, 1993, p. 

23). Candido relata a crônica como sendo menor devido a importância que lhe é 

dada. Em seu texto “A vida ao rés-do-chão” (1993) explica que por melhor que fosse 

o cronista, ele não ganharia, por exemplo, um prêmio Nobel simplesmente por não 

se imaginar “uma literatura feita de grandes cronistas” (CANDIDO, 1993, p. 23). 



Somente a partir do século XIX é que a crônica vai abandonar “a fidelidade a um 

tempo historicamente determinado” (PEREIRA, 2004, p. 23), voltando-se para a 

maneira como o mundo moderno, industrializado, compreende suas relações e 

interpreta seus códigos sociais. 

Na construção de seu caráter híbrido, a crônica recebeu atributos autônomos, 

provenientes do movimento romântico literário e também certo tom transitório vindo 

do campo jornalístico.  

As crônicas se inseriram ao jornalismo por transitarem entre o narrar dos fatos e 

interpretá-los simultaneamente. Antônio Candido a considera “filha do jornalismo”, 

dizendo que ela não tem interesse em durar, e dentre suas características está a de 

ser lida em um dia e já no outro “é usada para embrulhar um par de sapatos ou 

forrar o chão da cozinha” (CANDIDO, 1993). 

OBJETOS 

Tanto João do Rio quanto Ivan Angelo possuem carreiras sólidas devido ao sucesso 

e qualidade de seus escritos. Algumas crônicas foram publicadas em revistas, como 

no caso de Ivan Angelo na revista Veja SP, na qual escreve quinzenalmente e de 

onde foram retiradas diversas crônicas para análise deste estudo. 

São objetos deste estudo, portanto, textos publicados por João do Rio e Ivan Angelo 

que tornem possível a aplicação dos conceitos dialógicos, ou seja, que mantenham 

algum nível de relação entre si. 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma análise qualitativa, que será realizada por meio da comparação do 

trabalho desses cronistas em momentos diferentes da história da produção textual 

brasileira.  

Os dois autores discorrem sobre temas semelhantes, dialogam entre si, 

consecutivamente também dialogam com muitos outros enunciados. Esse conceito – 

chamado de dialogismo - foi desenvolvido por Mikhail Bakhtin (1895-1975) e diz 

respeito ao intercâmbio de elementos entre relatos aparentemente distintos. 



Segundo o autor, “todo enunciado constitui-se a partir de outro enunciado, é uma 

réplica a outro enunciado. Portanto, nele ouvem-se sempre, ao menos, duas vozes.” 

(apud FIORIN, 2006, p. 24). 

Para melhor compreender as noções empreendidas neste estudo, é necessário que 

se faça uma apresentação conceitual sobre o Dialogismo apresentado na obra de 

Mikahil Bakhtin.  

Dialogismo é sucintamente o diálogo entre dois ou mais enunciados (vozes). Ao 

descrever um diálogo, pressupõe-se uma resposta a outra voz/texto. Em seu livro 

Introdução ao pensamento de Bakhtin (2006) José Luiz Fiorin diz que toda a 

compreensão é carregada de resposta, o que quer dizer que a partir do momento 

em que o leitor entende o que leu, seu cérebro já produziu uma resposta, o que 

Fiorin chamou de “compreensão responsiva ativa”, que é uma participação do leitor 

no texto, ou seja, um diálogo. 

  

“Palavras dialogam com palavras” (FIORIN p. 19), logo, é preciso fomentar 

respostas para ter um diálogo (palavras soltas não são dialógicas). Uma palavra 

enquanto unidade de língua (palavra solta) é neutra, tem unicamente seu próprio 

sentido, já um enunciado traz consigo emoções, juízos de valor, etc.  

 

O dialogismo pode aparecer no texto por meio temático, estilístico, estrutural, viés 

filosófico, ideológico, temporal, etc. O diálogo é a presença de uma voz responsiva. 

Muitas vezes se baseia em uma construção de sentido.  

 

Diana Luz de Barros chama a atenção para as ideias que Bakhtin tinha “sobre o 

texto”. Segundo a autora, a construção do homem está representada na construção 

de seus textos (constrói-se enquanto objeto): 

 

“(...) o texto não existe fora da sociedade, só existe nela e para ela e não 

pode ser reduzido à sua materialidade linguística (empirismo objetivo) ou 

dissolvido nos estados psíquicos daqueles que o produzem ou o interpretam 

(empirismo subjetivo).” (BARROS, 2001 p.24) 

 

Utilizando as palavras de Bakhtin:  

 



“O locutor não é um Adão, e por isso o objeto de seu discurso se 

torna, inevitavelmente, o ponto onde se encontram as opiniões de 

interlocutores imediatos (numa conversa ou numa discussão acerca 

de qualquer acontecimento da vida cotidiana) ou então as visões de 

mundo, as tendências, as teorias, etc. (na esfera da comunicação 

cultural). A visão de mundo, tendência, o ponto de vista, a opinião têm 

sempre sua expressão verbal. (Bakhtin, 1992, p. 319-20) 

 

Ao descrever que não existe texto fora da sociedade, Diana apresenta a ideia de 

que não há um texto que esteja solto ou alheio, ou seja, todos eles possuem, ainda 

que de forma mínima, a presença de outras vozes (enunciados). O texto é uma 

composição social, que comporta além do que foi previamente pensado por quem o 

produziu. E é exatamente nisto que consiste o dialogismo: numa junção de falas que 

possuem relação umas com as outras.  

DESENVOLVIMENTO 

Dentro de muitas das publicações observadas, a possibilidade e a característica que 

a crônica possui em adentrar em temas específicos, porém de forma leve, se tornou 

muito presente e marcado. As temáticas discutidas e a estrutura que este gênero 

brasileiro tem, dá margem ao cronista para que construa uma relação pessoal, mas 

também com certo tom abrangente. É um ponto de equilíbrio no noticiário. 

 

 A) Reagindo às transformações 

O mundo transforma-se. A cidade entra em um período de mudanças. Ou quando 

não, o interlocutor muda-se para um novo local. Enfim ambos encaram novas 

situações, ambientação, etc. Vivenciam, em momentos diferentes da nossa 

sociedade, o assentar de outros costumes, movimentos urbanos, etc.  

Ambos os autores presenciaram a mudança, mas de formas diferentes. No caso de 

João do Rio, elas eram ditadas por movimentos de outros países, mentalidades de 

outras regiões do mundo. Era um momento de transformação, como expôs ao 

introduzir a série de crônicas que compôs o livro Vida Vertiginosa.  

“Este livro, como quantos venho publicando, tem a preocupação do 

momento. Talvez mais que os outros. O seu desejo ou a sua vaidade é 



trazer uma contribuição de análise à época contemporânea, suscitando um 

pouco de interesse histórico sob o mais curioso período da nossa vida 

social que é o da transformação atual de usos, costumes e ideias.” (VIDA 

VERTIGINOSA, 1911) 

Dialogando entre si, ambos entregam-se a analisar o quanto as transformações 

atuam no caráter, na vida das pessoas, nos costumes, etc. Em sua crônica “Lembra-

se?”, Ivan Ângelo aponta algumas destas mudanças de costumes, de usos, etc. 

A crônica discute muito o subtexto “público” em diferentes aspectos, como público 

socialmente falando, público versus pessoal, pessoa pública, o público (povo), atos 

públicos, comportamento etc. É uma contraposição entre passado e presente.  

Ivan está chamando a atenção para a descaracterização de certos padrões não só 

consolidados – como que por convenção – como também uma maneira de ser/agir 

que se alterou. 

A introdução de novas tecnologias é o que possibilita, aos olhos do cronista, uma 

completa renovação dos usos. O “mais curioso período histórico da nossa vida 

social” como sugeriu Paulo Barreto, continua acontecendo na época de Ivan. Os 

diálogos estabelecidos entre épocas tão diferentes se dão por meio da inserção de 

novas ferramentas, como no caso do celular, ou se tratando da época de João do 

Rio, do automóvel.  

“Para que a era se firmasse fora precisa a transfiguração da cidade. E a 

transfiguração de fez como nas férias fulgurantes, ao tan-tan de Satanás. 

Ruas arrasaram-se, avenidas surgiram, os impostos aduaneiros caíram, e 

triunfal e desabrido o automóvel entrou arrastando desvairadamente uma 

catadupa de automóveis. Agora, nós vivemos positivamente nos momentos 

do automóvel, em que o chauffeur é rei, é soberano, é tirano. 

Vivemos inteiramente presos ao Automóvel. O Automóvel ritmiza a vida 

vertiginosa, a ânsia das velocidades, o desvario de chegar ao fim, os nossos 

sentimentos de moral, de estética, de prazer, de economia, de amor.” (A era 

do Automóvel, 1911, p.4)  

Existe sempre um confronto entre passado e presente nos textos. Cada interlocutor, 

nos limites de sua época, se permite observar como era e como se configura sua 

sociedade nos tempos contemporâneos.  



B) Social e desigual 

A crônica, em sua completude de gênero dá espaço para o debate de questões 

sociais de uma maneira mais livre, por ter os moldes não tão fixos e ser um gênero 

textual maleável.  

Os enunciados são ampliados à medida que o olhar do cronista alcança a 

sociedade. Desigualdade social é um tema debatido por Paulo Barreto e por Ivan de 

maneira que se percebe a preocupação dos dois. Levando em consideração que 

são autores muito distintos, de épocas diferentes, a “voz”, se assim puder chamar, 

que produz um efeito de resposta está presente. É atemporal e não envelhece.  

Em “Eu como paisagem”, Ivan Angelo traz consigo a ideia do “eu em detrimento do 

outro”, atribuindo um caráter crítico presente no jornalismo, mas com o apoio da 

leveza da crônica. 

“Não vale colocar no mesmo balaio os poetas e os filósofos, que partem do 

eu para meditar sobre o mundo. O egocentrismo que nos distrai no 

momento não nos leva a mergulhos profundos, seguimos com água pelas 

canelas. Políticos, por exemplo, não têm outra perspectiva senão o eu, 

enquanto falam em povo e sociedade; quando são líderes, transformam seu 

partido em extensão de si mesmos. O ponto de vista do adversário é 

sempre visto como deformação e falsidade.” (ÂNGELO, 2013, online) 

Bem distante da atual “geração selfie”, Paulo Barreto já havia presenciado não só o 

eu em detrimento do outro como também as divergências entre classes. Com a 

crônica “Mariposas de Luxo”, apresenta o mesmo lugar na visão de pessoas 

diferentes: 

“Já passaram as Professional beauties, cujos nomes os jornais citam; (...) os nomes 

condecorados das Finanças e os condes do Vaticano e os rapazes elegantes (...). 

Há um hiato na feira das vaidades: sem literatos, sem poses, sem flirts. Passam 

apenas trabalhadores de volta da faina e operárias que mourejaram todo o dia.” 

(RIO, 209, p.51-52). Apenas o cronista reparou nestas operárias, as quais deu o 

título de mariposas, inseto que possui hábitos noturnos e pode ser considerado 

como uma prima feia da borboleta.  

As borboletas são as belas damas, reconhecidas pela sociedade e de hábitos 

diurnos, já as operárias passam pela rua depois das seis da tarde, quando o 



movimento é menor. Andam mais devagar que os homens, porque estão sempre a 

observar as vitrines, as joias, os luxos que ficarão sempre expostos nas vidraças e 

nunca poderão possuir.  

“A rua não lhes apresenta só o amor, o namoro, o desvio... Apresenta-lhes o luxo. E 

cada montra é a hipnose e cada rayon de modas é o foco em torno do qual 

reviravolteiam e anseiam as pobres mariposas.” (RIO, 2009, p.53).  

O bom de transitar entre o factual e o literário é poder suavizar ou introduzir 

assuntos mais densos de uma maneira mais agradável. O hibridismo da crônica 

permite ao escritor que sejam ditos assuntos que nas manchetes soam muito 

chocantes.  

No jornalismo hard news, quanto pior melhor, ou seja, as maiores audiências estão 

presentes nas piores tragédias veiculadas. E opostamente a isso, a crônica é o 

alívio, o texto para fazer rir, como já citado, o respiro, sem pretensão, etc. o que 

também dá espaço para que a reflexão seja introduzida de maneira mais sutil. 

“Chegaste em um momento de muitas dúvidas. Em que possuímos muitas coisas 

que os outros não têm, não terão, e isso não nos irmana, antes nos separa. 

Inseguros e ansiosos buscamos ter mais, e assim alargamos o fosso.” (ANGELO, 

2007, p.150) O leitor é também o bebê, a quem Ivan Angelo apresenta o “fosso” 

entre as classes. É factual a questão, mas é lúdica sua apresentação, como 

somente em um gênero híbrido é possível encontrar.  

RESULTADOS 

O que transforma a característica híbrida da crônica em um elemento forte é 

justamente a possibilidade que traz em si de unir a percepção de mudança da 

cidade, de uma situação que ocorre no momento, com a insatisfação ou satisfação 

do escritor naquilo que vivencia , em seu modo de ver, etc. Sempre levado de 

acordo com os fatos que o entornam e não unicamente inventando. A crônica é o 

gênero textual onde o autor “lida” com os acontecimentos do seu dia-a-dia. Com um 

texto solto, “prosa fiada”, como disse Vinícius de Moraes, mas com a presença de 

um ponto firme, quase sempre contido nas manchetes de jornais. 

“Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; não a prosa de um ficcionista, na qual 

este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou 



porque quis.” (MORAES, 1991, online). A crônica é a prosa de linguagem despojada, 

mas que não é também totalmente um despropósito. Serve ao escritor para 

demonstrar o que vê e ao leitor para que enxergue, se assim desejar, argumentos e 

contra argumentos sobre coisas que viu no noticiário. Serve também, dentre tantas 

coisas, para transitar pela crítica sobre o seu país, sobre as coisas que andam 

acontecendo nele, e todo o sentimento que rege as pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Enquanto João do Rio se preocupou em discutir o país, o estado em que vivia. O 

cronista mineiro não ignorou as mazelas sociais existentes, e para isso dedicou 

textos também. Todavia apresenta muito de si mesmo, de como agem os do gênero 

humano.  

Já Paulo Barreto investiu e procurou conhecer fatos sobre a cidade, as emoções 

ficaram na superfície enquanto o contexto social era discutido. Não tratou do 

indivíduo, mas sim do grupo. O que faz com que suas obras se complementem, 

devido ao fato de que os lugares que ele tentou entender são compostos pelas 

pessoas que o Ivan apresentou. O país que o brasileiro não conhece é o que guarda 

em si uma brasileira radical, os gentlemans tão citados do Rio de Janeiro.  

É como se fosse um mecanismo fotográfico, no qual João do Rio observa a cena, e 

Ivan Angelo se detém nas personagens (como o zoom no detalhe), juntos formando 

uma obra homogênea.  

Porque ainda que os estilos de cada um sejam diferentes, o gênero híbrido os 

aproxima. Tratar da cidade é tão factual que os sentimentos precisam ser 

apresentados, para trazer a leveza e o escape característicos da crônica.  João do 

Rio traz exemplos das emoções humanas, mas mantendo o foco nas questões 

sociais; enquanto Ivan Angelo apresenta o social, utilizando o indivíduo como 

instrumento principal. As abordagens são distintas, mas a qualidade híbrida da 

crônica não se altera. 

Escrever sobre a cidade em que vive, mesmo que não seja a mesma ou em épocas 

diferentes, contribui para estabelecer um diálogo. A ideia de dialogismo inclui o 

poder de unir assuntos aparentemente contrários. João do Rio não escreveu sobre 



Belo Horizonte da forma como fez Ivan, mas escreveu sobre suas vivências no Rio 

de Janeiro. A vivência é a ponte que une um escritor ao outro. O gênero com que 

escolheram trabalhar também é o fator comum. É o que torna o diálogo possível. 
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