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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a analisar o discurso crítico da cronista Rachel de Queiroz em 

sua coluna ‗Última Página‘ da revista O Cruzeiro, na década de 50, e investigar se ele se 

configura enquanto prática social. Ela é a jornalistas que mais atuou na imprensa brasileira, 

foram 70 anos, tendo iniciado sua carreira no jornal O Ceará aos 16 anos e encerrado aos 93 

anos no Estadão. Catalogamos 496 crônicas e nelas observamos as intenções humanitárias da 

cronista em denunciar o descaso com a infância abandonada e com os nordestinos, retirantes, 

vítimas da seca. Rachel de Queiroz faz críticas ao preconceito racial no Brasil, a política 

brasileira, a discriminação sofrida pela mulher, a ausência de valorização da cultura e da 

literatura brasileira. Dada à rica e profusa produção da autora, buscamos empreender as 

nossas análises a partir de um recorte. Dessa forma, a nossa opção metodológica levou à 

definição de nove crônicas para procedermos com a Análise Crítica do Discurso, que 

contemplam o cerne da presente Dissertação: o ‗jornalismo como trincheira‘ nas páginas da 

revista ilustrada dos arranha céus.   
 

 

Palavras-Chave: Revista O Cruzeiro, Última Página, Rachel de Queiroz, Jornalismo, Resistência, 

Análise Crítica do Discurso.



RÉSUMÉ 

 

Cette recherche analyse le discours critique de l‘écrivaine Rachel de Queiroz dans as collone 

‗Última Página‘ sur le magazine O Cruzeiro, dans la décennie des années 50. Elle est um des 

journalistes plus actives sur la presse brésilienne en tout ont été 70 ans. Elle avait 16 ans au 

début de sa carrière dans le journal O Ceará et elle a fini avec 93 ans dans le journal Estadão. 

Nous cataloguons 498 chroniques et nous observons les intentions humanitaires de cette 

écrivaine sur la dénonciation de la négligence avec des enfants dans une situation d'abandon, 

et aussi les gens venus du nordest du pays appellés ‗nordestinos‘, retraitants, victimes de la 

sécheresse. Rachel de Queiroz fait des critiques très dure à la discrimination contre les 

femmes et les noirs, des critiques à la politique brésilienne et aussi à la manque d'appréciation 

de la culture et la littérature brésilienne. Comme cette écrivaine a une vaste production, nous 

avons sélectionés neuf chroniques à être éxaminées à partir de l‘analyse critique du discours. 

Ainsi nous avons l‘objet de notre thèse: ‗journalisme tranchée‘ dans les pages de la magazine 

ilustré de les gratte-ciel. 

 

Mots-clés:. Magazine O Cruzeiro, ‗Última Página‘, Rachel de Queiroz, Journalisme, 

Résistance, Analyse Critique du Discours.
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INTRODUÇÃO 

 

Façamos uma viagem ao passado. Voltemos ao dia 7 de janeiro de 1950. Ao folhear a 

revista O Cruzeiro nos deparamos com a coluna ―Última Página‖ assinada por Rachel de 

Queiroz e nela a crônica ―Amor à primeira vista‖. É a primeira do ano, a primeira da série de 

496 crônicas que foram publicadas por ela na década de 50. Talvez por este motivo, a cronista 

(1950, p. 114) optou por escrever um texto sobre um recém-nascido, ―tranquilo, natural e 

pacífico, ainda intocado pela pressa do mundo‖.  

Rachel de Queiroz (1950) fala sobre os olhares trocados entre ela e o bebê, o amor que 

acabara de nascer como diz o título. E logo em seguida, as reflexões sobre o tempo: ―aquelas 

mãozinhas de miniatura vão ser mãos de homem destinadas ao trabalho, ao trato com 

máquinas, com livro, com utensílios do seu labor de homem‖ (1950, p. 114) e sobre as 

escolhas do ser humano, em se tornar bom ou mau. 

 

Agora é uma coisinha de amor, a que só amor tem direito. Mas deixai que se 
passem alguns anos, e a misteriosa coisinha que nos palpita nos braços, que 

cheira a fruta madura e nos rouba o coração sem saber o que faz, terá se 

virado num ente adulto e grave, um homem com todo seu poder e todos os 

seus recursos de homem, senhor da sua vida, capaz de escolher entre o bem e 

o mal, - que só o bem escolherá, naturalmente, benza-o Deus. (QUEIROZ, 

1950, p. 114). 

 

A referida crônica abre perspectivas para a presente pesquisa, já que observamos nela 

o discurso crítico de Rachel de Queiroz sem perder a essência do gênero. Ela expõe sua visão 

sobre o ser humano que nasce puro e inocente, e são suas escolhas que o transforma ao longo 

dos anos. Assim como nas edições seguintes, em que a cronista escreve sobre assassinatos 

passionais, criminalidade e ação policial, importância do voto, crises políticas, questões 

raciais com ênfase no preconceito, machismo e independência feminina, descaso com o 

Nordeste, infância abandonada, ausência de valorização da literatura e incentivo aos escritores 

e muitos outros que serão apresentados ao longo da Dissertação e em capítulos específicos.  

Pelo título Jornalismo como trincheira: o discurso crítico de Rachel de Queiroz na 

Revista O Cruzeiro na década de 50 é possível depreender que a pesquisa versa sobre 

diferentes universos que se complementam - o jornalismo opinativo, a crônica, a revista O 

Cruzeiro, a coluna Última Página, o discurso enquanto prática social, e a década de 50 -  que 

buscam responder a problematização se o discurso da cronista se configura como prática 

social.  
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Mas por que jornalismo como trincheira? A expressão era utilizada de forma 

recorrente por Rachel de Queiroz. Trincheiras são escavações que servem de abrigo para 

combatentes e na visão da cronista os jornalistas tinham este papel de combate e de 

resistência. Na crônica ―A ordem dos jornalistas‖, publicada no dia 14 de maio de 1955 na 

revista O Cruzeiro ela expõe:  

 

Nós de jornal somos, como se diz em minha terra, uma ―nação de gente‖ que 

não pode sobreviver se amordaçada, cujo clima único, cujo pão de cada dia é 
a liberdade da palavra e do pensamento. É por isso que ela nos é 

completamente indispensável devemos vigiar permanentemente esta 

liberdade; torná-la inatacável, defendê-la de todos os abusos, quer esses 
abusos partam dos nossos adversários naturais, quer – o que ainda é mais 

delicado – esses abusos partam de nós próprios. A nós cabe delimitar nossas 

fronteiras, a nós criar nossos sinais de tráfego, se não queremos que alguém 
mais poderoso o faça. (QUEIROZ, 1955, p. 96). 

 

Fernando Jorge (1987), em Cale a boca, jornalista!, nos diz que o ódio contra a 

imprensa no Brasil é antigo, secular, proveniente de espíritos sempre anacrônicos, em conflito 

com os avanços da democracia. A história nos lembra de inúmeras perseguições e mortes de 

jornalistas, como a de Líbero Badaró, fundador do O Observador Constitucional periódico 

defensor dos princípios liberais, em 1830.  

O Jornal, um dos periódicos de Assis Chateaubriand, por apoiar a revolução 

constitucionalista de 1932, teve a sua sede e maquinaria confiscadas. A ação do Departamento 

de Imprensa e Propaganda (DIP) no decorrer do Estado Novo foi marcada pela mordaça. 

―Para ele – o DIP – a imprensa rugia como uma besta selvagem, um animalzão barulhento, 

arruaceiro, do qual era sempre preciso desconfiar ou tapar a borracha‖ (JORGE, 1987, p. 87).  

Diante da repressão, os jornalistas se calaram? Não! Em Jornalistas e revolucionários 

Bernardo Kucinski (1991) faz um estudo sobre a imprensa alternativa, os jornais que 

denunciavam as torturas e as violações aos direitos humanos e faziam críticas ao modelo 

econômico. Focado no período da ditadura militar, a obra nos ajuda a entender as estratégias 

de resistência da imprensa frente ao poder ditatorial.  

E por que Rachel de Queiroz? O que ela se diferencia dos demais cronistas de sua 

época? O que seus textos têm de diferentes se comparados aos demais que compunham a 

revista O Cruzeiro no período estudado? Buscamos em Carlos Heitor Cony uma das 

respostas: ―O Brasil tem muitas princesas em sua literatura. Rainha, uma só: seguramente, 

Rachel de Queiroz‖ (CONY, 2003).  
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Sertaneja, primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, foi pioneira 

também no universo essencialmente masculino de O Cruzeiro. Os homens eram os que 

assinavam as grandes reportagens e também a maioria das editorias da revista, cabia às 

mulheres a seção ―Assuntos Femininos‖ e temas literários. No entanto, Rachel de Queiroz não 

estava junto a elas e sim, na editoria de artigos com J. Rego Costa, Austregesilo de Atahyde, 

Genolino Amado, Gilberto Freyre e Drew Pearson.  

As particularidades de Rachel de Queiroz são vistas na escolha de temas para sua 

coluna Última Página, pela sua linguagem, seu discurso. Para citar apenas um exemplo, na 

edição do dia 18 de setembro de 1954, a cronista escreveu Sombra e Luz, em que logo no 

primeiro parágrafo criticou a comoção em torno da morte Vargas: ―esperemos que as paixões 

serenem, que os desolados sequem o choro nos olhos, e principalmente, que sejam contidos e 

impedidos os exploradores da emoção popular, os aproveitadores e negociantes do drama‖ 

(QUEIROZ, 1954, p. 114). A crônica foi publicada em um contexto de comoção e 

sensacionalismo dos veículos nacionais de comunicação.  

Por que a revista O Cruzeiro? É Rachel de Queiroz quem responde, ao se referir à 

publicação em sua Crônica nº 1 de 1945:  

 

Confesso-lhe, leitor que diante da entidade coletiva que você é, o meu 
primeiro sentimento foi de susto —, sim, susto ante as suas proporções quase 

imensuráveis. Disseram-me que o leitor de O CRUZEIRO representa pelo 

barato mais de cem mil leitores, uma vez que a revista põe semanalmente na 
rua a bagatela de 100.000 exemplares. Sinto muito, mas francamente lhe 

devo declarar que não estou de modo nenhum habituada a auditórios de cem 

mil. Até hoje tenho sido apenas uma autora de romances de modesta 
tiragem; é verdade que venho há anos frequentando a minha página de 

jornal; mas você sabe o que é jornal: metade do público que o compra só lê 

os telegramas e as notícias de crimes e a outra lê rigorosamente os anúncios. 

O recheio literário fica em geral piedosamente inédito. E agora, de repente, 
me atiram pelo Brasil afora em número de 100.000! Não se admire, portanto 

se eu me sinto por ora meio gôche. (QUEIROZ, 1945, s/p). 

 

A inovação trazida pela revista foi visível no seu lançamento. Como narra Morais 

(1994), no final da tarde de 5 de dezembro, quando a avenida Rio Branco fervilhava de gente 

que deixava o trabalho ou saía as ruas para as primeiras compras de Natal, 4 milhões de 

folhetos – três vezes o número total de habitantes do Rio – foram atirados do alto dos prédios 

sobre a cabeça dos passantes. Os volantes anunciavam o breve aparecimento de uma revista 

contemporânea dos arranha-céus, uma revista semanal colorida que tudo sabe, que tudo vê. 

―Muitos dos panfletos traziam reproduzidos, no verso, anúncios que seriam veiculados na 

nova publicação‖ (MORAIS, 1994, p. 187).  
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No dia 10 de dezembro, a revista Cruzeiro (como era chamada no início) estava nas 

bancas de Belém a Porto Alegre, simultaneamente, pois além de usar caminhões, barcos e 

trens, Chateaubriand fretou um bimotor. ―Como se quisesse esbanjar competência, até nos 

principais pontos-de-venda de Buenos Aires e Montevidéu havia repartes da revista – da 

mesma edição em português que circulava no Brasil‖ (MORAIS, 1994, p. 187). 

Disponível na Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional, o editorial da 

primeira edição, ressalta a importância da Revista, ao dizer que o leitor teria nas mãos a mais 

moderna revista brasileira. Segundo o texto, as irmãs mais velhas (de Cruzeiro) nasceram por 

entre as demolições do Rio colonial, através de cujos escombros a civilização traçou a reta da 

avenida Rio Branco, uma reta entre o passado e  futuro.  

 

Cruzeiro encontra já, ao nascer, o arranha céu, a radiotelefonia e o 

correio aéreo: o esboço de um mundo novo no Novo Mundo. Seu 
nome é da constelação que há milhões incontáveis de anos, cintilam 

completamente imóveis no céu austral e o da nova moeda que 

ressuscitará a circulação do ouro. Nome de luz e de opulência, 

idealista e realístico, sinônimo de Brasil na linguagem da poesia e dos 
símbolos. (CRUZEIRO, 1928, p. 3). 

 

A década de 50 foi escolhida pelos fatos históricos, como o suicídio de Getúlio Vargas 

e o início da era JK; a promulgação do primeiro Código Brasileiro, chamado de Afonso 

Arinos, em 1951, que proibia a discriminação racial no Brasil; a ausência de Leis de proteção 

a criança e ao adolescente, a criminalização e a marginalização dos menores; início das 

discussões de gênero que ganhariam força na década de 60 com o Movimento Feminista; 

advento dos veículos de comunicação de massa no país, como o Rádio e a Televisão; em 

1958, a seleção brasileira foi campeã pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Todos estes 

temas, e muitos outros que refletem a sociedade da época, estão presentes nas crônicas 

publicadas por Rachel de Queiroz.   

Antes de apresentar a estrutura da dissertação, se faz necessário ainda explicar a 

utilização ao longo da pesquisa da expressão discurso enquanto prática social, termo cunhado 

por Fairclough (2001), que trabalha com o conceito de análise de discurso tridimensional, em 

que qualquer evento discursivo é considerado simultaneamente como texto, um exemplo de 

prática discursiva e um exemplo de prática social, sendo que este último cuida de questões de 

interesse na análise social. O autor alerta para a importância de observar como as 

circunstâncias institucionais e organizacionais do evento discursivo, moldam a natureza da 

prática discursiva e quais são seus efeitos constitutivos e construtivos.  
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Por que o discurso crítico de Rachel de Queiroz? Encontramos a resposta nos estudos 

de Fairclough (2001). Segundo ele, tipicamente as relações entre a mudança discursiva, social 

e cultural não são transparentes para as pessoas envolvidas, sendo assim, o discurso crítico 

consiste em mostrar conexões e causas que estão ocultas, implica também intervenção, 

conforme o autor, fornecendo recursos por meio da mudança para aqueles que possa 

encontrar-se em desvantagem.  

Para Sodré (2012), a crítica é um modo de aprender a ler a realidade, sem o qual se 

afigura vazia toda educação, uma vez que a leitura é capaz de mostrar o real para além de toda 

realidade. Conforme o autor (2012, p. 19), uma teoria crítica da sociedade deve ser entendida 

como a recusa à redução da realidade ao mero existente e como orientação social no sentido 

das possibilidades de transformação e passagem. 

A dissertação está estruturada nos seguintes capítulos, Os passos de uma precursora, 

que traz a biografia de Rachel de Queiroz por meio de textos de Hollanda (2004; 2005), Nejar 

(2007), Bosi (1994), Coutinho (1986), dentre outros, além de publicações da Academia 

Brasileira de Letras, o Cadernos de Literatura (1997) do Instituto Moreira Sales e matérias 

publicadas em jornais como Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, além do livro de 

memórias Tantos Anos (1998) escrito em coautoria com a sua irmã Maria Luiza de Queiroz.  

No segundo capítulo, A crônica de Rachel de Queiroz, apresenta-se as características 

da cronista que na apresentação do livro Cenas brasileiras escreveu que as crônicas revelam 

sua biografia. ―Sou uma contumaz usuária do gênero, só na Última Página da revista O 

Cruzeiro fiz crônicas durante trinta anos cravados: do início de 1945 até quando a revista 

fechou, em 1975‖ (QUEIROZ, 2002, p. 7).   

Rachel de Queiroz define a crônica como o gênero mais confessional do mundo, pois 

o cronista tira os temas do cotidiano, de assuntos nacionais e locais, e até mesmo da sua 

estante de livros. Ao se referir sobre os fatos políticos: ―sou essencialmente um animal 

político, sempre me interesso apaixonadamente por tudo que acontece nessa área, seja na 

minha província, no meu município, no país ou no resto do mundo‖ (QUEIROZ, 2002, p. 8).    

 

Também os sentimentos, angústias e esperanças, alvoroços de coração, 

saudades, perdas, promessas e alegrias, tudo isso aparece na crônica, aberta 

ou disfarçadamente – compete ao leitor inteligente desvendar nas 
entrelinhas. Ou constatar na frase aberta. (QUEIROZ, 2002, p. 8).  

 

O terceiro capítulo trata-se de um estudo sobre O Cruzeiro e as particularidades do 

jornalismo de Revista, que possui prática jornalística diferenciada quanto à linguagem, a 
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escolha de temas, a diagramação das revistas, principalmente O Cruzeiro, que foi marcada 

pelas grandes reportagens tendo como suporte as imagens e as ilustrações.  

Vogel (2013) em seu estudo sobre A revista e seu jornalismo, destaca que as revistas 

são também as memórias que a atravessam, as próprias manipulações do tempo que ela 

documenta e suas eventuais posições anacrônicas. ―Assim, pode-se ler revistas como quem 

rastreia pegadas da memória, como quem toma posição diante do contemporâneo‖ (VOGEL, 

2013, p. 25).  

No capítulo 4, apresentamos a Metodologia que consta das pesquisas bibliográfica e 

documental, somadas ao método de interpretação das crônicas, que será contemplada pela 

Análise Crítica do Discurso, embasada nos estudos de Fairclough (2001), que orienta que a 

análise de discurso deve ser interdisciplinar e que deve focar na intertextualidade e na 

interdiscursividade, na microanálise da prática discursiva e na análise da prática social da qual 

o discurso é uma parte.  

Fairclough (2001) estuda a mudança social na linguagem, o que segundo ele, é útil 

para entender as mudanças sociais e culturais, sendo assim desperta a atenção para as relações 

existentes entre os estudos de linguagem e o pensamento social e político, além de despertar a 

atenção para o papel da linguagem nas transformações das relações de poder. Para este autor, 

a linguagem deve ser investigada de forma dinâmica, em processo de mudança social e 

cultural, por isto a Análise Crítica do Discurso não partilha a limitação tradicional da análise 

linguística, mas focaliza o nível superior dos textos escritos.  

O método de interpretação das crônicas de Rachel de Queiroz, a Análise Crítica do 

Discurso, enfatiza a interação entre o falante e o receptor, os processos de produção e 

interpretação da fala e da escrita, ou seja, o texto da cronista é a dimensão do discurso, o que 

conforme Fairclough (2001) não apenas reflete ou representa as relações sociais, mas 

constroem e constituem de diferentes modos e posicionam as pessoas de diversas maneiras 

como sujeitos sociais. São estes efeitos que são focalizados em cada um dos textos no 

momento das respectivas análises.  

O capítulo 5, Análise Crítica das Crônicas, é o resultado da pesquisa, em que foram 

analisadas nove crônicas, com o objetivo de melhor visualizar o discurso da cronista, sobre 

três temáticas: descaso com o Nordeste, preconceito racial e abandono da infância. Sendo 

elas, Águas do mar, de 1953, Açude na Serra, de 1957, Nordestinos profissionais, de 1959, 

Agora é Lei, de 1951, Futebol em preto e branco, de 1955, Aqui Del-Rei, de 1955, Menino 

Doente, que foi publicada em 1950, Vida de Criança, de 1951, e Bichos e homens, de 1957.  
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Por que a escolha das três temáticas? Rachel de Queiroz possui uma ligação visceral 

com o sertão, o que está presente em praticamente toda a sua produção, direta ou 

indiretamente, tanto nas crônicas, quanto nos romances, peças de teatro. De perfil regionalista, 

assim como outros contemporâneos da sua época, ela levou ao conhecimento público as 

mazelas, os problemas, os desafios de um nordeste que era idealizado por romancistas.  

Preconceito racial e o abandono da infância também são temas recorrentes em sua 

produção. O discurso de Rachel de Queiroz busca romper com o que Sodré (2012, p. 50) 

afirma ser o ―racismo doutrinário‖, uma opressiva manifestação de consciência da 

universalidade da pele, em que o branco europeu se coloca enquanto homem pleno em 

oposição ao negro, índio, mestiço e mulato que seriam formas incompletas. Para Sodré 

(2012), o racismo deslocou-se da biologia para a cultura, ou seja, a discriminação colonial do 

outro, seja em políticas de governo, seja no sentimento de superioridade, continua lastreada e 

ampliada.  

Em seu primeiro romance O Quinze, Rachel de Queiroz retrata as crianças como 

vítimas de políticas públicas inoperantes, da violência, da miséria, assim como em vários 

outros textos publicados pela cronista, que também denunciam a prática do racismo e buscam 

romper com este ciclo de violência.  

Nas Considerações Finais a validação das nossas hipóteses, ou seja, o jornalismo de 

trincheira de Rachel de Queiroz por meio de temáticas sociais, como a realidade de miséria 

vivida pelos nordestinos, ineficácia das políticas públicas voltadas para as crianças e a 

discriminação racial no Brasil.  

A cronista se posiciona em um veículo de comunicação do porte da revista O 

Cruzeiro, onde o seu jornalismo opinativo divide espaço com o interpretativo e o noticioso 

em uma década de transformações, em que a notícia começava a ganhar contornos de 

mercadoria, a imprensa vivenciava a profissionalização e a cronista mantinha o jornalismo de 

combate, de crítica, de opinião, que são características do modelo francês. 

As crônicas estudadas de Rachel de Queiroz possuem as características do jornalismo 

de resistência que Pena (2008) define como aplicação prática de preceitos ligados a função 

social da profissão. O autor explica que isto não tem nada a ver com pretensão de transformar 

a sociedade pela via revolucionária, nem alçar o jornalismo como salvador da pátria, mas sim 

na ―possibilidade de construção da realidade através do jornalismo‖ (PENA, 2008, p. 168).  

Pena (2008, p. 169) diz ainda ver no profissional da imprensa um papel importante 

nesta dinâmica, já que o compromisso do jornalista não deve limitar-se à reprodução das 

demandas mais óbvias. Rachel de Queiroz dá um enfoque comunitário e mais democrático 
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aos seus textos, que introduz um elemento novo que é a abordagem do tema sob o ponto de 

vista invertido, ligado aos moradores que enfrentam problemas, é a inversão de eixo, ou seja, 

enxerga a matéria sobre a ótica do serviço que ela presta à comunidade.  

Por meio desta pesquisa, busca-se contribuir com os demais estudos de jornalismo, 

que encontram no gênero opinativo uma finalidade social. Em uma sociedade que passa por 

transformações, principalmente em decorrência das novas tecnologias, em que o jornalismo 

precisa se reinventar diante das mídias sociais, é preciso voltar os olhos para a produção 

jornalística de cronistas, articulistas e colunistas que dão um novo tratamento as matérias. 

As crônicas de Rachel de Queiroz levam a reflexão sobre o resgate do papel de 

jornalista enquanto vigilante, promotor de debates, crítico, aquele que busca acima de tudo 

fazer de seus textos prática social. De Rachel de Queiroz até os dias atuais há profissionais da 

imprensa que têm conseguido fazer dos veículos de comunicação muito mais do que empresas 

capitalistas, mas meios voltados à promoção do pensamento, a luta por direitos, a crítica, e, 

sobretudo, têm feito do jornalismo uma trincheira.   
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1 OS PASSOS DE UMA PRECURSORA 

 

No dia 17 de novembro de 1910, na Rua Senador Pompeo, em Fortaleza, nasceu 

Rachel de Queiroz, a primeira filha do casal Clotilde Franklin e Daniel de Queiroz. O nome 

foi uma homenagem para a sua avó paterna. 45 dias após o seu nascimento, a família muda-se 

para Quixadá, onde seu pai era Juiz de Direito. De propriedade de sua família e distante 18 

quilômetros do centro de Quixadá, a Fazenda do Junco era onde ela passava temporadas com 

a família. 

Em 1913 retorna a Fortaleza, já que seu pai foi nomeado Promotor. No entanto, um 

ano depois, Daniel de Queiroz pede demissão e passa a lecionar Geografia no Liceu, onde 

permaneceria até 1915. Esta passagem da sua vida está em Tantos Anos (1998).  

 

Papai tinha deixado de ser juiz no interior e foi ser promotor em Fortaleza. 

Com aqueles nervos delicados dele, quando tinha que acusar uma pessoa 

passava uma semana sem comer, sem dormir, completamente neurótico. 
Apavorado de cometer uma injustiça. As piscadas do papai eram sempre 

generosas: ele tinha medo de ficar doido, matar os outros, de acusar alguém 

e estar errado. Papai era uma alma extremamente ética e, insisto, generosa. 

Então, não aguentou ser promotor e resolveu ser professor de geografia. 
Trocou de lugar com um amigo, Guilherme Rocha, então professor do Liceu. 

E, 1915, papai já deixara a cidade e estava muito interessado no sertão, onde 

mandara fazer umas plantações de arroz. Mas então veio a seca, ele perdeu a 
plantação e quase todo o gado. É a história que conto em O Quinze, embora 

na época eu só tivesse quatro anos. (QUEIROZ; QUEIROZ, 1998, p. 15).  

 

Em julho de 1917, a família muda-se para o Rio de Janeiro, como narra Rachel de 

Queiroz (1998, p. 16), ―papai detestou trabalhar de advogado no Rio. Foi então que recebeu 

um convite para ser juiz no Pará: um telegrama de Lauro Sodré, o governador de lá‖. Sendo 

assim, em novembro a família muda-se para Belém, onde permanece por dois anos e retorna 

ao Ceará, inicialmente em Guaramiranga e depois em Quixadá. ―Ao chegar no Pará, a seca no 

sertão ainda estava muito ruim; papai, então se viu obrigado a vender essa chácara do 

Alagadiço (por treze contos), para pagar os prejuízos do curtume de que fora dono em Belém‖ 

(QUEIROZ; QUEIROZ, 1998, p. 17).  

Rachel de Queiroz aos cinco anos, ensinada pelo seu pai, conseguiu ler Ubirajara, 

romance de José de Alencar. E aos 11 anos quando foi admitida no Colégio Imaculada 

Conceição, em Fortaleza, demonstrou os conhecimentos adquiridos nos livros.  

 

Desconfiada de que a neta não estava sendo preparada religiosamente, a avó 

paterna pediu-lhe que fizesse o sinal da cruz. Ela obedeceu – mas com a mão 
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esquerda. Horrorizada, dona Rachel obrigou o filho a matricular a menina no 

Colégio Imaculada Conceição, de freiras francesas. Para saber em que série 

ela entraria, a escola resolveu aplicar-lhe um teste. Uma certa irmã Pauline 
escolheu Geografia para verificar os conhecimentos de Rachel de Queiroz e 

perguntou-lhe como deveria fazer para dar a volta ao mundo. Leitora fiel de 

Júlio Verne, a candidata esnobou: ―a senhora quer ir pelo Estreito de 

Magalhães ou pelo Canal do Panamá?‖. (CADERNOS DE LITERATURA, 
1997, p. 10).  

 

Em 1925 conclui o curso normal no Colégio Imaculada Conceição e de volta a fazenda 

de Quixadá, Rachel de Queiroz se dedica à leitura, orientada pela mãe, sempre atualizada em 

relação aos lançamentos literários, não apenas os brasileiros, mas também os franceses. Os 

clássicos tinham espaço reservado, como Eça de Queiroz, Balzac, Zola e Dostoievski. O ritmo 

intenso de leituras estimulou os primeiros escritos, ―contos cheios de tempestades, de um 

romantismo terrível‖ (CADERNOS DE LITERATURA, 1997, p. 10), garante ela. 

Envergonhada do que escrevia, Rachel não mostrava estes textos a ninguém (CADERNOS 

DE LITERATURA, 1997, p. 10). 

Bosi (1994) ressalta que na esteira do regionalismo, Raquel de Queiroz compôs dois 

romances de ambientação cearense, O Quinze e João Miguel. Em ambos apresenta uma prosa 

enxuta e viva que seria depois tão estimável em suas crônicas. ―E o diálogo é corrente, 

lembrando às vezes a novelística popular que, mais tarde, atrairia a escritora ao passar do 

romance para o teatro de raízes regionais e folclóricas‖ (BOSI, 1994, p. 396).  

Terceiro romance de Rachel de Queiroz, Caminho de Pedras é conforme Bosi (1994) 

conscientemente político: a sua redação, em 1936, coincide com o exacerbar-se das correntes 

ideológicas no Brasil à beira do Estado-Novo: comunismo (stalinista; trotskista) e 

integralismo.  

 

Já a curva ideológica da escritora poderá parecer estranha, paradoxal mesmo: 

do socialismo libertário de Caminho das Pedras às crônicas recentes do 

espírito conservador. Mas explica-se muito bem se inserida no roteiro do 

tenentismo que a condicionou: verbalmente revolucionário em 30, 
sentimentalmente liberal e esquerdizante em face da ditadura, acabou, enfim, 

passada a guerra, identificando-se com a defesa passional das raízes do 

status quo; roteiro que a aproxima de Gilberto Freyre, cuja presença na 
cultura nordestina ultrapassou, de longe, a área do ensaísmo sociológico e 

incidiu diretamente na valoração das tradições, dos estilos de viver e de 

pensar herdados à sociedade patriarcal. De onde a nostalgia do bom tempo 
antigo que até recebeu o batismo da ciência: é a lusotropicologia. (BOSI, 

1994, p. 397). 

 

Nejar (2007, p. 291) se refere a ela como: ―O gênio de Rachel de Queiroz (e isso 

feriria a sua modéstia, alegando sempre nas entrevistas que não gostava de escrever e que não 
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se levava a sério) era petreamente escultórico - não da razão, mas do instinto da terra‖. Após 

falar sobre seus romances – O Quinze, João Miguel, Caminho das Pedras, As três Marias 

(que lhe conferiu o prêmio de Sociedade Felipe de Oliveira) – Nejar (2007) destaca que em 

1957, a Academia Brasileira de Letras lhe concedeu o prêmio Machado de Assis pelo 

conjunto de obras. No ano seguinte publicou O galo de ouro e em 1969, O Menino Mágico, e 

recebeu o Jabuti da Literatura Infantil. Em 1975 publica Dora Doralina e dois anos depois é a 

primeira mulher a tomar posse na Academia Brasileira de Letras.  

 

Rachel de Queiroz trabalhou a palavra e foi trabalhada por ela. Amou a 

simplicidade, o despojamento, desde O Quinze. Construiu-se na dor de sua 

terra e gente, aquela, misteriosa, que vem das raízes e se entranha em cada 
árvore. Foi seu povo sertanejo – do início ao fim. Endureceu a linguagem 

para que ficasse enxuta, resistente e seca como as pedras. Até mais, com o 

próprio chiar da pedra, afiando o aço. Ao cantar o agreste e o sáfaro Ceará, 

percorreu um caminho diferente do seu primo remoto, José de Alencar, de 
quem lia, nos serões familiares trechos de O Guarani já que este foi abrindo, 

derramando, em viços de adjetivos e fulgores, e aquela trilhou o caminho das 

pedras. O senso de realidade de Rachel se apura de livro em livro podando-
se. Vivendo como um cacto da secura, a vitalidade, imprevista. Usa análise 

psicológica com os diálogos curtos, a simbiose de contenção, e síntese. 

Exata. Da família espiritual de Dostoievski (pela penetração na alma, a quem 
traduziu), Machado, Graciliano (na densidade e precisão), não gasta palavra, 

antes ela que se gasta na coisa em si, doendo. O que provoca no leitor a 

explosão da avalanche com uma pedra só. (NEJAR, 2007, p. 291-292). 

 

Para Coutinho (1986), a temática principal de Rachel de Queiroz, dentro do pano de 

fundo dos problemas geográficos e sociais nordestinos, é a posição da mulher na sociedade 

moderna, com seus preconceitos morais e sociais. As figuras femininas em seus livros são 

esboçadas com a finura psicológica, situadas em posição de reação contra a dependência e a 

inferioridade da mulher. ―Os romances contam histórias da rebelião individual contra o 

ambiente doméstico e social, que submete a mulher à condição de prisioneira de uma tradição 

arcaica‖ (COUTINHO, 1986, p. 279).  

A tônica regional alia-se à questão social e ao drama proletário. O romance social e 

revolucionário é um natural desdobramento do documentário regional e vai caracterizar a 

produção da geração revoltada da década de 30. Ora como nota regionalista pura, ora 

acentuando a marca social, foi numerosa a safra da ficção na década, no conto ou no romance, 

uns preferindo o cenário rural das zonas do açúcar, do cacau, da Amazônia, do cangaço, do 

sertão, do garimpo, dos pampas, outros a área do proletário urbano (COUTINHO, 1986, p. 

281). 
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Hollanda (2004) no prefácio da Coleção Melhores Crônicas diz que Rachel de 

Queiroz é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Ela 

deixou sete romances, todos aclamados pela crítica, traduções de autores clássicos, peças de 

teatro, livros infanto-juvenis e memorialistas. Teve sua obra adaptada para o cinema e para 

televisão com grande sucesso.  

 

Dona de tanto prestígio e reconhecimento literário, entretanto, quando 

Rachel era perguntada sobre sua atividade nas letras, ela não hesitava e 
respondia: ―antes de mais nada, sou uma jornalista‖. Essa era sua atividade 

regular, com a qual sobrevivia financeiramente e através da qual situava-se, 

muitas vezes com grande coragem, no espaço público. (HOLANDA apud 
QUEIROZ, 2004, p. 7).  

 

Rachel de Queiroz faleceu no dia 4 de novembro de 2003. O Estadão publicou uma 

página com matérias especiais e depoimentos em homenagem à escritora. Na reportagem O 

Quinze é obra pioneira na literatura nacional o repórter Sereza (2003) ressaltou as 

ambiguidades de Rachel de Queiroz, dentre elas a crítica feita ao concurso Rainha dos 

Estudantes pelo jornal O Ceará e três anos depois receber o mesmo título. No dia da 

premiação, o assassinato de João Pessoa, (que deflagraria a chamada Revolução de 1930, 

golpe que levou Getúlio Vargas ao poder), ela deixa o local às pressas com a justificativa de 

que era repórter. Outra ambiguidade, apontada pelo jornalista, ser de esquerda e apoiar o 

golpe militar na década de 60.  

 

Ambiguidade de Rachel pôde ser sentida também na sua escolha para a 

Academia Brasileira de Letras. Antes de sua eleição, outra escritora Dinah 

Silveira de Queiroz fizera campanha aberta e ameaçara entrar na Justiça para 
garantir sua candidatura – a ABL permitia apenas que brasileiros do sexo 

masculino aspirassem à imortalidade. Quando, finalmente, foi permitida à 

candidatura feminina, Rachel foi lembrada, não só porque era de fato 

escritora mais importante que Dinah, mas também porque não fizera 
militância. Dinah seria a frente eleita, e hoje não faltam mulheres na ABL. 

Rachel, primeira escritora do Regionalismo e primeira mulher a entrar na 

ABL, apesar de muitas credenciais, fugiu do feminismo conscientemente. 
Dizia apoiar declarações contrárias ao movimento para que não fosse 

identificada com ele. De ambiguidade em ambiguidade, produziu uma obra 

popular e respeitada pela crítica, ainda que não tenha nunca voltado a 

conquistar a unanimidade de O Quinze. (SEREZA, 2003, p. 3).  

 

Ainda nesta edição especial do Estadão, a matéria assinada por Nery (2003), Uma 

presença marcante em nossa história, ressalta que Rachel de Queiroz fez parte do ciclo de 

ouro da literatura brasileira, integrando uma geração de autores que buscaram as raízes do 

Brasil. Pela abordagem, conteúdo e problemática, sua obra logo se tornou um clássico por 
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tratar de sentimentos e conflitos humanos universais. ―E foi uma excelente contadora de 

histórias, adorava conversar se interessando por todos os assuntos, apaixonada por tudo, em 

especial pelos mistérios da presença humana no mundo‖ (NERY, 2003, p. 3).  

Na matéria Depois da TV, ela virou celebridade, Merten (2003, p. 3) falou sobre a 

adaptação do romance Memorial de Maria Moura pela Rede Globo, em que fez de Rachel de 

Queiroz uma celebridade, que chegou a pensar em refugiar-se de novo no sertão, pois o 

apartamento no Leblon virou alvo de romarias de incontáveis fãs (e também de estudantes que 

a procuravam para fazer trabalhos escolares). 

Os depoimentos deste especial ressaltaram sua trajetória, como a do então presidente 

da ABL, Alberto Costa e Silva, que destacou ter sido Rachel de Queiroz não apenas uma 

grande escritora como uma extraordinária mulher. ―A minha geração lia Rachel de Queiroz 

pelo menos duas vezes por semana, no Diário de Notícias e no Cruzeiro. Com ela 

aprendemos a ver o Brasil e o mundo‖ (ESTADÃO, 2003, p. 3). Segundo ele, foi uma 

contestadora desde os tempos estudantis, mas de forma independente. Pensava a partir de sua 

própria experiência pessoal, com seus próprios valores. 
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2 O JORNALISMO E A TRINCHEIRA DE RACHEL DE QUEIROZ 

 

Nós de jornal somos, como se diz em minha terra, uma ―nação de gente‖ que 
não pode sobreviver se amordaçada, cujo clima único, cujo pão de cada dia é 

a liberdade da palavra e do pensamento. E por isso que ela nos é 

completamente indispensável devemos vigiar permanentemente esta 
liberdade; torná-la inatacável, defendê-la de todos os abusos, quer esses 

abusos partam dos nossos adversários naturais, quer – o que ainda é mais 

delicado – esses abusos partam de nós próprios. A nós cabe delimitar nossas 

fronteiras, a nós criar nossos sinais de tráfego, se não queremos que alguém 
mais poderoso o faça. (QUEIROZ, 1955, p. 96). 

 

Abrir este capítulo com trecho da crônica A ordem dos jornalistas, publicada no dia 14 

de maio de 1955 na revista O Cruzeiro contribui para entender os motivos que Rachel de 

Queiroz atribuía a imprensa e ao jornalismo o papel de trincheira. É interessante observar a 

preocupação que ela tinha quanto à liberdade da palavra e do pensamento, aspecto que a 

acompanhou, direta ou indiretamente, em todas as suas crônicas.  

Rachel de Queiroz (1995 p. 96) apresenta a sua visão do jornalismo, pautado pela 

ética, quando ressalta que ―grande coisa é a liberdade e, no caso, a nossa liberdade de 

imprensa. Mas tão importante quanto ela é o respeito pelo direito e pela segurança alheios‖. 

Para a cronista, o furo é importante, no entanto, mais importante ainda é a honestidade do 

furo, a veracidade da notícia. ―Grande coisa é, enfim, esse complexo de regras, leis, 

limitações e sutilezas que se chama ética jornalística‖ (QUEIROZ, 1955, p. 96). 

 

Palavras de jornal, porque lidas por milhões, devem ser sempre palavras de 

verdade. E este papel de jornal, este papel de linha de água, que a 

generosidade dos contribuintes nos ajuda a adquirir em condições 
privilegiadas, justamente porque nos reconhecem utilidade e autoridade 

como informadores – papel de jornal não pode carregar mentiras, nem 

acusações levianas, nem falso testemunho. Papel de jornal deve ser como 
papel de Bíblia: só pode ser usado em serviço da justa causa, do bem de 

todos e do bem de cada um. (QUEIROZ, 1955, p. 96).  

 

Na crônica Jornalistas, datada de 31 de março de 1951, Rachel de Queiroz (1951, p. 

130) começa com elogios à profissão, em que ela diz ―que parece a repetição de um clichê 

muito gasto a afirmação de que o jornalismo não é apenas uma profissão, que é mais que isso, 

é vocação‖. Para a autora, o jornalismo não é apenas o sujeito cavar o emprego, efetivar-se, 

sair todo dia de casa, entrar no escritório, sentar-se à banca de trabalho e dar conta de sua 

tarefa. O jornalismo é tudo isso, sim e muito mais ainda – pois há no ofício um elemento de 

aventura, uma identificação personalíssima do profissional com seu trabalho, e há, sobretudo, 
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porque não? ―Um elemento de risco que poucas outras profissões comportam. É uma espécie 

de trabalho que não se pode exercer sem uma dose grande de amor por ele‖ (QUEIROZ, 

1951, p. 130). 

 

Que exerce, na vida real, a função que o romancista se arroga em relação aos 

personagens que inventa, e assim penetra pensamentos encobertos, escuta 

conversas que jamais ninguém devera ouvir, advinha a hora do desastre para 
lá comparecer com o seu lápis e a sua máquina, está sempre no pior da 

batalha, no momento crucial do comício, no segredo de todas as coisas 

secretas. (QUEIROZ, 1951, p. 130).  

 

Rachel de Queiroz (1997) fala sobre os jornais O Ceará e O Povo, em que trabalhou 

como repórter na redação. ―Depois vim para o Rio, em 1939, e melhorei minha categoria, 

escrevendo em casa. Eu tinha me casado e não era comum mulher casada trabalhar em 

redação à noite. Então passei a escrever meus artigos e crônicas em casa‖ (CADERNOS DE 

LITERATURA, 1997, p. 33).  

Segundo ela, quando jovem achava muito bom ser repórter, infelizmente, durou pouco 

esta intimidade (1997, p. 33). Quando questionada de que maneira a atividade jornalística 

influenciou seu trabalho ficcional, Rachel de Queiroz respondeu que se sentia mais jornalista 

do que ficcionista. ―Sempre. Na verdade, minha profissão é essa: jornalista. Há cinquenta e 

tantos anos que todas as semanas eu escrevo pelo menos um artigo‖ (CADERNOS DE 

LITERATURA, 1997, p. 33).  

Outra pergunta que a fez reafirmar a sua predileção pelo jornalismo foi se envolvida 

na rotina jornalística, ela acabou escrevendo poucas obras de ficção. ―Não existe esta relação 

porque, como disse anteriormente, eu não sou uma romancista nata. Os meus romances é que 

foram maneiras de eu exercitar meu ofício, o jornalismo‖ (CADERNOS DE LITERATURA, 

1997, p. 33).  

Em seu livro de memórias Tantos Anos, Rachel de Queiroz narra sua estreia no 

jornalismo. Isto se deu, segundo ela, lá por volta de 1925-26 (QUEIROZ; QUEIROZ, 1998, p. 

25), em que havia em Fortaleza o jornal O Ceará, cujo diretor era Júlio de Matos Ibiapina, um 

homem a quem ela denomina de muito talento, oposicionista por definição, ateu e anticlerical, 

de quem o pai era amicíssimo, ―tinham sido companheiros de lutas nos tempos da política dos 

marretas e rabelistas, daí a amizade‖ (QUEIROZ; QUEIROZ, 1998, p. 25).  

 

Eles mantinham no jornal um suplemento literário que promoveu a eleição 

da primeira ―Rainhas dos Estudantes do Ceará‖. Foi eleita Suzana de 

Alencar Guimarães, moça muito inteligente, escrevia no Ceará (tinha um 
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pseudônimo de que não me lembro, marquesa ou mademoiselle  de não sei o 

quê) um tipo de literatura feminina da época. Suzana foi eleita a primeira 

Rainha dos Estudantes e eu, que estava morando no Junco nesse tempo 
(tinha dezesseis anos), escrevi uma carta aberta para ela, fazendo 

brincadeiras, rainha em tempos de república! Enfim, gozações ingênuas, mas 

gozações. Foi a primeira coisa que escrevi; assinei com o pseudônimo, Rita 

de Queluz. Mandei a carta para O Ceará, em Fortaleza, a pequena Fortaleza 
daquele tempo, e a tal carta fez um barulho danado. O jornal a publicou, a 

Suzana mostrava para todo mundo e começou então a maior curiosidade, 

descobrir quem escrevera – foi fulano, foi beltrano e, afinal, chegaram perto: 
―foi Daniel de Queiroz ou Clotilde‖. Outros diziam que era um rapaz não se 

sabia de onde, que assinara com pseudônimo feminino. Mas Jáder de 

Carvalho, poeta e jornalista, que já me conhecia (era ainda nosso parente 

distante), opinou: ―isto é coisa de Rachelzinha, filha de Daniel. Sei muito 
quem é, só pode ser ela‖. E acabaram apurando que tinha sido mesmo eu. 

Então recebo uma carta do diretor do Ceará me convidando para ir a 

Fortaleza, conhece-los e ficar sendo colaboradora efetiva do jornal. Isso foi 
no ano de 1927e eu, como já disse, tinha dezesseis anos. (QUEIROZ; 

QUEIROZ, 1998, p. 26).  

 

Para Rachel de Queiroz foi entregue a página literária do jornal O Ceará, em que 

organizava o suplemento, fazia os convites e a seleção de colaboradores e publicava uma 

crônica. Ela permaneceu no jornal até 1928, quando foi trabalhar em O Povo. ―Quando entrei 

para O Povo foi com outro status: colaboradora permanente, porque, morando no sítio, no 

Pici, não dava para ser redatora, principalmente trabalhar à noite‖ (QUEIROZ; QUEIROZ, 

1998, p. 27). Na década de 40, Rachel de Queiroz passou a colaborar com o Correio da 

Manhã, O Jornal e Diário da Tarde. E em 1945, como narra em Tantos Anos, passou a ser 

cronista em O Cruzeiro.   

 

Logo recebi um telefonema de Leão Gondim, diretor da revista, e fui 

combinar com ele a colaboração. A primeira página de O Cruzeiro era onde 
saíam habitualmente as colaborações das amigas de Chatô. A ideia de Leão 

era reabilitar a primeira página e manter lá a minha crônica semanal. Eu 

recusei e sugeri que me dessem a última página da revista. Leão achou uma 

loucura botar uma colaboradora do meu nível na última página. Argumentei 
que o que faz a página é a matéria nela impressa. Se a minha colaboração 

interessasse, o leitor encontraria a última página com a mesma facilidade 

com que encontrava a primeira. Além dos mais – creio que foi isso que o 
convenceu – uma crônica assinada, na última página, iria valorizar a capa de 

trás em matérias de publicidade. Intitulamos a minha crônica ―A última 

página‖ e a minha sugestão deu tão certo que ficou no mesmo lugar durante 
trinta anos batidos – desde 1945, quando lá me iniciei, até 1975, quando a 

revista morreu. (QUEIROZ; QUEIROZ, 1998, p. 191).  

 

Nas palavras de Rachel de Queiroz, O Cruzeiro dava aos seus colaboradores uma 

projeção muito maior que os artigos de jornal, pois era a revista mais lida no Brasil, a mais 

bem feita, pois a equipe da redação tinha a chamada fina flor do ofício, como David Nasser, o 
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grande fotógrafo Jean Manzon (QUEIROZ; QUEIROZ, 1998, p. 192). Em sua primeira 

crônica publicada na revista O Cruzeiro, ela ressaltou a importância da publicação, se 

apresentou como cronista e já deu pistas do teor de seus textos, ou seja, de aspecto 

regionalista, crítico, analítico, irônico.  

 

Nasci longe e vivo aqui no Rio, mais ou menos como num exílio. Me 
consolo um pouco pensando que você, sendo no mínimo cem mil, anda 

espalhado pelo Brasil todo e há de muitas vezes estar perto de onde estou 

longe; e o que para mim será saudosa lembrança, é para você o pão de cada 
dia. Seus olhos muitas vezes ambicionarão isto que me deprime, — 

paisagem demais, montanha demais, panorama, panorama, panorama. Tem 

dia em que eu dava dez anos de vida por um pedacinho bem árido de 

caatinga, um riacho seco, um marmeleiral ralo, uma vereda pedregosa, sem 
nada de arvoredo luxuriante, nem lindos recantos de mar, nem casinhas 

pitorescas, sem nada deste insolente e barato cenário tropical. Vivo aqui 

abafada, enjoada de esplendor, gemendo sob a eterna, a humilhante sensação 
de que estou servindo sem querer como figurante de um filme colorido. Até 

me admira todo o mundo do Rio de Janeiro não ser obrigado a andar de 

―sarong‖. Mas, cala-te boca; para que fui lembrar? Capaz de amanhã sair 
uma lei dando essa ordem. Apesar entretanto de todas essas dificuldades, 

tenho a esperança de que nos entenderemos. (QUEIROZ, 1945, s/p).  

 

O relacionamento próximo com o leitor também foi destacado nesta primeira crônica 

publicada, ao dizer que ―vez por outra hei de lhe desagradar, haveremos de divergir; ninguém 

é perfeito neste mundo e não sou eu que vá encobrir meus senões‖ (QUEIROZ, 1945, s/p). A 

cronista também enfatizou a sua liberdade de expressão: ―Tenho as minhas opiniões 

obstinadas — você tem pelo menos cem mil opiniões diferentes — há, pois, muito pé para 

discordância‖ (QUEIROZ, 1945, s/p). 

 

Mas quando isso suceder, seja franco, conte tudo quanto lhe pesa. Ponha o 
amor próprio de lado, que lhe prometo também não fazer praça do meu. 

Lembre-se de que há um terreno de pacificação, um recurso extremo, a que 

sempre poderemos recorrer: fazemos uma trégua no desentendimento, 
procurando esquecer quem dos dois tinha ou não tinha razão; damos o braço 

e saímos andando por este mundo, olhando tudo que há nele de bonito ou de 

comovente: os casais de namorados nos bancos de jardim, o garotinho 

cacheado que faz bolos na areia da praia, a luz da rua refletida nas águas da 
baía, ou simplesmente o brilho solitário da estrela da manhã. Depois disso, 

não precisaremos sequer de fazer as pazes; nos seus cem mil variadíssimos 

corações, como no meu coração único só haverá espaço para amizade e 
silêncio. Há anos sei que é infalível o resultado da estrela da manhã. 

(QUEIROZ, 1945, s/p).  
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Em 1988, Rachel de Queiroz passou a ser cronista do Estadão. Rachel se apronta para 

a estreia foi a manchete do Caderno 2, no dia 10 de janeiro, que anunciava a nova aquisição 

do jornal.  

 

De bom humor e ótima saúde, a escritora prepara sua nova aventura: cronista 

do Caderno 2. Na próxima terça-feira, seu arsenal de casos pitorescos e 

engraçados, de reflexões sobre o cotidiano, de reminiscências pessoais e de 
crítica social, estará a disposição do leitor do Caderno 2 de o Estado: ela 

acaba de aceitar o convite para integrar o quadro de cronistas do jornal, entre 

os vários que recebeu após se reestabelecer-se de uma enfermidade que há 
cinco anos fez com que parasse de escrever. (REBELLO, 1988, p. 3). 

 

Na referida matéria, Rachel de Queiroz faz referência a sua predileção ao jornalismo: 

me considero mais jornalista do que escritora; afinal escrevo para jornais e revistas há 61 anos 

(1988, p. 3). Foi justamente no Estadão que Rachel de Queiroz publicou sua última crônica, 

no dia 23 de março de 2003, com o título A inspiração não vem para todos, ano em que ela 

faleceu poucos dias antes de completar 93 anos, o que a consagra como a cronista que mais 

publicou textos na imprensa, ou seja, ao longo de sete décadas. 

 

2.1 Jornalismo de trincheira 

 

Também de origem sertaneja Marques de Melo (2009), nasceu e cresceu no sertão 

nordestino, em comunidades castigadas pela escassez de oportunidades educacionais, onde 

eram rústicas as práticas de cultura, avaros os divertimentos e escassas as possibilidades de 

contato com o mundo distante, como ele mesmo narra. Mesmo diante deste contexto, afirma: 

―nunca perdi a postura de jornalista radical. Nunca renunciei às minhas raízes culturais. 

Nunca deixei de valorizar meu legado ancestral‖ (MARQUES DE MELO, 2009, p. 26).  

Assim como Rachel de Queiroz, Marques de Melo (2009) vê o exercício do jornalismo 

no sentido de buscar alternativas que correspondam às aspirações dos contingentes de 

famintos de cultura e sedentos de informação, que são fundamentais para converter os 

cidadãos em agentes sociais ativos, participantes e não meros manipulados pela mídia. ―Nossa 

meta é construir um jornalismo radicalmente inclusivo‖ (MARQUES DE MELO, 2009, p. 

27).  

Quando se fala em ‗trincheira‘ é preciso pensar no direito fundamental para o 

exercício do jornalismo, que é justamente a liberdade de expressão e pensamento, o que na 

avaliação de Marques de Melo (2009) não está intocável, pois muitos que se sentem 

ameaçados tentam minar tudo o que sustenta a liberdade de imprensa. ―Se não houver uma 
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constante vigilância da sociedade, corremos o perigo de retrocesso‖ (MARQUES DE MELO, 

2009, p. 28).  

 

O direito de informar e de receber informação constitui o fermento da 

cidadania, o oxigênio que nutre a vida democrática, convertendo o 

jornalismo e a democracia em irmãos siameses. Figurando na história da 
humanidade como inovação que alterou profundamente a marcha 

civilizatória, a imprensa instaurou a cidadania e criou condições 

indispensáveis para a emergência das sociedades democráticas. Mas elas 
somente logram aperfeiçoamento e consolidação na medida em que são 

capazes de garantir o regime da liberdade de imprensa, cuja protelação 

inviabilizou o concomitante exercício do jornalismo. (MARQUES DE 
MELO, 2009, p. 57).  

 

A imprensa neste sentido tem o papel fundamental no fortalecimento da democracia, 

na medida em que investiga as mazelas da sociedade, denuncia publicamente os desvios 

praticados por pessoas ou entidades. Sendo assim, a analogia da trincheira é pertinente, na 

medida em que de acordo com Marques de Melo (2009) a imprensa atemoriza os donos do 

poder, o que resultou, por exemplo, no advento do regime da censura prévia para inibir o 

jornalismo, e consequentemente a participação política.  

Os jornalistas, de acordo com Traquina (2008), são os servidores do público que 

procuram saber o que aconteceu, no papel de cães de guarda que protegem os cidadãos contra 

os abusos do poder, no papel de quarto poder que vigia os outros poderes, atuando doa a 

quem doer, uma espécie de herói da democracia. ―O jornalismo não é uma simples ocupação, 

um passatempo, é mais que um trabalho porque é uma vida‖ (TRAQUINA, 2008, p. 53).  

 

2.2 A crônica de Rachel de Queiroz 

 

Como Rachel de Queiroz observava as suas crônicas? Sempre quando ‗importunada‘, 

como ela mesma dizia, com a exigência de escrever suas memórias respondia: ―quem quiser 

saber a biografia, leia as minhas crônicas. Pela data e o local de cada uma, já há uma 

informação‖ (QUEIROZ, 2002, p. 7).  

 

E tudo que comento, que canto e exploro, foi tirado de meu dia a dia: o 

menino que me trouxe uma flor, o espetáculo de teatro a que assisti, as 
memórias de infância, as lembranças e apelos do Ceará, sempre me cantando 

no sangue. E os fatos políticos, já que sou essencialmente um animal 

político, sempre me interesso apaixonadamente por tudo que acontece nessa 

área, seja na minha província, no meu município, no país ou no resto do 
mundo. (QUEIROZ, 2002, p. 7). 
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Em Rachel de Queiroz por Heloisa Buarque de Hollanda (2005), a biógrafa no 

prefácio Como entender Rachel de Queiroz? relata que foi na crônica o espaço onde a 

sertaneja melhor registrou suas lembranças, opiniões, afetos, indignações. ―Quase um diário 

que a acompanhou por 77 anos. Como afirmava Rachel, com frequência, a imprensa era sua 

trincheira‖ (QUEIROZ, 2005, p. 21).  

Segundo Hollanda (2005), Rachel de Queiroz torna-se cada vez mais popular por suas 

crônicas agrupadas em coletâneas. O seu primeiro volume de crônicas foi lançado em 1948, A 

Donzela e a moura torta. A seleção foi da própria autora. A este, seguiram-se mais 12 livros 

de compilação de seu trabalho como cronista.  

 

Examinadas em conjunto, as crônicas de Rachel de Queiroz denunciam seu 

caráter de espaço de experimentação entre gêneros, formas e dicções da 
escrita. A designação de crônica, extremamente maleável em Rachel, abriga 

da construção meticulosa de perfis a quase contos de estrutura concisa, 

passando por relatos, pequenas histórias, reflexões ou simplesmente diálogos 

abertos com o leitor. O traço comum desta experiência como cronista é o 
desafio que Rachel coloca para o leitor que queria estabelecer algum traço 

divisor entre a romancista, a cronista e a jornalista. (HOLLANDA apud 

QUEIROZ, 2005, p. 22).  

 

Para compreender as crônicas de Rachel de Queiroz, conforme Hollanda (2005) é 

necessário observar a identificação profunda da autora com o sertão cearense. Em todas as 

situações, onde quer que esteja, seja qual for a história que esteja contando, a perspectiva é 

sempre de sua ligação visceral com o sertão. É dai e a partir desse ponto de vista, ―que sua 

crônica constrói não apenas uma simplicidade estilística ímpar, como também tira sua força 

para criticar as convenções sociais e políticas do momento‖ (HOLLANDA apud QUEIROZ, 

2005, p. 23).  

No prefácio de Rachel de Queiroz, Holanda (2004) expõe que a cronista lembra um 

estudo de Walter Benjamin O Narrador, no qual o autor mostra que está se perdendo o relato 

direto feito a partir de experiências vividas ou por via da transmissão oral. Uma narrativa que 

se apoia na confiança, na verdade que se estabelece pelo contato direto entre o narrador e seu 

ouvinte. ―Esse é o tom de Rachel, esse é o tempo narrativo de Rachel‖ (HOLLANDA apud 

QUEIROZ, 2004, p. 16).  

 

É notável e sempre digna de registro sua habilidade ímpar no jogo das idéias 

e de linguagem. Essa habilidade aliada ao desenho sensível de sua longa 
trajetória de vida, fio condutor do conjunto de suas crônicas, torna a cronista 
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Rachel de Queiroz do mesmo porte que a ficcionista, a primeira grande voz 

do modernismo brasileiro. (HOLLANDA apud QUEIROZ, 2004, p. 18).  

 

Para Seffrin (2006) em Um alpendre, uma rede, um açude – 100 crônicas escolhidas – 

nada é vago ou nebuloso em Rachel de Queiroz, cada uma das crônicas é um chamado à 

realidade inquietante. O que caracteriza a criação de Rachel de Queiroz na crônica ou no 

romance – sempre – é a agudeza da observação psicológica e a perspectiva social. ―Nasceu 

narradora. Nasceu para contar histórias. E que são as suas crônicas a não ser pequenas 

histórias, narrativas, núcleos ou embriões de romance?‖ (SEFFRIN apud QUEIROZ, 2006, p. 

12).  

 

Seu estilo flui com naturalidade do essencial. Rachel de Queiroz integra na 
vertente do verismo realista, que se alimenta de realidades concretas, nítidas. 

O sertão nordestino, com a seca, o cangaço, o fanatismo e o beato, mais o 

Rio da pequena burguesia, eis o mundo de nossa Rachel. Um estilo 

despojado, depurado, de inesquecível força dramática. (SEFFRIN apud 
QUEIROZ, 2006, p. 12). 

 

Rachel de Queiroz é o que Marques de Melo (2003, p. 127) define como o articulista que 

tem a liberdade de conteúdo e de forma, que apresenta ao público a sua visão do fato de forma 

explícita, introduz diferentes prismas para analisar a conjuntura e traz novas informações e 

ideias para completar a crítica do cenário sociopolítico.  

 

2.3 Algumas características do gênero 

 

Soares (2014, p. 15) posiciona a crônica enquanto gênero jornalístico, como 

modalidade discursiva específica, que ocupa espaço nos jornais. ―O contexto da crônica não é 

apenas o histórico no qual ela se insere, mas é, igualmente, instituído pela dinâmica de 

produção, divulgação e circulação característica da imprensa periódica‖ (SOARES, 2014, p. 

17).  

Para o autor a crônica está estruturada em três aspectos, da materialidade do texto, do 

ponto de vista de quem escreveu, ou seja, o texto é resultado da prática jornalística do cronista 

e por fim que ela corresponde a um gênero que possui características específicas que resultam 

na forma como o texto é escrito e apresentado ao leitor. 

Marques de Melo (2003) diz que a crônica é o ―embrião da reportagem‖ (1994, p. 147) 

por ser uma narrativa sobre fatos observados pelo jornalista em um determinado espaço de 

tempo. Em artigo publicado no site Diálogos de la comunicación, o autor define: 
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A crônica é um gênero do jornalismo contemporâneo cujas raízes 
encontram-se na história e na literatura, constituindo uma das suas primeiras 

expressões escritas. Os primeiros textos históricos são apenas narrativas de 

eventos realizados em ordem cronológica, de Heródoto e César Zurara e 
Caminha. A atividade do cronista irá definir a fronteira entre a Logografia –

registros de fatos mescaldos com lendas e mitos – e a história narrativa – 

descrição de fatos extraordinários baseados no princípio da verificação e da 

fidelidade. A crônica histórica assume, portanto o caráter de relato 
circunscrito sobre fatos, cenários e personagens, a partir da observação do 

próprio narrador tomando como fonte de referência as informações coletadas 

por atores ou testemunhas oculares. A intenção é resgatar explicitamente 
episódios da vida social para a posteridade, impedindo, de acordo com 

Heródoto, que as ações realizadas por homens se apaguem ao longo do 

tempo. (MARQUES DE MELO, 2012, s/p). 

 

O lugar da crônica no jornalismo brasileiro, conforme o autor é na página de opinião. 

Sua forma se assemelha ao editorial, artigo e comentário, distinguindo-se, portanto da notícia 

e da reportagem. Isto não significa que a crítica esteja disassociada do cotidiano e do 

contemporâneo, ao contrário, sua motivação principal é o conjunto de fatos que o periódico 

acolhe em suas páginas e colunas. ―Sua função é de depreender o significado, ironizar, 

vislumbrar a dimensão poética que não foi expressada na estrutura jornalística convencional‖ 

(MARQUES DE MELO, 2012). 

 

Assim, a crônica brasileira apresenta duas fases bem definidas: a crônica de 
costume, que se vale dos fatos do cotidiano como fonte de inspiração para 

um relato poético ou uma descrição literária – e a cônica moderna – que 

figura no corpo do jornal não como um objeto estranho, mas como matéria 
inteiramente ligada ao espírito da edição noticiosa. Cronistas como Rubem 

Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Luiz Martins, Fernando 

Goes, Rachel de Queiroz, Eneida, Loureico Diafera, produzem textos que 

giram permanentemente em torno da atualidade captando com sutileza e 
sensibilidade o dinamismo da notícia que existe em toda produção 

jornalística. (MARQUES DE MELO, 2015, s/p). 

 

Bender (1993), também estudiosa do assunto, expõe que o espaço em que acontece o 

fato analisado pelo cronista não fica no mundo real que nos rodeia. Mesmo quando há 

verdade inquestionável no que diz, são as entrelinhas e as analogias é que interessam. A 

crônica é um gênero do disfarce e ajuda a aguentar com certa fantasia a vida e a realidade. 

Geralmente não é ficção pura, uma vez que a realidade está palpável nela, o coração de cada 

leitor está batendo forte, ao identificar-se com as ideias do cronista. 
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Lemos a crônica, damos um sorriso meio de lado e comentamos: ―olha, o 

fulano está incrível, hoje. Não é que está dizendo exatamente o que eu queria 

dizer sobre aquela notícia? Bem, eu queria dizer mas não disse, o cronista 
diz por mim. É o meu porta-voz (não o oficial, solene e falso) desnuda a 

realidade, paradoxalmente, a reveste de beleza e ideal. Acaba sendo a 

realidade que o leitor queria e, ao mesmo tempo, seu elemento 

transformador. Não enquanto agente histórico, que essa não é a sua função. 
(BENDER, 1993, p. 45).  

 

Conforme a autora, a liberdade de que goza o cronista acaba permitindo que, às vezes, 

ele transcende o meramente factual e faça um texto de alto teor literário, com as qualidades 

que se espera de uma obra-prima, por meio de um estilo peculiar. Cecília Meireles tende à 

poesia e ao misticismo; Drummond às reflexões puras ou disfarçadas em casos; Fernando 

Sabino às histórias e ao humor e Rachel de Queiroz ―ao acontecimento, à reflexão ou ao texto 

comprometido com o social‖ (BENDER, 1993, p. 57).  

Outra observação feita no estudo de Bender (1993, p. 63) sobre o gênero é que as 

mulheres cronistas são mais sérias do que os homens: ―Não temos, entre as cronistas 

conhecidas, alguma que se destaque pelo humor: são mais poéticas, comprometidas com os 

problemas sociais, místicas ou existencialistas‖. Quanto ao espaço do cronista, Bender (1993) 

elenca que não só uma cidade real é o espaço da crônica; o quarto, a casa, a rua, o bairro, o 

país, uma terra inventada, um quintal, um galinheiro, um terraço, a praia, o mar. A memória 

também é o grande espaço da crônica, daí a importância da infância. ―Na crônica, espaço e 

tempo se confundem muitas vezes, assim como os outros gêneros narrativos; são também 

inseparáveis da ação‖ (BENDER, 1993, p. 71).  

As definições de Martinez Albertos (1974) também são muito pertinentes para o 

estudo. Segundo o autor, o cronista é muito mais do que um repórter ocasional que descreve 

um acontecimento e narra uma ação. É um confidente do leitor. Estas circunstâncias 

contribuem para definir o caráter curioso e particular de muitas crônicas. O estilo da crônica 

deve ser direto, essencialmente objetivo, deve captar a personalidade do jornalista. É um 

estilo livre, porém com enfoque noticioso, no qual o objetivo e o subjetivo se complementam 

(MARTINEZ ALBERTOS, 1974, p. 126).  

O cronista deve sentir-se livre, sendo a única forma recomendada durante a redação 

das crônicas, a informativa-narrativa; ele não deve se preocupar com a pirâmide invertida, que 

caracteriza a estrutura formal da notícia; cada cronista tem sua técnica e procedimento; muitos 

se utilizam da improvisação, enumera Martinez Albertos (1974).   

Em seus estudos sobre o gênero, Rónai (2014) destaca que o ponto de partida da 

crônica é sempre um aspecto da atualidade. Dentro desse critério poderá ser um evento de 
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interesse geral ou um acontecimento estritamente particular, tanto uma revolução que vira 

tudo pelo avesso quanto uma ponta de conversa apanhada na rua. O tamanho da crônica é 

fixo: varia entre uma ou duas laudas datilografadas.  

 

Acrescentemos outro predicado da crônica, completamente involuntário, que 

é o seu valor de documento sociológico. Enquanto o novo romance carioca 

vive voltado para os problemas psicológicos, focalizando as mais das vezes 
aspectos patológicos com particular ênfase no sexo, a crônica abrange a 

totalidade da vida: os costumes, as modas, os slogans, os problemas do 

momento, as preocupações urbanas, o tempo que faz, os assuntos mais 

corriqueiros. Sem dúvida alguma os historiadores do futuro hão de recorrer 
às crônicas para reconstituírem a fisionomia do Brasil do nosso tempo. 

(RONAI, 2014, s/p). 

 

Estudioso do gênero, Sá (2005, p. 79) diz que a crônica apesar de toda a sua aparente 

simplicidade só pode ser valorizada quando a lemos criticamente, descobrindo a sua 

significação. Para o autor, a leitura de uma crônica, já a nível interpretativo, pressupõe sua 

localização na página de um jornal ou no contexto de um livro. ―Enquanto a crônica entre 

artigos jornalísticos, é inevitável que os outros textos se interpenetrem e um sirva de suporte 

para o outro‖ (SÁ, 2005, p. 82). 

Chalhoub, Neves e Pereira (2005) em História em cousas miúdas (2005), diz que 

surgidas ao acaso, da espontaneidade de uma conversa, as crônicas teriam como uma de suas 

características principais a leveza. Conforme os autores ao tratar de temas diversos, 

alinhavados pela arte das transições, fariam dos pequenos acontecimentos sua matéria-prima 

privilegiada. Presos aos assuntos do dia, tais textos seriam efêmeros e passageiros, ligando-se 

de forma direta ao seu tempo.  

Sendo assim, ao cronista cabia a responsabilidade de buscar, dentre os acontecimentos 

sociais de maior relevo e divulgação, capazes de formar entre cronista e leitor os códigos 

compartilhados que viabilizassem a comunicação, temas que lhe permitissem discutir as 

questões de seu interesse. ―Tão complexas quanto romances ou contos, as crônicas 

apresentam também características específicas que devem ser levadas em conta para sua 

análise‖ (CHALHOUB; NEVES; PEREIRA, 2005, p. 12). 

Ao catalogar as crônicas de Rachel de Queiroz na Revista O Cruzeiro observa-se 

muitas das características apresentadas pelos autores citados acima, o que será detalhado mais 

adiante no capítulo dedicado a Análise Crítica do Discurso das nove crônicas escolhidas.  
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3 O CRUZEIRO E O JORNALISMO DE REVISTA 

 

Lage (2005) nos diz que a forma gráfica e o estilo dos magazines contêm propostas e 

enfoques próprios, que usualmente refletem uma dada época. Conforme estas premissas, tanto 

revista Careta quanto a revista Vida Doméstica seriam incompatíveis com o jornalismo de 

agora, ao contrário do que ocorre com os jornais, que atravessam diferentes períodos. Para 

corroborar a sua hipótese, Nilson Lage dá como exemplos as revistas O Cruzeiro e Manchete, 

que tiveram apogeus nas décadas que seguiram a Segunda Guerra Mundial. ―O Cruzeiro 

chegou a tirar (ou anunciar a tiragem) mais de 700 mil exemplares, em um país de 50 milhões 

de habitantes‖ (LAGE, 2005, p. 147). 

 

No Brasil, em O Cruzeiro, afora a crônica do Rio de Janeiro e de São Paulo 

– cidades que começavam a se agigantar – os assuntos mais frequentes eram 
exposições de gado, índios e a selva que repórteres visitavam, sempre 

reverenciados e autorreferentes; em Manchete, a penetração no Oeste e as 

grandes obras da modernização do país. (LAGE, 2005, p. 147).  

 

Vogel (2013) apresenta as especificidades do meio revista em relação aos jornais. 

Assim, ela argumenta que a revista apresenta características que a distinguem do jornal, sendo 

que a periodicidade é um dos atributos centrais de diferenciação, pois não existem revistas 

diárias. Como prática jornalística, a revista também é diferenciada, desde a formulação da 

pauta ao tempo de apuração e ao tratamento da linguagem e do desenho de página.  

Para a autora, as revistas emblematizam as memórias que elas atravessam, expondo as 

transformações do tempo que documentam bem como, suas eventuais posições anacrônicas, 

isto é contra seu próprio tempo. ―Assim pode-se ler revistas como quem rastreia pegadas da 

memória, como quem toma posição diante do contemporâneo‖ (VOGEL, 2013, p. 25). Por 

outro lado, Tavares e Schwaab (2013) nos mostram que passados dois séculos de seu 

aparecimento no Brasil e pelo menos 350 anos da publicação do primeiro número de que se 

tem notícia no mundo, a revista impressa se configurou como produto jornalístico distinto, 

bem como adquiriu e reforçou marcas particulares que lhe proporcionam um lugar 

diferenciado no rol de opções informativas disponíveis no âmbito midiático.  

Isto se deve, de acordo com os autores, em decorrência do aspecto noticioso analítico e 

interpretativo, sua identidade detém marcas bem definidas, orientadas tanto por uma 

periodicidade diferenciada no cenário da mídia impressa quanto por uma condição material e 

discursiva específica, que dialoga com o contexto do qual ela é parte constituinte 

(TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 27).  
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Com o casamento perfeito entre texto e imagem, aliado ao olhar sobre as 
variedades do mundo e suas diferentes audiências, as magazines consolidam-

se, demarcando um lugar próprio em relação ao jornalismo e seu universo e 

estabelecendo, para tal lugar, uma maneira própria (jornalística e midiática) 
de dizer sobre a sociedade e com ela se relacionar. A revista, vale dizer, 

surge em um contexto amador, e seu amadurecimento e profissionalização 

seguiram não apenas uma evolução da própria indústria da mídia, mas 

também o diálogo social e cultural que perpassa essa dinâmica evolutiva. Em 
sua origem, as magazines traziam laços estreitos com a literatura, 

característica que as acompanhou até o início do século XX. Aos poucos, a 

constituição de um mercado editorial e a força da indústria cultural 
expandiram as diferenças em relação a outros periódicos impressos e 

impulsionaram o afinamento das peculiaridades de linguagem e de 

circulação. (TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 29). 

 

Os autores citam O Cruzeiro, a revista que abriu caminho para outros títulos 

marcantes, como a Diretrizes, que circulou entre 1938 e 1944, criação de Samuel Wainer com 

foco em investigação jornalística e crítica variada. A Manchete conforme Tavares e Schwaab 

(2013) criada pelo grupo Bloch (1952) está inscrita nessa corrente e se expande no contexto 

da concorrência visual trazido pela televisão, sendo seguida pela Fatos e Fotos, que entrou em 

circulação em 1961. 

Mira (1999) nos diz que a receita bem temperada da Revista Semana viera para ficar e 

Carlos Malheiros Dias, um dos seus proprietários e diretor editorial durante 20 anos, seria 

convidado por Assis Chateaubriand para integrar a equipe que colocou em circulação O 

Cruzeiro. Segundo ela (1999, p. 23), em sua primeira fase, as principais características 

editoriais eram as grandes reportagens fotográficas, o muito de literário, conservando-se 

espaço para contos e crônicas de autores brasileiros e empregando-se escritores, teatrólogos e 

cineastas. 

Benetti (2013, p. 55) salienta que o jornalismo de revista é um discurso e um modo de 

conhecimento segmentado por público e por interesses; é periódico; é durável e colecionável; 

tem características materiais e gráficas distintas dos demais impressos; exige uma marcante 

identidade visual; permite diferentes estilos de textos; recorre fortemente à sinestesia; 

estabelece uma relação direta com o leitor; trata de um leque amplo de temáticas e privilegia 

os temas de longa duração; está subordinado a interesses econômicos, institucionais e 

editoriais; institui uma ordem hermenêutica do mundo; estabelece o que julga ser 

contemporâneo e adequado; indica modos de vivenciar o presente; define parâmetros de 

normalidade e de desvio; contribui para formar a opinião e o gosto; trabalha com uma 

ontologia das emoções. ―Complexo, diversificado e especializado, o jornalismo de revista 
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engendra olhares e percepções sobre o mundo, sobre si e sobre o outro, e é nessa articulação 

que reside seu amplo e fecundo poder‖ (BENETTI, 2013, p. 55).  

Para Boff (2013, p. 190), se o jornal inventou o jornalismo, pode-se dizer que a revista 

elevou o jornalismo; primeiro com sua riqueza gráfica e, logo, fotográfica, desvelando um 

mundo de imagens até então apenas imaginado depois com seu texto denso, preenchendo 

vazios informativos e ajudando a firmar a reportagem como gênero. Na história do jornalismo 

brasileiro, jornal e revista surgiram praticamente ao mesmo tempo, mas com características 

distintas: ―o jornal era político, crítico, opinativo; a revista era cultural, leve e literária‖ 

(BOFF, 2013, p. 190).  

Conforme o autor, nas revistas, a opinião, que inicialmente se restringia às críticas 

literárias e resenhas culturais, avançou para outros campos, como, por exemplo, a política, 

ganhando novos contornos. O que a revista fez, em um primeiro momento, foi dar graça a 

opinião. Amparada em melhores condições de impressão e com a vantagem de ter 

periodicidade mais dilatada que permite maiores cuidados gráficos, passou a exercê-la com 

ilustrações, charges e caricaturas que estampavam capas de publicações brasileiras já na 

segunda metade do século XIX.  

 

3.1 Uma revista que marcou a história 

 

Após contextualizar as principais características do jornalismo em revistas, passamos 

para o nosso objeto de estudo, O Cruzeiro. Em uma imersão na história, voltemos à década de 

20, retratada por Morais (1994), em Chatô: o rei do Brasil. Chateaubriand – são palavras do 

autor – frustrado com a malograda compra do Diário de Notícias de Porto Alegre, resolveu 

ousar de novo e procura um produto que pudesse ser distribuído em todo país.  

Por meio de amigos soube que o jornalista português Carlos Malheiros Dias planejava 

lançar uma revista de circulação nacional, mas faltava dinheiro. Ao tomar conhecimento, 

Chateaubriand quis saber quanto custaria ressuscitar o projeto, lançar a revista e indenizar 

Dias pelos gastos já realizados. Como narra Morais (1994, p. 177), não era tanto dinheiro, já 

que O Cruzeiro não dispunha de gráfica própria, e assim, o investimento inicial não era 

nenhum despropósito: com quinhentos contos de réis ele assumiria o controle integral da 

empresa que formalmente já existia – e que, ironicamente, mesmo não sendo dona de uma 

única linotipo, chamava-se Empresas Gráfica Cruzeiro S/A.  

Para viabilizar o empreendimento, Chateaubriand foi até o então ministro da Fazenda, 

Getúlio Vargas, e apresentou a revista: papel da melhor qualidade, repleta de fotografias, 
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contaria com os melhores articulistas e escritores do Brasil e do exterior, e assinaria todos os 

serviços estrangeiros de artigos e fotografias. Impressa em quatro cores pelo sistema de 

rotogravura, a revista teria de ser rodada em Buenos Aires, já que a qualidade das gráficas do 

Brasil não era adequada. ―E tinha mais: Cruzeiro seria semanal, com tiragem de 50 mil 

exemplares (e não os 27 mil imaginados por Malheiros), que circularia em todas as capitais e 

principais cidades do Brasil‖ (MORAIS, 1994, p. 178).  

 

Os olhos de Vargas faiscavam. Sem qualquer protesto de Chateaubriand, 

acendeu um robusto Santa Damiana e foi direto ao que interessava:  

 De quanto tu precisas para pôr a revista nas ruas em 12 meses? 

 Com 250 contos eu assumo imediatamente o controle da empresa que já 

está montada. O resto do dinheiro eu arranco nas primeiras semanas de 

circulação. Tenho promessas de contatos de publicidade com a 

Antarctica, a Sul-América de Seguros, a fábrica de vitrolas e rádios 

Victor e a Estamparia América Fabril. Com a revista nas ruas, triplico 
isso em dois dias. Eu vou vender pessoalmente os anúncios nobres, 

impressos em cores.  

Getúlio caminhou pela sala e sorriu:  

 Tu és um homem de sorte. Daqui meia hora vou receber em audiência o 

banqueiro Antônio Mostardeiro, cum compadre do Sul que nomeei 

presidente do Banco do Brasil. Ele vai te arranjar esses 250 contos. E esse 

dinheiro não vai ser do Banco do Brasil. Mostardeiro vai emprestar 

dinheiro do Banco da Província, que é dele. (MORAIS, 1994, p. 178).  

 

No final de 1928, Chateaubriand lançou a revista. Como narra Morais (1994), no final 

da tarde de 5 de dezembro, quando a avenida Rio Branco fervilhava de gente que deixava o 

trabalho ou saía às ruas para as primeiras compras de Natal, 4 milhões de folhetos – três vezes 

o número total de habitantes do Rio – foram atirados do alto dos prédios sobre a cabeça dos 

passantes. Os volantes anunciavam o breve aparecimento de uma revista contemporânea dos 

arranha-céus, uma revista semanal colorida que tudo sabe, que tudo vê. ―Muitos dos panfletos 

traziam reproduzidos, no verso, anúncios que seriam veiculados na nova publicação‖ 

(MORAIS, 1994, p. 187).  

No dia 10 de dezembro, a revista Cruzeiro estava nas bancas de Belém a Porto Alegre, 

simultaneamente, pois além de usar caminhões, barcos e trens, Chateaubriand fretou um 

bimotor. ―Como se quisesse esbanjar competência, até nos principais pontos-de-venda de 

Buenos Aires e Montevidéu havia repartes da revista – da mesma edição em português que 

circulava no Brasil‖ (MORAIS, 1994, p. 187).  

Na capa da primeira edição, em fundo azul emoldurado por uma tarja prateada, 

publicou-se um desenho hiper-realista, como define Morais (1994) do rosto de uma moça com 

ar vamp, unhas cintilantes, sombra nos olhos e boquinha pintada, como se soprasse um beijo 
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para seus 50 mil leitores, sobre ela as cinco estrelas de prata do Cruzeiro do Sul que havia 

inspirado o nome da revista, o que se depreende o quanto a publicação era vanguardista, para 

a década de 30 do século passado.  

Disponível na Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional, o editorial da 

primeira edição, ressalta a importância da Revista: ―depomos nas mãos do leitor a mais 

moderna revista brasileira‖. O texto prossegue: ―nossas irmãs mais velhas nasceram por entre 

as demolições do Rio colonial, através de cujos escombros a civilização traçou a reta da 

avenida Rio Branco, uma reta entre o passado e  futuro‖.  

 

Cruzeiro encontra já, ao nascer, o arranha céu, a radiotelefonia e o correio 
aéreo: o esboço de um mundo novo no Novo Mundo. Seu nome é da 

constelação que há milhões incontáveis de anos, cintilam completamente 

imóveis no céu austral e o da nova moeda que ressuscitará a circulação do 
ouro. Nome de luz e de opulência, idealista e realístico, sinônimo de Brasil 

na linguagem da poesia e dos símbolos. (CRUZEIRO, 1928, p. 3).  

 

No editorial, definições sobre o jornalismo de revista: ―a função da revista ainda não 

foi, entre nós, suficientemente esclarecida e compreendida‖ (CRUZEIRO, 1928, p. 3). Em um 

país da extensão do Brasil, ―a revista reúne um complexo de possibilidades que, em certo 

sentido, rivalizam ou ultrapassam as do jornal‖ (CRUZEIRO, 1928, p. 3).  

 

O jornal é a própria vida. A revista é já um compêndio da vida. A sua 

circulação não está confinada a uma área traçada por um compasso cujo 
ponteiro móvel raro pode exceder um circulo de raio superior a distância 

máxima percorrida em 24 horas. A revista circula desde o Amazonas ao Rio 

Grande do Sul, infiltra-se por municípios, utiliza da sua expansão os meios 

de condução terrestre, marítima, via aérea, entra e permanece nos lares, 
leitura da família e da vizinhança. A revista é o estado intermédio entre o 

jornal e o livro. (CRUZEIRO, 1928, p. 3).  

 

O Editorial segue com mais elogios ao jornalismo de revista por ter um campo de ação 

mais vasto, enquanto um jornal pode ser órgão de um partido, uma facção ou doutrina, e a 

revista um instrumento de educação e cultura. ―Uma revista deve ser o espelho leal onde se 

reflete a vida em seus aspectos edificantes, atraentes e instrutivos. Uma revista deverá ser em 

tudo, um escola de bom gosto‖ (CRUZEIRO, 1928, p. 3).  

Na primeira edição da revista, a matéria Desastre de Aviação na Praia Vermelha, 

trazia a notícia da morte do tenente Roberto Drummond da Aviação Militar. ―O serviço 

fotográfico de Cruzeiro apresenta nesta página vários flagrantes do doloroso acontecimento 
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vendo além dos retratos dos dois aviadores‖ (CRUZEIRO, 1928, p. 6) de forma bastante 

ilustrada com fotos da aeronave, dos pilotos, do acidente.  

Nas páginas seguintes, o destaque é para o Box e a corrida de cavalos, fotos grandes e 

legendas; imagens de bailes e festas, além de homenagens. Nas páginas 53 e 54, a coluna 

Dona da Sociedade, assinada por Peregrino Júnior. Na página 55, como não poderia ser 

diferente, A recepção da Senhora Getúlio Vargas, com a notícia: ―Dois aspectos da recepção 

no palácio presidencial de Porto Alegre. Ao centro, ao alto, o presidente do Estado e a senhor 

Getúlio Vargas, vendo-se a esquerda do presidente, o poeta Vargas Neto‖ (CRUZEIRO, 1928, 

p. 55).  

A caricatura ganhou as páginas daquela primeira edição, a 13 e 14, com críticas aos 

costumes da época. Nas páginas 17 e 18, reportagem especial com o título A múmia de 

Lenine; nas páginas 21 e 22: Bailarinas de nossos theatros: Alice Spletzer. E na página 22, 

uma reportagem fotográfica inédita (segunda a revista): As bandeirantes acampadas em 

Itaipava com os dizeres de que o Cruzeiro conseguiu reunir nestas páginas a reportagem 

fotográfica inédita do primeiro acampamento de bandeirantes realizado no Brasil.  

Na página 25, uma matéria futurista: A era das forças hydraulicas. Uma visão do ano 

2000, além de matérias relacionadas ao futuro do Rio de Janeiro. Na página 44, o lançamento 

do concurso de fotografia enquanto outras falam sobre concurso de beleza; na página 52 a 

coluna Carta de Mulher e na 59, As finanças de nossos leitores; na página 61, O contador dos 

diamantes. Contos de Affonso Arinos. Uma revista, de intenso impacto visual e com anúncios 

em praticamente todas as páginas.  

Accioly Neto (1998, p. 37) em O Império de papel relata que na fase inicial, Cruzeiro 

foi marcada pelo que ele denomina de luxo editorial jamais visto no Brasil. No conteúdo 

trazia trabalhos de colaboradores, como Gustavo Barroso, Menotti del Pichia, Viriato Correa, 

Manuel Bandeira, Humberto de Campos, Guilherme de Almeida e Mário de Andrade. As 

ilustrações a cores e as excelentes reproduções tinham as assinaturas de Carlos e Rodolpho 

Chamberand, Henrique Cavaleiro, Emiliano Di Cavalcanti, Oswaldo Teixeira e outros; 

contava com o mundanismo de Vida Fútil de Peregrino Júnior, Gilberto Trompowski, Martine 

Poincarré; a coluna Modas, com correspondências enviada de Paris, mostrando com 

exclusividade os principais desfiles dos melhores costureiros franceses; e ainda, seções sobre 

cinema, rádio e teatro. 

Conforme o autor, jamais houvera em toda a América do Sul uma publicação com tal 

apuro gráfico. ―Com enorme tiragem e comparado a The Saturday Evening Post e ao Ladies’ 

Home Journal, dos Estados Unidos, Cruzeiro inova também no conteúdo editorial, 
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abrangendo enorme diversidade de assuntos‖ (ACCIOLY NETO, 1998, p. 37). Durante 

alguns anos, a revista esteve a frente de todas as publicações do gênero no Brasil. ―Era 

colecionada em volumes encadernados e todos os dias filas se formavam à porta da sede na 

Rua Buenos Aires, de pessoas interessadas em comprar exemplares atrasados‖(ACCIOLY 

NETO, 1998, p. 38).  

Relata Accioly Netto (1998) que quando a revista atingiu sua fase de maior sucesso, 

era eclética, para um público diversificado, que buscava trazer matérias de interesse de 

diferentes classes sociais e que agradava homens e mulheres. Sendo a tiragem de 850 mil 

exemplares, em praticamente todo território nacional, a expectativa era de que a revista 

passasse pelas mãos de quatro milhões de leitores semanalmente.  

 

Estes números são ainda mais impressionantes se pensarmos que nos anos 

50, apogeu da revista, a população do Brasil mal passava dos 50 milhões de 
habitantes. Seria o mesmo que uma revista que vendesse hoje 3.000.000 de 

exemplares semanais. Ao atingir sua terceira década, O Cruzeiro podia ser 

definido como uma revista que tinha de tudo para todos. Sua concepção 

gráfica e editorial chegara quase  à perfeição, podendo ser comparada às 
melhores revistas do mundo. Mas seu feitio era sui generir, por uma 

característica original, que era de não ter princípio e nem fim: ou seja, podia 

ser lida a partir de qualquer página, inclusive da última. Era uma revista de 
cerca de cem páginas, com publicidade distribuída à base de 15 a 20 por 

cento do espaço existentes (fora as três capas coloridas e impressas em papel 

couche. Estas, aliás, eram vendidas com pelo menos um ano de 
antecedência. (ACCIOLY NETTO, 1998, p. 124).  

 

Velasquez (2001) aborda em seu artigo O Cruzeiro, as questões políticas em que a 

revista estava em volta. Se no início para viabilizar o projeto, Getúlio Vargas era um aliado, 

com o passar dos anos, esta relação se perdeu. Conforme a autora, Assis Chateaubriand 

colocou toda a sua estrutura de imprensa a favor de Vargas nas Eleições de 1929. Instaurado o 

Governo Provisório, O Cruzeiro definiu o movimento, em editorial da edição de 8 de 

novembro de 1930, como a ―Revolução triunfante‖.  

Conforme Velasquez (2001), a capa daquela edição não deixou qualquer dúvida sobre 

as ligações da revista com o Governo Provisório; trazia estampada uma foto de Getúlio 

Vargas e a manchete ‗Um sorriso que promete a vitória‘. Em matéria no corpo da revista, 

afirmou-se que ―as forças armadas e a população do Rio de Janeiro restauraram a paz do 

Brasil‖ (VELASQUEZ, 2001, s/p). O sinal mais evidente do tom triunfalista da revista foi 

dado, na mesma edição de 8 de novembro de 1930, pela mudança na numeração de O 

Cruzeiro. Aquele passou a ser o número 1 (apesar do ano III) da revista, evidenciando que, 

como o país, ―O Cruzeiro também renascia com a Revolução‖ (VELASQUEZ, 2001, s/p). 
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No final do ano, O Cruzeiro lançou uma edição especial: ―A revolução nacional: 

documentos para a história‖, onde publicou o seguinte juízo: ―A grande revolução, que se 

ultimou pelo triunfo estrondoso do candidato da Aliança Liberal, teve na eleição presidencial 

de março o seu prólogo combativo e sua gênese vitoriosa‖ (VELASQUEZ, 2001, s/p). 

 

A harmonia entre o Governo Provisório de Vargas e os órgãos de imprensa 
de Assis Chateaubriand não durou muito. Ligando-se ao grupo de Lindolfo 

Collor, João Batista Luzardo e Raul Pilla, Chateaubriand passou a referir-se, 

em fins de 1931, àquela fase do governo Vargas como o início de uma 
ditadura, engrossando assim o coro dos que defendiam uma rápida 

reconstitucionalização do país. O Cruzeiro, apesar de seu perfil dominante 

de revista de variedades, voltou a ganhar um tom de comprometimento mais 

direto com a política, tornando-se em 1932 um veículo da propaganda da 
reconstitucionalização. Assim, transformou-se rapidamente, cobrindo 

semanalmente os atos cotidianos do governo e os fatos da conjuntura 

política. A revista de costumes, voltada para os problemas da família e do 
lar, abriu espaço ao semanário ágil e politizado. Pelo apoio à Revolução 

Constitucionalista de 1932, Assis Chateaubriand teve sua deportação 

decretada. Escapando, permaneceu vários meses refugiado no interior do 
país. . Os desdobramentos da luta em São Paulo foram acompanhados pela 

revista, apesar de forte censura. No final do ano, O Cruzeiro saiu de 

circulação por um mês, sob pressão do governo. Durante a ausência de 

Chateaubriand, a tiragem da revista caiu para 20 mil exemplares. Com a 
instalação da Assembleia Constituinte em novembro de 1933, o proprietário 

de O Cruzeiro retornou à cena pública e retomou o controle de O Jornal (que 

havia sido confiscado pelo governo em 1932). Nessa época, Assis 
Chateaubriand reconciliou-se com Vargas. A partir daí, e durante toda a 

década de 1930, novos esforços foram aplicados para o revigoramento de 

seus jornais e principalmente de O Cruzeiro. (VELASQUEZ, 2001, s/p).  

 

Ainda conforme Velasquez (2001), em 1937, Assis Chateaubriand esteve novamente 

na oposição a Getúlio Vargas, apoiando a candidatura de Armando Sales à presidência nas 

eleições previstas para janeiro de 1938. Porém, a decretação do Estado Novo alterou 

novamente o relacionamento de Chateaubriand e seus órgãos de imprensa, com o governo. 

Adaptando-se à nova realidade política, O Cruzeiro abriu suas páginas à divulgação dos feitos 

de Vargas e do regime ditatorial, transformando-se em mais um veículo a serviço da 

propaganda do Estado Novo. 

A autora narra que em 1945, Chateaubriand e sua imprensa apoiaram a 

redemocratização do país e atacaram Getúlio Vargas. A cobertura da deposição de Vargas, em 

outubro de 1945, ganhou destaque em O Cruzeiro, contando com reportagem de Manzon-

Nasser sobre o último dia do presidente no Catete. Na campanha eleitoral, Chateaubriand 

apoiou o candidato da União Democrática Nacional (UDN), brigadeiro Eduardo Gomes, com 

anúncios publicados gratuitamente na revista e nos jornais da rede dos Diários. Ainda assim, 
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as referências ao candidato do Partido Social Democrático (PSD), o general Dutra, foram 

sempre elogiosas. ―Com a vitória de Dutra, e sua posse, em janeiro de 1946, os órgãos dos 

Diários passaram a apoiar o novo governo, sob o argumento da conciliação nacional‖. 

(VELASQUEZ, 2001, s/p).  

 

Entre 1959 e 1961, a revista entrou numa fase de decadência. A crise 
financeira sofrida pela cadeia dos Diários Associados começou a refletir-se 

em O Cruzeiro, que passou a economizar na produção, substituindo as 

grandes reportagens por matérias pagas, cada vez mais frequentes e visíveis. 
Os primeiros a deixar a revista foram justamente aqueles que estiveram por 

trás de sua ascensão 15 anos antes. Após desavenças frequentes com os 

novos administradores das empresas jornalísticas de Chateaubriand, Freddy 

Chateaubriand deixou a revista para trabalhar em jornais dos Diários e Jean 
Manzon demitiu-se, passando a trabalhar para Manchete, a maior 

concorrente de O Cruzeiro, criada por Adolfo Bloch. Mais de 15 dos 

principais jornalistas da revista demitiram-se ou foram mandados embora 
nesta fase. A queda na qualidade da revista refletiu-se na vendagem. O 

Cruzeiro enfrentava também problemas de forma. Para Nadja Peregrino, o 

nó do problema encontrava-se na ―incapacidade de renovação do gênero 
jornalístico de O Cruzeiro, petrificado em formas anteriores que não surtiam 

efeito na década de 60‖, principalmente com o advento da TV. 

(VELASQUEZ, 2001, s/p).  

 

3.2 O Cruzeiro na década de 50: um recorte histórico 

 

Até o momento trouxemos informações históricas sobre a Revista, desde a sua 

fundação em 1928 até o seu fechamento em 1975. Como foi delimitada para esta dissertação a 

década de 50 – período em que foram publicadas as crônicas de Rachel de Queiroz analisadas 

–neste espaço estão as principais características de O Cruzeiro, na referida época.  

Neste capítulo, consta a pesquisa realizada com fontes primárias disponíveis na 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

(http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital), como a edição do dia 25 de novembro de 

1958, que comemorava os 30 anos da revista. Na capa (foto), várias capas publicadas ao 

longo das últimas três décadas.  
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Ilustração 1: Capa comemorativa dos 30 anos 

 
Fonte: O Cruzeiro (1958). 

 

O Sumário, na página sete, em decorrência da quantidade de anúncios (habitualmente 

era publicado na página 3), apresentou uma nova diagramação e a frase: a maior e melhor 

revista da América Latina, na parte superior da página, ao lado de um selo comemorativo. 

Como reportagens especiais, a edição trouxe a matéria João XXIII, com uma foto e legenda: 

―O Cruzeiro encerra com a coroação de João XXIII, a série de importantes reportagens feitas 

na cidade do Vaticano. É um bom trabalho jornalístico de nossos enviados especiais: Jorge 

Ferreira, Henri Ballot e Eugênio Silva‖ (O CRUZEIRO, 1958, p. 7), o que demonstra o 

prestígio da publicação de acompanhar uma notícia internacional de tamanha importância, 

levando em consideração a hegemonia da igreja católica na época.  

Ainda no sumário, mais três reportagens em destaque com fotos: Lott, sem farda, 

sobre a visita do general à Paris, ao lado da esposa; Santa, a história de Maria Goreti; e JK, 

uma entrevista com o então presidente da República, em que ele trata de ―temas da vida 

nacional, desde Brasília à sucessão presidencial, passando pelo affaire de sua reeleição ao 

governo do país‖ (O CRUZEIRO, 1958, p. 7).  O editorial intitulado de Conversa com o leitor 

ressaltou a trajetória da revista ao longo das três décadas.  

 

O Cruzeiro, neste mês de novembro, atravessa as fronteiras de uma 
belíssima idade: 30 anos. Nasceu de um sonho: o desejo de dar ao Rio de 

Janeiro uma publicação moderna e dinâmica‖.O sonho foi realizado. Mais do 

que isso, foi ampliado. O Cruzeiro de 1958 é sem falsa modéstia, uma 
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revista realmente internacional. Um semanário que fala para milhões de 

leitores. Do velho Cruzeiro de 1928 ficou apenas a alma, que tem sido a 

nossa grande força. A alma e um programa. [...] Durante todo este largo 
espaço de tempo, que vai do primeiro arranha-céu carioca à primeira lua 

artificial do século, temos sido fiéis ao roteiro traçado pela pena brilhante de 

Malheiro Dias. Como a vida, apenas mudamos de fisionomia. Mas a alma 

continua a mesma dos grandes dias de 1928. Ao contrário das coisas 
efêmeras, o Cruzeiro atravessa a fronteira dos 30 anos mais jovem do que 

nunca. Adquiriu o gosto das grandes aventuras. É por isso mesmo, uma 

revista com a boa marca internacional. Um espelho leal onde se reflete a 
vida nos seus aspectos edificantes. (O CRUZEIRO, 1958, p. 6).  

 

A reportagem sobre os 30 anos nos fornece subsídios para entender a publicação na 

década de 50. Na legenda referente à capa da revista, com o texto de que a publicação 

completava 30 anos de vida refletindo o Brasil, a vida e o povo, demonstrava a linha editorial 

da publicação que tinha como objetivo retratar as características, sociais, econômicas, 

politicas e, sobretudo culturais do país. No texto, mais informações sobre o perfil da revista:  

 

Carioca de berço, regional por tanto, tinha ela, contudo, uma vocação 

nacional que haveria de cumprir-se integralmente na vigilância e no carinho 
com que vem acompanhando o dia-a-dia deste país em busca do seu destino. 

Trinta anos de Brasil, trinta anos de vida que a revista O Cruzeiro já 

testemunhou e os tem guardados numa coleção de alegria, conquistas, 
apreensões, glórias e esperanças. Tinha cinquenta mil exemplares quando 

nasceu, número que por si atestava um êxito que a própria história da 

imprensa brasileira reconhece e destaca ao dizer que a Revista Cruzeiro 
(hoje O Cruzeiro) veio a luz com a força de uma revolução na técnica e no 

espirito do jornalismo da época. Trazia, com efeito, pela linguagem da 

fotografia e pelo dinamismo da apresentação gráfica, a semente de um novo 

estilo que viria libertar a imprensa doméstica de uma rígida obediência à 
tradição das escolas europeias, particularmente a francesa. (O CRUZEIRO, 

1958, p. 35).  

 

Observa-se nos textos publicados durante as comemorações, que a proposta da revista 

não era apenas informar e sim ser ―amigo e aliado do leitor‖, como nos diz a matéria ―Retrato 

brasileiro de 30 anos: a geração que nasceu e cresceu com O Cruzeiro‖, dessa aliança nasceu 

uma grande revista e apareceu uma geração que tem deixado a marca vigorosa de sua 

personalidade nos caminhos mais difíceis da inteligência humana, desde a ciência à ficção, 

desde o jornalismo às artes (O CRUZEIRO, 1958, p. 35).  

Ao pesquisar as edições da revista ao longo da década de 50, para esta dissertação, 

buscamos traçar seu perfil, organização editorial, estilo de texto, modo de produção das 

reportagens, as pautas, os enfoques, o espaço para a literatura, a opinião, o cinema, as colunas 
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femininas, os amplos espaços publicitários, dentre outros aspectos, como a própria 

contribuição para o fortalecimento do jornalismo de revista no país.  

O Cruzeiro era segmentada nas seguintes editoriais: Artigos, em que na maioria das 

edições assinavam, Rachel de Queiroz, Eunice Veiga, J. Rego Costa, Austregesilo de 

Athayde, Genolino Amado, Drew Pearson, Gilberto Freyre, e outros. As Reportagens, que 

eram distribuídas ao longo da revista, e geralmente assinadas por David Nasser, José Amádio, 

Indalício Wanderley, Eduardo Graco, Gustavo Barroso, Badará Braga, para citar alguns.  

Na editoria Seções, a coluna Conversa com o leitor, Opinião do Leitor, Um fato em 

foco, Cinelândia. E a partir de 1954, as notícias de Política passaram a ser postadas neste 

espaço, pois até então elas eram publicadas junto às reportagens. Além destas, a revista era 

segmentada ainda em Humorismo, com as famosas colunas Amigo da Onça, de Péricles, e 

Pif-Paf, de Vão Gogo, com amplo destaque para charges e ilustrações; Contos e Romances, 

onde dali saíram livros e escritores; Cinema, Figurinos e Assuntos femininos, sendo nesta 

última as colunas De mulher para mulher, de Maria Tereza, Elegância e Beleza, de Elza 

Marzullo e Lar, Doce Lar, de Helena Sangirardi.   

 

Ilustração 2: Coluna O Pif Paf 

 
Fonte: O Cruzeiro (1958, p. 128). 

Ilustração 3: Coluna Garotas 
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Fonte: O Cruzeiro (1958, p. 72). 

 

As reportagens, no início da década de 50, já que com o passar dos anos isto foi-se 

alterando, eram na maioria das vezes descritivas, títulos e fotos grandes, textos curtos, e 

tratavam de personalidades, destacavam regiões do país ou se referia a um fato de grande 

repercussão nacional e internacional, a exemplo de O paraíso das garças no Pantanal, de 

José Medeiros, e Os modestos campeões do mundo, de Josué Guimarães e Ed Keffel, na 

edição de 28 de outubro de 1950. Ainda nesta edição, uma reportagem especial sobre a morte 

de Líbero Badaró. Era possível observar a busca por temas pouco repercutidos no noticiário 

tradicional, o que de fato é uma característica do jornalismo de revista. Sendo assim podemos 

resumir como reportagens criativas e, na maioria das vezes, de temas inusitados.  

Notícias de política, como Os homens de Vargas, de José Amádio e Jean Mazon, na 

edição do dia 4 de novembro de 1950, seguida de matérias de variedades como Confusão no 

Jiu-Jitsu, de Luciano Carneiro, Chapéus de Paris, de Alceu Pena e Ronchen. E as grandes 

reportagens de David Nasser e Jean Mazon, como O paxá dos cadillacs, de 18 de novembro 

de 1950; A lenda maravilhosa do Eldorado, de Gustavo Barroso; e Bonitões num campeonato 

mundial, de Mário Cantuária. A marca da revista, extensa, em média com mais de cem 

páginas, a cada edição, embora este número não fosse fixo, demonstra a diversidade de 

assuntos.   

Reportagens internacionais ou que destacavam personalidades históricas, como Um 

escândalo de Dom Pedro II em Portugal, de Gustavo Barroso, publicada em novembro de 

1950; e A princesa Margareth dos Estados Unidos, 10 de novembro de 1951; ou A vida 

íntima de Eva Perón, em 20 de janeiro de 1951; A verdade sobre a aviação soviética 

publicada no dia 31 de março de 1951. Além dos textos publicados nas colunas, como de 
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Drew Pearson, que em novembro de 1950, trouxe A visita de Truman a Mac Arthur; Lei de 

Imigração contra amigos; Cristianismo e Política na Itália, Ao invés de rublos, armas e 

munições. Todos estes textos eram justificados, pois a revista era internacional, 

principalmente nos países latinos, com ênfase para a Argentina.  

Outro exemplo que traz substanciais contribuições para que entendamos o perfil 

internacional da revista, são as matérias de Theófilo de Andrade, intitulada A bomba atômica 

russa e sua aplicação industrial, publicada no dia 14 de novembro de 1953; e a Democracia 

austríaca, de 14 de março deste mesmo ano. No entanto, as matérias regionalistas, como 

Padre Cícero do Juazeiro, um santo para o povo, de Carlos Gaspar na edição de 13 de 

novembro de 1954, também tinha muito destaque. Neste sentido, podemos afirmar que a 

Revista O Cruzeiro traçava a identidade e a cultura brasileira na época.  

Ao longo de toda a década de 50, foram publicados artigos de Gilberto Freyre, como 

Portugueses, Branquidade e Documento, da edição de 4 de novembro de 1950; Santos e 

Raças, em 11 de novembro deste mesmo ano; Pessoas, coisas e animais, em 20 de janeiro de 

1951, Estudo e improviso, de 14 de novembro de 1953, Novo livro do francês Verger, de 13 

de novembro de 1954. Nas seções de romance, Rachel de Queiroz publicava semanalmente o 

folhetim Galo de Ouro, que lhe conferiu uma premiação. Assim como as romancistas Dinah 

Silveira de Queiroz, que publicava capítulos de A muralha e Lúcia Machado de Almeida, 

―Escaravelho do Diabo‖, que foram publicados também em livros.  

Como não poderia deixar de ser, a revista O Cruzeiro publicava semanalmente 

reportagens políticas, (como já dito, a partir do ano de 1954, de forma mais intensa), com 

notícias de bastidores, colunas de notas curtas, referente a ministérios, em diferentes Estados, 

embora a ênfase era a política nacional. Em grandes momentos da história como o suicídio de 

Vargas, o breve governo de Café Filho e as eleições que levaram JK ao poder, foram 

divulgadas por meio de reportagens analíticas, detalhadas, complexas, em páginas bem 

diagramadas com correlatas e box explicativos, títulos chamativos e subtítulos explicativos, 

que somavam a fotografias com legendas bastante informativas.  

A pesquisa reafirma a importância da revista no cenário político nacional brasileiro, a 

exemplo da reportagem A morte de Vargas, de Arlindo Silva e equipe de O Cruzeiro, de 4 de 

setembro de 1954. O texto, acima da foto que ganha toda a página de Vargas no caixão, narra 

que no dia 24 de agosto, o país foi sacudido e abalado com o suicídio do presidente.  
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Aproximadamente cerca de quatro horas após a reunião ministerial que 

assentara a forma do licenciamento, o presidente da República renuncia, não 

ao posto, mas a vida, com um certeiro tiro no coração. Esta é a primeira vez 
na história do Brasil em que um chefe de governo encerra assim, 

dramaticamente a vida. Fim trágico de um estadista. Vê-se na foto que o 

presidente, embora de fisionomia abatida, conserva a tranquilidade que 

sempre o caracterizou. O rosário foi depositado sobre seu corpo pelo 
Ministro Apolônio Sales, que é católico praticante. O presidente Vargas não 

tinha crença, mas afirmou ao cardeal Dom Jaime Câmara que pautava sua 

vida dentro dos princípios cristãos. (O CRUZEIRO, 1954, p. 4). 

 

Nas páginas seguintes, uma demonstração do prestígio da revista, em que em sua 

matéria Arlindo Silva relata que estava no Catete no momento do suicídio e foi ele inclusive 

que conseguiu falar no Pronto Socorro para enviar socorro. ―A ambulância que eu chamara 

era para socorrê-lo. E não demorou que esta chegasse. Três minutos no máximo‖ (O 

CRUZEIRO, 1954, p. 7). No entanto, logo que o médico desceu, conforme a matéria, já 

anunciou a morte do presidente. Todos os detalhes foi narrado pelo repórter que estava no 

momento do fato. ―E quem por capricho pediu a ambulância para o presidente, que acabava 

de suicidar, foi este repórter, que nunca havia transposto os portões do Catete‖ (O 

CRUZEIRO, 1954, p. 7).  

  

Ilustrações 4 e 5: Reportagem especial sobre a morte do presidente 

  

Fonte: O Cruzeiro (1954, p. 4-5). 

 

Nesta edição, a revista dedicou várias páginas, que continham matérias correlatas, com 

os seguintes títulos A emoção do povo ante a tragédia; O povo carioca saiu as ruas para dar 

o último adeus à mais destacada figura brasileira dos últimos trinta anos. Como 
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característica da publicação, muitas fotos e legendas, dentre elas, ―Na trágica manhã, tão logo 

a notícia triste acontecimento se espalhou, coroas e flores surgiram nos jardins do Palácio. 

Homenagem de um povo (O CRUZEIRO, 1954, p. 8); ―Perto de um milhão de brasileiros 

tentou desfilar diante do esquife. Cerca de cem mil e conseguiram. Mais de duas mil pessoas 

desmaiaram ante o impacto emocional, ao verem pela última vez o presidente Vargas‖ (O 

CRUZEIRO, 1954, p. 9); ―os lenços brancas, outrora símbolos do Brigadeiro Eduardo 

Gomes, acenaram o último adeus do povo ao presidente morto. Melancólico paradoxo‖ (O 

CRUZEIRO, 1954, p. 14).  

A primeira parte da reportagem foi encerrada com uma foto da viúva entrando no 

avião, com a legenda: ―A sra Alzira Vargas do Amaral Peixoto só conseguiu alcançar o avião 

da Cruzeiro do Sul, quando a escada já havia sido retirada, populares alcançaram-na, então, 

até a porta do aparelho, onde foi recebida pelo Sr. Goulart‖ (O CRUZEIRO, 1954, p. 15). Na 

edição especial, a última foto, como definiram na legenda, de Getúlio Vargas, na página 111, 

de perfil, terno e fumando um charuto: ―Já em plena efervescência da crise político-militar 

que haveria de ter um desfecho dramático, o presidente viajou para Minas onde passou dois 

dias. Fora inauguras as indústrias Mannesmann‖ (O CRUZEIRO, 1954, p. 111). E outra 

matéria especial: Derradeiras horas de Vargas, assinada por Yedo Mendonça, com o 

subtítulo: ―A dramática reunião do Ministério em que se decidiu a renúncia do presidente – 

Resistirei até o fim. A carta: a despedida de um homem disposto a lutar‖ (O CRUZEIRO, 

1954, p. 114). 

 

Ilustrações 6 e 7: Reportagem especial sobre a morte do presidente 

  

Fonte: O Cruzeiro (1954, p. 8-9). 
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A revista também deu ampla cobertura ao novo presidente que acabava de assumir, 

Café Filho, O presidente jornalista, de Theophilo Andrade, e fotos com integrantes da revista 

como João Atahyde e Accioly Neto. ―Reunindo jornalistas no Palácio das Laranjeiras, pouco 

depois de sua posse, o presidente Café Filho declarou: ‗Eu sou na presidência da República, 

um jornalista‘. Ele é de fato o primeiro jornalista a chegar ao posto de presidente do Brasil‖ 

(O CRUZEIRO, 1954, p. 120). 

Nas edições seguintes, notícias importantes e atualizadas sobre a política do país, 

como a publicada no dia 26 de novembro de 1956, Decisão Histórica, com o subtítulo: 

―Como foi destituído o Sr. Carlos Luz – 185 votos pró e 72 contra – Detalhes da histórica 

sessão – Onde o Sr Flores da Cunha desliga-se da UDN e rompe com o deputado José 

Agripino – Teor do ofício-comunicação remetido ao Senado‖ (O CRUZEIRO, 1955, p. 129).  

No final da década de 50, a maioria das reportagens políticas estava focada no início 

da Era JK, como a matéria publicada em 1955, Juscelino quer governar com a mão firme, que 

segundo o subtítulo os ministros não vão orientar, mas executar a orientação politica do 

governo; Os mineiros sobem ao governo, em que trazia a notícia dos bastidores políticos antes 

da posse de JK, na edição do dia 21 de janeiro de 1956. As notícias analíticas abordavam os 

arranjos partidários, as alianças, os confrontos de ideias, as interferências políticas na questão 

financeira do país, dentre outros aspectos, que demonstram o papel da revista, que não estava 

alheia, ao cenário nacional e regional e investia nas grandes reportagens.  

A conclusão ao analisar a revista O Cruzeiro na década de 50 é que o discurso crítico 

de Rachel de Queiroz em sua coluna Última Página, que é o objeto de nossa pesquisa, está em 

sintonia com a publicação. Os temas políticos, culturais, sociais e econômicos que estavam 

presentes na coluna da cronista eram pautas das reportagens, e vice-versa. Ao final da análise 

crítica das crônicas, no capítulo 6, inserimos As crônicas no contexto das edições de O 

Cruzeiro, em que contextualizamos o texto publicado na coluna Última Página com o 

conjunto editorial da referida publicação.  
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4 METODOLOGIA 

 

José Marques de Melo no prefácio do livro Metodologia de Pesquisa em Jornalismo 

(2010) nos apresenta sólidos argumentos no sentido de que o jornalismo percorreu três fases 

distintas, enquanto objeto de estudo na sociedade brasileira, sendo a primeira na década de 30 

quando a imprensa se torna fonte para as Ciências Humanas; a segunda com a criação dos 

cursos de jornalismo e a terceira se deu em 1967 quando a pesquisa institucionalizada passou 

a ser desenvolvida na Escola de Comunicações Culturais de São Paulo, com inauguração de 

cursos de Graduação e Pós-Graduação, em que foram desenvolvidos projetos integrados de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 

Neste início do século XXI, o campo acadêmico do jornalismo vivencia uma 

conjuntura de fortalecimento dentro do nosso espaço universitário. Evidência 
disto é o lançamento de livros escritos por pesquisadores situados em 

diferentes partes do território nacional, difundindo as pesquisas concluídas, 

bem como a publicação de um punhado de revistas científicas que nutrem o 

debate sobre questões teóricas e metodológicas. Os estudiosos da área 
contam ainda com um fórum específico para difusão e crítica do 

conhecimento novo produzido nas universidades: a SBPJOR – Sociedade 

Brasileira de Pesquisadores do Jornalismo. Preservam também espaços 
segmentados no âmbito das sociedades de ensino e pesquisa que aglutinam 

todas as disciplinas das ciências da comunicação: o Núcleo de Pesquisa em 

Jornalismo da Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 
da Comunicação – e o Grupo de Estudos em Jornalismo da Compós – 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. 

(MARQUES DE MELO, 2010, p. 10-11). 

 

Por esta perspectiva do jornalismo enquanto campo de pesquisa, Benetti em Análise 

do Discurso em jornalismo: estudo de vozes e sentidos (2010) aponta que compreendemos o 

jornalismo como um lugar de circulação e produção de sentidos. De forma sucinta, ―o 

jornalismo é um discurso: a) dialógico; b) polifônico; c) opaco; d) ao mesmo tempo efeito e 

produtor de sentido; e) elaborado segundo condições de produção e rotinas particulares‖ 

(BENETTI, 2010, p. 107).  

Benetti (2010) ao citar Bakhtin expõe que para o jornalismo o dialogismo pode ser 

pensando em dois planos, que é a relação entre os discursos e entre sujeitos, sendo que o 

primeiro diz respeito à interdiscursividade e o segundo a intersubjetividade. ―O jornalismo é 

um modo de conhecimento: ele tanto produz um conhecimento particular sobre os fatos de 

mundo, quanto reproduz os conhecimentos gerados por outros atores‖ (BENETTI, 2010, p. 

110). 
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Deste modo, observa-se que as pesquisas em comunicação, com ênfase no jornalismo, 

trabalham com a perspectiva da necessidade de visualizar a estrutura do texto que compreenda 

que ele é constituído por um sistema de forças que lhe é exterior e anterior. ―O texto é parte 

visível ou material de um processo altamente complexo que inicia em outro lugar: na 

sociedade, na cultura, na ideologia, no imaginário‖ (BENETTI, 2010, p. 111). 

A presente pesquisa busca responder a questão problema se o discurso de Rachel de 

Queiroz em suas crônicas da década de 50 em O Cruzeiro pode ser considerado como prática 

social. Para isto, Tuzzo (2016) nos indica a definir o tipo de pesquisa, seus instrumentos de 

coleta, a escolha da população-alvo para a construção da amostra e os métodos de análise. 

Conforme a autora é sempre a inquietação que dará base para se pensar a validade da 

pesquisa, sua estrutura e metodologia. Neste sentido, apresenta-se a seguir os instrumentos de 

coleta e o método de análise.  

 

5.1 Tipos de pesquisa 

 

Minayo (2003) define o objeto de pesquisa como histórico, pois as sociedades 

humanas existem num determinado espaço cuja formação social e configurações culturais são 

específicas. Segundo a autora (2013), toda investigação social precisa registrar a historicidade 

humana, respeitando a especificidade da cultura que traz em si, de forma complexa, os traços 

dos acontecimentos de curta, média e longa duração, expressos em seus bens materiais e 

simbólicos.  

Segundo Minayo (2003), os pesquisadores são dialeticamente autores e frutos de seu 

tempo histórico. Crises, conflitos e contradições têm reflexos tanto no desenvolvimento como 

na decadência de pensadores e teorias sociais. Neste sentido, as transformações 

socioeconômicas e culturais, por sua vez influenciam decisivamente os processos internos e 

condições de possibilidades do desenvolvimento da ciência. 

Optamos pela pesquisa qualitativa, pois conforme Strauss e Corbin (2008) a 

importância desta metodologia é que ela garante um senso de visão, no qual o analista quer 

seguir junto com a pesquisa. As técnicas e os procedimentos por outro lado fornecem os 

meios para transformar essa visão em realidade.  

O valor está em sua capacidade não apenas de gerar teoria, mas também de basear esta 

teoria em dados. ―Tanto a teoria como a análise de dados envolve interpretação, mas, pelo 

menos, é interpretação baseada em investigação feita sistematicamente‖ (Strauss; Corbin, 

2008, p. 21).  
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Minayo (2013) orienta que a primeira tarefa do investigador, uma vez definido seu 

objeto, é proceder a uma ampla pesquisa bibliográfica, capaz de projetar luz e permitir melhor 

ordenação e compreensão da realidade empírica. Neste sentido, a pesquisa bibliográfica pode 

ter vários níveis de aprofundamento, mas deve ―abranger minimamente, os estudos clássicos 

sobre o objeto em questão e os estudos mais atualizados do assunto‖ (MINAYO, 2013, p. 

184). 

 

5.1.1 Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica inclui o contexto em que as crônicas foram publicadas, ou 

seja, os estudos teóricos que registram a realidade socioeconômica, política e cultural do 

Brasil na década de 50; dissertações, teses, obras e críticas literárias sobre Rachel de Queiroz 

e também referente a O Cruzeiro; as investigações acerca do gênero crônica; as abordagens 

teóricas referentes a Análise Crítica do Discurso (técnica de análise de material qualitativo). 

Luna (2011) em Planejamento de Pesquisa: uma introdução ao abordar a Revisão de 

Literatura, destaca a importância desta etapa da pesquisa, pois ela assume diferentes 

contornos, dependendo do tipo de problema em estudo, da teoria em questão, e muito 

frequentemente, do compromisso com a teoria que julga o trabalho. Ainda conforme o autor, 

o problema de pesquisa não é gerado por nenhuma teoria particular, mas pode ser derivado de 

várias teorias ou por elas explicado. 

A teoria que norteia o nosso trabalho são os Estudos Culturais, que de acordo com 

Martino (2014) aproveitaram ideias de Marx lido pelo viés de Gramsci, Althusser e Lukács, 

temperado com pitadas de Estruturalismo francês, sobretudo da crítica de Roland Barthes, 

rigorosa para desvendar os textos da cultura sem reduzir tudo à noção de ideologia, e 

agregando pensadores da Pós-modernidade como Foucault e Derrida, além da semiótica de 

Ferdinand Saussure e Charles Sanders Peirce. 

A contribuição dos Estudos Culturais para a presente pesquisa, acerca da prática social 

no discurso de Raquel de Queiroz (1950), está na análise que este campo de investigação de 

caráter interdisciplinar, que explora as formas de produção ou criação de significados e de 

difusão dos mesmos, faz dos veículos de massa enquanto espaços de conflito, de luta social, 

de hegemonia, de poder, de resistência, de contestação e de redefinição da cultura.   

Wolf (2008) destaca que os Estudos Culturais se propõem analisar o processo social, 

relativo à atribuição de sentido a realidade, ao desenvolvimento de uma cultura de práticas 

sociais compartilhadas, de uma área comum de significados. Isto se dá por meio de disciplinas 
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que se correlacionam como a economia política, a teoria da comunicação, a sociologia, a 

teoria social, a crítica literária, a filosofia, dentre outros.  

Sendo assim, um dos objetivos dos Estudos Culturais é definir o estudo da cultura 

própria da sociedade contemporânea como um âmbito de análise conceitualmente relevante, 

pertinente e fundado teoricamente. Para Wolf (2008), no conceito de cultura cabem tanto os 

significados e os valores que surgem e se difundem nas classes e grupos sociais, quanto às 

práticas efetivamente realizadas, por meio das quais valores e significados são expressos e 

estão contidos.  

 

Com respeito a tais definições e modos de vida- entendidos como 
construções coletivas – os meios de comunicação de massa desenvolvem 

uma ação importante, uma vez que agem como elementos ativos dessas 

construções. Os cultural studies atribuem a cultura um papel que não é 
meramente reflexivo nem residual em relação às determinações da esfera 

econômica: uma sociologia adequada das comunicações de massa deve, 

portanto, colocar a si mesma o objetivo de perceber a dialética que se 
instaura entre o sistema social, a continuidade e as transformações do 

sistema cultural, o controle social. (WOLF, 2008, p. 103).  

 

 Hall (2009) define que os Estudos Culturais, como problemática distinta, emergem nos 

meados da década de 1950 e trazem contribuições fundamentais para o debate cultural nas 

discussões acerca da sociedade de massa. Segundo ele, esta linha teórica foi determinante para 

inserir a cultura no centro da dimensão social e como parte nas mudanças econômicas e 

políticas ao longo dos anos. Neste sentido, a cultura passa a ser o local de convergência, sendo 

que a concepção de cultura é em si mesma, socializada e democratizada.  

 Para Hall (2009), cultura se refere a práticas sociais, um modo de vida global e 

integrado e os Estudos Culturais são definidos como os estudos das relações entre elementos 

em um modo de vida global, sendo que a cultura está perpassada por todas as práticas sociais 

e constitui a soma do inter-relacionamento das mesmas. ―A cultura é esse padrão de 

organização, essas formas características de energia humana que podem ser descobertas como 

reveladoras de si mesmas‖ (HALL, 2009, p. 128).  

Hall (2009) cita a importância da linguagem e da metáfora linguística, para qualquer 

estudo da cultura e sua relação com os veículos de comunicação; da expansão da noção do 

texto e da textualidade, quer como fonte de significado, quer como aquilo que escapa e adia o 

significado; o reconhecimento da heterogeneidade e da multiplicidade dos significados, do 

esforço envolvido no encerramento arbitrário da semiose infinita para além do significado; o 
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reconhecimento da textualidade e do poder cultural, da própria representação, como local de 

poder e de regulamentação; do simbólico como fonte de identidade. 

 

A metáfora do discursivo, da textualidade, representa um adiamento 

necessário, um deslocamento, que acredito estar sempre implícito no 

conceito de cultura. Se vocês pesquisam sobre a cultura, ou se tentaram fazer 
pesquisa em outras áreas verdadeiramente importantes e, não obstante, se 

encontram reconduzidos a cultura, se acontecer que a cultura lhes arrebate a 

alma, têm de reconhecer que irão sempre trabalhar numa área de 
deslocamento. Há sempre algo descentrado no meio cultural (the médium 

ofculture)¸na linguagem, na textualidade, na significação; há algo que 

constantemente escapa e foge à tentativa de ligação, direta e imediata com 
outras estruturas. E ainda simultaneamente, a sombra, a estampa, o vestígio 

daquelas outras formações, da intertextualidade dos textos em suas posições 

institucionais, dos textos como fontes de poder, da textualidade como local 

de representação e de resistência, nenhuma destas questões poderá jamais ser 
apagada dos estudos culturais. (HALL, 2009, p. 199).  

 

Williams (1992) apresenta os Estudos Culturais como um tipo de sociologia que 

coloca sua ênfase em todos os sistemas de significações e que analisam as práticas e 

produções culturais manifestas. Sua abordagem está focada em novos tipos de análises sociais 

de instituições e formações culturais, e o estudo das relações concretas entre estas e os meios 

de produção cultural, como os veículos de comunicação de massa.  

Os estudos buscam investigar as instituições culturais, dentre vários enfoques, pelos 

avanços sociais na imprensa, no cinema e no rádio, por exemplo, observando o caráter social 

dos mesmos mediante a pesquisa crítica, no qual os efeitos são analisados como forma de 

encontrar respostas a investigações sociais. O que se estuda, conforme Williams (1992) são as 

práticas sociais e as relações culturais que produzem não só uma cultura ou uma ideologia, 

mas, ―aqueles modos de ser e aquelas obras dinâmicas e concretas em cujo interior não há 

apenas continuidades e determinações  constantes, mas também  tensões, conflitos, 

resoluções, irresoluções, inovações e mudanças reais‖ (WILLIAMS, 1992, p. 29).  

Williams (2011) ressalta a invenção da escrita, em que ele relaciona o uso deste meio 

poderoso, como intitula, e a participação comum como membro de uma sociedade. O autor 

ressalta a importância dos meios de comunicação, que não se restringiriam às formas, mas em 

meios de produção, uma vez que a comunicação e seus meios materiais são intrínsecos a todas 

as formas distintamente humanas de trabalho e de organização social, constituindo-se assim 

em elementos indispensáveis tanto para as forças produtivas quanto para as relações sociais de 

produção. 
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5.1.2 Pesquisa documental 

 

De acordo com Uwe Flick (2009) em Desenho da Pesquisa Qualitativa, quando os 

dados de pesquisa são documentos, com frequência estabelecemos uma coleção destes 

documentos, ou seja, um arquivo ou corpus de materiais. Nesse caso, não se faz uma seleção 

de pessoas ou situações para produzir dados aplicando-se métodos para estuda-los e sim se 

tomam os materiais existentes, que se selecionam para analisar. ―Dessa forma, a sequência é 

invertida: primeiro, o material, depois a seleção e o uso de métodos, em vez de seleção, 

métodos e materiais e métodos novamente‖ (FLICK, 2009, p. 51). 

O corpus, ou seja, as crônicas publicadas em O Cruzeiro estão digitalizadas na 

Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro. A revista tem seus 

direitos autorais protegidos e desta forma é necessária à autorização fornecida pelos Diários 

Associados para que sejam publicadas na Dissertação. Toda a questão legal foi cumprida, 

conforme documento em anexo.   

Nesta etapa de pesquisa foram catalogadas as 496 crônicas publicadas na década de 

50, em que foram inseridas no quadro em ordem de data de publicação, número de página, 

título e tema. Destas nove crônicas foram selecionadas para análise: Águas do mar, de 1953, 

Açude na Serra, de 1957, Nordestinos profissionais, de 1959, Agora é Lei, de 1951, Futebol 

em preto e branco, de 1955, Aqui Del-Rei, de 1955, Menino Doente, que foi publicada em 

1950, Vida de Criança, de 1951, Bichos e homens, de 1957. 

De acordo com informações disponíveis no site da Fundação Biblioteca Nacional, 

além da Revista O Cruzeiro, o Jornal do Comércio, Correio Brasiliense, A Noite, O Jornal. 

Os Diários Associados doaram à FBN a coleção (física) do periódico O Jornal (1919-1974) 

composta por 576 volumes, mais 383 volumes do periódico Diário da Noite (1929-1962). O 

acordo prevê também que a Biblioteca Nacional receberá 36.631 discos de 7, 10 e 12 

polegadas, do acervo da Rádio Tupi. No site da Biblioteca Nacional, a Revista O Cruzeiro é 

citada como a ―maior e melhor revista da América Latina‖. 

 

Revista semanal, lançada em 10 de dezembro de 1928, O Cruzeiro estava 

nas bancas de todas as capitais e grandes cidades do Brasil, e nos principais 

pontos de venda de Buenos Aires e Montevidéu. Esgotaram-se rapidamente, 
em poucas horas, os 50 mil exemplares no lançamento. Pouco depois de seu 

lançamento, já havia se firmado como a grande revista nacional. 

Revolucionou o mercado editorial brasileiro com utilização de fotografias, 
apresentação gráfica moderna e conteúdo diferenciado. A receita era 

aparentemente simples: uma resenha do noticiário nacional e internacional 

da semana com farto material fotográfico, textos literários, reportagens sobre 
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lugares exóticos e aspectos pouco conhecidos da fauna e da flora brasileiras, 

colunas que abarcavam um leque variado de assuntos. (BIBLIOTECA 

NACIONAL, 2016). 

 

5.2 Método de análise  

 

Salienta-se que o método a ser utilizado nas interpretações das crônicas de Rachel de 

Queiroz, que aqui foram selecionadas, terá como foco central a Análise Crítica do Discurso 

(ACD). As demais metodologias analíticas foram utilizadas como auxiliares nos 

encaminhamentos ao nosso objetivo analítico, que tem como centralidade a ACD. 

Magalhães (2005) situa a análise crítica do Discurso no contexto internacional, no qual 

a disciplina se destaca, pois contribui para a compreensão dos dilemas contemporâneos. Na 

década de 70, na Universidade de East Anglia, na Grã- Bretanha, um grupo de pesquisadores 

desenvolveram a Linguística Crítica. Nesta época Fowler, Kress, Hodge e Trew publicaram 

Language and Control, no qual o conteúdo estava focado nas relações existentes entre o texto 

e os conceitos de poder e ideologia.  

Na década de 80, outros estudiosos se interessaram por esta abordagem, dentre eles 

Fairclough, na Universidade de Lancaster. Foi ele, como nos mostra Magalhães (2005), quem 

usou pela primeira vez o termo ‗Análise de discurso crítica‘, em artigo publicado no Journal 

of Pragmatics. Neste sentido, como nos mostra a autora, a ADC estuda textos e eventos em 

diversas práticas sociais, propondo uma teoria e um método para descrever, interpretar e 

explicar a linguagem no contexto sociohistórico.  

Como mostra Magalhães, a ACD oferece uma valiosa contribuição de linguistas para o 

debate de questões ligadas ao racismo, à discriminação baseada no sexo, ao controle e à 

manipulação institucional, à violência, à identidade nacional, à auto identidade e a identidade 

de gênero, à exclusão social.  

Resende e Ramalho (2006, p. 13) contribuem com o estudo ao abordar que para 

analistas de discurso, somente o conceito funcionalista de discurso é aplicável, uma vez que o 

foco de interesse não é apenas a interioridade dos sistemas linguísticos, mas, sobretudo, as 

investigações de como esses sistemas funcionam na representação de eventos, na construção 

de relações sociais, na estruturação, reafirmação e contestação de hegemonias no discurso. 

É o próprio Fairclough (2001) que evidencia que se prestou pouca atenção à luta e à 

transformação nas relações de poder e ao papel da linguagem nos textos, estando os analistas 

muito focados apenas na reprodução das relações de poder ali existentes. O autor (2001, p. 

20) desperta para a necessidade de se ater aos processos de produção e interpretação textual, 
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ou às tensões que caracterizam tais processos, pois somente assim será possível investigar a 

linguagem dinamicamente em processos de mudança social e cultural.  

Para Fairclough (2001), conceituar Discurso é algo difícil porque há definições 

conflitantes e sobrepostas, formuladas de várias perspectivas teóricas e disciplinares. Ele cita, 

por exemplo, que na Linguística, o termo é usado algumas vezes com referência a amostras 

ampliadas do diálogo falado, em contraste com os textos escritos. Discurso também é usado 

com referência a amostras ampliadas de linguagem faladas e escrita, a interação entre falante 

e receptor, escritor e leitor. É usado ainda como diferentes tipos de linguagem em situações 

sociais definidas, como o discurso jornalístico, o publicitário, do professor, do médico e 

outros. O autor propõe reunir a análise linguística e a teoria social para dar um caráter 

socioteórico de discurso com sentido de texto e interação na análise de discurso orientada 

linguisticamente.  

 

A dimensão da 'pratica discursiva', como interação, na concepção de 'texto e 
interação' de discurso, especifica a natureza dos processes de produção e 

interpretação textual - por exemplo, que tipos de discurso (incluindo 

'discursos' no sentido mais socioteórico) são derivados e como se combinam. 
A dimensão de 'prática social' cuida de questões de interesse na análise 

social, tais como as circunstâncias institucionais e organizacionais do evento 

discursivo e como elas moldam a natureza da prática discursiva e os efeitos 
constitutivo-construtivos referidos anteriormente. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

22).  

 

Fairclough (2001) busca reunir a análise de discurso orientada linguisticamente e o 

pensamento social e político relevante para o discurso e a linguagem, na forma de um quadro 

teórico que será adequado para uso na pesquisa científica social e, especificamente, no estudo 

da mudança social. O autor nos mostra que ao utilizar o termo discurso propõe considerar o 

uso de linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente individual ou 

reflexo de variáveis situacionais, pois o discurso implica em um modo de ação, uma forma em 

que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um 

modo de representação. Por outro lado, o discurso é moldado e restringido pela estrutura 

social no sentido mais amplo e em todos os níveis.  

Sobre a prática da análise do discurso, Fairclough (2001) indica que se busque a 

interdisciplinaridade, já que envolve as propriedades do texto, produção, distribuição e 

consumo, na prática social em várias instituições, no relacionamento da prática social com as 

relações de poder e nos projetos hegemônicos no nível social. ―Projetos de pesquisa em 

análise do discurso são, portanto, mais sensivelmente definidos, primeiro em termos de 
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questões sobre formas particulares de prática social e suas relações com a estrutura social‖. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 276), 

Dessa forma, no momento da análise serão abordados os estudos de Antonio Gramsci 

(1891-1937), que conforme Oliveira (2013) elaborou e reelaborou conceitos importantes de 

estrutura, superestrutura, sociedade civil, sociedade política, bloco histórico, ideologia, 

concepção crítica do mundo, senso comum, opinião pública e filosofia da práxis. Conceitos 

estes que ―sussurram nas entrelinhas dos textos de Fairclough, van Dijk, Charaudeau e de 

outros estudiosos do discurso‖ (OLIVEIRA, 2013, p. 18).  

Outro referencial, para a análise crítica das crônicas, é o teórico van Dijk, que 

conforme Oliveira (2013) adotou a concepção de discurso enquanto objeto de estudo não 

autônomo, situado social, histórico, cultural e político, com um claro objetivo que era 

diminuir a injustiça e as desigualdades sociais legitimadas por meio do discurso. ―São os 

estudos críticos do discurso de um campo multidisciplinar que adotam métodos de pesquisa 

variados‖ (OLIVEIRA, 2013, p. 322).  

No que se refere à validade e a verificação da Pesquisa, buscaremos em Minayo 

(2013) as considerações em torno à coerência, no que se refere às abordagens, ou seja, se os 

passos da pesquisa se articulam entre si; se apresentam a devida consistência, alicerçada por 

uma boa revisão bibliográfica e originalidade, e se efetivamente propiciamos o legado e a 

contribuição, para os estudos de Análise Crítica do Discurso na dimensão opinativa do 

Jornalismo.  

O percurso metodológico da presente pesquisa é desafiador e instigante. Não menos 

provocador constituem a interpretação dos discursos críticos emanados da pena de Rachel de 

Queiroz. Afinal, estamos ante, uma escrita regionalista, mas que ao mesmo tempo aborda 

temas nacionais e internacionais. Sua verve irônica, metafórica, ideológica, contestadora, 

política e culturalista nos colocam na condição de críticos do nosso tempo a partir das visadas 

que ela elaborou com argúcia e um estilo que a coloca no panteão dos grandes profissionais 

de imprensa brasileiros. 

Portanto, a partir da metodologia apresentada buscaremos unir os universos da 

pesquisa em busca da possível comprovação da hipótese de que as crônicas de Rachel de 

Queiroz extrapolam limites da sua escrita e apresentam a sociedade e a cultura brasileira de 

forma crítica, pois faz da imprensa sua trincheira, espaço de resistência e contestação.  

Neste sentido, os jornalistas para a cronista são os modernos D. Quixote, talvez. 

―Brigam de graça, matam-se a toa. Mas que será deste nosso desgraçado mundo no dia em 
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que se acabar a raça do Cavaleiro da Triste Figura? No dia em que só o povoarem os 

Sanchos? Vira tudo uma imensa Baratária‖ (QUEIROZ, 1951, p. 130). 
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6 ANÁLISE CRÍTICA DAS CRÔNICAS 

 

Neste capítulo apresentamos os procedimentos analíticos da pesquisa. No entanto, 

antes de proceder com a Análise Crítica do Discurso das nove crônicas escolhidas, como já 

citado na introdução, é fundamental trazer a síntese da análise de 496 crônicas digitalizadas e 

disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que foram 

catalogadas para este estudo.  

Para uma melhor visualização, no Anexo B, está o quadro de crônicas dividido em 

‗Data, Página, Título e Tema‘ de cada uma delas que foram publicadas no referido período, 

onde se observa as intenções da cronista em denunciar o descaso com a infância abandonada, 

a situação de inferioridade vivida pelas mulheres em uma sociedade patriarcal e o preconceito 

racial, a caracterização da cultura brasileira, o regionalismo, o encantamento pelo Rio de 

Janeiro e a denúncia do descaso governamental com o Nordeste, castigado pela seca e a 

ineficácia das políticas públicas. 

Visualiza-se nas crônicas representações das questões sociais, políticas e econômicas 

do Brasil na década de 50, a precariedade do sistema de saúde, os arranjos políticos, o 

descrédito do eleitor, a violência urbana, as relações familiares conflituosas. Também, a 

tentativa de exaltar a Literatura Brasileira e seus escritores mesmo diante da ausência de 

investimentos, comparações entre o Brasil e países europeus, a urbanização da região Sudeste 

e o empobrecimento de outros Estados, a realidade de miséria e fome no país, aumento da 

violência e ausência de perspectivas. 

A política é tema recorrente das crônicas publicadas no período estudado, a exemplo 

de Confissão Geral, de 3 de fevereiro de 1951, que ao ressaltar o governo de Eurico Gaspar 

Dutra, que naquela ocasião chegava ao final (1945-1951), Rachel de Queiroz (1951) critica o 

presidente Vargas que assumiria a seguir. Logo no início do texto: 

 

Porque agora que iniciamos nova era – e tão cansados de eras novas, tão 
fatigados de novidades antigas; agora que a sombra criminosa de segunda 

ditadura se desenha no céu e tão amparada de maus planetas com tanta  

conjunção maléfica a ajudá-la; agora é bom que pensemos um pouco no 

homem que acaba de deixar o poder, e solitário, e dignamente retorna à vida 
modesta de cidadão comum. Mas ninguém aqui está querendo agora 

apresentar o General Dutra como um salvador, como uma espécie de Jeanne 

D‘arc do Mato Grosso; mas também ninguém pode negar que ele sai destes 
cinco anos de governo com outra estatura, com tamanho muito maior do que 

nos aparecia em 1945, foi  braço forte da ditadura, foi condestável do Estado 

Novo, foi um dos campeões da Polaca. E quem governou o Brasil até janeiro 
de 1951 foi um homem talvez cheio de fraquezas e erros – mas a negação do 
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autocrata, um respeitador fiel da letra da lei, o oposto da violência e da 

prepotência oficial – o contrário absoluto de todo seu passado conhecido. 

(QUEIROZ, 1951, p. 122). 

 

Emblemática também é a crônica Sombra e Luz publicada em 11 de setembro de 1954, 

pois trata-se justamente do suicídio de Vargas. A cronista critica o clima de comoção diante 

do suicídio e ao invés de agredir o político morto, ressalta o novo governo, o breve mandato 

de Café Filho no período de 1954 a 1955,  já que se afastou da presidência em decorrência de 

problemas cardíacos.  

O elogio à Café Filho, ao dizer que: ―inicia seu governo cercado de aplausos, de boa 

vontade, de um interesse quase carinhoso de tão solícito, de todos os brasileiros que merecem 

esse nome‖ (1954, p. 114), e também ao destacá-lo como um homem exigente, severo, 

condicionado ao bem comum, e de que ele tem ―o terrível encargo e conduzir a bom porto 

este salvado de naufrágio que é o Brasil‖ (1954, p. 114) é uma afronta ao seu antecessor. 

Diante do suicídio de Getúlio Vargas, Rachel de Queiroz (1954, p. 114) critica os 

―exploradores de emoção popular, os aproveitadores e negociantes do drama‖, e como de 

costume, tece suas críticas, independente da suposta comoção pela morte do então presidente.  

 

O desesperado gesto do presidente morto foi acima de tudo, um gesto final, 

um baixar decisivo de cortina. Pois não sendo ele apenas um chefe de 
partido político, mas a encarnação mesma de uma corrente política, ele 

próprio o partido (podiam os que o apoiavam usar diversas siglas eleitorais, 

mas o partido real era um único: Getúlio) com seu desaparecimento 
dramático, logicamente a ação política que ele corporificava sozinho, 

desaparece também. Os que o amavam e os que desamavam quão mais 

depressa compreenderam essa verdade, melhor será para o Brasil. Ou não 

seremos todos, para além das nossas divisões partidárias, para além das 
nossas parcialidades políticas, acima de tudo e principalmente brasileiros? 

(QUEIROZ, 1954, p. 114).  

 

Ainda neste contexto de viés político, Na hora da sucessão de 6 de agosto de 1955, ela 

constrói um texto tendo como tema central as eleições daquele ano que levariam Juscelino 

Kubistchek à presidência do país. No início do texto, se refere a ―agonia, indecisão e falta de 

segurança‖ (QUEIROZ, 1955, p. 114), pois naquele momento Café Filho foi afastado, 

assumiu o então presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz, que havia sido deposto 

acusado de tentativa de Golpe de Estado. ―Vinte quatro anos de getulismo, só poderiam 

produzir essa casta de dirigentes que aí temos, sem autoridade, sem contato real com a base 

dos partidos que pensam representar‖ (QUEIROZ, 1955, p. 114).  
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Neste período que antecedeu as eleições, Rachel de Queiroz (1955) publicou muitas 

crônicas sobre o tema, assim como ao longo da década de 50, dentre elas, Conversa de 

política, em 13 de agosto de 1955; Perguntas de política, de 24 de setembro de 1955, 

Governo, de 1957, Eleições, na edição de 30 de agosto de 1958, Antes das eleições, de 11 de 

outubro de 1958, O Estado são eles e O dilema, ambas de 1959, todas elas com 

questionamentos e críticas. 

Ao catalogar as 496 crônicas observa-se que o discurso da cronista se filia ao de 

emancipação da mulher, em uma década em que o imaginário feminino era de que as mesmas 

nasceram para serem donas de casas, esposas e mães. O interessante é que na época eram as 

revistas femininas a forma de entretenimento das mulheres, com matérias, entrevistas e 

artigos que expressavam os pontos de vista masculinos de como deveria ser o comportamento 

das mulheres. Para se certificar disto, basta folhear revistas como Jornal das Moças, que 

circulou no país de 1914 a 1965 e até mesmo a Cláudia que foi lançada na década de 60.  

Indo de encontro a esta tendência de legitimar o discurso machista e patriarcal, Rachel 

de Queiroz escreveu crônicas em sua Última Página como Quaresma (1950) que narra à 

história de um marido que na época do carnaval mentia para a esposa e passava o feriado com 

a amante. Ao descobrir, a mulher larga o marido e vai viver uma nova vida de forma 

independente. O título é irônico, já que depois do carnaval são os 40 dias de penitência 

denominados de Quaresma. Na crônica Jimmy (1950), a esposa também não se submete a 

traição e o marido é punido.  

Em Zuri (1950), a cronista escreve sobre a mulher que juntamente com o amante 

assassinou o marido. Na crônica Viúvas de Guerra (1950) ela destaca que as mulheres não 

mais ficam a espera dos soldados, elas reconstroem suas vidas e são mais felizes. No texto 

Dia das Mães (1952), a autora constrói o perfil daquelas que são pobres, miseráveis e 

guerreiras, que lutam para criarem os filhos sozinhas, assim como em O barco (1959), em que 

ela fala sobre as mulheres que buscam romper com as normas sociais e vivem diferentes 

estilos de vida.  

Rachel de Queiroz escreve crônicas com o objetivo de ressaltar mulheres, que segundo 

ela, são notáveis, como fez, por exemplo, para Nísia Floresta, Eva Perón, Dona Noca e muitas 

outras. Ao longo da década de 50, ela trouxe contos, como Novela de Consuelo, em três 

edições sobre o envolvimento de uma mulher no jogo do bicho, romance, trama policial e 

relações amorosas, e traz na edição do dia 3 de maio de 1958, o lançamento da sua peça 

teatral A beata Maria do Egito, também com a temática da emancipação da mulher.  
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O discurso crítico de Rachel de Queiroz está presente nas crônicas escritas sobre 

Literatura e seus escritores, principalmente os regionais. Observa-se uma tentativa da cronista 

de lutar pela valorização dos mesmos, como em SOS do pica-pau amarelo (1950) em que ela 

denuncia o desconhecimento acerca da contribuição dos livros de Monteiro Lobato para a 

cultura do país. Em 1957, ela publica Escrever Literatura e Escrever Literatura II, em que 

fala sobre o ofício de escritor, o processo de criação literária, os gêneros.  

Neste sentido a coluna Última Página passa a ser espaço de crítica literária em que 

Rachel de Queiroz anuncia o lançamento de livros e comenta sobre as obras, sempre tendendo 

a valorização, ao incentivo e a divulgação das obras, como faz em Dinah (1956), Vocabulário 

(1959), em que elogia Aurélio Buarque de Holanda, Moacyr de Almeida (1958), Livro Novo 

(1958), de Moreira Campos, Saudades do menino do engenho (1957), homenagem póstuma a 

José Lins do Rego e muitos outros que podem ser visto no Anexo B.  

 

6.1 Nove crônicas analisadas 

 

Como observamos anteriormente, devido à rica e profusa produção da autora, o corpus 

é formado de nove crônicas que contemplam mais plenamente as problematizações que 

constituem o cerne da presente dissertação. As escolhas justificam as estratégias 

investigativas que possibilitam a ACD, são três crônicas de cada tema, que buscam 

demonstrar a unidade de discurso da cronista, tal como está exposto na introdução do 

trabalho. Inicia-se a partir das representações legadas por Rachel de Queiroz acerca da 

realidade do Nordeste e do povo nordestino.  

Conforme a cronista, o Nordeste se constitui numa região afligida pela seca, pela 

discriminação, pelo descaso e pelo abandono de seus habitantes. Estes se encontram entregues 

à própria sorte, em meio a uma paisagem agreste e inclemente. Tais aspectos podem ser 

identificados e a partir das denúncias presentes nas crônicas Águas do mar, de 1953, Açude na 

Serra, de 1957, e Nordestinos profissionais, de 1959. 

Para contemplar o segundo tema definido, que é o preconceito racial, foram escolhidas 

as crônicas: Agora é Lei, de 1951, Futebol em preto e branco e Aqui Del-Rei, ambas de 1955. 

Infância abandonada é o terceiro tema, onde analisamos Menino Doente, que foi publicada em 

1950, Vida de Criança, de 1951, e Bichos e homens, de 1957.  

Ao final de cada uma das crônicas analisadas foi inserida a Síntese da Análise, em que 

o roteiro, contempla as categorias: questão social, interdiscursividade, intertextualidade e 

palavras-chave, que foram embasadas em Fairclough (2001). Embora o autor destaque não 
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existir um esquema fixo na ACD, pois os pesquisadores abordam de maneiras diferentes de 

acordo com a natureza específica da pesquisa e respectivas visões de discurso, ele apresenta 

categorias e fala sobre a importância da análise ser interdisciplinar em decorrência da relação 

existente entre produção de textos, prática social e relações de poder.  

 

6.2 Descaso com o Nordeste 

 

Durante a década de 50 na revista O Cruzeiro, Rachel de Queiroz publicou 46 crônicas 

que tiveram a seca no Nordeste como tema principal (sem falar aquelas em que a temática 

aparece de forma secundária). Para citar algumas, Conversa de passarinho, de 1950, 

apresenta o saudosismo da cronista quanto ao Ceará, Enchente no Ceará, do mesmo ano, fala 

sobre as intempéries do tempo, ora seca, ora enchentes, Babugem, de 1951, destaca o drama 

dos nordestinos diante da miséria da região, Regresso, de 1953, onde Rachel de Queiroz fala 

sobre os nordestinos que moram no Rio de Janeiro e sonham com o retorno à terra natal. 

Zaidan Filho (2003) diz que a vertente do pensamento regionalista e tradicionalista de 

Gilberto Freyre se opõe aos intelectuais neorrealistas e naturalistas – José Lins do Rego, 

Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto – que criticaram a 

idealização romântica da pobreza nordestina. Para o autor, estes são intelectuais 

profundamente comprometidos com a identidade cultural nordestina, mas também se 

constituíram em argutos e sensíveis críticos da desumanização que assolara o povo pobre do 

Nordeste produzida pelas estruturas sociais fortemente atrasadas da região: ―sobressaem aí 

temas típicos da saga nordestina, como o cangaço, a seca, o messianismo, o latifúndio, o 

engenho, a fome e o êxodo dos nordestinos‖ (ZAIDAN FILHO, 2003, p. 86). 

Assim, a análise do discurso desta sertaneja neorrealista, como define Zaidan Filho 

(2003), está embasada em Fairclough (2012) que mostra uma perspectiva teórica sobre a 

língua e de uma maneira mais geral sobre a semiose, que possibilita reflexões mais amplas 

sobre o processo social do qual se refere cada crônica.  

A semiose, termo introduzido por Charles Sanders Peirce para designar o processo de 

significação, inclui conforme Fairclough (2012) todas as formas de construção de sentidos. 

―Vemos a vida social como uma rede interconectada de práticas sociais de diversos tipos 

(econômicas, políticas, culturais, entre outras), todas com um elemento semiótico‖ 

(FAIRCLOUGH, 2012, p. 308). 
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6.2.1 Águas do Mar 

 

Para quem foi escrita a crônica Águas do Mar? Publicada na coluna Última Página do 

dia 14 de março de 1953, a referida edição da revista O Cruzeiro passou no mínimo por 550 

mil mãos, já que este foi o número de exemplares da edição 22, Ano XXV, da referida 

publicação. Levando em consideração a amplitude nacional e internacional da revista, a 

crônica que aborda o êxodo nordestino foi lida por diferentes públicos em contextos regionais 

diversos.   

Qual era a denúncia social da cronista? As condições sub-humanas que os retirantes 

nordestinos, que fogem da seca e da miséria são transportados para a região amazônica ou 

para o Sudeste, em que muitos morrem no percurso ou são abandonados em regiões inóspitas, 

além da discriminação sofrida nos grandes centros. De forma irônica, ela faz comparações 

entre os migrantes nordestinos com os estrangeiros que chegam ao país, fugindo de guerras, 

da intolerância religiosa, de perseguições políticas e outros motivos. Estes últimos são 

acolhidos, enquanto os nordestinos são excluídos. 

Rachel de Queiroz (1953, p. 130) inicia a crônica de forma intimista, fazendo 

abordagem acerca da cultura do nordestino, em que a mãe ―dava a partida um ar provisório, 

uma esperança de retorno‖, o que na maioria das vezes não acontecia, já que muitos morriam 

no trajeto, em decorrências de maus tratos: ―quando na verdade o filho andava morrendo de 

beribéri no seringal, ou se acabando de sezão‖.  

A tradição do povo nordestino é expressa na crônica quando Rachel de Queiroz (1953, 

p. 130) se refere às mães (ela destaca a figura materna) que aguardam o retorno dos filhos: 

―havia cantigas e benditos, todas falando naqueles que se foram embora nas ondas do mar 

salgado, nas águas amargas do mar – sim parecia mesmo que se estava rezando ou chorando 

por marujos‖. 

 

Mas hoje as mães já não dizem que os filhos andam embarcados. Hoje elas 
dizem que o ―filho se sumiu por ai‖, ―ganhou o mundo por essas estradas‖. 

Bem sabem elas que, onde eles chegam, o caminhão os atira por terra, feito 

carga sem valor. Cearense agora é despejado das traseiras do caminhão, 

carreto ainda mais miserável do que jaca de galinha, pois galinha se vende e 
quem é que vai dar seu dinheiro por retirante? Sim, quem dá um vintém por 

eles? Quem os quer, quem o recebe? (QUEIROZ, 1953, p. 130). 

 

Rachel de Queiroz (1953, p. 130) diz achar estranho porque não há interesse idêntico 

com o nordestino assim como se tem com o europeu: ―nordestino não presta porque não é 
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louro e nem fala língua estrangeira?‖. E defende os retirantes ao dizer que eles não chegam ao 

país com ódio, não alimentam preconceitos, nem ideias de superioridade, não vão criar os 

filhos falando língua estranha, adorando pátria estranha: ―estão acostumados a toda espécie de 

trabalho e toda espécie de provações: são sóbrios, laboriosos e prolíficos‖ (QUEIROZ, 1953, 

p. 130). 

A cronista define os nordestinos como tesouros e denuncia o descaso, a desvalorização 

que os mesmo sofrem. Ela traz ao final da crônica, o desabafo de um retirante que lhe disse 

que desgraça de cearense foi largar as águas do mar, pois estrada só se inventou para cigano e 

cachorro. ―Quem vai dar valor a pau-de-arara? Mas quem desce do seu navio e bota o pé em 

terra, o povo respeita, dá emprego – até marinheiro ajuda a descer a escada, segurando pela 

mão‖ (QUEIROZ, 1953, p. 130). 

Rachel de Queiroz (1953) escreve na crônica Aguas do Mar suas vivências de mulher 

sertaneja, que acompanhou de perto o êxodo nordestino, a miséria e a morte no sertão. É clara 

a sua defesa e sua busca em construir sentidos e significados para denunciar situações de 

miséria e abandono. A seca castiga o povo, mas a ausência do Estado é o que desperta a 

atenção da cronista. Constata-se que por meio da crônica a autora busca se contrapor à 

hegemonia do discurso dominante que marginaliza o nordestino.  

Berger (1998) diz que cabe à imprensa noticiar os acontecimentos do passado 

imediato, não só para informar aos cidadãos o que acontece ao seu redor, mas para registrar o 

que no futuro servirá de matéria-prima aos historiadores a tarefa de escrever a história do 

passado. Segundo o autor, o jornalismo ao lado da história, da sociologia e da ciência política 

constitui-se em gênero discursivo capaz de anunciar fenômenos sociais. ―O jornalismo, assim 

como a ficção, tem a linguagem como cúmplice de sua produção. Mas enquanto a literatura 

inventa o mundo, o jornalismo deve descrevê-lo‖ (BERGER, 1998, p. 19).  

Para Berger (1998), a apropriação da análise de discurso para estudo do jornalismo 

justifica-se pela compreensão da linguagem como processo produtivo, pois a linguagem é 

trabalho simbólico. ―A nossa hipótese é que o campo do jornalismo detém, privilegiadamente, 

o capital simbólico, pois é da natureza do jornalismo fazer crer. O capital do campo do 

jornalismo é, justamente, a credibilidade‖ (BERGER, 1998, p. 21). Observamos isto na 

crônica analisada. 

 

A partir do olhar da comunicação, quem constitui o dado pela enunciação, 

legitimando-o publicamente, na contemporaneidade, é o jornalista, já que a 
definição social do jornalismo está na passagem do acontecido para seu 

relato que, para Bourdieu, pertence ao poder simbólico (poder de consagrar 
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pessoas e instituições) e faz parte da função mediadora da imprensa, não 

encontrando-se em nenhuma outra instituição, social ou cultural, a mesma 

competência. Basta ver que o discurso político hoje é realizado pela mídia, 
que não só enuncia os fatos e apresenta os políticos, como antecipa causas e 

anuncia consequências, moldando o campo político a partir de seus 

interesses. Assim como cada campo caracteriza-se por deter um determinado 

capital, a cada capital corresponde um determinado discurso. (BERGER, 
1998, p. 23). 

 

Rachel de Queiroz é o que Berger (1998) define como jornalista escritor-escrevente, 

pois ao escrever sobre o mundo, testemunha-o e o explica, mas também, o faz de forma única 

e pessoal. ―Independente do rótulo mais apropriado – escritor/escrevente, narrador, mediador, 

o jornalista, sujeito da história contemporânea, sintetiza estas figuras, as perpassa e as 

transforma‖ (BERGER, 1998, p. 33). 

O discurso de Rachel de Queiroz torna emblemática a própria representação da sua 

origem sertaneja, a denúncia do drama vivido pelo nordestino, que foge da seca e da miséria 

do sertão. Para Ab‘Sáber (1999, p. 24), a mais grave e repelente falácia é ensinar o nordestino 

a conviver com a seca: ―trata-se de atitude pretensiosa que atinge em cheio a dignidade de 

uma das populações rurais mais briosas e sofridas de todo o país‖. 

Ab‘Sáber (1999) corrobora o discurso de denúncia da cronista ao dizer que a ronda da 

fome incide exatamente sobre a digna parcela constituída por todos os tipos de trabalhadores 

sem terra, o Nordeste seco segue tendo muito mais gente do que as relações de produção ali 

imperantes podem suportar. As secas espasmódicas que assolam a região criam 

descontinuidades forçadas na produção rural e conduzem a um desemprego maciço dos que 

não tem acesso a terra, fazendo com que os mesmos se tornem retirantes.  

 

Sem emprego e pão ninguém pode viver com as vicissitudes de uma 

natureza rústica. Assim, a grande região seca brasileira passou a ter o papel 

histórico de fornecer mão-de-obra barata para quase todas as outras regiões 
detentoras de algum potencial de emprego. Nordestinos de todos os recantos 

mobilizaram-se nas mais variadas direções, seguindo a vaga de cada época. 

Para a Amazônia, nos fins do século passado e início do atual. Para São 
Paulo desde a década de 1930. Para Brasília nos anos 60. Para o norte do 

Paraná e São Paulo por todo o tempo, sobretudo depois da construção da 

estrada Rio-Bahia. (AB‘SÁBER, 1999, p. 27). 

 

Rachel de Queiroz (1953) encerrou a crônica Águas do mar com o desabafo de um 

sertanejo, o qual foi representado como tendo a cara patética, seca e impassível, baixada sobre 

o chapéu que as mãos torciam, arrependido de ter saído do Nordeste, de ser considerado 

inferior por ser transportado em um pau-de-arara, ao contrário dos que chegam de navio, que 

são respeitados e até mesmo seguram em suas mãos para ajuda-los a descer da embarcação. 
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Fairclough (2012) orienta a identificar possíveis caminhos para vencer obstáculos e 

fala sobre textos de resistência – o que identificamos na crônica analisada de Rachel de 

Queiroz (1953) – e desperta a atenção para a reflexão crítica da análise e como ela pode 

contribuir para a resolução de problemas. Uma preocupação que não se esgota na presente 

pesquisa, pois está materializada e historicamente documentada por meio das crônicas e 

romances de Rachel de Queiroz.  

 

Quadro 1: Síntese de resultados da análise da crônica ―Águas do mar‖ 

Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Questões sociais  O Ceará é apresentado como um Estado desprovido de infraestrutura,  em que 

cearense só partia por sobre as águas do mar. Os trens não chegavam longe. 

Caminhões ainda não havia e, quando os houve, não havia estradas novas. O 

retirante é apresentado como aquele que mesmo diante da ausência dos meios 
de transporte andava a pé ―por léguas e léguas de caminho‖ até chegar ao porto 

de Fortaleza e embarcarem em navios precários. Com o passar dos anos, este 

retirante passou a ―ganhar o mundo por estas estradas‖, onde são ―atirados por 
terra, feito carga sem valor‖, ―despejado de traseiras de caminhões‖ 

(QUEIROZ, 1953, p. 130). 

O retirante é comparado às galinhas. Mas não como superior e sim inferior: 

―pois galinha se vende e quem é que vai dar o seu dinheiro por um retirante?‖ 
O que Rachel de Queiroz busca denunciar em sua crônica é que a situação 

desumanizante vivida pelo sertanejo, cearense, retirante está naturalizada. 

Os imigrantes europeus que chegam ao Brasil e são acolhidos pelo governo 
são apresentados pela cronista como ―pessoas deslocadas por guerra passada, 

ex-combatentes nazistas‖, europeus descontentes e ressentidos com o seu país. 

Ela diz não acreditar em raça boa ou ruim, ―tudo é criatura‖, mas deixa 

evidente o seu descontentamento de que os europeus tem apoio 
governamental, enquanto os cearenses que fogem das condições de miséria do 

seu estado, não têm. Neste sentido, a cronista denuncia a discriminação e 

demonstra sentimento de inferioridade do nordestino diante do europeu.  

Ausência de investimentos do governo brasileiro no Ceará, para erradicar a 

miséria, ausência de políticas públicas de apoio aos refugiados da seca. 

Interdiscursividade O discurso de Rachel de Queiroz filia-se ao de denúncia, de resistência, de 

crítica, que questiona as desigualdades, a falta de respeito e valorização com o 
nordestino: ―se lembrem de que o nordestino é brasileiro. Não o parecem 

porque estão derrotados de fome e pobreza, talvez não saibam cantar o hino 

nacional, que isso ninguém ensinou a eles, mas com hino ou sem hino, são 
capazes de dar sua derradeira gota de sangue pelo retalho mais remoto de 

fronteira do Rio Grande ou Mato Grosso, tal como o deram durante as guerras 

do Acre, que eles venceram a bem dizer sozinhos‖. 

Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Palavras-chave A cronista faz um jogo com as palavras ‗retirante‘ - termo que designa o 

nordestino que foge da seca – com ‗emigrante‘, os europeus que chegavam ao 

Brasil fugindo de guerras. Ela compara as duas situações de fuga de situações 

de miséria para denunciar o preconceito do brasileiro contra o próprio 
brasileiro: ―esses tesouros ninguém se importa que se percam. Esses ninguém 

lamenta‖ (QUEIROZ, 1953, p. 130). Assim como na utilização das palavras 

‗estrangeiros‘ se contrapondo aos ‗emigrantes internos‘.  
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Ela não utiliza palavras que criticam diretamente os europeus, mas a 

mensagem é subliminar na medica em que ao elogiar que os nordestinos ‗não 

trazem ódio no seu coração inocentes‘ e ‗não alimentam preconceitos e nem 

ideias de superioridade‘ infere-se que tais estrangeiros trazem consigo estas 
características.  

A contra-hegemonia ao discurso dominante que marginaliza o nordestino é 

visto nas palavras elogiosas: sóbrios, laboriosos e prolíficos: ―meu Deus 
apontem uma falta que eles tenham, que os prive de serem emigrantes ideais‖ 

(QUEIROZ, 1953, p. 130). Mais adiante, se refere aos nordestinos como 

―meus tesouros‖.  

 Palavras que identificam o nordestino como vítimas e até mesmo não se 
consideram como brasileiros, ou seja, ausência total de cidadania. E o motivo, 

conforme Rachel de Queiroz (1953, p. 130) por serem ―derrotados de fome e 

de pobreza‖, por não saberem cantar o Hino Nacional, pois ninguém os 
ensinou. A cronista destaca que são desvalorizados e denominados 

pejorativamente de ‗paus de arara‘. 
Fonte: JURY, 2016.  

 

6.2.2 Açude na serra 

 

A segunda crônica analisada, Açude na serra, foi publicada no dia 2 de março de 

1957. A tentativa da cronista de romper com o discurso hegemônico e de dominação por meio 

da imprensa é expressa no primeiro parágrafo do texto em que ela diz que muitos criticam sua 

temática sobre a seca em uma revista de circulação nacional e internacional como O Cruzeiro. 

Rachel de Queiroz (1957) afirma ser legítimo o tema estar na revista, pois o Ceará também é 

Brasil e denuncia que o descaso com o Nordeste se deve aos resquícios do coronelismo, que 

segundo ela, continuam vivos e ―continuará enquanto o coronel puder negociar o seu prestígio 

eleitoral ao preço de iniquidades e absurdos‖ (QUEIROZ, 1957, p. 130). 

O problema social identificado na crônica Açude na serra, e denunciado pela cronista, 

é a exploração econômica do Nordeste por meio da execução de obras eleitoreiras, como a 

construção de um açude na Serra de Baturité, região que a cronista define como o único oásis 

do sertão, pois ali nos anos mais terríveis da seca, ―quando o sertão todo está pegando fogo, as 

nascentes continuam dando água, o verde não murcha‖ (QUEIROZ, 1957, p. 130). 

Rachel de Queiroz (1957) destaca que a serra é o refúgio do flagelado, é bela, verde, 

cheirosa como um buquê. ―Lá se cultivam não só as frutas nacionais, como flores e frutas 

europeias. O clima é semelhante ao de Petrópolis, menos o russo e a umidade‖ (QUEIROZ, 

1957, p. 130). 

 

E agora recebo cartas e telegramas aflitos dos moradores da serra dizendo 
que o chefão político de Baturité, para festejar a sua moda o centenário, 

resolveu consumar um projeto seu antigo e criminoso: vai afogar a serra. 

Sim, isso mesmo, afogar. Numa região como aquela nossa, onde a terra fértil 
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e de água perene é um tesouro sem preço, quer-se afogar a serra debaixo de 

um açude. Por que? Prestígio político. Porque um homem poderoso da 

cidade de Baturité para mostrar poderio como a heroína do poema 
prudentiano quer represar águas de serra acima, a pretexto de fazer o 

abastecimento da cidade. É o chamado projeto açude Labirinto, estudado 

pelo DNOCS e abandonado justamente prelas tremendas inconveniências 

que a sua localização criminosa acarretaria: vinte e oito propriedades 
agrícolas, fabricas de farinha, aguardente e rapadura, beneficiamento de café, 

vastos canaviais, vastos cafezais e pomares – afundados sob o açude, mil e 

quinhentas famílias ao desamparo. (QUEIROZ, 1957, p. 130).  

 

Logo após apresentar os impactos sociais da criação da barragem, Rachel de Queiroz 

(1957) faz um apelo ao Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) para que 

não se submeta ao projeto, e também ao governador do Ceará, Paulo Sarasate, denominado de 

―fraternal amigo‖, o qual ela elogia a inteligência, honestidade e sentimento de justiça. 

Segundo a cronista, enquanto deputado federal, ele havia sido contrário ao projeto em 1952. 

A cronista se refere às críticas de que é contrária ao projeto, pois tem parentes na 

região: ―Claro. Justamente porque me ferem e sei onde dói, justamente porque amo aquela 

terra, que nós meninos sertanejos era o próprio paraíso‖ (QUEIROZ, 1957, p. 130). Rachel de 

Queiroz (1957) encerra a crônica com mais apelos para que o governador não permita que o 

açude acabe com o único oásis. 

Rachel de Queiroz (1957) se apropria de figuras de pensamento para criticar a obra 

governamental, como a ironia. O objetivo da cronista é satirizar, questionar, ridicularizar a 

obra governamental, ―talvez me digam que o tema destas notas‖ (p. 130), ―é assunto nacional, 

não só porque afinal de contas Ceará também é Brasil‖ (p. 130), ―chefão político do Baturité‖ 

(p. 130), ―o engraçado é que, mais embaixo, já há açude estudado‖ (p. 130), ―e nesta terra 

manda quem pode, não é mesmo‖ (p. 130). 

A hipérbole está presente em várias partes do texto, mas apresentamos aqui quando a 

cronista nos diz que a serra é um paraíso, e também quando se refere ao sertão ―nos anos mais 

terríveis da seca, quando o sertão todo está pegando fogo‖ (QUEIROZ, 1957, p. 130). 

Identificamos prosopopeia quando a cronista se refere à cafeicultura que ―devorou São Paulo 

e hoje ameaça o Paraná, o café o vampiro de terra‖ (QUEIROZ, 1957, p. 130) e em outras 

expressões. 

O discurso de Rachel de Queiroz (1957) na crônica analisada nos remete a Gomes 

(2000, p. 19), pois conforme esta autora, assim como lembramos que o poder organizador é 

um fato de língua, assim também devemos fazê-lo para o jornalismo. Seu papel primordial 

será necessariamente aquele que a língua/instituição social implica de organizar 

discursivamente, o que é a prática jornalística por excelência (GOMES, 2000, p. 19). 
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Rachel de Queiroz (1957) em sua coluna Última Página é observadora, assim como 

Gomes (2000, p. 21) diz que deve ser o jornalista, ―um observador que deve denunciar os 

deslizes do Estado no exercício dessa palavra consignada‖. A autora enfatiza que é justamente 

este papel de vigilância, que confere o jornalismo o status de quarto poder. A autora nos diz 

ainda que com tudo isto, o jornalismo vai fazendo o desenho do espaço social e na busca de 

testemunho para seu testemunho, recorrem a uma realidade em cuja construção colabora. 

Para Gomes (2000) a função testemunhal pela qual o jornalismo se põe estará o tempo 

todo desenhando o espaço social, estará hierarquizando, organizando esse espaço, assim o 

discurso atribui valores e cria sentidos. 

Quanto à construção dos açudes no Nordeste, que é a denúncia da cronista por meio da 

crônica analisada, Assunção e Livingstone nos mostra que a construção de açudes públicos 

teve início em 1890 em Quixadá. Em 1906 foi criada a DNOCS, que ficou responsável por 

esta política. No final de 1990, conforme os autores, o órgão já havia construído 295 açudes 

com capacidade de 15,59 bilhões de metros cúbicos. Nas décadas de 50 e 60 foram 

construídos os maiores açudes. 

Os autores revelam que em 1988, somente 27 dos 292 açudes do DNOCS estavam 

sendo utilizados para irrigação. Embora a capacidade conjunta desses 27 açudes ascendesse a 

8 bilhões e 82 milhões de metros cúbicos, eles sustentavam apenas 3.519 colonos e 17.970 

hectares irrigados. A maior parte da explicação para esse fracasso na exploração do potencial 

aparente dos açudes para fins de irrigação é, sem dúvida, a pobreza generalizada dos solos da 

região, problema que parece ter sido agravado pelo fato de a escolha do local de construção 

dos açudes não se ter baseado na disponibilidade de solos propícios. 

 

O pequeno número de irrigantes associado a cada açude e o número ainda 

menor, se não negativo, de pessoas beneficiadas significam que os açudes 
representam não somente uma forma injusta de investimento, mas também 

que eles não podem, mediante a irrigação, tratar com eficiência o problema 

das secas, uma vez que estas afetam a grande massa da população. Pode-se 
perceber que a construção de grandes açudes é claramente direcionada para o 

armazenamento de água interanual, ou seja, para tratar dos anos secos. O seu 

uso para irrigação é tão pequeno, no entanto, que não provoca nenhum 

impacto na produção agrícola regional. É oportuno lembrar que uma 
alternativa para o armazenamento de água, para os agricultores, é 432 

R.BE.3/93 armazenar ativos, especialmente em forma de gado, que pode ser 

transformado em dinheiro nos anos de crise. Durante uma seca, a redução na 
colheita das culturas numa determinada área pode chegar a até 100%, pelo 

menos para agricultores individuais, caso em que a venda forçada de animais 

constitui um importante meio de sobrevivência. (ASSUNÇÃO; 

LIVINGSTONE, 1993, p. 432). 
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Neste sentido, o trabalho de Assunção e Livingstone (1993) vai ao encontro da crítica 

de Rachel de Queiroz (1957) na crônica ―Açude na serra‖, em que a cronista se posiciona 

contrária a construção dos açudes em decorrência dos impactos ambientais e sociais causados. 

Rachel de Queiroz (1957, p. 130) faz um apelo, com uma linguagem característica do gênero 

crônica: ―que nenhum lençol de água cubra nossa terra, e que ela continuará sempre linda e 

feliz, com o seu cheiro doce de jasmim e de laranjal‖, exalta a cronista. 

 

Quadro 2: Síntese de resultados da análise da crônica ―Açude na Serra‖ 

Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Questões sociais  A obra de construção do Açude Labirinto é vista como uma ação criminosa já 

que acabaria com 28 propriedades agrícolas, fábricas de farinha, aguardente e 

rapadura, beneficiamento de café, vastos canaviais, vastos cafezais e pomares. 

O Nordeste é representado como ―pátria das secas‖. E a Serra é representada 

como um oásis, ―o refúgio dos flagelados‖. E a construção do açude serve para 

mostrar o poderio do prefeito de Baturité, mas que tem como pretexto o 
abastecimento da cidade. 

O DNOCS é apresentado pela cronista como um órgão submisso ao poder 

Estatal, ―se deixará encaudilhar de maneira tão submissa? Espero que não‖. 

A posição pessoal da cronista é afirmada, ao dizer que está sim defendendo 
amigos e familiares da região: ―Claro, justamente porque me ferem e sei onde 

dói, justamente porque amo aquela terra‖. 

Interdiscursividade O texto filia-se a um discurso que naturaliza o poderio dos governantes em 

executar obras em que seus interesses se sobrepõem aos da comunidade. A 
cronista busca neutralizar qualquer ponto positivo na construção de açudes. A 

seca e a miséria no Nordeste são representadas como permanentes, em 

decorrência da suposição da cronista que o nordestino é sempre explorado. 

Intertextualidade A crônica apresenta conexões entre a denúncia feita e a realidade dos fatos ao 
citar os malefícios com números precisos, criticar a posição do departamento 

que deveria beneficiar os nordestinos vítimas da seca (DNOCS), ao destacar o 

nome do governador Sarazate e citar que quando mesmo foi deputado federal 
votou contra o projeto. A narrativa das belezas da Serra, ―paraíso emergindo 

como uma ilha no meio da caatinga rala e dos tabuleiros sertanejos‖, tem como 

objetivo demonstrar a importância de se preservar o local e não deixá-lo ser 
submerso por um açude. O efeito que busca é comover, sensibilizar, as 

autoridades e população brasileira, leitora da revista O Cruzeiro. 

Palavras-chave A identificação da crítica direcionada ao governo está contida nas 

palavras-chave: ―é uma amostra de como se governa este país – de 

como o regime do coronel continua vivo e fero‖. A cronista coloca a 

palavra coronel entre aspas e denuncia que o mesmo negocia prestígio 

eleitoral ao preço de iniquidades e absurdos. Mais uma vez, Rachel de 

Queiroz não cita o nome da autoridade, mas o identifica por meio das 

expressões utilizadas como autoritário, mandatário, interessado apenas 

em permanecer no poder.  
Fonte: JURY, 2016 
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6.2.3 Nordestinos profissionais 

 

A terceira crônica analisada - Nordestinos profissionais - de 1959 completa a análise 

das duas anteriores sobre a realidade de abandono e descaso com o povo nordestino presentes 

no discurso da sertaneja Rachel de Queiroz. Como a ACD proposta por Fairclough (2005) é 

multifacetada aspectos diferentes foram abordados durante a análise dos textos. 

Para a crônica Nordestinos Profissionais apropria-se dos conceitos da análise 

interacional do discurso. Heller (1998) nos diz que por meio do estudo da interação social é 

possível compreender de que maneira as pessoas constroem o mundo que as cerca. Segundo a 

autora, o estudo do discurso tem incluído, cada vez mais, o estudo das condições de produção 

desse discurso (seja qual for sua forma) para daí efetuar as análises das interações. 

A análise do discurso interacional se situa, segundo Heller (1998) na intersecção das 

nossas análises sobre a compreensão humana do mundo, das condições que produzem essa 

compreensão, e do seu papel na construção da ordem social. Permanece a controvérsia sobre o 

que pode ser apreendido ao examinarem-se as interações por dentro, isoladas das suas 

condições de existência, em oposição ao que pode ser aprendido ao situarmos as interações 

como parte dos processos mais amplos e de maior duração, dos quais pode-se esperar 

apreender apenas fragmentos. 

Na crônica Nordestinos profissionais a exploração da miséria do sertanejo é 

representada no primeiro parágrafo quando a cronista diz que a opinião nacional e até 

internacional tomaram conhecimento ―da nossa desgraça periódica‖ (QUEIROZ, 1959, p. 

158). Observe que Rachel de Queiroz (1959) se coloca como parte do problema ao utilizar o 

pronome possessivo ‗nossa‘. Ela completa sua afirmação ao dizer que muita gente tem vivido 

e ficado rica à custa da miséria dos retirantes. ―Parece mesmo que os bichos de rapina são o 

cortejo natural de toda catástrofe – claro, onde há carniça, há urubu‖ (QUEIROZ, 1959, p. 

158). 

As palavras desgraça, miséria e catástrofe enfatizam a realidade a qual a cronista 

denuncia. É o que Heller (1998) diz sobre os atores sociais explorarem, criativamente, os 

recursos linguísticos e discursivos para atingirem, conscientemente ou não, os objetivos 

imediatos como os remotos. 

Para apresentar sua argumentação de que o Nordeste está sendo explorado, a cronista 

contrapõe a ideia de nordestinos profissionais com a de nordestinos amadores, que segundo 

ela, nunca tinham procurado saber se o Nordeste existia mesmo, ou se passava de uma ilusão 

geográfica. De forma irônica, ela cita que estes nordestinos conhecem o nordeste dos 



80 

 

romancistas, alguns sabidos citavam os verdes mares bravios e a virgem dos lábios de mel, o 

sertanejo é antes de tudo um forte, escutavam os baiões de Luiz Gonzaga e iam de vez em 

quando: 

 

Comer um bobó no restaurante do nosso Manezinho Araujo. Nordeste para 

eles, era isso. E enfim os mais generosos chegavam a comparecer a festas de 

caridade em benefício dos flagelados ou mandavam o seu óbulo ao jornal, 
durante a campanha de ajuda a teu irmão. De repente – sim, de repente, 

começou aqui um zunzum segundo o qual o Nordeste e os seus nordestinos, 

os de verdade, estavam perdendo a paciência, a sua tradicional e sempre 

louvada resignação. Que já não podiam mais com uma porção de coisas e 
pareciam dispostos a tomar providências – contando que dessem um jeito 

contra o esquecimento e o esbulho de que imemorialmente vêm sendo 

vítimas. E os responsáveis deram para se mostrar incomodados, pois se 
falava abertamente em descontentamento de massas, em ideias de 

separatismo, uma porção de coisas desagradáveis. (QUEIROZ, 1959, p. 

158). 

 

Após esta explanação, nas linhas seguintes sem citar nomes, mas subliminarmente 

sabemos que ela se refere ao DENOCS, Rachel de Queiroz (1959, p. 158) faz uma crítica 

direta, e sempre irônica, ―foi aí que alguém fez uma mágica, suscitou uma porção de siglas, e 

a onda destas siglas surgiu uma porção enorme de nordestinos, não mais os velhos e 

desmoralizados nordestinos profissionais, mas os novíssimos nordestinos amadores‖. 

Rachel de Queiroz os define de forma irônica como ―brilhantes, que se atiraram a 

improvisar soluções, planos salvadores, ovos de Colombo e invenções da pólvora, e a deitar 

regras das mais modernas‖ (QUEIROZ, 1959, p. 158). No entanto, na opinião da cronista, os 

mesmos estão causando confusão, gerando disputas, acusações reciprocas, choques de 

prestígio e mais brigas de bastidores. E novamente, a cronista se coloca como parte do 

problema: ―e nós, as velhas vítimas de ontem e de sempre, os que lá ficamos no chamado 

polígono a raspar o velho chão seco com o velho casco de enxada, não entendemos mais 

nada‖ (QUEIROZ, 1959, p. 158). 

A cronista se refere aos políticos como ‗príncipes do país‘, entregues a sua ‗orgia lêda 

e cega imprimindo o jogando fora notas de mil cruzeiros como se fossem boletins de 

propaganda, aos milhões e bilhões‘. E narra o encontro do nordestino profissional, com estes 

amadores, que no discurso da cronista são identificados como exploradores da miséria 

humana e da realidade de seca do Nordeste, em que abaixo transcrevemos. 

 

Quando, sem que se esperasse, no meio da sala em que se banqueteavam 

apareceu, esfarrapado e com fome, acompanhado da mulher e filharada, um 

pau de arara a pedir esmola. Antes a intrusão chocante, convidados e 
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anfitrião fizeram o que a boa educação manda: fingiram que não viam nem 

ouviam importuno. Mas não adiantou: os meninos choravam, a mulher 

gemia, o homem pedia com um rosnido de ameaça na súplica – e então 
alguns dos presentes meteram a mão no bolso e tiraram uns trocados. O dono 

da casa tentou um remédio heroico e mandou que servissem aquela gente um 

prato, na cozinha. Infelizmente, com pouco o copeiro lhe veio murmurar que 

ao ouvido – na cozinha não havia mais nada, o pessoal da sala devorara tudo. 
Então o dono, que justiça lhe faça, tem um jeitão sensacional de desapertar 

para a esquerda, ergueu-se, fez um discurso, lindíssimo, disse que aquela 

família necessitada era um caso de responsabilidade de todos, que era 
imperioso descobrir-se uma maneira definitiva de liquidar aquele espetáculo 

de miséria, e portanto convocava os amigos presentes para nova reunião, 

novo jantar, no dia seguinte, durante o qual se discutiria o problema. 

(QUEIROZ, 1959, p. 158). 
 

O discurso da cronista é provocador quando se apropria de frases como ―sem que se 

esperasse‖, ou seja, em um evento social, quem imaginaria que um retirante, o qual ela 

representa por meio das palavras: ―esfarrapado e com fome‖, ―pau de arara‖ e pedidor de 

esmolas, uma presença ―chocante‖, ―a mulher que gemia‖, ―a filharada‖ que chorava, o 

homem que suplicava. 

O comportamento dos príncipes, como ela citou no parágrafo anterior, que fingiram 

que nada estava acontecendo, que tirara ―trocados do bolso‖. A relação que a cronista constrói 

entre os cômodos da casa, a cozinha e a sala, como se fosse a casa grande e senzala de 

Gilberto Freyre. A crítica direta ao dizer que o anfitrião convidou a todos para um novo 

―jantar‖, para discutir estratégias para se erradicar a fome do Nordeste. 

Nos parágrafos seguintes que encerram a crônica, mais ironia, ―o pau de arara coitado, 

que escutava da copa, até chorou‖, em que a cronista enfatiza o lado inocente do retirante. E 

como não poderia deixar de ser, Rachel de Queiroz encerra a crônica dizendo que realmente 

no dia seguinte houve o jantar, assim como nos outros dias, ―tem se conversado muito‖. 

Rachel de Queiroz (1959, p. 158) denuncia que ―enquanto o café society come e bebe‖ 

o pau-de-arara com sua família está sentado em uma beira de calçada, continuam a comer de 

raro em raro, ―quando uma alma caridosa atira um biscoito às crianças‖. E finaliza com mais 

ironia: ―O diabo é que, com tanta festa e conversas, os profissionais e os amadores se 

confundem cada vez mais‖ (QUEIROZ, 1959, p. 158).  
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Quadro 3: Síntese de resultados da análise da crônica ―Nordestinos profissionais‖ 

Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Questões sociais A cronista faz uma oposição entre os ‗nordestinos profissionais‘, aqueles que 
segundo ela, são miseráveis, pois vivem e sobrevivem a realidade de seca, e 

aqueles amadores, que atuam junto a órgãos governamentais (como o 

DNOCS), não moram na região, embora tenham nascido no Nordeste, e 

demonstram (falsamente, para a cronista) ter preocupação com o povo da 
região. 

Rachel de Queiroz opõe os dois grupos, os representando como os miseráveis 

de um lado e a café-society. Os famintos nas calçadas, e os detentores de poder 
nos eventos sociais, jantares e reuniões. 

O encontro dos nordestinos profissionais com os amadores, conforme 

representado pela cronista, é a realidade que choca os dois lados, mas que os 

amadores tentam disfarçar, ignorar, passar despercebido. 

A cronista pontua que cabe aos amadores encontrar soluções para os 

profissionais, mas enquanto os primeiros se beneficiam das benesses do 

governo, nos demais aguardam soluções em uma situação de miséria que se 

agrava. 

Interdiscursividade O discurso de Rachel de Queiroz é claramente em defesa do retirante e 

contrário aos servidores públicos, que trabalham em órgãos governamentais 

que foram criados para criar políticas públicas para a região, no entanto se 
beneficiam dos cargos à custa da exploração social. 

Intertextualidade A crônica apresenta informações significativas para a argumentação de 

exploração do Nordeste, ―desde 1877, muita gente tem vivido e ficado rica à 

custa da miséria dos retirantes‖. A argumenta que tais ‗nordestinos amadores‘ 
voltaram os olhos para a situação de miséria do retirante, em decorrência das 

ideias separatistas que começaram a surgir e dos rumores de 

descontentamento, o que ela define como ―porção de coisas desagradáveis‖, ou 
seja, que desagradam o poder hegemônico e ideológico da classe dominante. 

Rachel de Queiroz é irônica ao citar o surgimento de ―siglas‖, ao se referir ao 

DENOCS, que não é citado diretamente. 

Palavras-chave Rachel de Queiroz para representar a situação de abandono do nordestino se 
utiliza de termos como ―miséria dos retirantes‖ e se refere aos exploradores 

desta condição de: ―bichos de rapina‖, e os identificam como ―urubus‖.  

A cronista trabalhou toda a crônica em cima do antagonismo entre os 

nordestinos profissionais, que são os explorados, retirantes vítimas da seca, os 
quais ela os define como os ‗verdadeiros‘, e o amadores, que são os 

exploradores membros da elite, o que de acordo com Rachel de Queiroz 

surgiram de uma ‗mágica‘ e de uma porção de siglas. Esse jogo de palavras, 
referências e caracterização é que fazem da crônica um texto de denúncia, de 

que até mesmo os próprios nordestinos discriminam os retirantes e reafirmam 

a situação de miséria do povo. 

A expressão utilizada pela cronista para definir os governantes e membros da 
elite é: ‗príncipes do país‘. E os retirantes são os: ‗esfarrapados‘, famintos, 

importunos, espetáculo de miséria, pau de arara.  
Fonte: JURY, 2016 
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6.3 Preconceito racial 

 

No volume que lhe coube da História da Literatura Brasileira, a Prosa de 

Ficção de 1870 à 1920, Lúcia Miguel Pereira faz uma observação da maior 
importância com referência ao sentimento de inferioridade racial de que 

padecia o brasileiro daquele período: ―Esse sentimento de inferioridade 

racial que só nos veio libertar Gilberto Freyre a todos oprimia. Uns exaltava 
os alemães, outros as franceses, alguns os ingleses ou americanos do norte, 

mas todos concordavam em que os brasileiros e seus avós, portugueses ou 

negros pouco valiam‖. Isso mesmo – desforravam-se então no índio, único 
componente étnico da nossa nacionalidade considerado nobre – porque, 

ninguém o sabe direito. Foi preciso vir Gilberto Freyre, como diz muito bem 

Lúcia e colocar as coisas nos seus devidos termos. (QUEIROZ, 1950, p. 

114).  

 

Abrimos as análises que versam sobre preconceito racial com a crônica Dois negros 

publicada na coluna Última Página  no dia 4 de fevereiro de 1950, pois nos ajuda a entender a 

cultura e a sociedade brasileira. Nela, Rachel de Queiroz (1950) se refere ao livro Casa 

Grande & Senzala de Gilberto Freyre e pontua que depois desta obra o brasileiro descobriu 

que ―era gente igual as demais, nem melhor, nem pior do que ninguém‖. (QUEIROZ, 1950, 

p.114).  

Conforme a cronista, a referida obra contribuiu para que o brasileiro deixasse de se 

envergonhar dos ascendentes, a ter mesmo um certo orgulho racial, a deixar de se considerar 

como vergonha e melancolia, um bando de mestiços degenerados, fadados irremediavelmente 

à preguiça e à decadência, ou abandonando o extremos oposto dessa atitude, ―ganhamos 

serenidade e não precisamos mais usar do recurso histérico do ufanismo, e nos embandeirar 

com ingênuas grandezas, como compensação‖ (QUEIROZ, 1950, p. 114). 

Rachel de Queiroz (1950, p. 114) cita na crônica os dois romancistas brasileiros, 

Machado de Assis e Lima Barreto, para ressaltar que ambos eram mulatos e o complexo racial 

―foi preponderante da sua grandeza e da sua tragédia‖. Segundo a cronista, Machado de Assis, 

com seus méritos excepcionais fez com que o Brasil inteiro lhe ignorasse a cor. Já Lima 

Barreto, quis se impor como negro, como mulato, ―se sucumbiu à luta, se caiu vencido pela 

boemia e pelo álcool, onde procurou compensação à sua tragédia, e que a luta foi grande 

demais para as suas forças‖ (QUEIROZ, 1950, p. 114).  

A autora denuncia o preconceito racial no país, não apenas nesta crônica, mas em 

muitas outras que foram catalogadas e que estão em anexo. Para citar algumas, Negros em 

Paris, também de 1950, na qual a cronista fala sobre a democracia racial na França, Josephine 

e sua associação anti-racista, sobre o enfrentamento ao racismo por meio de uma entidade, 
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dentre outras. Para a análise crítica, foram escolhidas Agora é Lei, de 1951, Futebol em preto 

e branco e Aqui Del-Rei, ambas de 1955. 

 

6.3.1 Agora é lei 

 

Por que entre várias crônicas sobre preconceito racial Agora é Lei foi escolhida para 

análise? Pois ela tem como temática a primeira norma contra o racismo editada no Brasil, e 

que considerava contravenção penal qualquer prática resultante de preconceito de raça ou de 

cor. No referido texto, Rachel de Queiroz (1951) elogia a Lei Afonso Arinos, que acabara de 

ser sancionada pelo Executivo, e que em sua opinião iria impedir o ―cultivo da chamada linha 

de cor‖ (QUEIROZ, 1951, p. 114) e punir os agressores, pois a partir daquele momento se um 

negro fosse impedido de entrar em algum estabelecimento, ―a questão se resolverá facilmente: 

é só chamar a Rádio Patrulha‖ (QUEIROZ, 1951, p. 114). 

No entanto, embora diga acreditar na importância da Lei, a autora demonstra receio 

quanto à aplicabilidade em alguns redutos, como o Instituto Rio Branco, a Escola Naval e 

certos consulados brasileiros no exterior. ―Porém, de qualquer forma agora é Lei. Quem a 

transgredir, pague por ello, como diziam as Ordenações Afonsinas, comete crime‖ 

(QUEIROZ, 1951, p. 114). Irônica, Rachel de Queiroz (1951) desafia: ―E não sei se o apego 

dos nossos racistas aos seus preconceitos chegará ao ponto de enfrentar o crime, de arriscar a 

integridade da própria pele, por causa da cor da pele dos outros‖ (QUEIROZ, 1951, p. 114). 

Neste sentido, o problema social tratado por meio da crônica é o preconceito racial 

existente no Brasil, em que a cronista ressalta a recém-sancionada Lei, que busca garantir 

direitos de todo cidadão independente da cor de sua pele. A intenção de Rachel de Queiroz 

(1951) foi dar visibilidade à Lei por meio da crônica, na medida em que informou o leitor, 

mas ao mesmo tempo intimidou os preconceituosos. 

Van Dijk (2015) argumenta que muitos estudos referentes à América Latina mostram 

que o racismo contra os indígenas e as pessoas de descendência africana é um problema social 

maior, em que o Brasil se iguala a América do Norte e a Europa, onde os brancos são o grupo 

étnico-racial dominante. O autor pontua que a abolição da escravatura não pôs fim à 

colonização, pelo contrário ainda existem formas severas de exploração colonial e opressora. 

Para o autor (2015), o racismo não é inato e sim aprendido, e isto se dá por meio do 

discurso, pois a aprendizagem é discursiva, baseada na conversação, no contar de histórias 

diárias, nos livros, na literatura, no cinema, nos artigos de jornal, nos programas de TV, nos 

estudos científicos. ―Em outras palavras, a maioria dos membros dos grupos dominantes 
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aprende a ser racista devido às formas de texto e de fala numa ampla variedade de eventos 

comunicativos‖ (VAN DIJK, 2015, p. 11). 

Van Dijk (2015) fala sobre os princípios organizadores globais do discurso racista, que 

conforme ele se aplica a qualquer tipo de discurso de base ideológica, que enfatiza os aspectos 

―positivos do ―nós‖, do grupo de dentro, e enfatiza os aspectos negativos do ―eles‖, do grupo 

de fora‖. 

Visualizamos esta afirmação de van Dijk, entre ―nós e eles‖, na crônica Agora é Lei. 

Rachel de Queiroz (1951) cita que tanto os grupos de brancos quanto os de negros, que tem 

criado associações, acabam por incitar o preconceito e a diferenciação, assim como acontece 

na cultura norte-americana em que os negros se abrigam nos guetos, o que aumenta a 

intolerância. 

 

Porque não é o objetivo dos que se batem contra o preconceito de cor formar 

uma consciência negra no Brasil. Os que isso querem estão errado. O certo, 

o ideal, é ninguém procurar saber quem é branco ou quem é negro. Tudo é 
brasileiro e basta. Isso a democracia como a entendemos; e temos que 

combater a discriminação venha de onde vier, do lado do direito ou do lado 

do avesso. Tão estúpido e retrogrado é o suposto ariano, que não se mistura 

com o judeu, quando o judeu racista não se mistura com o goim. 
Naturalmente, as restrições acima não se restringem às organizações do 

fundo cultural que visam a preservar a cultura negra e realçar, manter e 

reviver a enorme contribuição do elemento africano na formação da 
nacionalidade. Assim mesmo, já hoje é difícil manter isolado a parte 

especificamente negra das demais contribuições étnicas que influíram na 

cultura brasileira, de tal forma todas se fundiram e assimilaram umas as 

outras. (QUEIROZ, 1951, p. 114). 

 

A autora (1951, p. 114) encerra a crônica com esta proposta de não diferenciação, de 

que todos sejam simplesmente humanos, e não divididos pelas nacionalidades, cor de pele, 

características físicas, pois segundo ela, o mundo já é dividido ―pelo ódio, pelo dinheiro, pela 

miséria, pelo preconceito e pela guerra‖, e clama pelo ―respeito à pessoa humana‖.  

Silva e Rosemberg (2015) pontuam que as diferenças de oportunidades de ascensão 

social e o racismo dirigido aos negros são operantes para manter (e, em casos específicos, 

acentuar) as desigualdades, o que é comprovado por meio de indicadores sociais, algo que se 

torna visível também na educação, principalmente no ensino superior. 

Conforme esses estudiosos, no que se refere ao combate ao preconceito racial e a 

xenofobia, o Brasil dispõe desde 1940, Leis Federais e citam a Lei Afonso Arinos, publicada 

em 1951. ―Essa Lei foi reformulada e seu princípio foi integrado à Constituição de 1988, que 

considera o racismo como crime inafiançável‖ (SILVA; ROSEMBERG, 2015, p. 79). Silva e 
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Rosemberg (2015) citam ainda a criação da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade 

Racial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. 

 
O mito da democracia racial vem sendo abalado, desde os anos de 1950 – 

mas, especialmente, ao final dos anos de 1970 – por pesquisadores e ativistas 

negros e brancos que têm se empenhado em apontar a desigualdade racial no 
acesso a bens materiais e simbólicos, a interpretá-la como expressão de 

racismo estrutural e ideológico e a propor políticas que permitam suplantá-

la. O termo racismo foi introduzido no Brasil apenas ao final dos anos 1970, 

período em que se constitui nova organização do movimento negro: o 
Movimento Negro Unificado. Foi em 1995 que o governo brasileiro 

reconheceu, pela primeira vez, que o país é estruturalmente racista, tendo 

assumido sua dívida histórica para com os negros. (SILVA; ROSEMBERG, 
2015, p. 79). 

 

Quadro 4: Síntese de resultados da análise da crônica ―Agora é lei‖ 

Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Questões Sociais A Lei Afonso Arinos é representada pela cronista como uma forte aliada para 

o fim da discriminação racial. No entanto, o discurso da cronista deixa claro, 

que a Lei é uma imposição e que as pessoas irão cumpri-la, pois não querem 
arriscar ―a própria pele, por causa da cor da pele dos outros‖ (QUEIROZ, 

1951, p. 114). 

O brasileiro é identificado como preconceituoso, principalmente os detentores 

do poder, os que possuem cargos em embaixadas. A cronista diz de forma 
irônica, que o preconceito é algo tão forte, que há casos que nem mesmo uma 

Lei vai inibir a discriminação. 

O preconceito no país é velado. A cronista cita que os preconceituosos citam a 

intolerância dos Estados Unidos, o apartheid racial, para amenizar as situações 
vividas no país. 

A cronista identifica o preconceito racial no Brasil como sendo também 

econômico. 

O negro é representado como oprimido: ―Chega de oprimidos. Tratemos de ser 

um povo. Se hoje temos cor de pele que varia de preto intenso ao branco de 

leite, passando pelo marrom e pelo creme, com mais algum tempo seremos 

todos iguais, seremos todos morenos‖. 

Interdiscursividade O texto filia-se a um discurso que conforme Fairclough (2001, p. 91) contribui 

para a constituição de todas as dimensões da estrutura social, uma prática não 

apenas de representação do mundo, mas de significação do mundo, 

constituindo e construindo o mundo em significados. 

Outra filiação que podemos atribuir a presente crônica seria aos estudos de 

Van Dijk (1992, p. 7), que nos diz que a desigualdade é resultado de processos 

históricos de grupos dominantes sociais, políticos e culturais; a dominação do 
grupo é um meio de poder social; a dominação e a desigualdade tem 

implicações morais; e por fim, identificamos também no discurso da cronista a 

denúncia de que a dominação se reproduz mediante ações de membros que 

buscam controlar os demais. 

Intertextualidade A voz presente na crônica é da própria Rachel de Queiroz. Assim como se 

coloca como sertaneja e defende os flagelados da seca, a cronista se coloca 

como parte do problema social, como se negra fosse e fizesse parte da minoria 
oprimida e vítima de preconceitos, por isto, a luta pela democracia racial. 

Ao ler à crônica, toma-se como dada a verdade que o negro é vitimado por 

uma sociedade preconceituosa. Não são mostrados avanços, apenas a denúncia 
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de que o problema é real e a expectativa é de que a Lei diminua a 

discriminação. 

Palavras-chave No primeiro parágrafo da crônica a afirmação de que a lei é ―contra a 

discriminação‖, o que já indica a existência do preconceito no país e se faz 
necessária uma Lei para combatê-la. Outros termos também são utilizados 

como ―combate‖; não dar ―mãos forte aos racistas‖; ―minorias oprimidas‖, 

―combater a favor dos pobres‖, ―chega de oprimidos‖, ―mundo dividido pelo 
ódio, pela miséria‖ são todas frases de efeitos que denunciam a necessidade de 

dar visibilidade ao racismo e mudar a realidade de opressão, mesmo que seja 

mediante a promulgação de uma Lei punitiva.  
Fonte: JURY, 2016 

 

6.3.2 Futebol em preto e branco 

 

O preconceito racial no futebol brasileiro é um tema atual e por isto a referida crônica 

foi escolhida para análise. Em 2014, o goleiro Aranha, que na época atuava pelo Santos 

Esporte Clube, foi chamado de macaco por alguns membros da torcida gremista. Em 2015, 

Miullen Nathã, recebeu a mesma ofensa, quando jogava pelo Corinthians. E estes não foram 

os únicos jogadores de futebol insultados, há inúmeros relatos na imprensa, inclusive de 

discriminação sofrida por jogadores que atuam no exterior. 

Rachel de Queiroz (1955) publicou Futebol em preto e branco em sua coluna Última 

Página com o objetivo de alertar o leitor para o racismo no esporte. A cronista destaca abaixo 

do título, um trecho de uma matéria jornalística sobre a solução encontrada pelo time 

Madureira, que iria jogar na África do Sul: ―o grêmio de Conselheiro Galvão levará dois 

times, um formado de jogadores brancos e outro constituído exclusivamente por atletas de 

cor‖ (QUEIROZ, 1955, p. 130). 

Como a crônica é o embrião da reportagem, como define Marques de Melo (2003), ou 

seja, uma narrativa circunstanciada sobre os fatos observados pelo jornalista num determinado 

espaço de tempo, o texto de Rachel de Queiroz (1955) traz a notícia da viagem do time de 

futebol ao país africano e as possíveis medidas adotadas naquele país marcado pelo apharteid. 

Outra característica do gênero crônica é como nos diz Marques de Melo (2003), a 

palpitação e a agilidade de um jornalismo em mutação. ―Ela gira em torno da atualidade e 

capta com argúcia e sensibilidade o dinamismo da notícia‖ (MARQUES DE MELO, 2003, p. 

155). No primeiro parágrafo da crônica ‗Futebol em Preto e Branco‘, Rachel de Queiroz 

(1955, p. 130) informa não apenas a ―solução encontrada‖ pelo time de futebol, mas a 

responsabilização de tal atitude racista: ―porque tal medida – dividir os jogadores entre pretos 

e brancos e assim os levar em viagem, é um caso indiscutível de discriminação, coisa que é 

crime, segundo as Leis do Brasil‖. 



88 

 

 

Se na África do Sul, país que absurdamente o Madureira deseja tanto visitar 
a ponto de, para isso, até sacrificar os seus atletas, se na África do Sul é 

crime juntar gente de cor, com gente branca, aqui no Brasil sucede o 

contrário: o crime é separá-las. Senhor presidente do glorioso clube 
suburbano, do simpático Madureira, não aceite uma sugestão lamentável 

dessas. Não faça isto. Há um limite para se manifestar boa vontade 

internacional – além desse limite já não é boa vontade, é rebaixamento. Com 

que direito pretende a diretoria do seu clube submeter cidadãos brasileiros – 
os de times de jogadores de cor – ao vexame de um tratamento desigual e 

humilhante, num país onde vão como atletas convidados – quer dizer a uma 

terra onde não tem necessidade de ir, e portanto onde se deveriam ir como 
todas as honras? (QUEIROZ, 1955, p. 130). 

 

A cronista faz uma comparação com os Estados Unidos, um país violento com a 

população negra, mas que respeita os estrangeiros, pois segundo ela (1955, p. 130), ―os 

visitante tem uma situação a parte‖. Ela elogia os jogadores e denuncia que os mesmos 

passarão por situações vexatórias, e critica o governo da África do Sul o qual ela denomina de 

―vergonha do mundo civilizado‖ (p. 130), ―bestial sandice dos racistas sul africanos‖ (p. 130). 

Assim como na primeira crônica analisada, Rachel de Queiroz (1955, p. 130) encerra o 

texto com um apelo: ―Pois negros, mulatos, brancos, cafusos ou mamelucos, vocês são uma 

coisa só, são brasileiros, e nada mais. E como brasileiros têm que ser tratados sem 

desigualdade nem escolhas, aqui, na China no Pólo Norte ou na África do Sul‖. 

Rachel de Queiroz (1955) é o que Marques de Melo (2003) define como cronista que 

sabe atuar como consciência poética da atualidade, que mantém vivo o interesse do seu 

público e converte a crônica em algo desejado pelos leitores, atua como mediador literário 

entre os fatos que estão acontecendo e a psicologia cognitiva. ―É a crítica social que entra 

fundo no significado dos atos e sentimentos dos homens‖ (MARQUES DE MELO, 2003, p. 

156). 

O discurso da cronista nas duas primeiras crônicas analisadas, o que não é diferente na 

terceira crônica Aqui Del-Rei, aborda a temática do preconceito racial no Brasil na década de 

50, por meio de fatos e situações concretas e não apenas meras especulações. Ao procurar 

pela escalação da Seleção Brasileira de Futebol de 1958, ano em que o Brasil ganhou pela 

primeira vez a Copa do Mundo, observa-se que dos 22 jogadores convocados apenas quatro 

eram negros: Djalma Santos, Didi (Valdir Pereira), Moacir Claudio Pinto e o Edson Arantes 

do Nascimento, o rei Pelé.  

Neste sentido, a crônica de Rachel de Queiroz (1955) vai ao encontro de estudos sobre 

preconceito no futebol, como os de Mário Filho (2003), também jornalista e considerado o 
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fundador do primeiro jornal esportivo do país, o Mundo Esportivo, de 1931. Em 1936, ele 

comprou de Roberto Marinho o Jornal dos Sports. Considerado um dos maiores jornalistas 

esportivos do Brasil faleceu em 1966 e deixou seis livros com a temática, sendo eles Copa 

Rio Branco, 1932; Histórias do Flamengo, 1934; O negro no futebol brasileiro, 1947; 

Romance do Foot-ball, 1949; Copa do Mundo de 62, 1962 e Viagem em torno de Pelé, 1964.   

O negro no futebol brasileiro foi posteriormente reeditado e ganhou novos capítulos 

em 1964. Na obra, o autor narra a história dos jogadores negros e mestiços, o preconceito 

sofrido, mas ao mesmo tempo a trajetória que mostra o início da aceitação dos mesmos nos 

grandes times, e como eles passaram a ser escalados para disputar os campeonatos nacionais e 

internacionais. A maior contribuição dos estudos de Mário Filho (2003) é relatar os conflitos 

existentes no futebol e como o esporte serviu de instrumento de ascensão social para o negro e 

sua inserção na sociedade.  

Outros estudos merecem destaque com o objetivo de corroborar a importância do 

discurso crítico da cronista Rachel de Queiroz (1955) na revista O Cruzeiro, como os de 

Anatol Rosenfeld publicados em 1954, 1955 e 1956, no anuário Staden Jahrbuch, do Instituto 

Hans Staden, sobre as questões étnico-raciais no Brasil, que em 1993 deu origem ao livro 

Negro, macumba e futebol. O desporto e as estruturas sociais de Esteves (1967) também é 

outro livro que merece destaque, em que inicialmente havia um capíulo sobre o tema ―O 

negro e o desporto‖, mas que resultaram na obra Racismo e desporto (1978).  

A linguagem racista no futebol expõe que a discriminação racial no futebol não 

acabou. Conforme Silva (2007) as críticas dirigidas aos jogadores brancos atacam 

principalmente o jogador como atleta, enquanto aos jogadores negros e mestiços, em grande 

parte, carregam o estigma do racismo. Neste sentido, eles são atacados pessoa e não como 

atleta, por meio de críticas racistas. ―A linguagem utilizada nessas críticas é velada, mas traz 

elementos que apontam diferenças que podem sugerir um comportamento linguístico racista 

pela imprensa escrita‖ (SILVA, 2007, s/p).  

 

Quadro 5: Síntese de resultados da análise da crônica ―Futebol em Preto e Branco‖ 

Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Questões sociais  O time do Madureira é representado como reprodutor de um sistema de exclusão 

social, na medida em que ao invés de lutar contra o racismo, ela decide separar 
os jogadores entre negros e brancos, para ir jogar na África do Sul. 

 A situação de preconceito racial dentro do futebol é combatida pela cronista. 

―Com que direito pretende a diretoria do seu clube submeter cidadãos brasileiros 

ao vexame de um tratamento desigual e humilhante, num país aonde vão como 
atletas convidados‖. 
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A democracia racial é apresentada diretamente na crônica: ―Pois – negros, 

mulatos, brancos, cafuzos, mamelucos, vocês só são uma coisa, são brasileiros, e 

nada mais‖. 

Em todo o texto é possível observar as conexões entre um fato real – uma 
partida de futebol de um time brasileiro – com o preconceito racial do próprio 

brasileiro, o que na avaliação da cronista não é diferente do que acontece na 

África do Sul. 

Rachel de Queiroz é direta em sua crítica: ―bestial sandice dos racistas sul-
africanos em puro caso de discriminação‖. 

Interdiscursivida

de 

A crônica é definida como contestadora, a marcas de perguntas da cronista em 

todo o texto: ―Em nome de que direito, por amor de que, por bem de que, 
obrigá-los a isso?‖. 

O discurso da cronista busca despertar a atenção dos leitores da revista para o 

preconceito existente no dia-a-dia do Brasileiro, até mesmo no esporte, e que 

precisa ser combatido. 

Intertextualidade O tema racismo no futebol é atual e tem sido de forma recorrente manchetes em 

revistas e jornais, a Carta Capital (2014) trouxe como título a matéria ‗Futebol, 

racismo e o mito da democracia racial no Brasil‘. Tonini (2011) publicou ‗Além 

dos gramados: história oral de vida dos negros no futebol brasileiro (1970-
2010), além dos autores já citados ao longo da análise Mário Filho, Anatol 

Rosenfeld, Esteves e outros. O objetivo de apresentar tais autores é enfatizar a 

importância da crônica escrita por Rachel de Queiroz no cenário de preconceito 
no esporte.  

Palavras-chave A crônica inicia com ironia: ‗O CARTOLA‘, em caixa alta (letra maiúscula) que 

no futebol se refere a diretoria, aqueles que não entram em campo, foi quem na 

opinião da cronista ‗inventou o ovo de colombo‘, que foi dividir os jogadores 
negros dos brancos. Duas gírias críticas que foram inseridas logo na abertura do 

texto com o objetivo de ridicularizar a decisão do time do Madureira e denunciar 

o racismo.  

A palavra ‗rebaixamento‘ é utilizada para demonstrar que aceitar o preconceito 

na África do Sul e dividir jogadores é uma diminuição. O termo é usado 

ironicamente, pois se refere a um termo no futebol quando o time cai para a 

segunda ou terceira Divisão. As imposições africanas são também denominadas 
pela cronista de ‗vexatórias‘, e questiona se na Alemanha nazista, os jogadores 

‗não arianos‘ deveriam ser hospedados em campos de concentração.  
Fonte: JURY, 2016 

 

 

6.3.3 Aqui D‘el Rei 

 

A terceira crônica analisada – Aqui D’el Rei – é uma confirmação da verve jornalística 

de Rachel de Queiroz, que ao narrar a história de um pai que tenta matricular a filha, que é 

negra, em duas escolas de São Paulo, faz uma espécie de reportagem de denúncia com citação 

de fontes, apresentação de documentos e transcrição de relatos.  

Como nos diz Sá (2005), a leitura da crônica revela vários registros do discurso, leva o 

leitor a interpretar cada passagem até atingir uma interpretação global, que o conduza, por 

fim, a uma determinada visão do mundo. ―A crônica – apesar de toda a sua simplicidade – só 
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pode ser valorizada quando a lemos criticamente, descobrindo a sua significação‖ (SÁ, 2005, 

p. 79). E esta significação é posta na crônica Aqui D‘el Rei.  

A cronista contextualiza que o fato ocorreu no município de Presidente Epitácio, em 

São Paulo, em uma localidade a beira-rio chamada Porto Tibiriçá. Conforme nos mostra 

Reuter (2014) a narração dos lugares define a fixação realista da história, funciona para a 

construção do efeito real, determina a orientação temática e genérica das narrativas, descreve 

o personagem por metonímia, ou seja, o lugar onde ele mora define quem ele é, descreve a 

pessoa por metáfora. 

Em seguida, Rachel de Queiroz (1955, p. 98) caracteriza o pai de família, brasileiro, 

funcionário público, ―desses a quem chamamos de barnabés, pois tem muito mais deveres do 

que privilégios, muito menos ordenado do que trabalho‖. Domingos Maurício de Jesus é 

almoxarife do Serviço de Navegação da Bacia do Rio Prata. 

Ao descrever sua profissão, a cronista ressalta que só Deus e ele sabem o que lhe 

custou a sua ascensão as suas funções públicas. Casado e pai de cinco filhos, narra Rachel de 

Queiroz (1955, p. 98), que ao valorizar a educação e por ser ―um homem cheio de sonhos, 

acredita em estudo, em progresso, em dignidade e bondade humana, acredita também no 

Brasil‖ e por querer o melhor pela filha Dorley (que concluíra o curso primário), ele foi 

matriculá-la num Ginásio em Presidente Epitácio. Daí em diante, começa a narração da 

cronista-romancista Rachel de Queiroz (1955). 

 

Não havia vagas. Pensou então num internato (o sacrifício do pagamento era 

com ele) e procurou a Escola Normal e Ginásio Santa Maria, na vizinha 

cidade de Assis. Fez a inscrição da filha, pagou as taxas de matricula e 
outras, entregou documentos, cumpriu as formalidades todas. E só faltava 

apresentar a menina para o início das aulas, quando as mãos do nosso 

patrício, o heroico e bom pai, o exemplar funcionário, chega um insulto sob 
a forma de carta em bonita letra, carta que, antes de comentar, é melhor 

transcrever, para que a conheçam todos, na sua crueza e na sua desumana 

maldade: ―Sr Domingos. Venho avisá-lo, ainda com antecedência, que 

apesar da nossa boa vontade não podemos receber a menina. Acontece que 
não somos proprietários do colégio, temos apenas a direção e o provedor 

acha proveniente não recebermos alunas de cor, pelos motivos que já lhe 

expusemos. Visto isto faremos a restituição da quantia enviada para a 
reserva do lugar e número. Peço-lhe o grande favor de não insistir 

novamente porque é coisa independente da nossa vontade. Com 

consideração subscreve-se. Irmã Cavalcanti, I.C‖. (QUEIROZ, 1955, p. 98). 

 

Após apresentar a correspondência na íntegra, Rachel de Queiroz mais uma vez 

caracteriza o pai da criança: ―Domingos é homem sofrido e, na sua longa luta pela vida, se 
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habituou aos embates que a sua cor lhe acarreta, neste país onde se afirma que não existe 

preconceito de cor‖ (QUEIROZ, 1955, p. 98).  

Reuter (2014) pondera que a caracterização do personagem é um dos elementos-chave 

da projeção e da identificação dos leitores. O que se depreende desta estratégia discursiva da 

cronista? Que Domingos é um homem negro, que ao longo da sua vida sofre preconceito e 

segregação, que lhe tiram oportunidades e lhe impõem condições de inferioridade social. 

Mas a discriminação racial não se esgota neste fato narrado pela cronista. O pai busca 

outro colégio de São Paulo, e como escreve Rachel de Queiroz (1955, p. 98): ―lá vem a 

segunda bofetada‖. A cronista (1955, p. 98) transcreve a resposta da direção da escola: ―Sr. 

Maurício. Conforme disse a sua Senhora, não recuso a aluna, mas não me responsabilizo pela 

atitude das colegas em relação ao preconceito de cor‖. 

Diante das duas correspondências, Rachel de Queiroz (1955, p. 98) se torna a porta-

voz da criança discriminada e responde: ―Irmã Cavalcanti, que diria seu pai, São Vicente de 

Paulo, aquele capelão de galés, aquele escravo dos humildes, se lesse sua correspondência?‖ e 

desafia: ―acha que ele aprovaria só se abrirem portas do seu colégio as meninas brancas, quer 

dizer ricas, quer dizer privilegiadas, porque nunca se deve esquecer que a questão de cor é 

basicamente, uma questão de classe?‖. (QUEIROZ, 1955, p.98).  

Rachel de Queiroz (1955, p. 98) cobra providências das autoridades: ―a Lei diz a 

Constituição é igual para todos. O crime é de ação pública‖. Ela cita o Ministério Público do 

Estado de São Paulo e cobra a imparcialidade da Justiça para que a injustiça e o mal contra a 

criança seja reparado. 

Para Reuter (2014) jamais algo é dito ou contado de maneira neutra, pois toda palavra 

e todo enunciado correspondem a uma dupla escolha fundadora, escolha do que é dito e da 

maneira de dizer. ―Toda palavra, todo enunciado e toda narrativa portam valores e intenções 

que os opõem potencialmente a outras palavras, outros enunciados e outras narrativas. 

Portanto, o contar é sempre acompanhado de saberes, valores e efeitos‖ (REUTER, 2014, p. 

128). 

Em toda narrativa está contida um ato de comunicação, um discurso ou uma 

enunciação, que comportam direta ou indiretamente, explicita ou implicitamente, alvos, 

intenções, efeitos almejados (REUTER, 2014, p. 131), e que toda narrativa constrói um 

universo: ―Todo discurso, todo texto e toda narrativa remetem ao mundo‖ (p. 154). 

As três crônicas de Rachel de Queiroz sobre preconceito racial remete a análise a Hall 

(1995), que pontua que raça é um significante, o comportamento e a diferença racializados 

devem ser entendidos como fato discursivo e não necessariamente genético ou biológico. 
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Neste sentido, para o autor, raça funciona como uma linguagem, e os significantes se referem 

a sistemas e conceitos da classificação de uma cultura, a suas práticas de produção de sentido. 

―E essas coisas ganham sentido não por causa do que contêm em suas essências, mas por 

causa das relações mutáveis de diferença que estabelecem com outros conceitos e ideias num 

campo de significação‖ (HALL, 1995, s/p). 

Esse sentido, conforme Hall (1995) por ser relacional e não essencial, nunca pode ser 

fixado definitivamente, mas está sujeito a um processo constante de redefinição e apropriação. 

Está sujeito a um processo de perda de velhos sentidos, apropriação, acúmulo e contração de 

novos sentidos; a um processo infindável de constante ressignificação, no propósito de 

sinalizar coisas diferentes em diferentes culturas, formações históricas e momentos. 

 

Acho que esses sistemas são discursivos porque o jogo entre a representação 

da diferença racial, a escrita do poder e a produção do conhecimento é 
crucial para a maneira em que foram gerados e funcionam. E uso a palavra 

―discursivo‖ aqui para marcar teoricamente a transição de uma compreensão 

mais formal da diferença para uma compreensão de como as ideias e 

conhecimentos da diferença organizam as práticas humanas entre os 
indivíduos. (HALL, 1995, s/p). 

 

Fanon (2008, p. 103) contribui com a pesquisa ao citar as próprias experiências de 

discriminação racial: ―Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas, minha 

alma cheia do desejo de estar na origem do mundo, e eis que me descubro objeto em meio a 

outros objetos‖. O autor se diz enclausurado nesta objetividade esmagadora, onde critica que 

no novo mundo, ficou chocado com gestos, atitudes, olhares, que o fixaram como se fixa uma 

solução com um estabilizador. 

Para Fanon (2008), no mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na 

elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma atividade 

de negação. É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma atmosfera 

densa de incertezas (FANON, 2008, p. 104). 

O preconceito deixou o autor desorientado e incapaz de estar no espaço aberto com o 

outro, com o branco que impiedosamente o aprisionava, e se distanciou para longe se 

constituindo como objeto. Fanon (2008) compara o preconceito a uma extirpação, uma 

hemorragia que coagulava sangue negro sobre todo o corpo. ―No entanto, eu não queria esta 

reconsideração, esta esquematização. Queria simplesmente ser um homem entre outros 

homens. Gostaria de ter chegado puro e jovem em um mundo nosso, ajudando a edificá-lo 

conjuntamente‖ (FANON, 2008, p. 106). 
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Os pretos são selvagens, estúpidos, analfabetos. Mas eu sabia que, no meu 
caso, essas afirmações eram falsas. Havia um mito do negro que era preciso, 

antes de mais nada, demolir. Não estávamos mais no tempo em que as 

pessoas se impressionavam diante de um padre preto. Tínhamos médicos, 
professores, estadistas... Sim, mas em todos esses casos algo de insólito 

persista. ―Nós temos um professor de história senegalês. Ele é muito 

inteligente... Nosso médico é um negro. Ele é muito cordial‖. (FANON, 

2008, p. 109). 

 

Quadro 6: Síntese de resultados da análise da crônica ―Aqui Del Rei‖ 

Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Questões sociais  O problema social identificado é o preconceito racial nas escolas, que não 

aceitam crianças negras. É a marginalização sofrida pela criança que fica 
desprovida de oportunidade de ascensão social por meio da educação em 

decorrência da sua cor de pele.  

O pai da criança é identificado como ―pai de família, brasileiro, funcionário 
público‖, casado e pai de cinco filhos, homem que valoriza a educação, ―se 

Domingos fosse outro teria posto a pequena em casa, a ajudar a mãe, 

enquanto esperasse um marido‖. Identificado ainda como ―cheio de sonhos, 

acredita em estudos, em progressos, em dignidade e bondade humana‖. 
―Queria fazer algo melhor pela filha, dar-lhe ensino superior‖. 

As diretoras das escolas são identificadas como cruéis, desumanas e 

criminosas. O Ministério Público do Estado de Goiás é identificado como o 
órgão que irá tomar as medidas punitivas contra as instituições que 

recusaram a criança por ser negra. 

Interdiscursividade Para demonstrar a conexão existente entre a sua denúncia e o real 

preconceito sofrido pela criança, Rachel de Queiroz publica a carta 
assinada pela Escola Normal e Ginásio Santa Maria na íntegra, assim como 

a outra assinada pela Irmã Cavalcanti. Desta forma não apenas uma 

suposição e sim uma confirmação do crime de racismo por meio da revista 
O Cruzeiro. 

O crime de racismo é caracterizado nas cartas enviadas pela instituição ao 

pai da criança: ―apesar da nossa boa vontade não podemos receber a 

menina‖, ―a direção acha conveniente não receber alunas de cor‖, ―peço o 
grande favor de não insistir‖. 

 O discurso da cronista a identifica como parte do problema e como 

brasileira se sente envergonhada, e busca um diálogo com o leitor ao 

questionar como ele se sente diante da problemática. 

Intertextualidade A crônica de Rachel de Queiroz nos remete a uma campanha da Unicef 

(2010) que traz o preconceito na infância como tema, mostra os efeitos 

danosos do racismo e afirma ser a prática uma violação dos direitos 
humanos e um crime inafiançável previsto em Lei. Segundo o estudo, 

54,5% das crianças brasileiras são negras e indígenas, a pobreza atinge 

56% das crianças negras, uma criança negra tem 70% de chance de ser 

mais pobre do que uma criança branca. Quanto a educação, das 530 mil 
crianças de sete a 14 anos fora da escola, 330 mil são negras. Tais 

informações confirmam o quanto a temática da crônica é atual e o Brasil 

precisa avançar em políticas públicas para proporcionar direito à educação 
as crianças negras.    
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Palavras-chave Utilização do termo ‗barnabé‘ para definir o pai da criança, que como 

explica a cronista logo no primeiro parágrafo ‗tem mais deveres do que 

direitos, menos ordenado do que trabalho‘. A ascensão social do mesmo é 

definido como ‗sacrifício‘. A palavra ‗sonhos‘ com seu significado 
conotativo também é utilizada para definir Domingos. Ao se referir a 

criança, a cronista utiliza o diminutivo ‗filhinha‘, com a intenção de 

externar carinho, mostrar que é um criança pequena, coloca-la como 
indefesa.   

Como nas crônicas anteriores ela utiliza os termos ‗combate‘ e ‗embate‘, 

demonstrando o cotidiano de quem é negro, sempre em busca de direitos e 

lutando contra o preconceito e a discriminação.  

Os termos utilizados para definir as responsáveis pelas escolhas que 

negaram a matrícula da criança: crime, crueldade, vergonha, apelos 

patéticos, escândalo.  
Fonte: JURY, 2016 

 

 

6.4 Infância abandonada 

 

Como dito anteriormente neste estudo, ao longo da trajetória de Rachel de Queiroz 

enquanto cronista e também romancista há muitas abordagens sobre a infância abandonada, 

uma temática que ela escreve desde o seu romance de estreia O Quinze, em que caracteriza a 

situação de miséria, fome e morte vivida pelos retirantes com ênfase às personagens crianças.  

Em suas coletâneas de crônicas publicadas em diferentes livros são muitos os textos 

que têm como temática as situações de abandono e descaso, tanto da família quanto do 

governo, e as graves consequências disto tanto para a infância, quanto para a sociedade. Para 

citar apenas algumas, Mationã, publicado em 1955, que retrata a situação vivida por um índio 

de 8 anos, que enfermo foi trazido de sua tribo por um avião da FAB para atendimento 

médico; Mimiro de 1946, que destaca a infância marginalizada; Os filhos que nunca tive, de 

1953, sobre a situação das crianças em situação de rua, os desarranjos familiares, a ausências 

de políticas públicas. 

Na década de 50, período que definimos para a nossa pesquisa, estão publicadas na 

coluna Última Página da Revista O Cruzeiro, Meninos no Cinema, em que Rachel de Queiroz 

(1952) faz uma crítica a negligência dos pais e autoridades que não fiscalizam a entrada de 

crianças e adolescentes nas sessões, e os mesmos acabam assistindo filmes inapropriados. 

A crônica A morte de João Romildo, também de 1952, que tem como temática o 

aumento do suicídio entre os adolescentes; Filhos perdidos, de 1953, trata da quantidade de 

crianças e adolescentes envolvidos com o crime e drogas. A crônica Menino pequeno, 

publicada em 1956, aborda a ausência de direito das crianças, a situação das crianças 
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estrangeiras, o abandono da infância no país. Em 1957, a cronista publica Ladrões de 

crianças, sobre os sequestros que aconteciam na época. Observamos ainda, que a temática da 

criança está inserida de forma secundária, junto a outras que são tratadas como tema central 

das crônicas. 

Para a análise definimos três crônicas: Menino doente, que foi publicada em 1950, 

Vida de Criança, de 1951, e Bichos e homens, de 1957, e nos apropriamos dos estudos de 

Fairclough (2001). Segundo o autor, a Análise Crítica do Discurso consiste no estudo das 

práticas discursivas, que focaliza a intertextualidade e a interdiscursividade, a análise dos 

textos, que se caracteriza como a microanálise da prática discursiva, e a investigação da 

prática social. Estas três dimensões vão inevitavelmente estar superpostas na prática. 

 

6.4.1 Menino doente  

 

Em Menino Doente publicada em junho de 1950, Rachel de Queiroz (1950) expõe sua 

preocupação quanto ao aumento de casos de poliomielite no país, principalmente no Nordeste 

e critica a suposta ausência de ação governamental. A cronista traz logo no primeiro 

parágrafo, a desinformação das famílias que acreditam ser a febre e a tosse um ―sarampo, ou 

angina, ou catapora, doença à-toa de criança‖ (QUEIROZ, 1950, p. 130).  

 
No dia seguinte vêm as dores; ou não vêm as dores. Sucedem de ambas as 

maneiras. Mas da noite para o dia, o garoto que dormiu apenas adoentado 

aparece com um membro morto; morto; morto, como se fosse de pano, 

pendendo-lhe ao lado do corpo, como se do corpo não fosse mais. Falei num 
membro; às vezes são dois: os dois braços, as duas perninhas. Ou se o ataque 

for demasiado forte, não só os membros sofrerão o assalto, mas o corpo 

todo, e em poucas horas o menino está morto. (QUEIROZ, 1950, p. 130). 

 

A doença, no discurso da cronista, surpreende a todos: ―É tão súbito e espantoso que 

as mães ignorantes juram que foi coisa ruim, feitiço. E parece realmente. E de certo modo o 

é‖ (QUEIROZ, 1950, p. 130), pois para Rachel de Queiroz (1950, p. 130) não existe feitiço e 

nem coisa que lhe ultrapasse o malefício da paralisia infantil, a poliomielite, ―a pior de todas 

as doenças da infância. Quando não mata aleija; são raríssimos os casos em que passa sem 

deixar traços‖. 

Ao proceder com a análise, observamos a caracterização do gênero crônica no discurso 

de Rachel de Queiroz (1950) aos moldes do que nos diz Candido (1992, p. 13): ―por meio dos 

assuntos, da composição aparentemente solta, do ar de coisa sem necessidade que costuma 

assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo dia‖. 
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Nos primeiros parágrafos, esta característica do gênero é visível na linguagem da 

cronista: ―remédio não há, enquanto o germe opera é pedir a Deus que ajude‖ (QUEIROZ, 

1950, p. 130). Para Candido (1992), a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou 

restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas, ela pega o miúdo e mostra nele uma 

grandeza. ―Ela é amiga da verdade e da poesia nas suas formas mais diretas e também nas 

suas formas mais fantásticas‖ (CANDIDO, 1992, p. 14). 

No texto, Rachel de Queiroz (1950, p. 130) observa, analisa, critica, denuncia: 

―dantes, no interior do Brasil, pode-se dizer que não conhecia esta moléstia. Contava-se um 

caso entre gerações‖, e que ―agora, no entanto, parece que pelo menos no Nordeste, a doença 

anda solta. Duas vezes, numa só família, fomos feridos‖ (1950, p. 130), ―e os pobrezinhos que 

nem de médico dispõem para diagnóstico e acham que aquilo foi um ar do vento que deu na 

criança?‖ (QUEIROZ, 1950, p. 130). 

 
Já nos bastavam as doenças que tínhamos dantes, matando os nossos filhos 
pequeninos: as doenças de nutrição, as moléstias congênitas, o crupe, a 

tuberculose infantil, tantas, tantas. Pedimos as autoridades que investiguem e 

combatam a frequência assustadora dos casos de paralisia infantil nas 

cidades do Nordeste. Nós já somos subnutridos, doentios, amarelos, 
analfabetos. Isso não basta? Não nos deixem ficar também aleijados. 

Protejam pelo menos o uso dos nossos braços e das nossas pernas. Afinal o 

governo precisa do serviço das nossas mãos e dos nossos pés quase tanto 
quanto nós próprios precisamos. (QUEIROZ, 1950, p. 130). 

 

Fairclough (2001) indica que no momento da análise, é necessário questionar o que 

está representado no discurso? O discurso representado está claramente demarcado? Como 

está contextualizado? Quais são as pressuposições do texto? São sinceras ou manipulativas? 

São polêmicas? Há instâncias de metadiscurso ou ironia? 

Muito mais do que despertar a atenção do leitor para a doença poliomielite, Rachel de 

Queiroz (1950) se utiliza mais uma vez da sua coluna para ser a voz do povo nordestino, das 

minorias, das famílias pobres, daqueles que não têm informações. Ela faz da crônica a sua 

trincheira e critica o possível descaso com que os governantes tratam o Nordeste: ―Nós já 

somos subnutridos, doentios, amarelos, analfabetos. Isso não basta? Não nos deixem ficar 

também aleijados‖ (1950, p. 130). Esta é a representação do nordestino no discurso de Rachel 

de Queiroz, o povo sofrido e abandonado pelo governo. 

O discurso de Rachel de Queiroz (1950, p. 130) é polêmico e provocador: ―se ainda 

não descobriram terapêutica específica para a fase aguda da moléstia, deve haver pelo menos 

alguma profilaxia, algumas medidas preventiva‖. O discurso é demarcado como crítica a 
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ausência de atuação governamental, em que a própria cronista aponta as medidas que 

precisam ser tomadas: ―educação do povo contra o contágio, isolamento nos casos na fase 

infecciosa, descoberta dos possíveis focos de propagação‖ (1950, p. 130). 

Quais as palavras chaves que podemos destacar da crônica de Rachel de Queiroz que 

se relacionam com a conjuntura em que a crônica foi publicada e qual o significado que estas 

palavras têm para a nossa análise? É um foco de luta? Uma contra hegemonia? A prática 

social e discursiva da cronista, que efeitos trazem em termos de transformação? 

A cronista se utiliza de expressões fortes com o objetivo de impactar o leitor, ao se 

referir a doença: ―se o ataque for demasiado forte, não só os membros sofrerão o assalto, mas 

o corpo todo, e em poucas horas o menino está morto‖, ―e aos poucos no belo e rijo menino 

de ontem, vamos nos habituando a ver os passos tolhidos pelo aparelho da perna ou a 

mãozinha imobilizada pela luva de ferro e couro‖, ―diz-se que essa desgraça foi mais uma das 

consequências da última guerra: as tropas americanas, sediadas no Nordeste, trouxeram a 

poliomielite da sua terra, onde lá é endêmica‖ (QUEIROZ, 1950, p. 130). 

Existe uma prática social e discursiva da crônica Menino doente? Sim. Conforme o 

Ministério da Saúde (2010), a situação epidemiológica das doenças transmissíveis no Brasil é 

um desafio aos programas de prevenção, com a introdução de novas doenças ou de agentes 

que sofrem modificações genéticas e se disseminam rapidamente através das populações de 

países e continentes. Em 1930, as doenças transmissíveis no país eram responsáveis por 

45,7% das mortes. A varíola foi erradicada no país apenas em 1973 e a Poliomielite em 1989 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p. 17). 

Quando Rachel de Queiroz (1950) em seu discurso expõe a falta de informação da 

família e o espanto diante das consequências da doença, isto se deve, conforme o Ministério 

da Saúde, por ser 95% dos casos assintomáticos e em 5% caracterizados por sintomas 

inespecíficos como febre, cefaleia, tosse e coriza. O déficit motor instala-se subitamente e a 

evolução da manifestação não ultrapassa três dias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p. 328), 

sendo as complicações, sequelas paralíticas, parada respiratória devido à paralisia muscular. 

Não há tratamento específico, mas todos os casos, segundo o Ministério da Saúde (2010) com 

manifestações clínicas devem ser internados para tratamento de suporte. 

 

Esta doença foi de alta incidência no Brasil e em outros países das Américas, 
deixando centenas de indivíduos com sequelas paralíticas. Em 1989, 

registrou-se o último caso no país, após um período de realização de grandes 

campanhas vacinais e intensificação das ações de vigilância 
epidemiológicas. Em 1994, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

certificou a erradicação da transmissão autóctone do poliovírus selvagem, 
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que foi considerado erradicado no Brasil e nas Américas. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010, p. 330). 

 

E como o leitor da Revista O Cruzeiro recebeu esta crônica de Rachel de Queiroz? 

Buscamos a resposta nos estudos de recepção de Martin-Barbero (1995, p. 57-58), que nos diz 

que recepção é um modo de interagir não só com as mensagens, mas com a sociedade, com 

outros atores sociais, é na circulação de discursos que se constrói o sentido. 

Como este receptor depreendeu a crítica por meio do gênero crônica? Martín-Barbero 

(1995, p. 64) nos mostra que o gênero não é só uma estratégia de produção, de escritura, é 

tanto ou mais uma estratégia de leitura e que não podemos entender o sentido dos gêneros 

senão em termos de sua relação com as transformações culturais na história e com os 

movimentos sociais. 

O gênero é um lugar-chave da relação entre as matrizes culturais e formatos industriais 

e comerciais. ―O gênero é lugar de osmose, fusão e de continuidades históricas, mas também 

de grandes rupturas, de grandes descontinuidades entre essas matrizes culturais, narrativas, 

gestuais, estenográficas, dramáticas, poéticas em geral‖ (MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 66). 

Em síntese, a análise da crônica Menino doente evidencia a postura crítica de Rachel 

de Queiroz (1950, p. 130) em quatro aspectos principais, sendo o primeiro, o espanto da 

doença assintomática (ou parecida com uma gripe à toa), que causa paralisia e em alguns 

casos a morte de crianças – ―a pior de todas as doenças da infância‖, e que a crendice popular 

confunde com feitiçaria. 

O segundo aspecto se refere à questão social e econômica do Brasil na década de 50, 

aliada a falta de atendimento de saúde no interior do país. A cronista (1950, p. 130) se refere 

aos ―pobrezinhos‖, ―que mal dispõe do dinheiro para um vidro de óleo rícino na bodega 

próxima, como pagarão as viagens até onde trabalham os especialistas‖. O terceiro, em que a 

cronista se refere aos governantes, que deveriam tomar alguma medida para conter o contágio 

da doença, ―isolamento dos casos na fase infecciosa, descoberta dos possíveis focos de 

propagação‖ (QUEIROZ, 1950, p. 130). 

E por fim, observamos a crítica da cronista quanto ao descaso com o Nordeste, o que 

podemos depreender a utilização do discurso como foco de luta, de superação de situações de 

marginalização social, de abandono da infância, da ausência de preocupação governamental 

com a força de trabalho futura: ―afinal o governo precisa do serviço de nossas mãos e dos 

nossos pés‖ (QUEIROZ, 1950, p. 130), e até mesmo diante destas constatações, o governo da 

época se mostrava omisso. 
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Quadro 7: Síntese de resultados da análise da crônica ―Menino doente‖ 
Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Questões Sociais  O problema social identificado é a doença poliomielite, que é bem 

caracterizada pela cronista por meio da enumeração de seus sintomas: ―O 
garoto tem febre, começa a tossir, o nariz escorrendo‖, os sintomas são 

parecidos com a gripe, sarampo, angina ou catapora. ―Mas não é. No dia 

seguinte vêm as dores, ou não vem as dores‖. E a ausência de ações de saúde 

para conter a doença. 

Para expor a gravidade da doença, a cronista se utiliza da linguagem popular: 

―o garoto que dormiu apenas adoentado, aparece com um membro morto, 

morto, morto, como se fosse de pano‖. ―Falei num membro, as vezes são 
dois‖. ―se o ataque for demasiado forte, não só os membros sofrerão o assalto, 

mas o corpo todo, e em poucas horas o menino está morto‖. Rachel de Queiroz 

a define como a pior das doenças da infância. 

A doença é caracterizada como nova e que tem causado espanto: ―dantes, no 
interior do Brasil, pode-se dizer que não se conhecia esta moléstia. Contava-se 

um caso entre gerações‖. 

A crítica da cronista é direcionada ao Estado: ―porém os pobrezinhos que nem 
médico dispõe para o diagnóstico e achou que aquilo foi um ar de vento que 

deu na criança?‖. A cobrança é explicita: ―Alguma coisa, alguma coisa. Se 

ainda não descobriram terapêutica  específica para a fase aguda da moléstia 

deve haver pelo menos alguma profilaxia, alguma medida preventiva, 
educação do povo contra o contágio‖. 

O objetivo da crônica é despertar a atenção das autoridades para o problema: 

―pedimos as autoridades que investiguem e combatam a frequência 

assustadora dos casos de paralisia infantil no nordeste brasileiro‖. 

Interdiscursividade O discurso da cronista a caracteriza como ‗parte do problema‘, ela utiliza o 

pronome ―nós‖ em diferentes partes do texto. Discurso de resistência, de 

crítica ao poder constituído do governo o qual é identificado como omisso e 
que exclui o Nordeste dos benefícios sociais. A voz da cronista é evidente do 

texto, em sua tentativa de denunciar um problema de saúde, que vem 

acometendo as crianças. E nada tem sido feito para impedir a proliferação da 

poliomielite 

Intertextualidade Esta crônica apresenta os sintomas da doença, fala sobre a falta de informação 

dos pais, denuncia a ausência de médicos para atenderem as crianças e de 

campanhas educativas, além de medidas preventivas e que impeçam a 
proliferação da doença. O texto identifica o aumento dos casos de paralisia 

infantil no Nordeste. Cobra atuação governamental e denuncia o descaso com 

a região: ―nós já somos subnutridos, doentios, analfabetos. Isso não basta? Não 

nos deixem ficar também aleijados‖. 

Mais uma vez, de Rachel de Queiroz reúne, nesta crônica, as principais 

características do gênero, texto curto, linguagem jornalística e literária, é um 

espaço para a reflexão e crítica social, e a liberdade de estilo, que também é 
marca da cronista. 

Palavras-chave  A criança é representada na condição de ―pobrezinha‖ como vítima de um 

governo que não lhe garante assistência a saúde. A família como miserável: 

―que mal dispõe de dinheiro para um vidro de óleo de rícino na bodega 
próxima, como pagarão as viagens até as cidades onde trabalham os 

especialistas‖. 
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Há palavras fortes e carregadas de significado como ‗a criança que dormiu 

apenas adoentada aparece com um membro morto‘: ―morto, morto, como se 

fosse pano‖. A palavra ‗assalto‘ é utilizada para denominar a proliferação da 

doença por todo corpo. A doença é designada também como súbita e 
espantosa.  

A defesa da cronista é de todas as crianças, mas com ênfase nas nordestinas, 

que segundo ela já são subnutridas, doentias, amarelas e analfabetas. ―Isso não 
basta? Não nos deixem ficar também aleijadas‖.  

Fonte: JURY, 2016 

 

 

6.4.2 Vida de criança 

 

Wodak (2004) oferece subsídios fundamentais para a análise da segunda crônica 

analisadas neste estudo, Vida de Criança de 1951. Conforme a autora, as pesquisas voltadas 

para o discurso, sejam eles institucionais, políticos, de gênero social, mídia e outros, 

materializam relações explícitas de luta e conflito. 

Desta forma, Wodak (2004) afirma que a Análise Crítica do Discurso pode ser 

definida como campo interessado, assim como a Linguística Crítica, em analisar as relações 

estruturais, transparentes ou veladas de discriminação, poder e controle que são manifestas na 

linguagem. ―A ACD busca investigar criticamente como a desigualdade social é expressa, 

sinalizada, constituída, legitimada‖ (WODAK, 2004, p. 225). 

Na crônica Vida de Criança, Rachel de Queiroz (1951) faz uma denúncia direta à 

ausência de estatísticas oficiais para comprovar o descaso com as crianças no Brasil e também 

a ausência de políticas públicas de proteção à infância. ―Quantas crianças abandonadas andam 

aí pela cidade, encaminhadas para o vício e para o crime, por que não encontram o governo 

nem particular que lhes dê casa, comida e amparo?‖ (QUEIROZ, 1951, p. 138). 

O texto inicia com um questionamento: ―quanto vale uma vida de criança no Rio de 

Janeiro? Ou, quanto vale uma vida de criança no Brasil, pois que temos de pensar em termos 

de Brasil e não apenas em termos da Capital?‖ (QUEIROZ, 1951, p. 138), seguido de outras 

perguntas que buscam despertar a atenção do leitor para o problema social apresentado e 

criticar as autoridades competentes. 

No texto da cronista é perceptível a definição de Martinez Albertos (1974, p. 125) 

sobre o gênero: ―a crônica é comentário e é informação; é a referência de um acontecimento 

em relação a muitas ideias; é a informação comentada e é o comentário como informação; é a 

história psicológica e a psicologia da história‖. Ele ressalta ainda o vínculo de familiaridade 
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entre o cronista e os leitores. ―Esta familiaridade e confiança permite escrever em um tom 

direto, plano e ligeiro‖ (ALBERTOS, 1974, p. 125). 

Para Martinez Albertos (1974) o cronista é muito mais que um repórter ocasional que 

escreve um acontecimento e narra uma ação, é como confidente do leitor, e se não fosse 

assim, o leitor não se sentiria motivado a ler a crônica. Tais observações são vistas em ‗Vida 

de Criança‘, na qual Rachel de Queiroz (1951, p.138) dialoga com o leitor, questiona sobre o 

valor da vida de uma criança e responde a ela mesma: ―vida humana, a gente não realiza 

direito, mas vida humana tem valor‖. 

Rachel de Queiroz (1951, p. 138) descreve como a criança é vista pela sociedade: 

―qualquer coisa incômoda e frágil, perigosa e cheia de mistério, que enche casas, que exige 

comida, que quer escola, que adoece e sofre, e tem reinvindicações e sonhos, que é capaz de 

brigar e pecar e mentir e amar e fazer mal ao próximo‖. 

 

Por isso, pouca gente hoje em dia deseja filhos; cada filho é um problema 
acrescentado aos outros problemas da vida já de si tão difícil. E mesmo 

aqueles mais heroicos, aqueles que desejam crianças e as aceitam – esses só 

amam e só aceitam os próprios filhos, alimentam uma ríspida indiferença, 
quando não hostilidade, para com os filhos dos outros. Só vêem em redor de 

si concorrentes às oportunidades dos seus filhos, candidatos aos seu pedaço 

de pão ou de fama, ao seu confortável lugar ao sol. Mas nem falemos dos 
filhos por nascer, daqueles que ninguém deseja e que por todos os meios 

afasta. Falemos dos já nascidos, daqueles que vieram ao mundo apesar de 

tudo, e sobrevivem só Deus sabe como, graças a um segredo de resistência 

muito acima da nossa compreensão. Esses é que pergunto quanto podem 
valer. Esses que não tem nem pai e nem mãe que os cuidem, que não tem 

casa, nem escola, que vagabundeiam pela rua pedindo esmola ou roubando 

junto com o lixo e os cães vadios da grande cidade – atirados por aí como 
trapos, como se não representassem nada, não significassem nada, não 

fossem um capital vivo de carne e sangue, uma promessa concreta de riqueza 

e trabalho. (QUEIROZ, 1951, p. 138). 

 

O discurso da cronista representa a infância na década de 50 no país. Conforme 

ABRIC (2001), as representações sociais desempenham um papel fundamental nas práticas e 

dinâmicas das relações sociais e possui quatro funções essenciais, sendo elas: entender e 

explicar a realidade, definir a identidade e proporcionar observações específicas dos grupos, 

conduzir os comportamentos e as práticas, justificar a posteriori as posturas e 

comportamentos. 

ABRIC (2001) contribui com o desenvolvimento da análise ao lançar as suas 

proposições em relação às representações sociais. Para ele, as representações sociais são 

indispensáveis para a compreensão da dinâmica social, elas são informativas e explicativas da 
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natureza dos laços sociais, intra e intergrupos e das relações dos indivíduos com seu contorno 

social. Por isso, é um elemento essencial para a compreensão dos comportamentos e das 

práticas sociais. 

Neste sentido, são representações sociais presentes na crônica: a criança não é vista 

como cidadã, não possui direitos sociais, é ―algo incômodo‖, ―que exige comida, que quer 

escola‖ (QUEIROZ, 1951, p. 138). A utilização do verbo ‗exigir‘ de forma irônica nos remete 

a ler nas entrelinhas: é preciso exigir algo que não é assegurado. A sociedade é representada 

por homens e mulheres que não querem ter deveres, ter mais problemas em suas vidas e por 

isso optam por não ter filhos, e quando as têm, são denominados pela cronista como 

―heroicos, aqueles que desejam as crianças e as aceitam‖ (QUEIROZ, 1951, p. 138), no 

entanto são egoístas e se preocupam apenas com os seus filhos. 

As crianças em situação de rua e de miséria são representadas pela cronista como seres 

de resistência acima da compreensão, pois não têm pais para cuidar delas, vivem como cães 

vadios, pedindo esmolas, roubando, se alimentando de lixo, não são humanos: ―como se não 

representassem nada, não significassem nada, não fossem um capital vivo de carne e sangue‖ 

(QUEIROZ, 1951, p. 138). 

Outra representação social da crônica é a postura da sociedade, que ―pensa com 

piedade e horror nos órfãos de guerra, nos milhões de crianças desvalidas que penam pela 

Europa, pela China, por toda parte onde houve luta‖, mas não se preocupa com a realidade do 

país: ―quem é que pensam em nossos órfãos?‖ (QUEIROZ, 1951, p. 138). 

Por fim, é visível no discurso da cronista a representação de um governo alheio às 

questões sociais, que omite para a sociedade as estatísticas que comprovam a realidade vivida 

pelas crianças: ―quantas crianças, semi-assistidas, pelos pais paupérrimos, vivem à mingua, 

doentes, subnutridas, tuberculosas, vítimas de mil doenças da miséria, fadadas a uma morte 

prematura, ou a uma idade efêmera e inútil?‖ (QUEIROZ, 1951, p. 138). 

Dados da UNICEF, que teve o seu primeiro escritório instalado no Brasil em 1950 em 

João Pessoa (PB) e que tinha como prioridade naquela época a luta pela sobrevivência das 

crianças e adolescentes, campanhas de vacinação e nutrição, e capacitação de médicos, 

enfermeiros e outros profissionais de saúde, corroboram com as críticas de Rachel de Queiroz 

quanto a situação da infância. Dados do relatório ‗ECA 25 anos‘ mostram a realidade vivida 

pela infância no país antes da elaboração do Estatuto e destaca as dificuldades de se detalhar a 

realidade brasileira no passado em decorrência da ausência de dados preciso, ou seja, das 

estatísticas que a cronista cobrou em seu texto, que não eram realizadas pelos governos 

certamente com o objetivo de ocultar o problema social. 
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Por meio de uma lei específica destinada a crianças e adolescentes pobres, 
órfãos, abandonados, desvalidos, infratores, segregava-se esse grupo 

populacional sob uma doutrina que os caracterizava como pessoas em 

situação irregular. A essa população era destinado o Código de Menores. A 
influência dessa doutrina da situação irregular ainda pode ser percebida em 

conceitos, atitudes e abordagens que vêem crianças e adolescentes pobres 

como incapazes e vítimas indefesas das vulnerabilidades sociais e potenciais 

riscos para a harmonia social por sua possibilidade de se tornarem infratores. 
Os excluídos eram então os ―menores‖. Há 25 anos, o ECA transformou 

radicalmente essa realidade e garantiu, legalmente, os direitos a todas as 

crianças e todos os adolescentes. Sem exceção. Porém, fazer um balanço da 
evolução dos indicadores sociais durante o período de vigência do Estatuto 

esbarra em algumas limitações ligadas à falta de informação. Há falta de 

dados mais objetivos sobre situações de exploração sexual, abuso, maus-
tratos e outras formas de violência. (UNICEF, 2015). 

 

No entanto, mesmo diante dos avanços nos últimos anos a UNICEF nos mostra que 

nem todas as crianças e adolescentes foram protegidos. Graves desigualdades ainda ceifam a 

vida de meninas e meninos brasileiros e negam a eles seu direito de se desenvolver, 

independentemente de sua raça ou etnia, condição física, social, gênero ou local onde vivem. 

Após a aprovação da Lei o número de homicídios de brasileiros de até 19 anos de idade 

dobrou. De 1990 a 2013, passou de 5 mil para 10,5 mil casos ao ano. Isso significa que, a 

cada dia, 28 crianças e adolescentes são assassinados (UNICEF, 2015). 

Os assassinatos sistemáticos de crianças e adolescentes não são um fenômeno novo no 

País, conforme informações da UNICEF. Em 1993, a Chacina da Candelária chamou a 

atenção para as execuções de adolescentes, que seguem ocorrendo no Brasil. Naquele crime, 

três policiais fora de serviço atiraram contra um grupo de cerca de 50 moradores de rua que 

dormiam na região central do Rio de Janeiro. Entre os oito mortos, seis crianças e 

adolescentes (UNICEF, 2015). 

 

O crescimento do número de homicídios de adolescentes é a mais trágica das 
violações de direitos que afetam crianças e adolescentes. As vítimas têm cor, 

classe social e endereço. São em sua maioria meninos negros, pobres, que 

vivem nas periferias e áreas metropolitanas das grandes cidades. A taxa de 
homicídio entre adolescentes negros é quase quatro vezes maior do que 

aquela entre os brancos (36,9 a cada 100 mil habitantes, contra 9,6 entre os 

brancos) (Datasus, 2013). O fato de ser homem multiplica o risco de ser 

vítima de homicídio em quase 12 vezes. (UNICEF, 2015). 

 

Os dados expostos acima vão ao encontro do discurso de Rachel de Queiroz, que neste 

sentido faz uso da linguagem como prática social, contextualiza o seu discurso à realidade 

social da época, questiona às relações de poder, que resultavam na situação de abandono, 
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miséria e violência sofrida pelas crianças e nos revela a desigualdade social e a discriminação 

na década de 50. 

Wodak (2004, p. 231) nos diz que a linguagem é um fenômeno social e a ACD é útil 

para revelar a natureza discursiva de muitas das mudanças sociais e culturais contemporâneas, 

e que a linguagem da mídia de massa é detalhadamente analisada como um espaço de poder e 

de lutas. Para a autora, a crítica significa situar os dados no social, adotar uma posição política 

de forma explicita e focalizar a auto-reflexão. Tudo isto, é possível de ser observar na crônica 

‗Vida de Criança‘. 

 

Quadro 8: Síntese de resultados da análise da crônica ―Vida de criança‖ 

Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Questões sociais  Como características inerentes das crônicas de Rachel de Queiroz, podemos 
identificar o problema social no primeiro parágrafo por meio de um 

questionamento ao leitor, em uma demonstração de proximidade, uma das 

principais características da crônica: ―Quanto vale a vida de uma criança no 
Rio de Janeiro? Ou quanto vale a vida de uma criança no Brasil, pois temos 

que pensar em termos de Brasil e não apenas em termos de capital?‖. As 

crianças são representadas como algo indesejado à sociedade. Os casais não 

querem mais ter filhos e quando os tem, pensam apenas nos seus, não se 
preocupam com os abandonados. 

A crítica da cronista é explicita. Os brasileiros se comovem com o drama dos 

refugiados de guerra, os órfãos, da Europa e da China, mas não se preocupam 
com as crianças do país. 

Rachel de Queiroz utiliza da crônica para cobrar estatísticas sobre o abandono 

de crianças no país: ―quantas crianças semi-assistidas pelos pais, vivem a 

míngua – doentes, subnutridas, vítimas de mil doenças da miséria, fadadas a 
uma morte prematura, ou a uma idade adulta enferma e inútil?‖. 

A expectativa da cronista é pontuada no último parágrafo, onde ela diz 

acreditar que as estatísticas irão mostrar a realidade de abandono da criança no 

Brasil, e isto irá resultar em medidas governamentais para a resolução do 
problema. 

A cronista denuncia que para a sociedade a criança é identificada como 

―incômoda, frágil e perigosa‖, ―que enche casa, que exige comida, que quer 
escola‖, um problema, que se acrescenta a outros problemas. 

Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Interdiscursividade O discurso da cronista filia-se ao de denúncia que representa as crianças como 

vítimas de uma sociedade que as tem como um problema e não como uma 
força que futuramente irá influenciar no desenvolvimento do país. Os pais são 

representados como egoístas, desprovidos de sentimentos pelas crianças. O 

governo é omisso, busca soluções ineficazes para o problema da criança 

abandonada. A voz da cronista Rachel de Queiroz é de crítica, denúncia e em 
busca de soluções para o problema. 

Intertextualidade A crônica de Rachel de Queiroz possui um roteiro definido em sua produção, 

que vai da definição do tema, passa pela contextualização e chega na crítica 
social, que busca sobretudo a transformação da realidade de dominação. 

Observa-se na crônica que não há um tema solto, a revelia, e sim um estudo, 

uma argumentação baseada na realidade social. Isto é visível quando a cronista 

questiona onde estão as informações oficiais da realidade de abandono das 
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crianças no país. Ou seja, existe um sistema de atividades para a produção da 

crônica. Não é uma simples ‗conversa fiada‘. 

Palavras-chave A cronista faz uma relação entre vida de criança e vida humana com o objetivo 

de enfatizar que criança também é gente, uma demonstração do quanto na 
década de 50 existia o abandono da infância. Ela fala sobre filhos ―quem 

ninguém deseja‖ e que ―por todos os meios afasta‖, compara os órfãos de 

guerra com as crianças abandonadas no Brasil, e conforme a cronista 
―sobrevivem só Deus sabe‖, as define como resistentes.  

As crianças de rua são definidas pela cronista por meio da palavra ―trapos‖, 

pois são tratadas como se nada representassem para a sociedade. A situação 
em que vivem faz delas: doentes, subnutridas, tuberculosas, vítimas das mil 

doenças da miséria, fadadas a uma morte prematura ou uma fase adulta inútil.  

Fonte: JURY, 2016 

 

6.4.3 Bichos e homens 

 

A análise agora é da terceira crônica escolhida, que juntamente com as outras duas, 

nos remete as observações quanto ao de Rachel de Queiroz (1957), que como define Heloisa 

Buarque de Holanda (2004), abre espaço de intimidade e proximidade quase presencial com o 

leitor, e vai ao encontro do que Marques de Melo (1994) define como características da 

crônica moderna, que gira em torno da atualidade, capta com argúcia e sensibilidade o 

dinamismo da notícia que permeia a produção jornalística. 

A crônica Bichos e homens publicada em julho de 1957 revela esta singularidade da 

escrita de Rachel de Queiroz (1957), que apresenta suas vivências, seus pontos de vista, o 

gosto pela conversa, pela arte de contar. A autora escreve sua crônica ―pegando o miúdo‘, 

como nos diz Candido, sobre um programa de debate na televisão, que havia assistido em que 

participavam duas mulheres da Sociedade União Internacional Protetora de Animais, 

juntamente com um juiz que as contestou dizendo que: ―pois só o que nos importa é o 

problema da assistência a infância‖, ou seja, a defesa aos direitos dos animais era algo 

ilegítimo (QUEIROZ, 1957, p. 130). 

Rachel de Queiroz critica e contesta o discurso de autoridade do juiz, que em um 

primeiro momento pode parecer correto em suas posições, ―realmente, com tanta criança 

desamparada, como pensar em outros viventes?‖ (QUEIROZ, 1957, p. 130), mas que inserido 

em um contexto social está equivocado, já que na opinião da cronista, o organismo social é 

complexo. Para a sua argumentação, Rachel de Queiroz (1957, p. 130) se apropriou da 

analogia do corpo humano: ―tem que ser devidamente cuidado e policiado no seu todo e nas 

suas partes mais ínfimas sob pena de corrupção e contaminação geral‖. 
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A intenção da cronista, exposta de forma direta na crônica ―Bichos e homens‖, não foi 

apenas em defender os direitos dos animais, mas ir além e despertar a atenção do leitor para a 

importância do atendimento integral a todos, criticar os preconceitos existentes na sociedade, 

a exclusão social em que membros da sociedade têm seus direitos adquiridos e outros não: 

―Menino até cinco anos merece meu dó. Cachorro não merece. Velho, merecerá? E, nesse 

caso se começarmos nas subdivisões, é um nunca acabar: e negro merece? E Judeu? E 

Caboclo?‖ (QUEIROZ, 1957, p. 130). 

Como traço marcante das suas crônicas, Rachel de Queiroz (1957, p. 130) crítica o 

preconceito: ―Quem tem direito a compaixão maior: uma criança branca ou uma mulatinha? 

Mãe solteira tem direito ao mesmo interesse que a mãe casada? E católico, merece o mesmo 

que pagão?‖. Segundo a cronista (1957, p. 130), quem maltrata animais, ―pode testemunhar 

sem piedade o drama da infância abandonada nas ruas do Rio de Janeiro‖. 

 

Outro equivoco em que data vênia, parece-me que incidiu o meritíssimo, é o 
seguinte: a gente não pode fazer a exclusão do menos em benefício do maior 

– tem que por é maior e menor cada qual no seu lugar respectivo. Nesse 

negócio de crueldade e assistência a desvalidos, o menino naturalmente, é 
muitíssimo mais importante  do que o bicho, mas tanto o menino quanto o 

bicho tem seu lugar na escala zoológica – e, por que não? – na escala social. 

Socorra-se o menino, com o máximo dos nossos recursos, mas não se 
abandone o bicho, que também é vivente. (QUEIROZ, 1957, p. 130). 

 

A leitura do trecho nos remete às questões: qual o problema social de que a crônica 

trata? Podemos apontar o descaso com as minorias representativas, como as crianças, os 

negros, os animais, os idosos, a crítica ao discurso hegemônico que é excludente e privilegia 

algumas categorias sociais em detrimentos de outras, no caso específico as crianças devem ser 

preteridas e os animais abandonados? 

Fairclough (2005) considera que a Análise Crítica do Discurso tem objetivos 

emancipatórios e busca investigar as práticas discursivas dos chamados ‗perdedores‘ dentro 

de certas formas de vida social, sendo os pobres, os excluídos socialmente, aqueles que estão 

sujeitos a relações opressivas de raça e sexo. O autor desperta a nossa atenção ainda para que 

possamos analisar se o discurso é ideológico na medida em que contribui para a manutenção 

de relações particulares de poder e dominação e se a análise se torna reflexiva, questionando, 

sua eficácia como apreciação crítica, sua contribuição para a emancipação social. E por fim, 

Fairclough nos orienta a questionar como a análise pode contribuir para a resolução de 

problemas. 
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Na crônica, é identificado o enfrentamento da cronista ao discurso hegemônico de uma 

autoridade constituída, o juiz, e demonstra aos leitores que mesmo sendo um ―meritíssimo‖, 

como ela se refere a ele, o mesmo está errado em seus posicionamentos, foi autoritário e não 

observou o contraditório. As vozes presentes na crônica são das defensoras dos direitos dos 

animais, a do juiz que ignora tais direitos, e a voz da cronista em defesa das minorias 

representativas e em busca de uma sociedade igualitária onde todos têm direitos iguais. Como 

forma de despertar a atenção do leitor para a humildade, Rachel de Queiroz (1957, p.130) cita 

São Francisco de Assis, ―longe de desprezar os bichos levava o seu amor, não apenas aos 

doces animais domésticos que nos auxiliam na luta pela vida ou nos acompanham na solidão; 

São Francisco conversava com os passarinhos do céu, com os peixes das águas‖: 

 

E até as bestas-feras levava a sua ternura, entendendo-se fraternalmente com 

o irmão lobo. E nem se quer por um instante o seu amor aos irmãos 
irracionais prejudicou ou diminuiu a sua divina caridade para com os 

humanos. Antes a preparava, senhor Doutor, antes a encaminhava. Estranhos 

são os caminhos da virtude. E quem sabe se há por aí muita alma fechada 

que, começando a se interessar por cachorros acabará se apaixonando pelos 
homens? (QUEIROZ, 1957, p. 130). 

 

Na análise das três crônicas de Rachel de Queiroz escolhidas para a presente pesquisa 

– Menino doente, publicada em 1950, Vida de criança, de 1951, e Bichos e homens, de 1957, 

observa-se que os textos de Rachel de Queiroz são o que Fairclough (2001) argumenta acerca 

da condição na qual o discurso passa a contribuir para a construção de todas as dimensões da 

estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem.  

Assim, o discurso de Rachel de Queiroz (1957) não apenas representa o mundo, mas 

consiste em uma significação do mundo, constituindo-se e construindo o mundo em 

significados (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). A realidade de descaso com a infância retratada 

nas crônicas de Rachel de Queiroz, na década de 50, só viria a começar a mudar com a 

promulgação da Constituição de 1988 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Ressalte-se que a situação de abandono, ainda pode ser notada até mesmo nos dias 

atuais. Segundo relatório da Unicef-Brasil, as crianças são especialmente vulneráveis às 

violações de direitos, à pobreza e à iniquidade no País. Por exemplo, 29% da população 

vivem em famílias pobres, mas entre as crianças, esse número chega a 45,6%. As crianças 

negras, por exemplo, têm quase 70% mais chance de viver na pobreza do que as brancas; o 

mesmo pode ser observado para as crianças que vivem em áreas rurais. Na região do 

Semiárido, onde vivem 13 milhões de crianças, mais de 70% das crianças e dos adolescentes 
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são classificados como pobres. Essas iniquidades são o maior obstáculo para o alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) por parte do País (UNICEF, 2016). 

O Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. De cada 100 

estudantes que entram no ensino fundamental, apenas 59 terminam a 8ª série e apenas 40, o 

ensino médio. A evasão escolar e a falta às aulas ocorrem por diferentes razões, incluindo 

violência e gravidez na adolescência. O país registra anualmente o nascimento de 300 mil 

crianças que são filhos e filhas de mães adolescentes. 

 

As crianças e os adolescentes são especialmente afetados pela violência. 

Mesmo com os esforços do governo brasileiro e da sociedade em geral para 

enfrentar o problema, as estatísticas ainda apontam um cenário desolador em 
relação à violência contra crianças e adolescentes. A cada dia, 129 casos de 

violência psicológica e física, incluindo a sexual, e negligência contra 

crianças e adolescentes são reportados, em média, ao Disque Denúncia 100. 

Isso quer dizer que, a cada hora, cinco casos de violência contra meninas e 
meninos são registrados no País. Esse quadro pode ser ainda mais grave se 

levarmos em consideração que muitos desses crimes nunca chegam a ser 

denunciados. O País tem ainda o desafio de superar o uso excessivo de 
medidas de abrigo e de privação de liberdade para adolescentes em conflito 

com a lei. Em ambos os casos, cerca de dois terços dos internos são negros. 

Cerca de 30 mil adolescentes recebem medidas de privação de liberdade a 
cada ano, apesar de apenas 30% terem sido condenados por crimes violentos, 

para os quais a penalidade é amparada na lei. (UNICEF, 2014). 

 

Ao fazer a análise das crônicas de Rachel de Queiroz observa-se que a cronista se 

enquadra na definição de Roland Barthes (2003, p. 17): ―o mundo pede ao escritor que 

sustente a responsabilidade de sua obra‖ e que ninguém pode escrever sem tomar 

apaixonadamente partido (qualquer que seja o distanciamento aparente de sua mensagem).  

Segundo Barthes (2003, p. 21) em relação àquilo que vai bem ou vai mal no mundo; as 

infelicidades e felicidades humanas, o que elas despertam como indignações, julgamentos, 

aceitações, sonhos, desejos, angústias, em tudo isto o escritor deve estar atento e demonstrar 

suas impressões, assim como faz Rachel de Queiroz. ―O escritor é um homem que absorve 

radicalmente o porquê do mundo num como escrever‖ (BARTHES, 2003, p. 33).  
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Quadro 9: Síntese de resultados da análise da crônica ―Bichos e homens‖ 

Categorias Alguns resultados analíticos (Síntese) 

Questões sociais  O problema social apresentado na crônica é a ausência de direitos tanto para 

crianças, quanto para animais. As políticas de assistência devem alcançar a 
todos indistintamente. A crítica é quanto ao argumento de um juiz (o qual o 

nome é omitido pela cronista) de que as crianças estão desassistidas, sendo 

assim não se deve ter ações de proteção aos animais. 

A cronista critica a posição do juiz: ―o meritíssimo errou, ou quando muito 

exagera‖. E explana que sua posição é excludente: ―menino até cinco anos 

merece meu dó. Cachorro não merece. Velho merecerá?‖. 

Rachel de Queiroz faz críticas à posição do juiz que gera subdivisões sociais, 
de quem deve ou não ser beneficiado com as politicas públicas. 

O sertão nordestino é citado na crônica, em que os animais também padecem 

de cuidados, assim como os retirantes. Sabe-se que a fazendas que perdem 

todo o seu gado no período de seca prolongada. 

A cronista denuncia que para a sociedade a criança é identificada como 

―incômoda, frágil e perigosa‖, ―que enche casa, que exige comida, que quer 

escola‖, um problema, que se acrescenta a outros problemas. 

Interdiscursividade Podemos falar que a crônica analisada estabelece relações entre a estrutura 
social e a estrutura discursiva. Existe uma triangulação entre: o discurso de 

Rachel de Queiroz, a cognição e a sociedade. E isto é possível observar a 

complexidade da prática discursiva, que se torna também uma prática social. 

Intertextualidade As crianças são representadas como vítimas de uma sociedade que as tem 

como um problema e não como uma força que futuramente irá influenciar no 

desenvolvimento do país. Os pais são representados como egoístas e 

desprovidos de sentimentos pelas crianças. O governo é omisso, busca 
soluções ineficazes para o problema da criança abandonada. A voz da cronista 

Rachel de Queiroz é de crítica, denúncia e a que busca soluções para o 

problema. 

Palavras-chave Utilizar no primeiro parágrafo o adjetivo ‗inteligentíssima‘ para definir as 

mulheres que participaram do debate e que forma ridicularizadas pelo juiz já 

foi um mecanismo de defesa das mesmas em comparação ao argumento 

preconceituoso do magistrado. 

Ao defender as minorias, Rachel de Queiroz se utiliza do termo ‗descuidar‘. 

Faz um jogo de palavras com caridade e crueldade, e também com virtude e 

vício. Questiona por que na sociedade deve ter aquele que merece ser cuidado 
e o outro não. Para isto ela se apropria da palavra ‗exclusão‘. Ironicamente ao 

final da crônica diz que quem sabe a sociedade se interessando por cachorros 

pode vir a se apaixonar pelo homem.  
Fonte: JURY, 2016 
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6.5 As crônicas no contexto das edições de O Cruzeiro 

 

Para encerrar este capítulo da Análise Crítica do Discurso de Rachel de Queiroz 

apresenta-se a relação das crônicas analisadas no contexto das edições em que foram 

publicadas, pois isto permite entender o local de fala da cronista Rachel de Queiroz, o 

discurso enquanto prática social, o seu jornalismo como trincheira em O Cruzeiro. A coluna 

Última Página não é uma seção desconectada com o conteúdo da revista, ela faz parte do 

conjunto editorial da publicação, em que a linguagem e o texto da cronista se assemelham ao 

perfil das matérias produzidas pelos demais colaboradores, é claro, levando-se em 

consideração as características jornalísticas de cada um.  

Assim é possível visualizar as temáticas sociais de Rachel de Queiroz em uma revista 

ilustrada, que tinha como proposta mostrar o Brasil em todas as suas dimensões, com suas 

reportagens múltiplas e criativas, sua variedade de colunas, abordando temas de esporte, 

moda, cinema, contos, poemas, cobertura internacional, humor, assuntos femininos, como já 

foi detalhado nos capítulos anteriores. Mas o que chama atenção ao folhear cada uma das 

publicações é a linguagem dos textos, a forma criativa com que os repórteres escrevem suas 

matérias e produzem uma publicação realmente vanguardista.   

Os estudos acerca de O Cruzeiro descrevem suas características e sua importância no 

cenário nacional brasileiro, no entanto ao pesquisar as edições, especificamente as que foram 

objeto de estudo desta dissertação, é possível observar ainda mais sua riqueza cultural, 

jornalística, histórica, social, humorística. Desta forma é possível chegar à conclusão que 

Rachel de Queiroz foi convidada para ser cronista da revista em decorrência da sua forma 

original, criativa e crítica de fazer jornalismo.  

As grandes reportagens de O Cruzeiro abordam temas de interesse social em 

diferentes regiões do país e trabalham a notícia de forma editorialmente harmoniosa em que a 

diagramação se utiliza de fotos grandes, com legendas bem escritas e produzidas, matérias 

com textos curtos, divididas em blocos, com ampla utilização de subtítulos, além dos títulos 

criativos, como na edição em que foi publicada a primeira crônica analisada Águas do mar, de 

março de 1953, em que as matérias principais foram sobre o Carnaval.  

Em uma destas reportagens, o destaque foi para o povo da favela que fez a festa 

carnavalesca ao desfilar nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Nas legendas das fotos: ―A 

nobre gente da favela‖, ―Trajes vistosos e berrantes‖, ―Harmonia, graça e compasso‖, ―As 

duquesas da favela, desfilaram e abafaram‖, em que os negros são os destaques. A linguagem, 

as fotos, o discurso demostram a valorização da cultura popular e da diversidade do país. 
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Os bailes carnavalescos da elite também foram destacados, as festas de máscaras nos 

clubes, as autoridades políticas, os grandes empresários e industriais, que participam da folia 

carnavalesca. Outro destaque também foi para os cirurgiões, que mesmo em feriados como 

este continuam nos hospitais com sua equipe médica trabalhando. Diversidade de enfoques 

para um mesmo tema.  

 

Ilustração 8: O negro é destaque no Carnaval e na revista 

 
Fonte: O Cruzeiro (1953, p. 7-8). 

 

O que chama atenção na revista O Cruzeiro, como já dito anteriormente, são as 

imagens, como na matéria sobre o bicampeonato do Corinthians em que as fotos dos 

jogadores em diferentes ângulos durante a final da partida foram publicadas, assim como do 

time derrotado, em que as expressões faciais dos jogadores e torcedores demonstram a 

importância da competição.  

Os textos críticos estão presentes nas colunas, em que nesta referida edição Franklin 

de Oliveira fala sobre a Inteligência Banida, ou seja, a ausência de valorização dos escritores, 

estudiosos e pessoas cultas, ao contrário do que acontece em outros países da América Latina, 

―no Brasil há o desprestígio da inteligência‖ (OLIVEIRA, 1953, p. 4).  

Austregesilo de Athayde publicou um artigo sobre o momento atual do advento dos 

veículos de comunicação como rádio e TV, na referida época, e a necessidade do retorno à 

vida bucólica nas fazendas. Theóphilo Andrade escreveu sobre a revolução proposta por 

Marx, para apresentar aos leitores o panorama político no mundo. Ainda na referida edição, 



113 

 

como colunas fixas, as páginas de humor sobre fatos do cotidiano, crítica às questões políticas 

e sociais, juntamente com as colunas femininas, as colunas de literatura, de teatro e cinema.  

Em março de 1957, na edição em que foi publicada a crônica ‗Açude na Serra‘, na 

página 4, na coluna ‗Conversa com o Leitor‘, outra demonstração das pautas definidas para as 

grandes reportagens, que tinham como objetivo apresentar um tema com toda a sua 

complexidade: ―Enquanto no Rio de Janeiro, os foliões tentam se divertir num carnaval que 

há muito já perdeu o sentido e a poesia, o cangacerismo político impera em Alagoas‖ (O 

CRUZEIRO, 1957, p. 4). 

O texto informa que a revista através de seus repórteres Ubiratan de Lemos e Luiz 

Carlos Barreto foram ao local do conflito para produzir a reportagem especial: ―Os 

acontecimentos de Alagoas estão envergonhando a Nação e comprometem pela sua 

gravidade, qualquer democracia no mundo. E o pior é que há possibilidade de chacina na 

Assembleia do Estado‖ (O CRUZEIRO, 1957, p. 4).  

Por esta notícia é possível corroborar o que já foi dito anteriormente sobre o perfil 

crítico e analítico das reportagens da revista, embora seja importante destacar sempre a sua 

diversidade, que conta com matérias frívolas como Encontro em Lisboa: Elisabeth e Philipe, 

que fala sobre a suposta separação do casal real, e ainda ‗Conselhos de beleza: base para o pó 

de arroz‘, além da coluna Pif Paf com suas ilustrações irônicas e suas frases de humor.  

As matérias de política, com uma linguagem própria, como na matéria A festa 

nacional do estudante, em que traz um texto sobre o presidente Juscelino Kubitschek que 

acabara de abrir oficialmente um evento no Rio de Janeiro e andou pelos brinquedos do 

parque de diversões também foram manchetes da revista, como dito anteriormente com fotos 

impactantes.  

A edição em que foi publicada a crônica Nordestinos profissionais, de dezembro de 

1959, trouxe como temática as festas natalinas, inclusive com a chamada de capa Presentes 

para o Natal de 1959 juntamente com a ilustração do menino Jesus tendo como manjedoura o 

planeta Terra. No editorial, uma retrospectiva, que auxilia na construção do perfil da revista e 

as relações existentes com o discurso enquanto prática social de Rachel de Queiroz em sua 

coluna Última Página.  

 

Greves, agitações, revoltas. Procuramos dar cobertura a todos esses assuntos, 
embora fosse muito melhor que eles não existissem e só apresentássemos aos 

leitores assuntos que encerrassem um pouco de paz e de felicidade. A 

humanidade está fugindo da alegria. Nada se constrói para que o sorriso 
espontâneo exista. Até das crianças, neste país, ele está sendo furtado. Os 

assuntos desta edição são muitos (16 reportagens) e o espaço aqui, pouco. 
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Não se poderá resumir uma revista de 160 páginas nesta pequena coluna que 

tem a pretensão de ser uma espécie de cartão de visitas. Você já comprou. 

Agora leia. E julgue. Há pratos para todos os paladares. Do mais requintado 
molho francês à nossa feroz pimenta malagueta. (J.A., 1959, p. 4).  

 

A crônica Futebol em preto e branco foi publicada na edição de dezembro de 1955, a 

última do ano, em que a reportagem Ano 55, define o ano político em cinco linhas mestras, 

como diz o texto de abertura, a firmeza do general Lott, o trabalho perseverante de JK, a 

incoerência da oposição moralista, o atual regime democrático e por fim o aumento do custo 

de vida, em que trouxeram uma retrospectiva de cada mês do ano, com os principais fatos. E 

como não poderia deixar de ser, a revista dá ampla cobertura: Na Academia: o maior 

acontecimento literário de 55, sobre a posse de Assis Chateaubriand, com uma enorme foto, 

na Academia Brasileira de Letras.  

Na página 44, a manchete O Cruzeiro e o leitor com o subtítulo que destaca que a 

equipe de reportagem ―esteve nos quatro cantos do globo com o objetivo de proporcionar aos 

leitores de O Cruzeiro o privilégio de ver o mundo e os acontecimentos de outras terras e 

outras gentes com os olhos brasileiros‖ (O CRUZEIRO, 1955, p. 44). Abaixo do texto de 

abertura, fotos de José Amádio em Nova York, João Martins em Los Angeles, Luciano 

Carneiro em Congo Belga, David Nasser no Japão, Luiz Carlos Barreto na Grécia e Yedo 

Mendonça no Vaticano.  

Nesta perspectiva internacional, que Rachel de Queiroz trouxe seu texto de denúncia 

de racismo no futebol, dando ênfase ao preconceito existente na África do Sul, a conivência 

de times brasileiros e a necessidade de combater o crime no país. É também de 1955, a 

crônica Aqui D’el Rei, que também denuncia o preconceito racial no país, publicada em abril, 

em que uma das reportagens especiais na referida edição foi: ―A maior experiência da história 

da Medicina: descoberta da vacina contra paralisia infantil‖, em que na foto o cientista Jonas 

E. Salk apresenta a descoberta. 

Rachel de Queiroz em 1950 publicou a crônica ―Menino doente‖, que foi analisada 

neste estudo, justamente sobre o aumento dos casos de paralisia infantil no Brasil. Em 1951, 

David Nasser e Indalécio Wanderley trouxeram uma reportagem especial sobre o assunto e 

cinco anos depois, na referida edição, a descoberta para a cura da doença foi manchete em O 

Cruzeiro, que dedicou seis páginas à reportagem com os subtítulos: ―As duas grandes 

descobertas da Medicina neste século: penicilina e vacina Salk‖, ―É um soro cor de rosa que 

espalha esperança pelo mundo‖, ―A cadeira de rodas de Roosevelt: símbolo dos que sofrem de 

poliomielite‖, ―O fantasma da paralisia no roteiro da fatalidade. Vamos deixá-las morrer?‖ 
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(Ilustração 9). Ao buscar a palavra poliomielite no arquivo da revista (na Hemeroteca Digital), 

constatamos que foram feitas 72 matérias ao longo dos 47 anos da revista.  

 

Ilustração 9: Poliomielite foi tema de reportagem da revista 

 
Fonte: O Cruzeiro (1951, p. 36). 

 

Não encontramos na referida edição nenhuma matéria específica sobre preconceito 

racial, temática que foi abordada em muitas crônicas de Rachel de Queiroz, assim como 

Agora é lei de 1950, que também foi analisada neste estudo. Nesta edição, a revista trouxe 

uma reportagem com muitas fotos referentes ao time do Palmeiras ter sido campeão do 

mundo, com uma das legendas ressaltando que ―Não era o Palmeiras, era o Brasil‖ (1950, 

p.18). Além de uma reportagem sobre os desaparecidos no Rio de Janeiro, que conforme a 

matéria 70 pessoas desapareciam por mês na cidade, com o titulo de ―Os desaparecidos na 

selva de cimento armado‖. 

Na edição em que foi publicada a crônica Menino doente, no dia 3 de junho de 1950, 

Austregesilo de Atahyde trouxe uma matéria sobre o menosprezo por estudos da Filosofia, 

inclusive a extinção da disciplina nos currículos escolares, o que na sua avaliação resulta em 

privação de cultura e aquisição de valores espirituais que dignificam a inteligência. Ao 
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lamentar a situação, o articulista diz acreditar que a filosofia não desaparecerá, pois segundo 

ele, a posição intelectual é uma forma de filosofia.  

Já na editoria de política a matéria Será o Cristo do PSD? trazia como subtítulo: 

―Cristiano Machado suando ante a negra perspectiva de um dia de candidato‖, com texto de 

David Nasser e fotos de Jean Mazon. Um texto crítico, em que no lead o repórter denomina o 

candidato de o ‗escolhido para Cristo pelo partido‘, fazendo uma alusão ao ditado popular.  

A diagramação da página demonstra as intenções da matéria por meio da retranca Um 

país chamado Brasil, e das páginas seguintes com fotos que demonstravam a devoção católica 

do candidato, sua vida familiar, seu amor pelos netos. Nas páginas seguintes, mais fotos e 

legenda: Se Cristiano aguentar firme, um mineiro governará o Brasil?.  

Na referida edição, texto sobre teatro de horror: Gritos, soluços e ranger de dentes, em 

que Lane Tourner envia um texto direto de Paris, destaque para o futebol: Defesa de 1930 x 

Ataque de 1950, em que a matéria teve como título Copa Rio Branco de 1950, com fotos do 

estádio, milhares de torcedores e jogadores, sobre o confronto entre Brasil e Uruguai. Outra 

reportagem especial: Aqui o povo é o único juiz, de José Leal e fotos de Douglas Alexandre 

sobre o Tribunal do Juri, em quatro páginas que detalham o funcionamento dos tribunais. A 

matéria Picasso: entre a arte e o amor, com fotos do pintor e sua biografia, foi destaque na 

publicação. Enquanto a coluna Carrossel do mundo de Drew Pearson trouxe como manchete: 

Vargas pretende reviver o comunismo, que fala sobre as intenções do político de disputar as 

eleições presidenciais.  

Na edição em que foi publicada a penúltima crônica analisada – Vida de criança – em 

20 de outubro de 1951, não foi apenas Rachel de Queiroz que trouxe a infância como 

temática, inclusive a própria capa da revista teve como foto um bebê e título Sua majestade, a 

criança. Na reportagem especial matérias sobre a infância, como A professora Genoveva, que 

fala sobre as peças teatrais dentro dos abrigos; outro texto com ênfase na mortalidade infantil 

e o abandono dos bebês, com fotos e legendas de como os brasileiros devem refletir durante a 

semana da criança, no drama que é a mortalidade infantil no país.  

Helena Cecília escreveu o artigo Infância Feliz, que foi publicado na página quatro, 

em que a articulista fazia referência a sua infância e compara com as dos seus filhos. A 

abordagem que ela faz é a respeito das brincadeiras nas fazendas, nos quintais, o que naquele 

momento começava a ser substituído pela infância dentro de apartamentos.  

Em sua coluna Franklin de Oliveira também abordou a temática com o título de 

Impiedade e burocracia e definiu a situação da infância como trágica: ―Desamparada morrem 

as crianças em nossa terra, sacrificando precisamente aquilo que hoje governantes 
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reconhecem ser a riqueza maior de uma nação – seu capital humano‖ (OLIVEIRA, 1951, p. 

5). O artigo aborda as causas da mortalidade infantil e ressalta a Campanha Nacional da 

Criança promovida pelos Diários Associados.  

Na edição de julho de 1957, em que a última crônica analisada foi publicada Bichos e 

homens, a revista trouxe matérias sobre O padre matou o bispo, uma reportagem sobre o 

assassinato que na época chocou o país; Meu genro é bígamo, sobre uma ocorrência policial 

em que a mãe denunciou a polícia o casamento da filha; A ilha do sol, uma reportagem sobre 

o romance de dois atores, sendo ela negra e ele branco, o que na época gerou repercussão. 

Inclusive a capa da revista abordou o tema: Dorothy Dandridge volta em A ilha do sol: uma 

reportagem colorida com a bela artista negra, que divide espaço com matérias de cultura, 

política, curiosidades, humor.  

A análise da revista O Cruzeiro nos remete a McQuail (2013, p. 470) que pontua que a 

mídia contribui para a transformação social e cultural na medida em que possui capacidade de 

definir situações, fornecer quadros de referência e divulgar imagens de grupos sociais.  

Para o autor, a mídia tende a constituir a memória coletiva de uma dada sociedade 

nacional na ausência de amplo conhecimento histórico e ao mesmo tempo em que contribui 

para a mudança ao tratar de cada nova moda, medo ou fato importante que pode se tornar 

parte de uma história maior, seja em notícias ou ficção (2013, p. 470). Dessa forma, conforme 

esse autor (2013, p. 470), ―Para a maioria das pessoas, os meios de comunicação tornam-se 

efetivamente os guardiões da mudança‖. 

Sendo assim, por meio desta síntese das edições, é possível observar o contexto das 

crônicas de Rachel de Queiroz na Revista O Cruzeiro, a busca da cronista por temas sociais, a 

atualidade dos seus assuntos, a forma de seu texto irônico e crítico, suas características de 

denúncia, resistência, como ela mesmo disse, o seu jornalismo como trincheira, em uma 

revista que também apresentava tais características, é claro que não em todas as páginas, pois 

muitas eram dedicadas a assuntos frívolos, mas fazia parte de um contexto de uma publicação 

que ousava ser diferente e que buscava reportagens especiais com temas de interesses 

humanos, denúncia, curiosidades, novas descobertas científicas, ou seja, que buscava levar ao 

leitor uma publicação com características próprias, sendo a principal delas a criatividade, que 

também era uma marca das crônicas de Rachel de Queiroz.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de toda a Dissertação fizemos um percurso metodológico com o objetivo de 

responder a problematização se o discurso de Rachel de Queiroz em suas crônicas publicadas 

na Revista O Cruzeiro na década de 50 é crítico e pode ser considerado como prática social. É 

possível afirmar que a Análise Crítica do Discurso embasada principalmente nos estudos de 

Fairclough, em que especificamente nove crônicas foram analisadas, assim como os estudos 

teóricos sobre o jornalismo, confirmou as hipóteses da pesquisa: a cronista possui um discurso 

de resistência, de denúncia e contra hegemônico. 

As crônicas de Rachel de Queiroz (1950) nos remetem a Gramsci (1982, p. 196) que 

diz ser um bom cronista aquele jornalista tecnicamente preparado para compreender e analisar 

a vida orgânica de uma grande cidade, inserindo neste quadro sem pedantismo, mas sem 

superficialidades e sem brilhantes improvisações, todo problema singular na medida em que 

ele se torna de atualidade. E assim, a cronista relata fatos do cotidiano relacionados à política, 

a economia, a cultura, a sociedade, a literatura de forma abrangente, tanto sobre cidades de 

diferentes regiões do Brasil, quanto de outros países.  

Ao catalogar as 496 crônicas é possível observar tais características em ―Angra dos 

Reis‖ (1950), ―Petrópolis‖ (1950), ―Londres‖ (1950), ―Suíça‖ (1951), ―Grécia‖ (1952), 

―Campinas‖ (1952), ―A velha cidade de Goiás‖ (1952), ―Goiânia‖ (1952), ―Paraná e Santa 

Catarina‖ (1952), ―Entrada no Rio Grande do Sul‖ (1952), ―Cabo Frio‖ (1952), ―São Paulo‖ 

(1954), ―Cidade de Pelotas‖ (1956), ―Ir a Europa‖ (1957), ―Goiás e a capital nova‖ (1957), 

―Um mundo novo‖ (1959).  

Conforme Gramsci (1982), o que se diz do cronista pode ser dito igualmente de uma 

série de atividades públicas, a de que um bom cronista deveria ter a preparação técnica 

suficiente e necessária para se tomar administrador, ou mesmo prefeito, ou ainda presidente 

(efetivo) de um conselho provincial de economia do tipo atual; e, do ponto de vista 

jornalístico, deveria se assemelhar ao correspondente local de uma grande cidade. ―A verdade 

é que o trabalho de um cronista é tão amplo quanto o de um redator-chefe, ou de um serviço 

de chefia numa organização jornalística com divisão orgânica do trabalho‖ (GRAMSCI, 1982, 

p. 197).  

O discurso de Rachel de Queiroz (1950), nas crônicas publicadas em O Cruzeiro, na 

década de 50, não traduz simplesmente as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por 

que e pelo que se luta. O discurso, segundo Foucault (2013, p. 31), vai além dos próprios 

enunciados, a intenção do sujeito falante, sua atividade consciente, o que ele quis dizer, ou 



119 

 

ainda o jogo inconsciente que emergiu involuntariamente do que disse ou da quase 

imperceptível fratura de suas palavras manifestas. 

É neste sentido que as crônicas de Rachel de Queiroz requerem muito mais do que 

uma leitura despretensiosa, mas a interpretação de seu jogo de palavras e significados, 

entender os motivos da escolha dos temas, a forma linguística como aborda cada situação e se 

utiliza do texto enquanto prática social.  Por isto, relacionar o discurso de Rachel de Queiroz 

(1950) com a prática social é entender, conforme Foucault que a análise do campo discursivo 

trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação, de 

determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de 

estabelecer suas correlações com os outros enunciados e o que pode estar ligado, de mostrar 

que outras formas de enunciação exclui. ―Certamente os discursos são feitos de signos, mas o 

que fazem é mais que utilizar esses signos para designar as coisas. É esse mais que os tornam 

irredutíveis à língua e ao ato da fala‖ (FOUCAULT, 2013, p. 56).  

Como é possível visualizar o discurso crítico, enquanto prática social e contra 

hegemonia nas crônicas de Rachel de Queiroz, e validar as hipóteses da pesquisa, além do que 

já foi amplamente exposto até o momento, por meio da metodologia de Análise Crítica do 

Discurso? Por meio das crônicas Respondendo cartas (1950), Retificando impressões erradas 

(1950), Correspondência (1951), Ambição (1951), Missivas (1953), Assunto de dinheiro 

(1954), Questionários (1956), Perguntas indiscretas (1958) e Questionários (1959).  

Iniciamos pela crônica Assunto de dinheiro publicada em 1954, sobre a carta recebida 

pela cronista do ministro Oswaldo Aranha acerca da sua crônica Remédio de Botica publicada 

em janeiro deste mesmo ano, em que ela denunciou as questões econômicas e comerciais que 

envolvem a produção de medicamento o que faz com que os consumidores fiquem nas mãos 

das grandes indústrias, somado a falta de medicamentos como antibióticos.  

No primeiro parágrafo é possível visualizar a postura da cronista diante da 

correspondência oficial, ela informa que recebeu a carta do ministro, a qual denomina de 

gentil e animadora, e intitula de resposta satisfatória as críticas feitas. Rachel de Queiroz 

(1954) transcreve o texto em que o mesmo inicia com explicações sobre a falta de 

antibióticos, depois fala sobre o combate a malária e outras doenças endêmicas, aborda ainda 

a questão do câmbio para justificar as relações comerciais de importação, e atribui a alta dos 

preços dos medicamentos às especulações.  

Uma frase que demonstra claramente a crônica como prática social é quando o 

ministro encerra o texto de forma a dar satisfações à cronista e aos leitores sobre a sua atuação 

frente ao problema denunciado:  
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Creia, porém que estou atento ao problema e determinado a tomar todas as 
providências para evitar que a ilusão do remédio desapareça da realidade da 

vida de todos nós. A indústria nacional de antibióticos – em fase de rápida e 

fecunda expansão – estará muito em breve em condições de suprir o país, 
inclusive de terramicina, arrancada as garras de um monopólio. De qualquer 

forma o abastecimento será assegurado ainda que a CACEX tenha de intervir 

diretamente no comércio importador para adquirir medicamentos e revendê-

los ao povo, não pelos preços da morte, mas pelos preços de vida. A 
especulação, Dona Rachel, é um estado de espírito que cumpre combater por 

todas as formas. (QUEIROZ, 1954, p. 98).  

 

O último parágrafo da correspondência do ministro demonstra o respeito do mesmo 

pela cronista enquanto formadora de opinião e o poder da coluna assinada por ela como meio 

de difusão de informações:  

 

Faço-lhe, pois, um apelo no sentido de procurar conduzir a opinião pública à 
reação contra a ganância, alimentada pela tolerância de muitos, mas, 

sobremodo pela convivência criminosa dos que podem e pagam o preço da 

especulação. Ajude a exortar os brasileiros, as donas de casa, os que tiverem 
consciência dos problemas sociais do país a uma atitude serena, mas 

determinada, de resistência, de abstenção de comprar, de pressão sistemática 

contra o comércio especulador, de vigilância, de coragem, a fim de evitar 

que muitos acabam privados pela displicência abastada de alguns 
(QUEIROZ, 1954, p. 98).  

 

Após transcrever a carta, para que os leitores pudessem ter acesso a íntegra, Rachel de 

Queiroz (1954) responde ao ministro que seu apelo é algo que ela já faz há muito tempo. ―E 

gosto de pensar que fui uma das primeiras pessoas a compreender o alcance e as virtudes do 

plano Aranha, como arma de combate a especulação‖ (QUEIROZ, 1954, p. 98). A cronista 

cita inclusive um outro artigo seu sobre o tema publicado no Diário de Notícias com o título 

‗A campanha pela austeridade‘, em que teceu críticas sobre o problema. E mais uma vez 

responde ao ministro: ―nessa questão de clamores, não me atraso nunca‖ (QUEIROZ, 1954, 

p.98).    

O discurso crítico de Rachel de Queiroz está na motivação de escrever sobre o tema 

seguido da preocupação do ministro em respondê-la, explicar e apelar a cronista que o ajude a 

resolver os problemas por meio da conscientização, e por fim pelo fato de que mesmo diante 

da publicação da correspondência oficial, a cronista ainda se impõe e enfatiza que sempre 

lutou e vai continuar lutando para a resolução dos problemas que afligem a sociedade.  

As outras crônicas selecionadas para o encerramento deste trabalho também 

comprovam esta prática social da cronista. Em Missivas (1953), Rachel de Queiroz fala no 
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primeiro parágrafo que irá propor a direção da revista que a mude de seção, pois ela deveria 

atuar na resposta das cartas dos leitores, ―meu Deus, tanta carta‖ (1953, p. 98), e em uma 

espécie de satisfação ao leitor explica que é paga para escrever crônicas, que tem a vida muito 

atribulada e cheia de compromissos, e mesmo não respondendo a todos, ela guarda com 

carinho cada correspondência.  

Na crônica Rachel de Queiroz diz que as cartas estão todas bem embrulhadas, e 

quando a vida ficar mais mansa vai responder, ou quem sabe após a sua morte algum 

pesquisador possa se deparar com este ―verdadeiro retrato de uma época, pois vocês tratam 

comigo a respeito de todos os assuntos, mandam-me envelopes dos recantos mais remotos do 

país‖ (QUEIROZ, 1953, p. 98).  

A reação dos leitores diante dos seus textos é exposta pela própria cronista no trecho 

de encerramento da crônica Missivas:  

 

Há os que se sentem profundamente desagradados por minhas ideias 
políticas, sociais ou meus gostos intelectuais [...] há os que simplesmente 

desabafam. Há os que candidamente confessam que como não tinham outra 

coisa a fazer pegam da pena e me endereçam umas linhas. Há os que me 
mandam versos, crônicas, contos de sua autoria. Há uma moça no interior, 

dona de um bonito jardim e de um coração de anjo, que me manda pequenos 

buquês de flores, envoltos em celofone [...] há as vítimas reais ou supostas 
injustiças e desventuras que apelam para mim como se esta pobre mulher 

pudesse valer a alguém. E há aqueles que (felizmente são a maioria), os 

amigos espontâneos, as almas generosas, que não querem nada, não pedem 

nada, querem só dizer uma palavra de estímulo e simpatia, provar a cronista 
que ganha a vida escrevendo, mas põe tanto do seu coração e do seu sangue 

no exercício da tarefa – que ela não fala sozinha, que seu suposto monólogo 

é, na verdade, um diálogo simultâneo com muita gente amiga – confortadora 
porção de gente amiga. A todos que posso dizer se não que muito obrigada? 

Muito, muito obrigada, amigos! (QUEIROZ, 1953, p. 98).  

 

Ao final deste trecho ao dizer que dá o sangue para o exercício de cronista, que vive 

para escrever e que a quantidade de cartas recebidas é uma demonstração de que o seu texto 

tem valor, ou seja, que recebe o feedback dos leitores, não apenas daqueles que elogiam, mas 

dos que não concorram com seus posicionamentos, Rachel de Queiroz confirma a hipótese de 

que seu discurso possui uma motivação social, é carregado de significados, leva até o leitor 

uma posição acerca de determinado assunto.  

Na crônica Ambição, Rachel de Queiroz (1951, p. 130)  relata a carta recebida de um 

leitor que critica seus textos: ―escreve alguém aqui para Última Página censurando 

amargamente a cronista, que com seu pessimismo, sua melancolia, tira o estímulo a ambição 
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do leitor‖. E com ironia responde: ―Ah, não creio que ambição seja dente de leite para cair 

com tanta facilidade. Tem raiz dura e precisa motivo forte para vir abaixo (1951, p. 130).  

E mesmo se isto fosse verdade, Rachel de Queiroz (1951) diz não se importar com 

isto, e escreve praticamente todo o texto sobre as características da ambição, citando 

exemplos, e explanando sobre o assunto, para criticar as pessoas ambiciosas, que segundo ela, 

se acham heróis mas que no fundo morrem tendo feito o mau uso das suas vidas.  

Em Retificando impressões erradas (1950), a cronista também responde aos leitores 

que a criticam pelo que escreveu sobre Paris e Londres, o que desagradou a alguns deles. 

Segundo Rachel de Queiroz (1950), não se fez entendida e por isso responde: ―a minha 

obrigação é me explicar direito o que não o consegui. Meu Deus não é nas vinte linhas desta 

página que posso tentar um estudo interpretativo da Europa‖ (QUEIROZ, 1951, p. 130). Em 

toda a crônica, a autora vai respondendo cada questionamento do leitor sobre as cidades 

europeias, e tentando explicar seu posicionamento, o que demonstra uma relação existente 

entre cronista e leitor e confere importância ao texto, que segundo ele mereceu ser retificado.  

Na crônica Correspondências de 1951, Rachel de Queiroz fala aos leitores que se 

irritam por ela não responder todas as cartas. Como forma de manter uma boa relação com os 

mesmos, justifica a ausência de resposta em decorrência da quantidade de correspondências 

recebidas. Rachel de Queiroz diz que quem provoca e começa a correspondência é a própria 

colunista que na medida em que regularmente apresenta as crônicas aos leitores, e os mesmos 

―respondem pelo correio já que não dispõe de colunas de jornal‖ (QUEIROZ, 1951, p. 130).  

 

Nossas cartas são estas colunas só para você são meditadas, escritas, 

impressas, distribuídas, num trabalho de colaboração complexo e ansioso do 

seu aplauso. Não nos falte pois o leitor com a resposta – e não exija o carro 

antes dos bois, querendo respostas quando é você, leitor, que nos está 
respondendo. (QUEIROZ, 1951, p. 130).  

 

No trecho acima é possível observar claramente o papel fundamental do receptor que é 

atribuído por Rachel de Queiroz e depreende-se ainda que suas crônicas eram motivos de 

intercâmbio entre a cronista e os leitores, assim como já havia sido citado por ela nos demais 

textos em que responde às cartas de forma coletiva, por meio de uma nova crônica.  

Rachel de Queiroz também publicou em sua coluna Última Página, respostas às 

perguntas de leitores sobre seus gostos literários, fatos da sua vida, características da sua 

personalidade, a exemplo de Questionários de 1956, em que a cronista responde sobre a sua 

infância, qual o livro mais bonito que leu, como ela qualificaria seu temperamento, em que 

disse: ―Não sei. Talvez posso dizer que sou uma pessoa triste e tímida. Sou contudo 



123 

 

barulhenta. Mas ruído não é sinal de alegria‖ (QUEIROZ, 1956, p. 118). Ainda na referida 

crônica o leitor questiona sobre seu posicionamento político e ela diz ser socialista, se tem 

ambição e ela responde: ―nenhuma. Nem política, nem social, nem literária, nem nada. As 

vezes ambiciono a morte‖ (QUEIROZ, 1956, p. 118), sobre os escritores que admira, se 

perdoa inimigos, e por último se ela é feliz: ―Não sei. Creio que não. Quem é feliz?‖ 

(QUEIROZ, 1956, p. 118).  

Na crônica As perguntas indiscretas, Rachel de Queiroz também demonstra este 

relacionamento com o leitor e nos dá importantes pistas sobre a recepção das suas crônicas. 

No primeiro parágrafo ela contextualiza que inicialmente se recusava a responder as 

perguntas, pois achava que era uma ―grandíssima falta de modéstia a gente ficar aí dizendo 

como é e como não é, do que gosta mais, do que pensa disto e daquilo. Mas verifica-se com 

surpresa que o público adora estes questionários‖ (QUEIROZ, 1958, p. 114).  

Segundo a cronista (1958, p. 114), toda vez que responde as cartas que ela denomina 

de inquérito, o público diverte-se muito, escreve um monte de cartas, contesta, zomba, chega 

até a tirar conclusões psicanalíticas. Nesta crônica a primeira pergunta foi se ela acredita que 

ficará marcada na literatura, em que ela responde que sim, juntamente com José Lins do 

Rego, José Américo, Graciliano Ramos e Jorge Amado, os escritores do romance nordestino.  

Quando questionada se gosta de ser brasileira ela respondeu que muitas vezes chega a 

ter orgulho, no entanto, outras fica acanhada, ela aproveita para criticar o governo que permite 

que alguns deputados falam no rádio e outros não e questiona se isto é democracia. Mais 

adiante pergunta se ela quem é o político mais perigoso: ―Dr Alkimim pensa que é ele, pois 

confunde astúcia com força. Porém os mais perigosos são aqueles, (exemplo: Olhos Azuis) 

que acreditam plenamente na própria infalibilidade e creem que tudo que é bom para eles é 

bom para o Brasil‖ (QUEIROZ, 1958, p. 114).  

Por fim apresentamos a crônica Questionários, de 1959, em que a cronista transcreve 

as perguntas, mesmo sendo críticas a ela, o que comprova o que já foi dito desde o início 

deste capítulo, ser o discurso de Rachel de Queiroz motivo de discussão e intercâmbio com os 

leitores.  

 

1) Vocês (refiro-me a um certo grupo de opinião a qual você pertence) tem 

se mostrado ultimamente muito pessimista. Que querem que se faça? Que 

desista de tudo, inclusive de lutar, de casar, de ter filhos, e de acreditar no 

futuro do nosso pais?  
Resposta: Deus me livre. Aliás nego que nós andamos pessimistas. As coisas 

é que andam ruins. E a prova de nosso otimismo é que, apesar de tudo, o 

conselho que lhe dou é que continue a lutar, a ter filhos, e a acreditar no 
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futuro do Brasil. Embora eu não saiba bem o que é que você chama de nosso 

Brasil. Será ele nosso mesmo, ou o deles?  

2) E, falando em pessimismo, se nada vale a pena, por que que vocês ainda 
escrevem? 

Resposta: Já neguei o pessimismo. Quanto ao motivo para continuar 

escrevendo, só posso responder por mim: escrevo porque esse é o meu 

ofício, o meu ganha pão. Ah, se eu mandasse na minha sorte seria outra coisa 
muito diferente. Dona de restaurante, atriz ou – sonho dos sonhos – uma 

matriarca fazendeira igual a minha avó Rachel cheia de filhos e netos, no 

sertão do Ceará. (QUEIROZ, 1959, p. 114). 

 

No trecho acima é perceptível que a cronista não teme contrariar o interlocutor, mas 

também se apropria da ironia para responder, principalmente sobre o seu desejo de ser uma 

matriarca e não escritora. Após responder sobre literatura, falar sobre alienígenas, a pergunta 

seguinte é sobre sua opinião acerca de política, em que a resposta é direta: ―Não falo 

absolutamente. Não quero me aborrecer nem aborrecer os outros‖ (QUEIROZ, 1959, p. 114).  

Esta relação entre Rachel de Queiroz e seus leitores, exposta nas crônicas acima, é o 

que Orozco Gomez (2014, p. 31) denomina de receptores ativos e criativos na produção e na 

emissão comunicacional, e também de audiência produtora. É também o que Barbero (1995) 

expõe sobre o que fazem as pessoas com os meios e suas leituras, e não o inverso. E o que 

Resende (2006, p. 188) define ser o jornalismo: ―uma necessidade do ser humano 

contemporâneo de se ver narrado, de se reconhecer enquanto ator do mundo em que vive, o 

negociador e mediador de sentidos, o articulador das relações sociais‖.  

O estudo evidenciou que o discurso de resistência de Rachel de Queiroz é autocrítico, 

enxerga preconceitos e estereótipos, busca sempre o elemento novo e as possibilidades de 

inversão, assim como Pena (2008) define ser o dever do jornalista. A cronista faz dos seus 

textos um serviço prestado à sociedade, utiliza a linguagem com precisão, procura as 

entrelinhas e os discursos não verbais como estratégias de resistência, propõe pautas 

relacionadas a questões sociais e por fim não é uma observadora neutra e procura um foco 

social. 

Nas crônicas analisadas observa-se que Rachel de Queiroz foi a guardiã, termo 

utilizado por Kovach e Rosenstiel (2003) para definir o jornalista, que segundo os autores tem 

a função de vigilância e prestação de serviço público, de dar voz àquelas pessoas ignoradas 

pela sociedade, monitorar o poder, ser a tribuna do povo, fazer uma imprensa revolucionária, 

um jornalismo voltado para a construção da nação.  

Para os autores, o que é visível nas crônicas de Rachel de Queiroz publicadas na 

revista O Cruzeiro, o jornalista deve ter a capacidade de criar fóruns, alertar o público para 
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temas sociais, denunciar práticas incorretas, pois segundo eles, a medida que essas vozes são 

ouvidas por aqueles que estão no poder, é possível entender a natureza da opinião pública em 

relação ao assunto em pauta (2003, p. 207).  

A abordagem dos temas por Rachel de Queiroz, sua linguagem, seu discurso e sua 

forma de construir cada crônica também nos remete a Kovach e Rosenstiel (2003, p. 226), que 

afirmam que a tarefa do jornalista é encontrar formas de transformar o significativo em 

interesse, em cada matéria, e encontrar a mistura exata do sério e do menos sério que oferece 

um relato do dia. ―Parte da responsabilidade do jornalista não é só fornecer informação, mas 

fornecê-la de uma maneira que as pessoas se sentirão inclinadas a ouvir‖ (KOVACH; 

ROSENSTIEL, 2003, p. 226).  

Assim como escreveu Rachel de Queiroz em sua crônica ―Jornalistas‖ publicada em 

março de 1951, os autores também definem o jornalismo como uma missão, e afirmam assim 

como ela, que a busca pela verdade deve acompanhar todo o trabalho jornalístico. As crônicas 

analisadas também permitem afirmar que a prática do jornalismo acontece dentro de um 

contexto social e que a primeira lealdade do jornalista, o que é visível nas crônicas de Rachel 

de Queiroz, é com o cidadão (2003, p. 83), pois ele possui sobretudo, uma obrigação social.  

Desta forma concluímos este estudo, com as considerações de que as crônicas de 

Rachel de Queiroz publicadas em sua coluna Última Página, na década de 50, estão inseridas 

em um contexto jornalístico de uma publicação vanguardista, inovadora, que buscou uma 

linguagem moderna e um novo tratamento profissional as reportagens e suas temáticas. Que 

seus temas, suas narrativas, sua forma de abordar assuntos sociais, de forma crítica, irônica, 

muitas vezes com humor, enquanto outras de forma mais impositiva, demonstram a 

importância do jornalismo opinativo, da visão de mundo do articulista que se mostra 

comprometido com a sociedade e com as funções da imprensa, enquanto prática social ou 

como definiu a cronista, como trincheira.   

Encerramos o estudo com uma citação de Paulo Freire (2015, p. 75) que diz: ―ninguém 

pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no 

mundo de luvas nas mãos constatando apenas‖. Ele (2015, p. 76) nos mostra, que é preciso ter 

resistência, pois é ela que nos preserva vivos, ―pois é na rebeldia em face das injustiças que 

nos afirmamos‖. Para Freire, a mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da 

situação desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho. E isto é o que 

visualizamos nas crônicas estudadas de Rachel de Queiroz, a jornalista guardiã, a voz dos 

esquecidos, principalmente dos flagelados nordestinos.  
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O CRUZEIRO. Rio de Janeiro: Empresa Gráfica O Cruzeiro. 1950-1959.  

DATA PÁG. TÍTULO TEMA 

7/01/1950 114 Amor a primeira vista Da infância à vida adulta; 

expectativas humanas; novo 

ano que se inicia.    

14/01/1950 106 Chegou Janeiro Assassinato por dívida não 

paga.   

21/01/1950 - - A coluna Última Página não 

está digitalizada na Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional. 

28/01/1950 122 Calor Machismo e relações de gênero.   

4/02/1950 114 Dois Negros Preconceito e questão racial.   

11/02/1950 98 O príncipe idiota Identidade e formação social.   

18/02/1950 106 Uma mulher misteriosa Religiosidade e imaginário 

popular.   

25/02/1950 114 Quaresma Machismo e independência 

feminina.  

4/03/1950 114 Moby Dick, a fera do mar A leitura para o imaginário da 

criança.  

11/03/1950 122 Angra dos Reis Caracterização da cidade 

carioca. 

18/03/1950 114 Cruzes na sombra Câncer e as atividades do 

Serviço Nacional do Câncer.  

25/03/1950 114 Petrópolis Exaltação das belezas da 

cidade.  

1º/04/1950 106 Domingo na Ilha Ausência de preservação 

ambiental.    

8/04/1950 114 O aqui e o além Fenômenos metafísicos e 

doutrinas espíritas ou 

espiritualistas.  

15/04/1950 114 Jangadas Direitos trabalhistas.  

22/04/1950 122 Conversa de Passarinho Saudosismo quanto ao Ceará.   

29/04/1950 122 Juízes do Brasil Disparidade salarial.   

6/05/1950 122 Solidão Cultura brasileira versus a 

norte-americana.   

13/05/1950 130 O álbum de Manzon Retrato do Brasil.   

20/05/1950 122 Herança Brasileiro que não sabe 

gerenciar finanças.   

27/05/1950 114 Enchente no Ceará Intempéries da natureza, ora 

seca, ora enchente.  

3/06/1950 130 Menino doente Poliomielite, a paralisia infantil, 

que segundo a cronista é a pior 

doença da infância.  

10/06/1950 114 Zuri Esposa, que juntamente com o 

amante, assassinou o marido.   

17/06/1950 122 Dona Noca Mulher na política.   

24/06/1950 138 Caricatura Destaca a valorização da 

caricatura no Brasil.  
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1/07/1950 130 Rádio Encantamento com o veículo de 

comunicação.    

8/07/1950 114 Recenseamento A iniciativa do governo de 

contar a população.  

15/07/1950 130 Eleições – O voto Importância do voto.  

22/07/1950 130 Eleições (Partidos) II Eleições e partidos políticos.  

29/07/1950 130 Eleições (para mulheres) 

III 

Crítica a Getúlio Vargas, por 

seu perfil ditatorial.  

5/08/1950 130 SOS do pica-pau amarelo Importância de Monteiro 

Lobato para a Literatura.   

12/08/1950 138 O mistério do câmbio Os bancos lucram às custas dos 

contribuintes.   

19/08/1950 138 O senhor da coluna Resgate histórico em que a 

cronista fala sobre as obras de 

Aleijadinho e outras que se 

encontram em igrejas.  

26/08/1950 114 Poema que chegou pelo 

correio 

Resposta ao leitor que contesta 

a crônica Herança e diz ter 

poupado o dinheiro recebido e 

ter feito bons investimentos.    

2/09/1950 114 Respondendo cartas Com humor, responde as cartas 

dos leitores, que não há receitas 

para resolução de problemas.   

9/09/1950 122 Os paços de domitilia Crônica em que ela resgata a 

história da casa onde naquele 

momento abrigava o Serviço de 

Febre Amarela, mas que no 

passado era residência da 

Marquesa de Santos, possível 

amante de Imperador.  

16/09/1950 150 Viajar Impressões sobre a Europa.  

23/09/1950 130 Londres I A cronista demonstra suas 

impressões sobre a cidade, 

recorda de fatos da guerra, 

destaca a qualidade de vida no 

olhar do imigrante.  

30/09/1950 122 Londres II – A 

austeridade 

Ainda em Londres, ela faz 

comparações com o Rio de 

Janeiro; destaca a diferença dos 

costumes.  

7/10/1950 114 Negros em Paris Democracia racial na França.   

14/10/1950 130 A atômica Medo e o receio quanto a 

invenção da bomba atômica.   

21/10/1950 122 Metrô Inovações tecnológicas ‗que 

enterram o homem‘.   

28/10/1950 130 Carne Viva Ação do médico, diante da vida 

e da morte.   

4/11/1950 130 Retificando impressões 

erradas 

Rachel de Queiroz responde as 

críticas sobre as crônicas 

publicadas sobre sua visita a 
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Europa. 

11/11/1950 130 Guias de Turismo Importância dos guias para 

ressaltar as belezas do país.   

18/11/1950 138 Turismo Golpes à turistas.  

25/11/1950 130 Monotonia Brasileiros não gostam de 

mudanças.  

2/12/1950 138 Mulheres Diferenças entre as mulheres 

francesas, norte-americanas e 

brasileiras.  

9/12/1950 138 Viúvas de Guerra Emancipação feminina.   

16/12/1950* - - A coluna Última Página não 

está digitalizada na Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional.  

23/12/1950 138 Jimmy Infidelidade masculina e 

posição da mulher diante de 

uma traição.  

30/12/1950 138 Ano Bom Conflitos mundiais.  

6/01/1951 106 Um álbum Regionalismo.   

13/01/1951 92 Caridade Crítica as festas sociais 

filantrópicas.   

20/01/1951 106 Babugem Seca no Nordeste.   

27/01/1951 114 As cartas de Antônio 

Torres 

Literatura e valorização do 

escritor.   

03/02/1951 122 Confissão geral Política, onde a cronista faz 

uma análise do governo de 

Dutra e a conjuntura nacional 

da época.  

10/02/1951 114 A história alegre Um texto sobre a cultura 

circense. 

17/02/1951 130 Retrato A cronista faz um estudo da 

relação do retrato, da imagem, 

com a manipulação ideológica.  

24/02/1951 130 Correspondência Intercâmbio entre leitores e a 

cronista.   

03/03/1951 114 O Sena  Discussão de gênero.   

10/03/1951 114 Os dez grandes Livros literários.   

17/03/1951 114 Biblioteca Infantil Sobre a Biblioteca Infantil do 

Meiér, fundada por um casal 

que perdeu o filho ainda bebê.  

24/03/1951 130 Contra mão A cronista ressalta o livro 

recém lançado de Antônio 

Olavo Pereira, fala sobre 

literatura e destaca o 

surgimento de um novo 

romancista.  

31/03/1951 130 Jornalistas Sobre a profissão de jornalismo, 

que vai além de um emprego, é 

um amor, uma dedicação.  

07/04/1951 122 Amor Como os adolescentes lidam 
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com as frustrações amorosas.   

14/04/1951 130 Abril chuvas mil Crônica regionalista, exaltação 

da cultura e da vida no 

Nordeste, a crendice popular 

que espera pela chuva em abril.  

21/04/1951 130 O drama de La Prensa Ditadura e o cerceamento a 

liberdade de imprensa.  

28/04/1951 130 Tartaruga de Arrastão Critica ao fato da preservação 

da natureza estar nas mãos dos 

homens.  

05/05/1951 130 Ambição Resposta a um leitor que a 

considera pessimista e crítica, o 

que tira a ambição dos leitores.  

12/05/1951 130 Mestre Antonio Sales Exaltação ao escritor e uma 

crítica sobre a publicação do 

livro após a sua morte. Crítica a 

falta de valorização do escritor.  

19/05/1951 130 Choveu O tema é a seca, a chuva na 

segunda quinzena de abril, que 

segundo a cronista transformou 

o deserto em jardim do paraíso.  

26/05/1951 138 Milagre do constellation A cronista fala sobre seu medo 

de andar de avião, e as 

impressões de quem anda; mas 

ao mesmo tempo ressalta a 

importância deste meio de 

transporte.  

02/06/1951 114 Alimentação e progresso Critica aos que defendem uma 

alimentação saudável em um 

país em que o brasileiro não 

tem nem mesmo o que comer.  

09/06/1951 130 Cabeça de cangaceiro  A cronista se apropria da tela de 

Portinari, da cabeça de um 

cangaceiro ‗degolada‘, para 

contextualizar toda  a luta do 

cangaço.  

16/06/1951 130 Meu cavalo de cela Crônica sobre a tradição de se 

utilizar o cavalo como meio de 

transporte, o que foi 

consideravelmente sendo 

substituído por automóveis, 

ônibus e táxis.  

23/06/1951 130 São João e Santo Antônio O tema central são os acidentes 

com fogos de artifício durante 

as festas juninas.  

30/06/1951 114 Dançar Crônica em que vários temas 

são tratados, como o direito da 

mulher de fazer escolhas, 

inclusive do seu par; a 

importância da dança na cultura 
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de cada país; o significado da 

dança para a sociedade.  

07/07/1951 130 Um velho livro Sobre a obra do baiano 

naturalista Alexandre Rodrigues 

Ferreira, que iria ser editada 

resultado de um projeto de Lei.  

14/07/1951  Da Bíblia Crônica em que Rachel de 

Queiroz faz uma análise de 

como as pessoas se apropriam 

dos versículos bíblicos para 

entender ou justificar as 

situações atuais; até mesmo 

fatos políticos ocorridos no 

Brasil; como profecias que se 

concretizam.  

21/07/1951 130 O mundo é grande O texto faz uma crítica quanto a 

urbanização; o aumento 

populacional; a conjuntura 

social, que faz com que o 

mundo fique menor.  

28/07/1951 138 Suíça Resposta a um leitor sobre as 

viagens a Europa, em especial 

sobre a Suiça. A cronista 

apresenta suas impressões.  

04/08/1951 114 Agora é Lei Sobre a Lei Afonso Arinos, que 

segundo a cronista foi um 

avanço no combate a 

discriminação racial. Ela elogia 

a sanção e fala sobre a cultura 

brasileira.  

11/08/1951 130 Médicos Para a cronista, os médicos são 

os intermediários entre a vida e 

a morte. Ela faz um texto sobre 

os ―poderes dos médicos‖ e faz 

seus questionamentos e críticas.  

18/08/1951 130 Mudança no morro Processo de favelização, como 

as comunidades se formam nos 

morros, e como o Estado e as 

forças policiais agem diante 

disto.  

25/08/1951 146 Luz dos meus olhos Uma crônica poesia, sobre 

música e amor.  

1/09/1951 114 Sobrados e mucambos Ressalta o lançamento da obra 

de José Olímpio, em três 

volumes, que leva o nome da 

crônica.  

8/09/1951 130 Clube dos inéditos Falta de incentivo e apoio 

financeiro aos escritores e 

ressalta o trabalho do Clube dos 

Inéditos.  
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15/09/1951 130 Valsa número seis O texto versa sobre a peça 

teatral escrita por Nelson 

Rodrigues em 1951.  

22/09/1951 130 Goeldi na Bienal A crônica fala sobre o artista e 

sua arte, a Xilografia. Ela 

critica que ele não é conhecido 

como deveria.  

29/09/1951 130 Televisão Define o veículo de 

comunicação como ―ampliação 

visual do milagre sonoro do 

rádio‖; faz um texto crítico 

sobre o mais novo veículo, a 

indústria que surge, as 

influências sociais.  

06/10/1951  Bourrage de Crânes Manipulação ideológica, 

discurso político, levando em 

consideração a propaganda na I 

Guerra Mundial.  

13/10/1951 130 Viagem Texto de humor sobre as 

viagens que servem para 

esquecer os desgostos de amor, 

mas que ao mesmo tempo são 

oportunidades para se conhecer 

um novo amor.  

20/10/1951 138 Vida de criança Texto crítico sobre a infância 

no Rio de Janeiro, as mortes de 

crianças por abandono e 

violência, a opção do brasileiro 

de não ter filhos.  

27/10/1951 146 O outro caminho Crítica literária do livro (com o 

mesmo nome da crônica) 

lançado no Maranhão por João 

Mohana, que tem como tema as 

angústias de um sacerdote 

diante da sua vocação.  

03/11/1951 130 Automóvel novo O texto destaca a expansão da 

indústria automobilística e o 

consequente aumento do 

número de acidentes.  

10/11/1951 130 Rir, rir, rir Crônica sobre os preconceitos 

que opõe o drama ao humor. A 

cronista faz uma 

contextualização do teatro e do 

cinema da época.  

17/11/1951 138 Pobreza da cidade Faz um contraponto quanto ao 

Rio na visão do turista, de 

beleza e riqueza; um rio de 

miséria, de moradias precárias, 

de acidentes de trânsito, dentre 

outros problemas sociais.  
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24/11/1951 145 O jogo do bicho Crítica sobre os jogos no Brasil, 

a ilegalidade e todos os 

problemas resultantes da 

prática.  

*As edições 

de dezembro 

de 1951 não 

foram 

digitalizadas.  

   

05/01/1952 114 Presença de José de 

Alencar 

Relação entre Literatura e 

sociedade, nas obras dos 

escritores brasileiros.  

12/01/1952 114 O direito de escrever Imparcialidade e parcialidade 

na escrita 

19/01/1952 114 Grécia Apogeu e decadência 

20/01/1952 130 Profecias Superstição na cultura brasileira 

*Edições de 

fevereiro não 

fora 

digitalizadas 

   

1º/03/1952 122 Maria Candelária Privilégios salariais no país.   

08/03/1952  Maria Candelária II Discrepância salarial entre as 

categorias profissionais no país.  

15/03/1952 130 Bogun Essência e caráter.  

22/03/1952 130 Malária Doenças e medidas sanitárias.  

29/03/1952 130 A avó Envelhecimento. 

05/04/1952 130 Por terras de além mar Cantigas e cultura popular.  

12/04/1952 130 Um corte de linho Imigração e intercambio 

cultural.  

19/04/1952 146 Imperialismo e Anti-

imperialismo 

Supervalorização da moeda 

norte-americana 

26/04/1952 146 Um punhado de farinha Culinária, tradição e cultura.  

3/05/1952 130 Cinquenta e três contos Brasileiros que se arriscam por 

melhores condições de vida.  

10/05/1952 138 Dia das mães Mães pobres, miseráveis, 

guerreiras. 

17/05/1952 138 Roteiro de viagem, São 

Paulo 

Diferença entre as duas cidades 

– Rio e SP.  

24/05/1952 130 Campinas Perfil das cidades paulistas, 

Jundiaí e Campinas.  

31/05/1952 146 A velha cidade de Goiás Impressões sobre o estado de 

Goiás.  

7/06/1952 130 Goiânia Para a cronista, o 

‗desconhecido Estado de 

Goiás‘.  

14/06/1952 146 Fartura Sobre a cidade de Pirenópolis 

21/06/1952 146 Paraná e Santa Catarina Curitiba, Joenvile e Blumenau.  

28/06/1952 146 Entrada no Rio Grande do 

Sul 

Sobre a cultura e as 

características da cidade de 
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Caxias do Sul.  

5/07/1952 130 O país dos gaúchos  Costumes e tradições.   

12/07/1952 130 Viagem de volta Cultura do Sul do país.  

19/07/1952 130 Recado para a cidade de 

Campinas 

Tradições da cidade paulista.  

24/07/1952 130 Problemas de feminismo A mulher na sociedade.   

2/08/1952 130 Meditação a propósito dos 

crentes 

Pregações religiosas 

9/08/1952 130 Os milagres da Medicina Crendice popular versus 

medicina 

16/08/1952 130 Evita Morte de Eva Péron.  

23/08/1952 130 Bovary Sentimentos humanos.   

30/08/1952 130 Meninos do Cinema Menores de idade no cinema, 

assistindo a filmes 

inapropriados.  

6/09/1952 130 Classe & Peito Postura e posicionamentos.  

13/09/1952 130 Santa Maria Egipicíaca  Tradição popular.  

20/09/1952 130 Josephine e sua 

associação anti-racista 

Combate a discriminação racial.  

27/09/1952 122 Compra-se um 

apartamento 

Mercado imobiliário.  

Edições de 

outubro e 

novembro 

não está 

digitalizadas 

   

6/12/1952 130 Fazenda velha e açude Características do Sertão 

Nordestino.  

13/12/1952 146 Cabo Frio Características, belezas naturais 

e cultura da região.  

20/12/1952 146 Natal de 1952 Crise política e econômica.  

27/12/1952 138 A morte de João Romildo Suicídio de jovens.  

03/01/1953 114 Comida de pobre Alimentação no país, as 

diferenças regionais e de classes 

sociais.   

10/01/1953 114 O balanço obrigatório Guerra fria, problemas políticos 

e econômicos do Brasil, 

questões regionalistas.  

17/01/1953 114 Correspondência de Ano 

Novo 

Resposta as cartas de leitores.  

24/01/1953 114 Dicionários Valorização da língua 

portuguesa, seus verbos, 

adjetivos, substantivos.  

31/01/1953 114 Memórias da Rua do 

Ouvidor 

Sobre o escritor, Manuel de 

Macedo, sua obra, e 

configurações históricas.  

07/02/1953 114 Calor O clima em diferentes regiões 

do Brasil.  

14/02/1953 114 A fama e a realidade O ser humano cheio de 
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limitações que há por trás do 

artista consagrado.  

21/02/1953 130 Teatro Comparação entre as inovações, 

o teatro se comparado ao 

cinema; a pintura se comparada 

a fotografia.  

28/02/1953 122 Quaresma Religiosidade, tradição 

carnavalesca, costumes, 

juventude. 

07/03/1953 122 Seca: assunto nacional O drama vivido pelos 

nordestinos, que enfrentam a 

seca; em contraposição ao Rio 

de Janeiro em festa 

carnavalesca.  

14/03/1953 130 Águas do Mar Emigração e imigração; como 

se dá estas viagens; condições; 

problemas enfrentados; drama 

vivido pelos nordestinos.  

21/03/1953 122 Perdão, mas ainda é a seca Sobre a ausência de ações que 

possam minimizar os problemas 

no Nordeste, em decorrência da 

seca.  

28/03/1953 122 Rádio Observações sobre os 

programas radiofônico; as radio 

novelas; a cultura brasileira; 

comparação com a escrita; a 

literatura.  

04/04/1953 122 A morte anda em quatro 

rodas 

Acidentes automobilísticos; 

motoristas que matam 

pedestres; responsabilidade na 

direção.  

11/04/1953 106 Futebol Internacional Expectativas sobre o 

desempenho da seleção 

brasileira em campeonatos 

internacionais.  

18/04/1953 106 Mãe d‘água  Folclore, religiosidade, 

superstição.  

09/05/1953 106 Paus de arara Caminhões, nordestinos, 

transporte ilegal de imigrantes.  

16/05/1953 106 Rodolfo Teófilo Homenagem ao romancista e 

importância da sua obra para a 

cultura brasileira.  

23/05/1953 106 Conversa de Guerra e de 

manha 

Sobre a projeção do nordeste 

em obras nacionais; e o 

verdadeiro retrato dos 

nordestinos.  

30/05/1953 106 Da popularidade Sobre Jânio Quadros; críticas a 

sua atuação política e 

personalidade.  

06/06/1953 98 As ordenações d‘el rey Cultura e tradições do Império.  
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Nosso Senhor 

13/06/1953   *Edição não digitalizada 

20/06/1953 98 Pena de morte Crimes sexuais e projetos de lei 

que instituem pena de morte no 

país.  

27/06/1953 98 Mar novo Metalinguagem; importância 

das palavras e significados.  

04/07/1953 98 Saudade Reflexões sobre a vida.  

11/07/1953 98 Debate  Programas de debate na 

televisão; e contraponto com o 

teatro e outras manifestações; 

programação de TV.  

18/07/1953 98 Lampião Apresenta o tema do seu novo 

livro: vida, amores e morte de 

lampião.  

25/07/1953 98 Princesa Dona Isabel; a ‗família imperial 

brasileira‘; influências na 

cultura e sociedade brasileira.  

1º/08/1953 98 Imperial  A importância do Império, da 

Monarquia, na história e 

constituição do Brasil.  

8/08/1953 98 Coração Carinho, carícia, amizade é 

melhor do que ter apenas 

dinheiro.  

15/08/1953 98 O lado humano Comparação entre os mineiros e 

os nordestinos; cultura, 

linguagem e literatura.  

22/08/1953 98 Regresso Nordestinos que moram no Rio 

de Janeiro e esperam do 

governo, incentivo para voltar 

para sua terra.  

29/08/1953 98 O rei floquinhos Sobre a peça teatral de Oswald 

de Andrade Filho.  

5/09/1953 98 Riqueza Sobre o desejo de ser rico; a 

inveja da riqueza; que segundo 

a cronista é preciso ter inveja do 

simples, que é feliz 

independente das condições 

financeiras.  

12/09/1953 98 Gilberto de Alencar Crítica literária do de Misael e 

Maria Rita.  

19/09/1953 98 Estrela D‘alva Preconceito sofrido pelas 

‗damas das camélias‘.  

26/09/1953 98 Vocabulário e ortografia Sobre Aurélio Buarque de 

Holanda e sua importância para 

a língua portuguesa.  

03/10/1953 98 Rodovias Sobre os meios de transporte; a 

realidade de alguns estados 

brasileiros; comparações com a 

Europa.  
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10/10/1953 98 O Rio A relação do cearense com o 

rio; a beleza e a importância do 

rio São Francisco.  

17/10/1953 98 O homem morreu na Serra Encontro de cadáver; violência. 

24/10/1953 98 Missivas Sobre os leitores que 

encaminham cartas; uns 

elogiam, outros criticam seus 

posicionamentos políticos e 

abordagens sociais.  

31/10/1953 106 Menino Cego Carta de um leitor sobre o caso 

de uma doença rara de cegueira, 

e pedido de ajuda por meio da 

coluna.  

07/11/1953 98 Aracatir e Genebra Pianista Jacques Klein, do 

Ceará, brasileiro que faz 

sucesso no exterior.  

14/11/1953 106 Louvação Sobre o aniversário da Revista 

O Cruzeiro.  

21/11/1953 98 Brasileiro no Uruguai Exposição de gravuras de 

Oswaldo Goeldi.  

28/11/1953 98 A terra nossa mãe Sobre a venda de terra; o 

negócio da especulação 

imobiliária.  

05/12/1953 114 Filhos perdidos Adolescentes nas ruas; filhos 

das favelas; criminalidade 

infanto-juvenil. 

12/12/1953 114 Cisne Branco A Marinha e os marinheiros na 

tradição e na história do país.  

19/12/1953 130 Sorriso de Natal Caridade e verdadeiro espírito 

natalino.  

26/12/1953 106 Último do ano Retrospectiva do ano de 1953; 

guerras e conflitos; crise 

econômica; epidemia de 

suicídios; esperança para 1954.  

02/01/1954 98 Janeiro Janeiro é o mês da perspectiva 

para o carnaval; como o 

brasileiro aguarda as festas 

carnavalescas.  

09/01/1954 98 Santos Dumont Livro de Henrique Dumont 

Vilarinho sobre Santos Dumont.  

16/01/1954 98 Praia do Flamengo Movimentação na praia do 

Flamengo; costumes cariocas.   

23/01/1954 98 São Paulo Aniversário de São Paulo; 

progresso da cidade.    

30/01/1954 98 Remédio de Botica A questão comercial que 

envolve a produção de 

medicamentos. Os usuários 

ficam nas mãos das grandes 

indústrias.  

06/02/1954 98 Passaporte Restrição a entrada de 
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imigrantes, principalmente nos 

Estados Unidos.  

13/02/1954 98 Uma romancista Critica literária, nova geração 

de escritores.  

20/02/1954 98 Carnaval Com a atual conjuntura politica, 

o carnaval foi perdendo a graça, 

segundo a cronista, se tornou 

triste.  

27/02/1954 98 Vida A vida é a presença constante 

da morte; se morre aos poucos a 

cada dia. Critica a forma que 

algumas pessoas vivem e não se 

dão conta da sua imortalidade.  

06/03/1954 98 Prêmios Literários Crítica a ausência de 

valorização e incentivo ao 

escritor.   

13/03/1954 114 O Apolítico Crítica às pessoas que não se 

manifestam; se preocupam 

apenas com a sua vida; não se 

interessam por política.    

20/03/1954 98 Assunto de dinheiro Sobre a carta do Ministro 

Oswaldo Aranha sobre sua 

crônica ‗Remédio de Botica‘; 

explicações e respostas oficiais 

sobre o tema.  

27/03/1954 98 Assunção Crônica sobre o livro de 

Antônio Calado, ―Assunção de 

Salviano‖.  

03/04/1954 98 Dia de Chuva A vegetação e os animais diante 

da chuva no sertão.   

10/04/1954 98 Pescaria Cultura, histórias e tradição da 

pesca.   

17/04/1954 98 Se homens bons Crime, julgamento e o papel 

dos júri.  

24/04/1954 98 Perguntas e respostas Um leitor envia uma entrevista, 

e a cronista responde todas.   

01/05/1954 98 Mês de Maio Referência ao mês do 

trabalhador e os regimes 

políticos.    

08/05/1954 98 Novíssima geração Geração de 30 e também a de 

45 na Literatura.     

15/05/1954 98 Nísia Floresta Sobre a ―mais notável mulheres 

das letras do Brasil‖.      

22/05/1954 98 A casa do morro branco Crônica-romance 

regionalista/Folhetim.      

29/05/1954 98 A casa do morro branco Crônica-romance 

regionalista/Folhetim. 

(Continuação).      

05/06/1954 122 A casa do morro branco Crônica-romance 

regionalista/Folhetim. 
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(Continuação).      

    

12/06/1954 98 Não me deixes.  Saudosismo, sobre a Fazenda 

da família no Ceará.  

19/06/1954 106 Ida e volta  As idas do Rio de Janeiro à 

Fortaleza; o passar dos anos; os 

meios de transporte; as viagens 

aéreas.   

26/06/1954 98 O caminho de Parságada  Sobre Manuel Bandeira. 

03/07/1954 98 Escrever  O ofício e trabalho do escritor.  

10/07/1954 106 História Perseguição e intolerância 

religiosa.  

17/07/1954 114 Mocidade e Morte Aumento do número de 

suicídios.   

24/07/1954 106 Passeio a Sabará  Livro de Lúcia Machado de 

Almeida; passeios turísticos do 

Brasil.    

31/07/1954 106 Nosso amigo João  Sobre a morte de João Eckart, 

alemão, naturalizado brasileiro.     

07/08/1954 106 O padrezinho santo  Vocação, tradição e 

religiosidade.     

14/08/1954 122 Amistoso Futebol e cultura brasileira.      

21/08/1954 114 Gordura Crítica a cultura do belo; da 

magreza.      

28/08/1954 114 Crime perfeito Criminalidade e ação policial.       

04/09/1954 122 A hora dramática Sobre a morte do jornalista 

Carlos Lacerda.  

11/09/1954 114 Sombra e Luz Suicídio de Getúlio Vargas e o 

início do governo de Café 

Filho.  

18/09/1954 114 Do povo, para o povo e 

pelo povo. 

Movimentação e decisões 

políticas; o Brasil após o 

suicídio de Vargas.   

25/09/1954 114 Eleição Importância do voto; 

expectativas para o próximo 

governo; crise política.    

02/10/1954 114 A realidade americana Sobre a importância cultura de 

Alceu Amoroso Lima.    

09/10/1954 114 Mationã Saúde da população indígena, 

cultura e intercâmbio.    

16/10/1954 114 Fim de festa Eleições presidenciais; 

expectativas para o novo 

governo.    

23/10/1954 114 Teatro e gente de cor Questões raciais por meio das 

manifestações culturais.     

06/11/1954 114 Memórias Literatura; romance.      

13/11/1954 114 Crônica partida em duas Sobre o gênero crônica; morte 

de Oswaldo de Andrade.       

20/11/1954 114 Juízes do Brasil Carta ao presidente da 
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República, pela valorização dos 

juizes.       

27/11/1954 114 Aniversário Envelhecimento.       

04/12/1954 130 Discos Voadores Possível visualização de discos 

voadores do Nordeste.        

11/12/1954 130 Sempre a política Política, cultura, costumes e a 

sociedade brasileira.        

18/12/1954 130 Esplanada da glória Urbanização do Rio de Janeiro.        

25/12/1954 130 Natal Religiosidade.        

1º/01/1955 98 Correspondência Questão racial, imperialismo 

norte-americano, avanços 

internacionais, falência da 

formação da comunidade 

política europeia.  

8/01/1955 98 Professorandos do novo 

ateneu 

Homenagem recebida pelo 

Ateneu, sobre o oficio de ser 

professor.  

15/01/1955 98 Austeridade Crise econômica brasileira e 

aumento da inflação.  

22/01/1955 98 Inverno em 55 Seca no Nordeste 

29/01/1955 98 Alegrias de janeiro  Burocracia do serviço público.  

05/02/1955 98 O Doido O sexo no discurso de um 

doido.  

12/02/1955 98 Manual do bom turista Turismo e a ausência de 

respeito com a cultura local. A 

crônica é sobre Cabo Frio.  

19/02/1955 98 Raça de homens Critica ao egocentrismo do 

homem diante da natureza e os 

outros seres vivo.  

26/02/1955 98 Telefonistas Mudanças de costumes, 

tratamentos.  

05/03/1955 98 Cantigas de carnaval Análise das letras das músicas 

de carnaval, repletas de tristeza, 

temas sociais, favelas, 

idealizações românticas, retrato 

da cultura brasileira.  

12/03/1955 98 Luz, bonde e cemitério O poderio e monopólio da 

Ligth; a dependência de todos 

pelo serviço da empresa 

prestadora de energia da época.  

19/03/1955 98 Livros Livros de Manuel Bandeira e 

Carlos Drummond.  

26/03/1955 114 A eterna inocência do 

circo 

Sobre a expansão do teatro e do 

cinema, que tem diminuído as 

apresentações circenses.  

02/04/1955 114 Exit Paschoal Sobre o novo cônsul em Milão, 

a importância das relações 

internacionais e o incentivo do 

mesmo à cultura.  
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09/04/1955 114 Hiléia Amazônica Sobre a história, cultura, 

economia do Estado do 

Amazonas.  

16/04/1955 114 Capital nova, Brasil novo.  Transferência da capital do Rio 

de Janeiro para a Brasília e os 

impactos sociais e econômicos.  

23/04/1955 102 O arcebispo de Salde O arcebispo em missão na 

África, que é nordestino de 

Fortaleza.  

30/04/1955 98 Aqui Del-Rei Preconceito racial; criança que 

é impedida de frequentar a 

escola por ser negra.  

07/05/1955 114 Teatro para o Brasil Ausência de um planejamento 

específico de valorização do 

teatro, que realmente traga os 

resultados esperados, para a 

cultura do país.  

14/05/1955 98 A ordem dos jornalistas Contra a mordaça e a liberdade 

do jornalista; em defesa dos 

direitos dos jornalistas.  

21/05/1955 98 Mora na filosofia Carta de leitora sobre filosofia e 

literatura.  

28/05/1955 98 Cidadania Critica que o brasileira não sabe 

o que é ser cidadão.  

04/06/1955 102 Metonímia ou vingança 

do enganado (1º Capítulo) 

Histórias do cotidiano.  

11/06/1955 98 Metonímia ou vingança 

do enganado (2º Capítulo) 

Costumes e relacionamentos 

conjugais.  

18/06/1955 106 Metonímia ou vingança 

do enganado (3º Capítulo) 

Infidelidade, caso de polícia.  

25/06/1955 114 Sertão O percurso do Rio de Janeiro ao 

Ceará e as paisagens de Minas 

Gerais e Bahia.  

02/07/1955 98 Carta a Guimarães Rosa A amizade dos escritores 

apenas por telegramas; elogios 

a literatura de Guimaraes Rosa.  

09/07/1955 106 BR 4 e BR 13 Sobre as estradas Rio-Bahia e a 

Transnordestina.  

16/07/1955 106 Fim de viagem Impressões de viajante, o 

percurso da margem do São 

Francisco à Fortaleza.  

23/07/1955 114 Tempo de Surubim Saudosismo quanto ao Rio São 

Francisco, expõe sua paixão 

pelo ‗rio Velho‘.  

30/07/1955 114 Carta a Emília Uma carta a Miss Brasil, de 

forma carinhosa, ressaltando a 

inteligência e a beleza da 

jovem.  

06/08/1955 114 Na hora da sucessão Cenário político brasileiro; 

época de eleições presidenciais; 
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definições partidárias; pouca 

participação popular.  

13/08/1955 114 Conversa de Política Diferenças regionais e como a 

política acontece nos Estados; 

sobre partidos políticos e 

decisões.  

20/08/1955 98 Indústria hoteleira Turismo no interior do Brasil, 

ausência de hotéis, cultura das 

pensões.  

27/08/1955 114 Alegria da pobreza Violência, agitação, 

movimentos no Rio de Janeiro. 

Diferença da calmaria do Ceará.  

03/09/1955 114 Felicidade Cultura brasileira em diferentes 

regiões e o conceito do que é 

ser feliz e infeliz.  

10/09/1955 114 Carta de um editor 

português  

Sobre a publicação dos seus 

livros em Portugal.  

17/09/1955 114 Não matarás Assassinatos passionais 

24/09/1955 114 Perguntas de política Resposta aos leitores sobre o 

momento político no Brasil.  

01/10/1955 126 Os dois bonitos e os dois 

feios 

Costumes, ciúmes, 

relacionamentos amorosos.  

08/10/1955 130 Os dois bonitos e os dois 

feios (2ª Parte) 

Romance e traição 

15/10/1955 146 Ancar Instituição que busca melhorar 

as condições de vida do homem 

do campo nordestino.  

22/10/1955 138 Futebol Sobre as emoções diante do 

futebol; onda de suicídio e 

violência durante os jogos.  

29/10/1955 138 Perón Queda da ditadura na 

Argentina.  

05/11/1955 130 Livros Sobre a comercialização de 

livros e feiras literárias.  

12/11/1955 130 Remate do ano Sobre a instabilidade política do 

ano e ausência de direitos 

sociais.  

19/11/1955 138 A vigília cívica Sobre as guerras; as decisões 

políticas internacionais, tudo 

sendo acompanhado pelo 

Rádio.  

26/11/1955 138 Um estadista da 

República 

Sobre o livro de Afonso Arinos.  

03/12/1955 130 Os marcianos O medo constante da Guerra/ da 

invasão.  

10/12/1955 130 Microfone e televisão  A literatura e a cultura nos 

arquivos da TV.  

17/12/1955 130 Cidade do Rio Sobre o livro ‗Memórias da 

cidade do Rio de Janeiro‘. 
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24/12/1955 130 Monovox Gênero do teatro; excelência do 

ator.  

31/12/1955 130 Futebol em preto e branco Preconceito racial no futebol.  

07/01/1956 114 Dezembro de 1955 Sobre a cruzada de São 

Sebastião, de Dom Helder 

Câmara para a recuperação das 

favelas e dos favelados do Rio 

de Janeiro.  

14/01/1956 114 Saci-Pererê Sobre a biografia de Monteiro 

Lobato.  

21/01/1956 114 Literatura A especialidade difícil que é 

escrever.  

28/01/1956 114 Jornal Imprensa; os discursos 

parlamentares; o panorama 

políticos.  

04/02/1956 114 Dinah Sobre a escritora e suas peças 

de teatro e telenovela.  

11/02/1956 114 Quero ir-me embora Sobre a política nacional e o 

desanimo do brasileiro com o 

país.  

18/02/1956 118 Questionário Resposta aos leitores sobre seus 

gostos e predileções. 

25/02/1956 130 Montanha Sobre as regiões do país, o 

sertanejo, as condições do 

homens em diferentes estados 

brasileiros.  

03/03/1956 122 O gênio engarrafado Sobre os resquícios da ditadura.  

10/03/1956 114 Cidade de Pelotas *Não está digitalizada 

17/03/1956 122 Bandarilhas Tortura, ‗touradas‘, agressões a 

liberdades individuais.  

24/03/1956 114 Males do corpo Sobre as doenças da atualidade, 

comparadas com as do passado.  

31/03/1956 114 Magalhães e a condessa Reflexões sobre o jornalismo e 

elogio a Raymundo Magalhães 

Junior.  

07/04/1956 118 Petróleonorio Grande do 

Norte 

Sobre a descoberta de petróleo 

no Rio Grande do Norte, as 

questões econômicas e políticas 

envolvidas.   

14/04/1956 114 Lei Afonso Arinos Expulsão de um aluno negro de 

três anos da escola.  Preconceito 

racial.  

21/04/1956 118 Notícias da Ilha Sobre as mudanças na Ilha, que 

urbanizada, mais parece São 

Paulo, como critica a cronista.  

28/04/1956 122 O homem que plantava 

maconha ou o exu-tranca 

rua (Parte 1) 

Folhetim policial; trama de 

assassinato; preconceito; 

intolerância religiosa.  

05/05/1956 138 O homem que plantava Folhetim policial; trama de 
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maconha ou o exu-tranca 

rua (Parte 2) 

assassinato; preconceito; 

intolerância religiosa; relações 

amorosas.  

12/05/1956 138 A Sé nova de Fortaleza Sobre a nova construção, mas 

critica a demolição da Sé 

Velha; ausência de preservação 

da história e da cultura.  

19/05/1956 130 Aqui Del Rei Regionalismo; diferenças entre 

o Ceará e o Rio de Janeiro; 

criminalidade; urbanização.  

26/05/1956 122 Nem tudo é paisagem 

apenas 

Sobre as diferenças culturais, de 

posicionamento diante da 

política do país; busca pelos 

direitos do povo nordestino; 

articulação do sudeste.  

02/06/1956 114 Voz humana Cultura popular; voz; poemas; a 

voz dos autores em seus textos; 

a riqueza cultural do Brasil.  

09/06/1956 114 Romance de pracinha Romance ‗Três soldados‘ de 

Lúcia Benedetti, sobre os 

soldados da 2ª Guerra Mundial.  

16/06/1956 114 São João e São Pedro Fim das tradições, sendo 

substituídas pelas ‗bombas‘ 

(como a cronista define), que 

tem mutilados crianças e 

deixado adultos feridos.  

23/06/1956 114 Amor traído Retorno da cronista ao Ceará; 

saudosismo quanto ao Rio de 

Janeiro; crônica poema e 

poesia.  

30/06/1956 138 Corpo de baile Crônica sobre João Guimarães 

Rosa.  

07/07/1956 114 Matar Política na Argentina; 

peronismo; assassinatos; 

ausência de liberdade.  

14/07/1956 114 O mundo em figura Resposta as cartas dos leitores; 

muitos pedem que ela publique 

romances, contos, e outros.  

21/07/1956 114 Simples histórias do 

amolador de facas e 

tesouras 

História de um português que 

veio morar no Brasil e decide 

abrir seu próprio negócio.  

28/07/1956 162 Democracia Responde a uma pergunta de 

leitor sobre Democracia; 

contextualiza a situação do país 

em diferentes épocas.  

04/08/1956 146 Menino Pequeno A situação de abandono da 

criança no país; criança 

estrangeira; ausência de 

direitos.  

11/08/1956 142 Pátria Amada Nacionalismo; sobre as belezas 
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e as tristezas de ser brasileiro.  

18/08/1956 138 País ocupado Sobre as mazelas e guerras dos 

Brasil, que estão obscuras; que 

não se vê a olhos nú, como 

define a cronista.  

25/08/1956 138 Amigos A amizade e a velhice.  

01/09/1956 122 Engano de vocação Sobre profissões e vocações; 

aspectos regionalistas.  

08/09/1956 138 Estrela a meia noite O progresso do homem 

(pesquisas sobre outros 

planetas) e relações humanas 

retrógradas.  

15/09/1956 138 O estranho Sobre o nascimento de uma 

criança; a forma como vem ao 

mundo; expectativas; 

personalidades.  

22/09/1956 138 Abre as asas sobre nós Autoritarismo político e 

ausência de liberdade dos 

cidadãos.  

29/09/1956 138 Fim de semana Desgosto dos brasileiros com o 

Brasil.  

06/10/1956 138 Vida Morte e sentimentos de 

imortalidade.  

13/10/1956 138 Livros Crônica sobre a importância dos 

livros.  

20/10/1956 154 Dinheiro do povo Votação do orçamento; 

benefícios populares; situação 

atual do país.  

27/10/1956 138 Lei Sobre a liberdade de expressão 

da Revista O Cruzeiro e da 

coluna Última Página.  

03/11/1956 138 Elites A expressão ‗elite‘, que estava 

na moda; configurações da 

sociedade.  

10/11/1956 146 Solidão A solidão humana; cita a 

solidão de Vargas antes do 

suicídio; reflexões sobre o 

tema.  

17/11/1956 162 Vieira Crise na política e a história de 

grandes homens que 

contribuíram para o 

crescimento do país.  

24/11/1956 162 Rondon Sobre a homenagem ao 

Marechal Rondon em um 

prêmio de paz.  

1º/12/1956 146 O Bem Guerra civil na Espanha; 

ditadores e ditaduras.  

8/12/1956 146 Parlamento Emissoras oficiais; cerceamento 

da liberdade de expressão; crise 

política.  
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15/12/1956 162 Parlamento II Sobre a função do Parlamento; 

os discursos; a inutilidade.  

22/12/1956 162 Estrela guia Desolação e desesperança no 

Natal de 1956. 

29/12/1956 130 Santa Morte de Tomás Santa Rosa 

Júnior.  

05/01/1957 130 Fim de ano Balanço do ano; critica ao 

parlamento; relações exteriores.  

12/01/1957 130 Vila dos confins Sobre o livro de Mário 

Palmério.  

19/01/1957 114 Livros de mulher Cita vários autores e obras da 

literatura brasileira.  

26/01/1957 130 Três rapazes e um jipe Escoteiros; viagens e aventuras.  

02/02/1957 114 Ir a Europa Conhecer a Europa; reflexões 

sobre o Brasil.  

09/02/1957 130 Raminho de Alecrim Sobre o aniversário de Marques 

Rabelo; literatura brasileira.  

16/02/1957 130 Alfabetização Critica a educação no Brasil; 

ausência de vagas; falta de 

verba.  

23/02/1957 130 Caso de incêndio  Clima seco; incêndios 

criminosos.  

02/03/1957 130 Açude na Serra Sobre a ―pátria das secas‖; 

realidade do Ceará.  

09/03/1957 130 Vocação literária Resposta aos leitores, que 

desejam ser escritores.  

16/03/1957 130 Peri faz cem anos Obra O Guarani de José de 

Alencar.  

23/03/1957 138 Caso de Carnaval Comportamentos no carnaval; 

tradição; cultura brasileira.  

30/03/1957 120 

 

Carta para Daniel Resposta ao sobrinho Daniel de 

Queiroz; regionalismo; ressalta 

aspectos e impressões do Rio de 

Janeiro.  

06/04/1957 130 O Rei dos caminhos Sobre a cultura brasileira; as 

belezas do Brasil, vista pelo 

caminhoneiro.  

13/04/1957 138 Falar francês Critica ao ensino facultativo de 

francês nas escolas; falta de 

valorização da língua 

estrangeira.  

20/04/1957 130 Goiás e a capital nova As impressões da região 

Sudeste quanto à construção de 

Brasília e o Estado de Goiás; 

desmistificação dos 

preconceitos contra o Estado.  

27/04/1957 130 Ideias para o dia das mães A cronista critica que ao invés 

de celebrar a data, poderia dar 

melhores condições de vida às 
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mães e aos bebês no Brasil.  

04/05/1957 138 O viajante Impressões da criança sobre o 

país.  

11/05/1957 130 Caruaru 100 anos de Caruaru; crônica 

regionalista.  

18/05/1957 138 Convivência de contrários Divisões de classe; exemplo 

europeu e brasileiro. 

25/05/1957 138 Escrever Literatura Sobre o escritor; processo de 

composição literária.  

1º/06/1957 138 Escrever Literatura (II 

Parte) 

Ficção; romance social; 

gêneros.  

8/06/1957 130 A árvore da ciência  Conhecimento; Medicina.  

15/06/1957 130 Férias Movimentação no Rio de 

Janeiro; vida política no Brasil.  

22/06/1957 114 Marcoré Novo livro de Antonio Olavo 

Pereira.  

29/06/1957 122 Carta ao correio Ações do governo e insatisfação 

popular.  

06/07/1957 130 Guerra de Tróia Crônica, folhetim, história 

policial.  

13/07/1957 130 Navio e trem de ferro Crise de desenvolvimento no 

país e os meios de transporte.  

20/07/1957 130 Bichos e homens Proteção de menores e de 

animais; a questão da infância 

no país.  

27/07/1957 138 A nova literatura Literatura infantil.  

03/08/1957 130 Clóvis Sobre os cem anos de Clovis 

Bevilacqua.  

10/08/1957 130 Governo Crítica aos governos, que nunca 

dão motivos aos eleitores para 

serem elogiados.  

17/08/1957 130 Feliz Eleição Elogios às eleições na 

Argentina.  

24/08/1957 130 Vão despejar a escolinha 

da arte 

Falta de incentivo; ausência de 

valorização da cultura.  

31/08/1957 130 Paz e amor em Portugal Sobre as formas de governo; 

relações internacionais com 

Portugal.  

07/09/1957 138 O galo na torre Obra de Raimundo Magalhães 

Júnior.  

14/09/1957 130 Analfabetos Educação brasileira; voto dos 

semianalfabetos.  

21/09/1957 130 Mulher com febre Doença denominada de Ásia-

57; panorama nacional; 

ausência de vacinação; saúde 

pública.  

28/09/1957 130 Saudades do menino de 

engenho 

Morte de José Lins do Rego.  

05/10/1957 130 Poesia que canta Poemas de Beatriz Reynal.  
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12/10/1957 130 Little rock Preconceito racial nos Estados 

Unidos.  

19/10/1957 130 Literatura do horror Carta dedicada aos jornalistas 

que cobrem a editoria de 

polícia; sobre casos de 

assassinatos misteriosos.  

26/10/1957 130 Pérola Negra Preconceito racial; valorização 

do negro pela Associação 

Pérola Negra.  

02/11/1957 130 O Sputinik Guerra fria; Estados Unidos 

versus União Soviética.  

09/11/1957 130 Flamengos Relações internacionais com a 

Holanda.  

16/11/1957 146 Chafariz Lutas e reivindicações 

populares.  

23/11/1957 130 Medo Os medos da sociedade da 

época.  

30/11/1957 130 Os ladrões de crianças Desaparecimento de crianças.  

07/12/1957 130 O tenente perdido na mata Desaparecimento na Amazônia.  

14/12/1957 146 Natal de Livros Sobre o livro ‗Tragédia 

Burguesa‘ de Octávio de Farias 

e outros lançamentos.  

21/12/1957 146 História de Natal  Tradição, lembranças e 

recordações da infância.  

28/12/1957 146 Maria Antonieta Sobre as perseguições políticas 

na França; ausências de 

liberdade; autoritarismo.  

04/01/1958 114 Ano Velho, Ano Novo.  Expectativas de melhoria na 

política brasileira; críticas ao 

ano de 1957.  

11/01/1958 114 A pedra encantada Superstição, mistério.  

18/01/1958 114 Poucos são os eleitos Resposta aos leitores, 

candidatos a escritores; sobre 

literatura.  

25/01/1958 114 Livro novo Sobre o livro ‗Portas fechadas‘ 

de Moreira Campos.  

01/02/1958 114 Cigarras da Paraíba Apresentação musical do grupo 

Orfeão do Colégio Estadual de 

João Pessoa, da Paraíba; 

regionalismo; cultura local.  

08/02/1958 114 Cartões de Ano Novo Pessimismo quanto ao ano de 

1958; crítica política.  

15/02/1958 114 Eleições Ditadura; autoritarismo; 

participação do cidadão na 

política.  

22/02/1958 130 Os húngaros das ilhas das 

flores 

Imigração, emigração; 

brasileiros em situação de 

miséria nas grandes capitais; 

estrangeiros no país.  
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1º/03/1958 114 As perguntas indiscretas Respostas às perguntas dos 

leitores sobre suas ideias; 

campo literário; análise política.  

08/03/1958 114 Árabes Guerras mundiais; conflitos no 

Oriente Médio.   

15/03/1958 114 Mar Urbanização no Rio de Janeiro; 

construções nas proximidades 

das praias, a exemplo de 

Copacabana.  

22/03/1958 114 Falta a chuva Crítica a ausência de ação 

governamental quanto a seca do 

Nordeste.  

29/03/1958 114 Dia santo no Maracanã Igreja Católica e a Tarde 

Sagrada promovida no 

Maracanã; local profano 

utilizado para celebração 

religiosa.  

05/04/1958 130 O eterno batalhão naval Preservação das tradições, 

dentre elas dos fuzileiros 

navais.  

12/04/1958 130 Sêca Em busca de soluções para a 

seca no Nordeste; fala sobre a 

inoperância governamental.  

19/04/1958 130 Semana de Rondon Sobre a população indígena; 

contra o preconceito e 

discriminação sobre marechal 

Rondon.  

26/04/1958 130 A caça as feiticeiras Repressão policial; ausência de 

liberdade de pensamento.  

03/05/1958 130 Livro novo Sobre a sua peça teatral ‗A 

beata Maria do Egito‘.  

10/05/1958 130 Universidade A formação acadêmica e o lado 

oposto do analfabetismo e da 

necessidade da formação de 

técnicos; reflexão sobre a 

Educação.  

17/05/1958 130 Lucia Benedeti e as 

crianças 

Literatura infantil e o universo 

da compreensão das crianças.  

24/05/1958 130 Cremilda e o fantasma 

(Folhetim em quatro 

capítulos) 

Espiritismo; romance policial; 

crime a elucidar.  

 31/05/1958 130 Cremilda e o fantasma 

(Folhetim em quatro 

capítulos) 

Continuação 

07/06/1958 130 Cremilda e o fantasma 

(Folhetim em quatro 

capítulos) 

Continuação 

14/06/1958 130 Cremilda e o fantasma 

(Folhetim em quatro 

Continuação 
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capítulos) 

21/06/1958 130 Tempo de surubim Crônica sobre o Rio São 

Francisco (já publicada em 

edição anterior).  

28/06/1958 130 Carta do Sertão Sobre as obras do governo, que 

segundo a cronista não passam 

de ‗esmolas‘.  

05/07/1958 130 Os dormentes Regionalismo; tradição; a seca 

como castigo.  

12/07/1958  Objeção de consciência Sobre a astúcia dos 

governantes; os arranjos 

políticos; e a decisão/protesto 

da cronista de não votar nas 

Eleições de Outubro.  

19/07/1958 146 Copa do Mundo Após a espera de 28 anos, a 

seleção Brasileira é campeã da 

Copa do Mundo; a crônica 

destaca os benefícios desta 

vitória dentre eles a ruptura do 

preconceito racial contra o 

brasileiro.  

26/07/1958 146 Os dois pintos (para 

Coroa) 

Fábula com a temática da 

diferença de classes sociais.  

9/08/1958 162 Cantiga de obrigado Angústias humanas, dentre elas 

a solidão.  

16/08/1958 146 Teatro amador Sobre os investimentos no 

teatro brasileiro e  safra de 

atores revelados no país.  

23/08/1958 146 Guerra O pavor e a manipulação 

ideológica da Guerra Fria.  

30/08/1958 130 Eleições A represália que tem sofrido da 

exposição por meio das 

crônicas do seu desgosto quanto 

à política.  

06/09/1958 146 Nós, portugueses A relação entre brasileiros e 

portugueses; cultura; 

colonização.  

13/09/1958 142 O arcebispo e a seca Atuação de Dom Lustoza, que 

foi ao Rio de Janeiro pedir 

―esmolas‖ para o combate a 

seca; descaso do governo com o 

Nordeste.  

20/09/1958 146 Os fundadores do império Obra de Octávio Tarquinho de 

Souza.  

27/09/1958 130 Mocidade transviada Aumento da criminalidade entre 

jovens.  

04/10/1958 146 De Gaulle Sobre a política na França.  

11/10/1958 146 Antes da Eleição Cerceamento da liberdade de 

expressão por parte da Justiça 

Eleitoral.  



170 

 

18/10/1958 146 Rescaldo de fogo Palpites que antecedem o 

resultado das eleições; 

participação das mulheres na 

política.  

26/10/1958 161 Mar de Histórias Obra de Aurélio Buarque de 

Holanda e Paulo Ronai.  

1º/11/1958 130 Moacyr Sobre o escritor Moacyr de 

Almeida.  

8/11/1958 130 O hábito não faz o monge Igreja católica; comportamento 

dos padres.  

15/11/1958 130 Enfermeiras, enfermagem Crítica a saúde no Brasil.  

22/11/1958 130 Na crista da onda Bastidores políticos nos Estados 

após as eleições.  

29/11/1958 114 Carta Impressões sobre o Rio; coisas 

do cotidiano.  

06/12/1958 130 Cornélio Romances de Cornélio Pena.  

13/12/1958 130 Indisciplina? Provocação? Disciplina e ausência de 

reflexão.  

20/12/1958 146 Criar universidades Questionamentos sobre o papel 

da universidade.  

27/12/1958 130 A Estrada perigosa Morte dos ditadores; história 

dos governantes brasileiros.  

03/01/1959 114 Papai Noel Modernidade do Natal; a figura 

do papai Noel que substitui a de 

Jesus; critica ao consumismo.  

10/01/1959 114 Fim de ano Conto; Dia a dia do brasileiro; 

sem expectativas para o ano 

novo.  

17/01/1959 114 Alarico Publicação da Enciclopédia 

Brasileiro de Alarico Silveira; 

falta de valorização do escritor 

e da literatura.  

24/01/1959 114 Ano Novo Pessimismo quanto a política; 

esperança de mudanças em 

1959.  

31/01/1959 114 O alto da compadecida Elogios ao teatro brasileiro e a 

peça teatral de Ariano 

Suassuna.  

07/02/1959 114 Socorro Carta ao presidente da 

República sobre o assalto dos 

sertanejos famintos a cidade de 

Quixadá; realidade do Nordeste.  

14/02/1959 114 Meditações de janeiro Problemas brasileiros; desastres 

aéreos; acidentes com retirantes 

em paus de arara; morte de 400 

crianças por semana em 

Fortaleza; descaso com o 

Nordeste.   

21/02/1959 130 Emagrecer Regime para os doentes de 

diabetes; sobre a doença que 
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começava a ganhar projeção na 

época.  

28/02/1959 130 Moços e livros Ausência de incentivos para 

publicação de livros de novos 

escritores.  

07/03/1959 114 Vocabulário Livro ‗Enriqueça o seu 

vocabulário‘ de Aurélio 

Buarque de Holanda.  

14/03/1959 114 Eletrônica Educação; miséria no Nordeste; 

diferenças de classe.  

21/03/1959 130 Openo As tentativas de apoio ao 

Nordeste, que segundo a 

cronista ―só ficam na oratória‖.  

28/03/1959 134 Lincoln 150 anos de Abraham Lincoln. 

04/04/1959 130 As flores A tradição de flores na lapela; 

crise econômica e fim das 

tradições.  

11/04/1959 114 O novo herói  Sobre a caracterização dos 

heróis no cinema e na literatura.  

19/04/1959 118 Um mundo novo Guerra na África e relações 

internacionais.  

25/04/1959 130 Felícitas Livro Danças do Brasil na 

escritora Felicitas.  

02/05/1959 114 Devolvam a rosa de ouro Escravidão que perdura no 

Brasil; retirantes e imigrantes 

escravizados.  

09/05/1959 118 A novela de Consuelo Trama policial; mulher 

envolvida com jogo do bicho.  

16/05/1959 114 A novela de Consuelo (II) Nova vida de Consuelo.  

23/05/1959 118 A novela de Consuelo 

(III) 

Romance;  trama policial; 

relações amorosas.  

30/05/1959 114 Questionários Resposta às perguntas dos 

leitores.  

06/06/1959 130 História de Ciúmes I Relacionamentos amorosos.  

13/06/1959 134 Segunda Carta Sobre o seu distanciamento das 

questões políticas; descanso no 

Nordeste.  

21/06/1959 130 História de Ciúmes II Relações amorosas; traições e 

ciúmes.  

27/06/1959 146 Carta do Ceará Exaltação a Quixadá; mas ao 

mesmo tempo crítica ao 

abandono do Nordeste.  

04/07/1959 114 Segunda carta Crônica já publicada no dia 13 

de junho.  

11/07/1959 118 Bibliotecas Fundação da Biblioteca Tomas 

de Aquino em Guaramiranga.  

18/07/1959 114 Presidências Seu distanciamento da política; 

ironia quanto às decisões 

políticas; realidade brasileira.  
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25/07/1959 130 Os que Deus juntou Conto sobre o ‗desquite‘.  

01/08/1959 114 Nada é sagrado Ofício do escritor; 

relacionamento com o leitor.  

08/08/1959 126 La garçonne  Literatura francesa; relações de 

gênero; liberdade de opção 

sexual.  

15/08/1959 114 Cabeça-Rosilha Briga de touros.  

22/08/1959 122 Língua Linguagem oral; linguagem 

regionalista.  

29/08/1959 114 Gastão Morte de Gastão Cruls. 

05/09/1959 126 Amor e morte Conto; traição; vingança.  

12/09/1959 130 O Estado são eles Autoritarismo; política; 

ditadura.  

19/09/1959 130 Vitalinas Tradições; preconceito contra a 

mulher que não casa.  

26/09/1959 138 O Dilema Eleições presidenciais; falta de 

participação popular na escolha 

dos candidatos; critica aos 

partidos.  

03/10/1959 122 O cego Aderaldo Tradição, regionalismo, cultura 

brasileira.  

10/10/1959 114 História de Beata Personagens da literatura e do 

teatro.  

17/10/1959 122 Correspondência Resposta às cartas dos leitores; 

muitos jovens escritores a 

espera de incentivo.  

24/10/1959 122 O homem e suas obras Invenções dos homens; 

inovações.  

31/10/1959 118 Três assuntos cariocas Dom Helder Câmara; ações 

para minimizar os problemas 

nas favelas; realidade do 

Estado.  

07/11/1959 122 Vocação Preconceito racial.  

14/11/1959 130 O barco Conto sobre as mulheres que 

buscam romper com as regras 

sociais e buscam novas 

alternativas de vida.  

21/11/1959 146 De São Paulo Sobre a cidade de São Paulo; 

elogios à capital.  

28/11/1959 134 Bienal Arte, pintura e escultura, sobre 

a 5ª Bienal de São Paulo.   

05/12/1959 130 Um discurso Elogios a Otávio Mangabeira, 

que ela denomina como um dos 

maiores baianos vivos.  

12/12/1959 150 Livros de soldado Oficio do escritor.  

19/12/1959 158 Nordestinos profissionais Realidade de seca e miséria no 

Nordeste.  

26/12/1959 150 Natal Reflexão sobre amizade.  
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