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LeiturQs de jornQI:

Q cronicQ jornQlisticQ e Q hist6riQ
cotidiQnQ

Regma Maria dos Santos'

Resumo:

Abstract

Neste texto pretendemos abordar a presen<;a
do leitor na cronica de Lycidio Paes,
enfatizando as diversas interpreta<;6es des
critas pelo cronista ao citar 0 leitor que aSsu
me diferentes atitudes. A partir dessas carac
terfsticas podemos perceber como 0 jornaJ
propicia a forma<;ao intelectuaJ do leitor. seja
por meio de urn discurso politicamente dou
trinario, seja por meio da apresenta<;ao de
novos habitos e praticas sociais. E. por outro
lado, como 0 leitor - que nao e urn sujeito
passivo - rearticula e reelabora as informa
<;oes que recebe.

In this writing. we intend to approach the
presence of the reader in Lyddio Paes'
chronicle so that to emphasise the diverse
interpretations described by the chronicler
in citing the reader that takes different
attitudes. Through these features we can
realise both how newspapers provide the
reader with intellectual education, whether
through a discourse politicaJJy doctrinaire or
an introduction of new habits e social
practices, and how the reader who is not a
passive subject - rearticulates and re
elaborates information he receives.

Uma das recentes preocupac;:6es da produ<;:ao historica esta relacio
nada a questao da narrativa e da esc rita da historia, 0 que se vincula diretamen
te a produc;:ao de textos variados, sua impressao e as kituras que deles se
fazem.
o historiador Robert Damton considera que a kitura tern uma histo
ria tao complexa quanto a historia do pensamento e guestiona como entender
esse leitor muravel, que interpreta textos variados, observando: "se conseguis
semos compreender como de lia, poderiamos compreender melhor como
de entendia a vida, e, por essa via - a via historica , quem sabe chegariamos a
sacisfazer uma parte de nosso anseio por urn sentido."(1990: 172)
Podemos observar essa preocupa<;ao na obra do historiador italiano
Carlo Guinzburg. Em seu celebre livro 0 queijo e os vermes (1987), Guinzburg
aborda a leitura e 0 seu entrecruzamento com a oralidade na forma<;ao cultu
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ral e no pensamento de um moleiro da Idade Media julgado pela inquisi<;:ao.
A natureza do texto escrito era modificada pela predominante cultura oral
daquele periodo, 0 que, certamente, interferia nao s6 na frui<;:ao do texto
como tambem na sua recria<;:ao.
'
Construindo uma analise sobre 0 perftl do leitor de jornal do inkio
d~ sec~l~ no Brasil 0 historiador Marcos A Silva, em seu livro Caricata &pu
~/lca, utiliza-se de uma publica<;:ao da revista Fon-Fon, de 1907, que traz uma
ilus~ra<;iio s~br~ os l,eitores de jornais, denominando-os: atento, alegre, nervo
so, Impressl~navel, tndtferente ate 0 leitor analfabeto, que s6 ouve. Silva tece,
a esse res pelto, a seguinte reflexiio:
usapossibilidade de llluitiplas leituras, de acordo com com a
personalidade epadriio socialdiftrenciados, esbofou tambem
um quadro de serventias para a itoprensa periridica, que ia
d~ opiniiio editoriala informafiio diversificada (crimes, negrJ
CIOS, empregos), chegando d imagem como instrumento de en
tendimento para ana!fabetos, (Silva, 1990:68).
Diante das, vadas possibilidades de abordagem pretendemos anali
sar a presen<;:a do leltor nas cronicas de Lycidio Paes, jornalista mineiro, que
escreveu durante quase 70 an~s para diversos jornais do Brasil Central, procu
rando cor:npre~n?er, a_ cap~cldade mutante do leitor de interpretar, discutir,
propor e l~Prlml~ Vlsoes diferentes daquelas impressas pelo escritor.
, ,0 Jornal e um suporte com caracteristicas pr6prias, ja que e feito com
o ~bJet1vo de durat apenas uma dia. No entanto, a cronica pode vir a durar
ale~ desse ten:po radic~l, sej~ por sua organiza<;:iio em Iivro, seja pela preser
vac;:ao em arqUlvos dos Jornals em que foram pubIicadas. De certa forma 0
que nos interessa e 0 fato de que a croniea aproxima 0 autor do leitor'de
forma bastante envolvente.
~lb~rto Manguel aborda a convergencia entre dois tipos de Ieitura,
quando Ie 0 Jornal matutino:
De um lado, hd 0 avanfo lento pelas noticias, que continuam
as vezes numapdgina distante, relacionadas com oulros itens
escondidos em sefoes diftrentes, escritas em utilos variados, do
aparentemente objetivo ao abertamente iriJnico;por oufro lado,
a apreensiio quase involuntaria dos amincios num relance
cada histrJria contada dentro de moldurasprecisas limitada;'
por meio de personagens e simbolos familiares... (JVIangue4
1997:126)
~ AMm do ~spect~ fr~~en~ado e modular da leitura do jarnal, a reper
cussao do q~e ~ es:rt~o e Imedl~,ta, 0 que obriga 0 crorusta a trazer para

dentro da proprta cromca

0

seu dtalogo com

0

leitor. Bakthin chama aten<;:ao

para 0 aspecro dia16gico do texto, e 0 cadit
geral,o signo), jii que tudo 0 que e dito au l
sividade ao locutor: "0 autof ( 0 locutor)
sobre a palavra, mas tambem 0 ouvinte te
cujas vozes soam na palavra tern seus direit(
de alguem)."(Bakthin, 1997:350)
Essa preocupa<;:ao com a palavra le,
impomincia de fazer a hist6ria da leitura, a
complexidades envolvidas neste processo, 4
ra em voz alta a leitura silenciosa, e que
pratiea de impressao dos textos..
'
Ao fazer a hist6ria da leltura, 0 hi
sobre as formas de eomunica<;:iio e 0 seu
(2000) reCusa a ideia de que vivemos atua\J
de, todas as epoeas desenvolveram, a se'
eomunicae;:ao. Para tanto, realiza estudOs
mosua a imporrancia das fofoeas e das ca
de informa<;:oes que circulava nao 56 em 1
Ainda conforme Darnton a pecu
concep<;:ao mista dos meios ~~ comu~ica
escrito (manuscrito) e deste a Impressao.
formava-s e , nao s6 em rela<;:ao aos suporte
escrita/impressao), mas tambem em relae;:
leem tais informa<;:oes.
o historiador Roger Chartier Pro1
um texto, que e 0 mesmo para todos os
instrumento de disc6rdia e briga entre s
levando cada um a ter uma opiniaa difer
"ler e uma pratica criativa que inventa sigJ
redutiveis as intera<;:oes dos autores de

vros."(1995: 214)
.
Chartier observa atnda que oleltol
texto inscreve-se de multiplas formas en
mia do leitor leva-nos a contemplar um~
dos jornais e, mais especificamente, das
Diante dessas eonsidera.;:oes acre
a noe;:ao rao comumente difundida de
ideo16gico, 0 jornal impoe uma uruca ,
sentaremos algumas das referendas de
complexa rela<;:ao com os destinatarios
comentarios sobre as opinioes do erOl
seus textos.
7
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da Idade Media julgado pela inquisis:ao.
pdjficllda pela predominante eultura oral
interferia nao so oa frui~ao do texto,
o perfil do leitor de iomal do infcio
A Silva, em seu 1ivr~ Cancata Repti
revista Fon-Fon, de 1907, que traz uma
denominando-os: atento, alegre, nervo
leitor analfabeto, que s6 ouve. Silva teee,

de multiplas leiluras, de acordo com com a
epadrao socialdifCrenciados, esbofou tambim
de serventiaspara a imprensa periOdica, que ia
. di'!fomltlfao diversiftcada (crimes, nt;go
chegando aimagem como instnltJJe11to de en
ana!fabetos.(Silva, 1990:68).
de abordagem pretendemos anali
de Lycfdio Paes, jomalista mineiro, que
jomais do Brasil Central, procu
do leitor de interpretar, discutir,
ida4C1U(~las impressas pelo escritor.
IIlllIcterfsticas pr6prias, ja que e feito com
entanto, a cronica pode vir a durar
organiza~ao em livro, seja pela preser
foram publicadas. De certa forma 0
cronica aproxima 0 autor do leitor 'de
~n'ver!e;eIJlci'a entre dois tipos de leitura,

aJJanfo lentopelas noticias, que continuam
distante, relacionadas com outros itens
r1tj';()8S d1"ere~'tes. !!Scritas em !!Stilos variados, do
tJ{) abertamente iromco;poroutro !ado,
involuntaria dos anuncios num relance,
dentro de moldurasprecisas limitadas,
Nr.r,~najrens e simbolos jamiliares... {A1anguel,
(J

modular da leitura do jomal, a reper
que obriga 0 cronista a trazer para
com 0 leitor. Bakthin chama aten~ao

para 0 aspeeto elial6gico do texto, e 0 carater interindividual da palavra ( em
geral, 0 signo), ja que tudo 0 que e elito ou expresso nao pertence com exclu
sividade ao locutor: "0 autor ( 0 locutor) tem seus elireitos impreseindiveis
sobre a palavra, mas tambem 0 ouvinte tem seus direitos, e todos aqueles
cujas vozes soam na palavra tem seus elireitos (nao existe palavra que nao seja
de alguem)."(Bakthin, 1997:350)
Essa preoeupac;ao com a palavra leva os historiadores a enfocarem a
importancia de fazer a hist6ria da leitura, apontando para as peculiaridades e
complexidades envolvidas neste processo, que vai do oral ao escrito, da leitu
ra em voz alta a leitura silenciosa, e que envolve, alem de tudo, a propria
pratica de impressao dos textos.
Ao fazer a historia da leitura, 0 historiador tambem esta refletindo
sobre as formas de comunicas:ao e 0 seu alcance variado. Robert Darnton
(2000) recusa a ideia de que vivemos atualmente a era da i1iformarao . Segundo
de, todas as epocas desenvolveram, a seu modo, seus meios e formas de
comunicac;ao. Para tanto, realiza estudos sobre a Franc;a no seculo XVII e
mosUa a importancia das fofoeas e das canc;oes na constitui~ao de uma rede
de informa~oes que circulava nao s6 em Paris, mas por toda a Franc;a.
Ainda conforme Damron a peculiaridade desta circulaC;ao da-se na
coneepc;ao mista dos meios de comunica~ao que vao da oralidade ao texto
escrito (manuscriro) e deste a impressao. Nesse sentido, a informa~ao trans
formava-se, nao s6 em relac;ao aos suportes em que vai se estruturando (vozl
escrita/impressao), mas tambem em rela~ao a leitura daqueles que ouvem ou
leem tais informac;oes.
o histotiador Roger Chartier propoe urna simples questao de como
um texto, que e 0 mesmo para todos os que leem, pode transformar-se em
instrumento de eliscordia e briga entre seus leitores, criando divergencias e
levando cada urn a ter uma opioiao diferente sobre 0 que leu. Para Chartier,
"ler e uma pratica criativa que inventa significados e conteudos singulares nao
redutfveis as interas:oes dos autores dos textos ou dos produtos dos li
vros."(1995: 214)
Chartier observa ainda que 0 leitor encontra-se inscrito no texto, mas 0
texto inscreve-se de multiplas formas em seus diversos leitores. Essa autono
mia do leitor leva-nos a contemplar uma pluralidade de leituras feitas a partir
dos jomais e, mais especificamente, das cronicas de Lyddio Paes.
Diante dessas consideras:oes acreelitamos set pertinente problematizar
a noc;ao tao comumente elifundida de que, por seu aspecto doutrimirio e
ideologico, 0 jornal impoe uma unica visao de mundo. Nesse sentido, apre
sentaremos algumas das referencias de Lycielio Paes aos seus leitores e sua
complexa relac;ao com os desrinatarios de suas mensagens, que vai alem dos
comentarios sobre as opinioes do cronista, mas tambem sobre a forma de
seus textos.
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o cronista trac;a um dialogo constante com seus leitores, demonstran
do a pluralidade de suas atitudes ao escrever cartas ou verbalizar pessoalmen
te suas impressoes sobre determinados textos:
.
, .
Quem escreve para jornais sempre recebe, ou por mtermedlO
de carlas, ou verbalmente, manifestaroes sobre os conceitos
ql1e expende. Sao aplausos as vezes, as /Jezes sao restriroes, e
tambem costumam resvalar para contumeiias. De qualquer
fomJa, ate msta ultima bipotese, tais mensagens satisfazem,
porql1e quem escreve deseja ser lido e essa eUfua maneira. ~e
aftrir 0 grau de receptividade que possam ter as nossas Optnt
oes ou os nossos comentarios. (Artigl1inhos, Correio de
Uberlandia, 11/12/1969, p.7)

o cronista comenta que recebe correspondencias com essas tres n:o
dalidades. E uma das reservas mais frequentes aos seus textos e que sao mUlto
extensos. 0 cronista discorda dessas criticas e cita as belas cronicas de Rachel
de Queiroz, que ocupam uma pigina inteira da revista "Cruz~ir~". Austregesilo
de Athayde e Pedro Calmon tambem escrevem longas cromcas. Mas, preo
cupado com 0 julgamento dos leitores, sentencia:
.
.
Naojulguem os leitores que eu tenha a velezdade de me tgua
tar a esses inteleduais: aPresunfaO nao eo meuforte. Ape
nas sabendo que efes nao escrevem artiguinhos, como diletantes
pouco babitl1ados aleitura reclamam, pOI'que possuemfOlego
para compOI' artigoes, procuro imita-Ios, senao pe!a qualida
de, pelo menos na quantidade, podendo, quando mais nao
seja, arrogar-me 0 fOlego para entmciar parvofces.(Ibid.)
Nesta cronica, podemos perceber que 0 cronista chama os leitores de
diletantes, por criticarem seus textos pela extensao e nao pelo conteudo, e,
obviamente, defende-se.
Em outra cronica, sao citadas as reclama~oes de uma leitora por estar
desviando-se de tematicas mais pertinentes. A personagem, D a . Hermengarda,
sentencia:
Basta! 0 senhor hoje esta excessivo. 0 que importa eque sejam pelo menos de
vez em quando distraidas algumas edifoes de suas cronicas para 0 comento e
ocorrencias menos aridas do que revolufiio e comunismo, do que subversivos e
corruptos. Sequel' continuar a ter leitores, renove seus tenias, aprecte a vida
mundana no que ela tem de empaigante, aborde ellentos da literatura e das
artes, estude as tendbzcias, as incoerencias easpaixoes dos homens. (Assunto de
Cronica, Correio de Uberiandia, 12-13/01//965)

o

cronista argumenta que todo
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0 espa~o

~

nesse momenta critico em que se instaurol
da parria. Mesmo que nao seja de sua pref(
discorrer sobre teses que nem sequer sao,
Nesse ponto, 0 elemento de apar
licydiano manifesra-se, quando, defensord
justamente a cronica, na qual, segundo su:
sente. Em suas proprias palavras: "croni
menciona 0 genero jornalistico, e 0 come
rencia-se do artigo pela leveza do estilo, pi
lemica, de sisudez." (klemoria. Correio de U
Mas, para alem da politica, a cronic
ana que se revelam, tambem, tao poetico~
Em uma cronica, em que tece co:
solicira ao leitor: "Nao julguem que esta em
relogia e a castela. Correio de Uber/andia, 21/1
o cronista preocupa-se com 0 julga
nao somente sobre a sua indole, mas taml
Lyddio Paes e um crftico constante dos an
vez mais ocupam os espa~os do jornal.
Como aborda Chartier, "jornais de
cios, horoscopos e can~6es sempre sao
dispersiva, quem os Ie ou compreende cor
tempo fascinada e distante."(Chartier, 199
Outro aspecto bastante aproptiado
nos jornais sao os erros tipogrMicos, que:
bem suspeite e ate seja menos rigoroso I
complementando-a. Lycidio Paes coment

o que nos sotorre
ram com essas ani
pogrijicas, boje in
no tempo em que
mesmo nos graniU
onde a aparelbagt
especializado nas l
da folha.. (pastiis
12/1955)'
o

cronista afirma consolar-se cor.
Silva, que escreveu a palavra 'germanof.t.lo'

da folha deve estar,
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com seus leitores, demonstran
escrever carras ou verbalizar pessoalmen
textos:
parajornais sempre recebe, oupor intermidio
011 verbalmente, maniftstarfies sobre os conceitos
Sao aplausos as vezes, as vezes sao restrirfies, e
resvalarpara contume/ias. De qu~/quer
ultima hipotese, tais mensagms satisfazem,
esmvt desda ser lido eessa eu"la maneira de
de receptividade quepossam fer as nossas opiniROsSOS co!nentanos. (Artiguinhos, Correio de

,-U,llMi.tIllLt:

11/12/1969, p.7)

correspondencias eom essas tres mo
aos seus textos e que sao muito
criticas e cita as belas cronicas de Rachel
. da revista "Cruzeiro", Austregesilo
escrevem longas cronicas. Mas, preo
sentencia:
as leilores que eu tmha a veleidade de me igua
. apresunrao nao eo meuforte. Ape
V.iiH~Jb'Wh w{g4iY'{JOs, 1'O}Y/i} !.ihtZi"'~'tJ

aleitura reciamam, porquepossuemftJlego
procuro imita-Ios, smiio pela qua/iela
na qllantidade, padendo, quando mais niio
ofOiego para mundarpartJoices. (Ibid.)
que 0 cronista chama os leitores de
pela extensao e nao pelo conteudo, e,
as reclama<;6es de uma leitora por estar
A personagem, DO. Hermengarda,

o qlle importa e que stjampelo mmos de
edifoes de suas cronicas para 0 COfflmto e
ref)()lufiio ecomllnismo, do que subversivos e
fer leitorcs, renove seus temas, aprecie a vida
_tJo4~an,fe. aborde eventos da /iteratura e das
easpaixoes dos homens. (Assunto de
12-13/01/1965)

todo

0

ness: ~omento enrico em que se instaurou 0 regime militar no pais, a servi<;.o
d~ patna. Mesmo que nao seja de sua preferencia e agrado, 0 cronista tern que
dlscorrer sobre teses que nem sequer sao do seu perfeito conhecimento.
. . Nesse ?_onto, 0 elemento de aparente contradi<;ao no pensamento
licydlano mamiesta-se, quando, defensor do jornalismo doutrinario, se dedica
justamente it eronica, na qual, segundo sua opiniao, a doutrina<;ao estaria au
sente., Em suas proprias palavras: "cronica na acep<;ao vulgar com que se
menClona 0 genero jornalistico, e 0 comentario sobre os fatos do dia. Dife
r~n~ia-se do arrigo pel a leveza do estilo, pela ausencia de doutrina<;ao, de po
lemlca, de sisudez." (Memoria. Correio de Uberlandia, 28-29/06/1964, p.5)
Mas, para aiem da politica, a cronica trata os temas comuns do cotidi
ana que se revelam, tambem, tao poeticos como politicos.
Em uma cronica, em que tece comentarios elogiosos, Lycidio Paes
solic~ta ao leitor: "Nao julguem que esta enumera<;ao seja propaganda paga."(O
relogzo e a casteld. Correio de Uberlandia, 21/10/1951, p.2}
_
0 cronista preocupa-se com 0 julgamento que 0 leitor possa vir a fazer
nao s~mente sobre a sua fndole, mas tambem sobre os valores que professa.
LycidlO. Paes e um cnrico constante dos anuncios e das propagandas, que cada
vez mats ocupam os espa<;os do jornal.
Co:n0 aborda Chartier, "jornais de grande circula<;ao, tabl6ides, anun.
ClOS, horoscopos e can<;5es sempre sao objeto de urn aten<;ao obliqua ou
dispersiva, quem os Ie ou compreende com prazer e descontlanp, ao mesmo
tempo fascinada e distante."(Chartier, 1995: 235)
Outro aspecto bastante apropriado para discutir a impressao do texto
nos jornais sao os erros tipograficos, que acabam por exigir que 0 leitor tam
bern suspeite e ate seja menos rigoroso com esse tipo de leitura, as vezes,
complementando-a. Lycidio Paes comenta esse aspecto:

o que nos socorre e que os leitores dejomaisjei se habitua
ram com essas anomalias e supremfacilmente as lacunas ti
pognijicas, ho/c incomparave/mente mais numerosas do que
110 tempo em que 0 alfabeto saltava dentro dos caixotins,
mesmo nos grandes orgaos do Rio de Janeiro e Sao Paulo,
onde a apare/hagen, e apetjeiroada e 0 elemento humano e
espedalizado nas dilJersas tare/as em que se dilJide a cotifeCfao
da fllha.. (pasteis tipogr4ficos, Correio de Uberl!india, 18/

12/1955/

o cronista afirma consolar-se com esses erros com 0 Prof. Eurico
Silva, que escreveu a palavra 'german6fl1o' e teve a decep<;ao de ler "Germano

espa<;o da folha deve estar,
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Filo", afirmando: "pretenderam ensinar-lhe que nome proprio se escreve com
Ietra maiuscula e que faltava urn acento agudo na vagal da ultima silaba da
qude apelido."(Ibid)
o cranista aparenta nao estar preocupado com a lcitor, resvalando-se,
as vezes, para a indisposic;:ao em esclarecer certos assuntos, prindpalmente
quando 0 tema e economia: "Ora , esses dados genericos induzem a urn
estudo aprafundado de cada urn deles a fim de que 0 Iehor fique suficiente
mente esclarecido sobre 0 panorama tlnanceira. 1>1as justamente esse estudo e
que nao me sinto disposto a empreender."(Jem assunto, Correio de Uberlandia,
16/05/1969, p.5)
Em outros momentos, 0 cranista apela para as atlnidades entre ele e 0
leitor: "Mas sera assim mesmo? 0 leitor e eu que somos ou presumimos ser
literalmente rotundamente equilibrados, podemos jurar que a proposic;:ao at
ticulada por urn cerebra que supomos vesanico e efetivamente urn produto
condeml.vel no mundo das ideias."(A certeZfl do caos. JornalO Reporter, 26/02/
1947,p.2)

Esse e urn dos raros momentos em que 0 cronista, escritor por exce
Iencia na primeira pessoa do singular, utiliza-se do 'nos'. 0 leitor e convocado
a confirmar as ideias do cronista, a concordar com ele sobre 0 fato de serem
equilibrados.
Algumas outras vezes, 0 cranista pensa estar agradando, mas, na reali
dade 0 leitot 0 trata com desdem: " quando antevejo que 0 artigo se desdo
bra num estilo mais elegante e consciente, 0 leitor atira 0 jornal para urn Iado
com fisionomia desdenhosa." (Profecia Gourada, Correio de Uberldndia, 03/02/
1953,p.2)

Em outros momentos, contudo, a atitude do leitor e de condescen
dencia e aplausos: "ja sci que esta contlssao e saudada pelos leitores com uma
salva de palmas, senao explicita e sonora, ao menos intencional".(Ibid)
Quando nao encontra com facilidade temas para desenvolver, 0 cra
nista insinua poder valer-se de recursos de retorica barata, alinhavando com
frases ocas, que encerrem urn gongorismo que nem ele mesmo conseguia
entender. E critica esse fenomeno nao raro na literatura, nem mesmo na
literatura jornaJistica.
o ucntor eempolado, redige com palaz)ras dijiceis, com cons
trufiio arrelJezada, com verbos de signifteafiio obliqua. 0
1 As modifica~oes efetuadas nos textos nem sempre tern como causa os erros tipograt1cos.
Chartier. com rela'tao apublica'tao dos livros populares da Blibliotheque Bleue na Fran'ta,
entre 1700 e 1800, comenta que os impressores podiam realizar certos lipos de interfe
rencia como encurtar textos e capftulos, simplificar a Iinguagem, fragmentar capftulos,
criando tflulos e subtftulos, censurar frases ou alusoes a descri~oes licenciosas, e expres
soes escatol6gicas ou indecentes. (1995:224)
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leitor meanta-se (0,
uma verdadeira mt
um trecho onde met!
btisticos. SatisJazcl
deparamos com un.
quais nao se ajustm.
vocadas e dubitativt
dos, e fina/mente "
interpretar aqueles

Na referencia acima, 0 cronista ates'
exerdcio de retorica, gongorismo e rendill
mac;:ao em seu conteudo. 0 que esciarece, :
Na maioria das vezes, 0 cronista refl
aI, mas, em algumas cronicas, utiliza-se d(
espedficas:
E passivel que h~
ealafrios com 0 per
gente!Que heresia 1
cal Entretanto no,
seme/hantes, nem a
Pobres. Revista Eli
e 55).

Esta cronica, escrita no Natal, nos!
atitude das damas da sociedade que prep
entanto, no seu decorrer, Lyddio Paes Criril
assistencialista como forma de aliviar a c(
durante todo 0 ano, os menos favorecido!
o cronista provoca 0 estranhamentl
do inicio da ctonica transforma-se em Ull
final, em que os capitalistas setiam devor~
ram. Podemos imaginar 0 riso elogioso das
formando-se em susto e consequente desc
Por mais que nao esteja preocupado
e trata-Io sem reservas, ou falsos pudores,
proprias formulac;:oes, quando Ihe parecel
mesmo e, com assunto ou sem assunto, er
insipidez abusando da condescendencia d
Uberldndia, 16/05/1969, p.5)
Lycidio Paes destaca 0 prestigio
opiniao publica. Em momentos espedfic(

c
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que nome proprio se escreve com
agudo na vagal da ultima silaba da
leal:u~)ad.o

com 0 leitor, resvalando-se,
certos assumos, principalmente
dados genericos induzem a urn
fun de que 0 leitor fique suficiente
PlU'C<;llV. Mas justameme esse estudo e
assllnto, Correio de Uberllindia,

apela para as afinidades entre ele e 0
e eu que somos ou presumimos ser
podemos jurar gue a proposi<;:ao ar
've·sanlCO e efetivamente urn produto
do caos. Jornal 0 Reporter, 26/02/
que

0 cronista, escritor por exce
do 'nos'. 0 leitor econvocado
com ele sobre 0 fato de serem

pensa estar agradando, mas, na reali
antevejo gue 0 artigo se desdo
o leitor atira 0 jornal para urn lado
1U""¥IU~<U. Correio de Uberiandia, 03/02/

esaudada pelos leitores com uma
ao menos intencional".(Ibid.)
temas para desenvolver, 0 ero
de retorica barata, alinhavando com
que nem ele mesmo conseguia
raro na literatura, nem mesmo na
redige compalavras dificeis, com cons
com verbos de significarao obliqua. 0
tern como eausa os eITOS tipograficos.
IloPILllares da Blibliotheque Bleue na Fran~a,
podiam realizar eertos tipos de interfe
a linguagem, fragmentar capftulos,
alus6es a descri~oes licenciosas, e expres-

leilor eneanta-se com a linguagem peregrina e acha aquilo
uma verdadeira maravilha - chama a nossa atenrao para
um trecho onde eneontra zioedhulos mais sonoros emais bom
basticos. J atisfazemo-Io lendo a rendilhada pdgina. Mas
deparamos CO", uns ac!Jetivos ligados a substantivos com os
quais nao se cgustam, esbarramos com uma! expressiies equi
vocadas edubitativas troperamos nuns advirbios desconheci
dos, e}inalmente cotifessamos a mesma incapacidade para
interpretar aqueles primores.{Faita de Assunto, s/d)
J

Na referencia acima, 0 cronista atesta que 0 leitor e ludibriado com 0
exercicio de retorica, gongorismo e rendilhados, que nada trazem de infor
ma<;:ao em seu conteudo. 0 que esclarece, nao e a sua pritica.
Na maioria das vezes, 0 cronista refere-se ao leitor de forma impesso
al, mas, em algumas cronicas, utiliza-se do feminino para designar atitudes
especificas:
E possivel que hqja alguma leitora assustadlfa sentindo
cal4rios com 0 periodo anterior. Falar em comer carne de
gente!Que heresia !Que slfieito satlinico 0 autor desta croni
cal Entretanto nao i assim. Nem eu como carne de meus
seme/hantes, nem aconselho ninguim que 0 fara..(Nataj dos
Pobres. Revista Elite Magazine, n.2, Dez.57/ Jan. 58, p.16
e55).
Esta cronica, escrita no Natal, nos seus primeiros panigrafos, elogia a
atitude das damas da sociedade que preparam a ceia para os pobres. No
emanto, no seu decorrer, Lycidio Paes critica, de forma contundente, a pritica
assistencialista como forma de aliviar a consciencia daqueles que exploram,
durante todo 0 ano, os menos favorecidos.
o cronista provoca 0 esrranhamento em seu leitor, ja que 0 tom lirico
do infcio da cronica transforma-se em uma sugestiio antropofagica em seu
final, em que os capitalistas seriam devorados por aqueles que agora explo
ram. Podemos imaginar 0 riso elogioso das leitoras no infcio da cronica, trans
formando-se em susto e conseqiiente descontentamento.
Por mais que nao esteja preocupado em agradar 0 leitor 0 tempo todo,
e trata-Io sem reservas, ou falsos pudores, Lyddio Paes tambem critica suas
proprias formulal,;oes, quando the parecem insfpidas ou banais: "0 melhor
mesmo e, com assunto ou sem assunto, encerrar a cronica, que esta com sua
insipidez abusando da condescendencia das leitoras."(Jem assuntos. Correio de
Uberldndia, 16/05/1969, p.5)
Lycidio Paes destaca 0 presrigio da imprensa como orientadora da
opiniao publica. Em momentos espedficos, como a campanha da indepen
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den cia, da aboli<,:ao, da republica e de outros movimentos de segunda ordem,
a influencia da imprensa manifesta-se, segundo 0 cronista, sob dois aspectos:
o doutrinario e 0 informativo.
No entanto, lamenta 0 cronista que 0 jornal venha se tornando mais
informativo que doutrinario, porque, segundo sua opiniao, 0 jornal e util a
coletividade nao somente quando a agrada, mas: "e aquele que enfrentando a
impopularidade conserva os seus pontos de vista ate alcan<,:ar a vit6ria ou set
esmagado na derrota." Complementa 0 cronista que ser util nao significa ser
agradavel:
Da ttJesmaforma a imprensa que liso,!/eia a opiniiiopublica,
aplaudindo 011 adulando as S1Ias paixiJes, soprando a chama
dos seus efemeros exaltamentos, desptjando combustivel da
irreflexiio 110 motor da incotlsciencia anonima, sera 11m cum
p/ice dos efeitos q1le desnorteiam a sociedade. (Inftuencia da
imprensa na vida coletiva.JornalO Reporter, 25/06/1941,
p.50).
Esta cita<,:ao deixa bastante claro 0 aspecto politico de sua atua<;:ao pro
fissional. 0 cronista nao procura a popularidade, 0 elogio facil, mas construir
verbalmente um projeto de sodedade. 1sto, sem duvida, explica as criticas
contundemes que faz aos anuncios e a transformas:ao dos jornais em empre
sas lucrativas.
Lyddio Paes apresenta-nos, portanto, diversos leitores: 0 julgador, 0
autonomo, 0 equilibrado, 0 desdenhoso, 0 que aplaude, 0 esclarecido, 0 con
descendente, 0 diletante, 0 ludibriado, 0 assustado.
Essas divers as atitudes colocam-nos diante da constatas:ao de que 0
leitor nao e um mero receptaculo das ideias do cronista, de dialoga, interpoe
se, discorda, jufga, comenta, critica. Esse embate cotidiano e uma das caracte
risticas mais interessantes da cronica, 0 que a torna um texto privilegiado,
embora seja escrito com a finalidade de durar apenas um dia. Na realidade, e
justamente esta interfen?:ncia do leitor, por mdo do dialogo, que torna a cro
nica aberta a continuidade, e, portanto, urn raro documento para 0 historia
dor que se ocupa do cotidiano.
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outros movimentos de segunda ordem,
segundo 0 cronista, sob dois aspectos:
que 0 jornal venha se tornando mais
segundo sua opiniao, 0 jornal e util a
agrada, mas: "e aquele que enfrentando a
de vista ate alcan~ar a vitoria ou ser
o cronista que ser util nao significa ser

aimprensa que liso'!feia a opiniaopublica,
011 adulando as suaspaixiies, soprando a chama
exaltamentos, despf!iando combustivel da
motor da inconsciencia anonima, seni um cum
que desnorteiam a sociedade. (Injluencia da
vida coletiva. Jornal 0 Reporter, 25/06/ 1941,

diversos leitores: 0 julgador, 0
o que aplaude, 0 esdarecido, 0 cono assustado.
ocam-lllOS diante da constata<;ao de que 0
ideias do cronista, ele dialoga, interpoe
embate cotidiano e uma das caracte
o que a torna um texto privilegiado,
de durar apenas urn dia. Na realidade, e
por melo do diruogo, que torna a cro
urn raro documento para 0 historia-
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