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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisou aspectos e formas de representação feminina nas crônicas de Luiz 

Fernando Veríssimo e David Coimbra. Tendo por objetivo analisar como é feita a construção 

da imagem da mulher nas crônicas escritas pelos autores, de acordo com cada situação que é 

descrita nos seus textos. Assim optou-se por realizar uma analise de discurso que é a forma 

mais apropriada de ter bons resultados na pesquisa, a partir do momento em que analisamos 

tudo que se refere a mulher dentro das crônicas escolhidas. A principal reflexão que podemos 

extrair desta trabalho é que os autores tem um ponto de vista diferenciado, um trata a mulher 

como entidade divina e enquanto o outro deixa explicito seu lado masculino. 

 

 

 

Palavras-chaves: Representação, Crônica, Mulher. 

 

 

ABSTRACT 

 
 

 

This research analyzed aspects and forms of feminine representation in the chronicles of Luiz 

Fernando Veríssimo and David Coimbra. Having for objective to analyze as the construction 

of the image of the woman in the chronicles written for the authors is made, in accordance 

with each situation that is described in its texts. Thus it was opted to carrying through one 

analyzes of speech that is the form most appropriate to have good results in the research, from 

the moment where we analyze everything that if the woman of the chosen chronicles relates 

inside. The main reflection that we can extract of this work is that the authors have a 

differentiated point of view, one treats the woman as divine entity and while the other leaves 

explicit its masculine side. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho estudou aspectos e formas de representação feminina nas crônicas de 

Luiz Fernando Veríssimo e David Coimbra. O principal foco é analisar como é feita a 

construção da imagem da mulher nas crônicas escritas pelos autores, de acordo com cada 

situação que é descrita nos seus textos. Escolheu-se a crônica, por se tratar de  um gênero que 

é hibrido e passa por outros campos como o da literatura e do jornalismo. Também pela 

versatilidade deste gênero: algumas crônicas atravessam a fronteira do tempo sendo atuais 

sempre e outras acabam por ser temporais, pois os fatos em que elas focam só tiveram 

importância em determinados momentos.  

As crônicas analisadas nesta pesquisa são poéticas e descrevem situações do cotidiano 

com humor sem deixar de passar uma mensagem ou uma lição de moral. Estes fatos foram 

descritos no trabalho buscando investigar as principais características escritas pelos autores 

quando descrevem as mulheres, tanto a mulher do Silva, quanto a mulher ideal para eles 

mesmos.  

O foco se dirige as crônicas publicadas no jornal Zero Hora mostrando como eles 

descrevem e transformam alguns fatos que marcam a sociedade narrativa jornalística  e como 

a mulher é representada em  cada ocasião. Buscou- se nesse estudo visualizar a forma com 

que a mulher é descrita nas entrelinhas da linguagem, no que se refere ao porte físico como 

nas características psicológicas, como mãe e também como profissional nos dias atuais, 

analisando as situações em que elas vivem nessas historias. Foi feita uma comparação do 

discurso de seus escritores visando achar diferenças e semelhanças no modo de escrever 

levando em conta as categorias semânticas de feminilidade, sexo e profissão. 

Este conjunto de dados descrevem a mulher na montagem de seus textos aliando com 

o fato de que a crônica também é um gênero poético e que mostra os fatos de um outro 

ângulo, atualmente a crônica é entendida como texto narrativo de constituição híbrida que 

aborda acontecimentos humanos, oportunizando uma leitura rápida, quase descartável.  

Justifica-se esta pesquisa, pois para Antônio Candido (1992) o cronista esta sempre 

estabelecendo relações entre episódios e pessoas, a partir da crônica. Assim, esta pesquisa 

trabalhou com a hipótese de que o jornalismo esta ligado com a literatura na produção textual. 

Os textos ainda carregam uma característica do jornalismo que é a factualidade , a atualidade 
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e a abordagem do cotidiano com possibilidade de ficção oriunda da literatura. 

Este cenário foi ponto de referência para a problemática desta monografia: “De que 

forma os autores David Coimbra e Luiz Fernando |Veríssimo representam, nas suas crônicas, 

a figura feminina? Esta questão visa atender o intuito de traçar um perfil da mulher construída 

pelos dois cronistas do jornal ZH. 

O trabalho estruturou-se da seguinte forma: Um capítulo introdutório, o segundo 

capítulo apresenta um quadro teórico, o terceiro capítulo faz um aclareamento do percurso 

metodológico e no último capítulo a discussão dos dados coletados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA: O JORNALISMO, A CRÔNICA E SUAS 

REPRESENTAÇÕES 

2.1 AS DISCURSIVIDADES JORNALÍSTICAS 

 

As construções midiáticas resultam numa hierarquização dos sentidos, pois são 

determinados os modos de construção, os lugares, a ordem e o tempo em que os temas são 

publicados. Percebe-se assim que um texto é portador tanto de efeitos visados pelo locutor 

como de efeitos produzidos pelo interpretante, ele é o conjunto dessa soma de efeitos de 

sentido. Todo texto é o resultado de uma co-construção do sentido efetuada pelos dois 

parceiros do ato de comunicação, ou seja, o sentido não é algo pré-estabelecido, e sim, uma 

especificidade que nasce na interação social. 

O campo midiático é um dos principais dispositivos instituidores do espaço público, e 

a realidade, não só passa por ele, como também é construída e fundamentada em seu teor e, 

especificamente o que se refere ao jornalismo, ocupa um lugar central na mediação da 

realidade (VERÓN, 1997). Dessa forma, o texto jornalístico é determinante para as práticas 

sociais vivenciadas na contemporaneidade.  

Conforme Pinto (2002) todo texto é híbrido ou heterogêneo quanto à sua enunciação, 

no sentido de que ele é sempre um tecido de “vozes”. Por isso, os analistas de discurso, como 

Charaudeau, vão questionar os efeitos interpretativos que levaram determinado veículo a 

escolher determinada manchete. Os efeitos de sentidos são imprevisíveis e não estão dispostos 

a priori, nem tão pouco, tem lugar e hora para acontecer. O caráter de enunciação faz a 

diferença dos efeitos de sentido, pois está no campo do dizer, de modo que ambas estão 

situadas dentro do discurso. Os efeitos também são decorrentes dos diferentes gêneros 

jornalísticos, ou seja, a reportagem, o editorial, a coluna, a crônica e outros modos de fazer 

jornalismo, traduzem a realidade de forma diferenciada, baseada nas suas características 

discursivas.  

O autor explana que a noção gênero, construiu-se a partir da observação de que, cada 

suporte midiático determina as formas textuais, que se constituem em “verdadeiros moldes de 

tratamento da informação”. Esses moldes são utilizados pelas instâncias de emissão e 

necessários pelas instâncias de recepção para que estas possam proceder com sua significação. 

Os jornais impressos da atualidade se utilizam de recursos textuais diferenciados, que ajudam 

a estabelecer um contato direto e cativo com o seu público.  
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Para Mouillaud (2002) o discurso (falado) adere à instituição que está carregado de 

ilustrar; ele supõe a presença daquele que o enuncia e daqueles aos quais se dirige. Segundo 

ele, o jornalista, não está diretamente conectado com “fatos”, mas com as “falas”. A fala é 

prisioneira e se dirige a um público cativo.  

O discurso “resulta da combinação das circunstâncias em que se fala ou escreve [...] 

com a maneira pela qual se fala” (C HARAUDEAU, 2006, pg. 40). O mesmo pode produzir 

determinadas composições de imagens que são elevadas à categoria de “representantes” de 

pessoas, situações ou fatos. Todo discurso, antes de representar o mundo, representa uma 

relação, ou mais exatamente, representa o mundo ao representar uma relação. O discurso não 

possui sentido por ele mesmo, e sim, depende da interpretação, tanto do trabalho do produtor 

de sentido ao codificá-la da forma correta, quanto das condições do receptor para interpretá-

las.  

O discurso vem sendo analisado e interpretado por diversas áreas. No campo 

específico do jornalismo, os estudos de Rodrigues (2002) representam uma discussão mais 

ampla sobre a análise discursiva na contemporaneidade. O autor ressalta o discurso 

jornalístico como o principal produto da instituição midiática que trata, especialmente, do 

resultado final do funcionamento da mesma. A sua principal característica é o fato de se 

apresentar como um discurso acabado, e de funcionar sem intermitências, nem vazios. 

Podemos concluir então, que o discurso midiático acontece de maneira constante e 

ininterrupta.  

O discurso espontâneo, que usamos no dia a dia, na comunicação verbal, em um bate 

papo, é recheado de algumas pontuações, hesitações, esperas, rupturas, silêncios, de derivas. 

Portanto, nos meios de comunicação em geral, o texto, a fala, o discurso em si, não costuma 

ser interrompido, apenas flui.  

O discurso midiático encadeia enunciados que se apresentam de forma acabada e 

escondem os processos de gestação. Esse efeito de completude do discurso midiático, de 

finalização, esconde o processo de enunciação.  

O processo de enunciação utiliza a terceira pessoa, ou seja, a forma verbal da não-

pessoa. Esse processo garante uma estratégia de universalidade referencial dos fatos no 

discurso midiático e uma credibilidade da narração desses, independente do lugar de fala do 

enunciador. 

O discurso midiático, além de apresentar uma função referencial, que nada mais é do 
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que “dar conta dos acontecimentos que ocorrem no mundo”, possui uma função fática, que é a 

principal, porque trata de “dar conta do contato com o público”.  

A função fática para Rodrigues (2001) remete à maneira como se utiliza o silêncio 

dentro do discurso midiático. Para o autor, os silêncios são insuportáveis, intoleráveis, pois 

assinalam a perda da relação com o público. E é encarado como um risco letal para o 

funcionamento do seu dispositivo de enunciação. “Falar, falar sempre, mesmo que seja para 

não dizer nada; falar apenas para manter a antena aberta, para não perder o contato com o 

público, para preencher a programação, para encher a página do jornal.” ( p. 218) 

O silêncio, não se trata apenas da ausência das palavras, e sim, de um processo ativo e 

específico da elaboração do sentido. Mesmo silencioso, o público está presente na cadeia de 

elaboração do discurso, e é deste processo silencioso, da escuta, que o discurso da mídia 

recebe o seu princípio, o seu sentido.  

Para finalizar, o autor destaca a diferença entre ouvir ou escutar um discurso e ser o 

seu destinatário. Posso escutar uma conversa entre outras duas pessoas dentro de um ônibus, 

através das paredes da minha casa, mas isso não significa que esse discurso seja dirigido ou 

tenha algo a ver comigo. 

Ser destinatário de um discurso é “ser envolvido por ele, ser alvo do seu sentido, ser 

obrigado a responder às suas interpelações, deixar-se ir à direção que ele próprio produz, 

orienta e dirige” (RODRIGUES,2001, p. 218). O publico do discurso midiático não é apenas 

aqueles que ouvem ou escutam, mas sim, aqueles que de algum modo são os destinatários, são 

por ele interpelados ou envolvidos.  

 

2.2. A NARRATIVA JORNALÍSTICA COMO REPRESENTAÇÃO SOCIAL  

A importância dos meios de comunicação na sociedade, para Souza (2002) assenta, 

nessas enormes capacidades de representação das pessoas, da sociedade e da cultura; de 

produção e reprodução, de construção e reconstrução dos processos sociais e culturais. 

Podemos afirmar então, que o campo das representações midiáticas auxilia na criação 

referencial de uma análise de determinada sociedade, de sua cultura e política organizacional, 

dentre outras ramificações. Para Putnam (1988) a construção de representações é um resultado 

da atividade mental em interação com o ambiente externo. Entretanto, a relação de 

representação é perturbada pela fraqueza da imaginação, do preconceito, que faz com que se 
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tome o engodo pela verdade, que considera os signos visíveis como índices seguros de uma 

realidade que não o é.  

 

A teoria das representações sociais argumenta que por detrás das ações e 

fundamentando as razões do fazer, está uma representação do mundo racional e 

cognitiva, mas que é muito mais que isso: é um conjunto amplo de significações 

criadas e partilhadas socialmente. É todo um sistema de crenças e valores que todos 

possuímos e que não é apenas individual, mas que é também social e comanda, 

verdadeiramente, as ações das pessoas. (GUARESCHI, 2000, p. 70) 

 

Representar é uma forma sagaz de fazer a existência perpassar a outro patamar de 

definições, denominações, interpretações, julgamentos, dentre outros próprios à condição 

humana. Uma vinculação entre o que ocorre fora da nossa mente (o fato), com o que ocorre 

dentro (interpretação desse fato). A representação pode ser considerada a essência do processo 

comunicacional. Cada associação possui uma visão civilizada que pode variar entre sua 

cultura e crenças. 

No jornalismo, há uma relação entre três instâncias que são consideradas fundamentais 

para a estruturação da representação midiática: a de produção do sentido, a do produto final 

que é divulgado na mídia e a da recepção ou interpretação dessa ideia pelo seu público alvo. 

Alsina (1989) afirma que o jornalismo é um dos lugares privilegiados para construção da 

realidade, pois é o espaço onde se produzem sentidos a partir dos fatos ocorridos. Segundo a 

análise do autor, o jornalista age sobre a realidade social, na medida em que elabora e 

determina o que merece ou não um status noticioso. A notícia é "uma representação social da 

realidade cotidiana produzida institucionalmente que se manifesta na construção de um 

mundo possível" (p. 18). 

De acordo com Soares (2009), a pesquisa da representação no jornalismo e em sua 

cultura midiática, tem como foco mais recorrente de investigação as representações da 

mulher, de minorias e de etnias, embora, em princípio, qualquer assunto possa ser objeto de 

estudo. Para ele, as representações desempenham papéis distintos nos três grandes gêneros da 

cultura mediática: a ficção, a persuasão (publicidade comercial, propaganda política) e a 

informação (jornalismo). Soares conceitua que as representações, aplicadas ao campo da 

comunicação midiática, resultam em uma síntese entre os fatores racional-cognitivo, social e 

técnicos envolvidos no processo, permitindo a superação de antagonismos entre abordagens, 
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como, por exemplo, aquele que confronta, de um lado, as análises das mensagens e, de outro, 

a recepção, buscando estabelecer o momento da produção de sentido.  

 

As representações seriam consideradas como constituídas de redes de interação entre 

pessoas e artefatos (mensagens), nas quais o polo individual só é possível na 

presença dos polos social e o material. Uma concepção distributiva considera as 

representações mentais, os processos sociológicos e as representações mediáticas 

como instâncias que incidem umas sobre as outras e retroagem, de forma dinâmica. 

(MORAES, 2009, pg. 22) 

 

Nesse sentido as representações sociais no campo do discurso jornalístico assumem 

um posicionamento de protagonistas das práticas vigentes da sociedade. Um dos gêneros 

privilegiados desta fluidez é a crônica, que trata do factual e da ficção unidos, num discurso 

híbrido que traduz o cotidiano de forma opinativa e, portanto como alavanca de produção de 

sentidos. 

 2.3 A CRÔNICA: UM GÊNERO JORNALÍSTICO/ LITERARIO 

A crônica, para a maioria dos estudiosos no assunto, é atualmente um gênero 

nitidamente brasileiro e que incorpora o real do Jornalismo e o ficcional da Literatura. Ela tem 

sua existência na fronteira entre os dois gêneros narrativos e se utiliza essencialmente do 

veículo jornal para se divulgar. As crônicas ainda carregam uma característica do jornalismo 

que é a objetividade, porém carrega consigo muitas características da literatura a principal são 

os detalhes e as formas de descrever locais e mostrar os fatos nos seus mínimos detalhes, 

descrevendo, dando vida e características físicas e psicológicas a seus personagens. Pode-se 

dizer que a crônica atravessa o campo do jornalismo e da literatura tornando-se assim um 

gênero hibrido embora seja atemporal ou possa ser descartada rapidamente varia de acordo 

com o assunto e a relevância dele dentro da sociedade sem deixar de lembrar que a crônica é 

um gênero opinativo dotado da opinião do escritor. Ela também se constrói da análise de 

comportamentos e acontecimentos contemporâneos com toques e temperos ficcionais, vindos 

da literatura. A crônica vem ganhando destaque no jornal impresso diário devido às suas 

características acessíveis de leitura. 

Por possuir a qualidade de um dispositivo híbrido, a crônica, além de expressar o 

cotidiano, reproduzir os fatos ou impressões pessoais sobre o mundo, é responsável pela 
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criação de referencialidade jornalística e literária. “O que define a crônica no jornal é a sua 

capacidade de compreender várias expressões estéticas, como a linguagem cinematográfica, 

poética, radiofônica, sem reduzir-se apenas à literatura” (PEREIRA, p. 28).  Trata-se de uma 

linguagem leve, envolvente e que transmite, na maioria das vezes, uma mensagem clara e 

direta. Com isso, chegamos ao princípio de que é fundamental analisá-la dentro do âmbito 

jornalístico e a partir deste, notar como ela amplia seus significados denotativos ou 

conotativos e rompe algumas barreiras estéticas impostas pela linguagem padrão do 

jornalismo.  

 

[...] a crônica determina novas relações com os gêneros jornalísticos, não se 

limitando a informar ou opinar; mas construindo novos significados na própria 

articulação entre várias linguagens que o cronista exercita para explicar as 

representações de seu mundo ao leitor. (PEREIRA, 2004, p.32). 

 

A crônica, como relato poético do real, está na fronteira entre narração literária e 

informação jornalística da realidade. Ao recriar a realidade, a crônica abre campo para uma 

visão crítica que, segundo Santaella (1996), necessita da criatividade para vir à tona. Neste 

sentido, criticidade e criatividade encontram-se e reforçam-se na crônica jornalística. 

 

Enquanto o contista mergulha de ponta-cabeça na construção do personagem, do 

tempo, do espaço e da atmosfera que darão força ao fato "exemplar", o cronista age 

de maneira mais solta, dando a impressão de que pretende apenas ficar na superfície 

de seus próprios comentários, sem ter sequer a preocupação de colocar-se na pele de 

um narrador, que é, principalmente, personagem ficcional (como acontece nos 

contos, novelas, romances). Assim, quem narra uma crônica é o seu autor mesmo, e 

tudo o que ele diz parece ter acontecido de fato, como se nós, leitores, estivéssemos 

diante de uma reportagem. (SÁ, 1985) 

 

Coutinho (1986, p. 124/127) afirma que a crônica brasileira propriamente dita 

começou com Francisco Otaviano de Almeida Rosa em folhetim no Jornal do Commercio do 

Rio de Janeiro. Também diz que José de Alencar, ao comentar com vivacidade e juventude 

desde um simples incidente policial até os acontecimentos da guerra do Oriente, imprimiu ao 

gênero a mais alta categoria intelectual.  
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Hoje em dia as crônicas estão cada vez mais refinadas e escritas de forma impactante, 

mostrando a opinião do escritor sobre fatos de impacto na sociedade, além de criar 

personagens e historias para mostrarem causos do cotidiano comparando com fatos reais 

dando uma moral a historia e até classificando e dando características a seus personagens. 

 

2.4 A REPRESENTAÇÃO FEMININA  

 No mundo de hoje podemos afirmar claramente que as representações sociais atuam 

como se classificassem o mundo e as relações que nele acontecem, tudo se baseia na forma 

como vivemos e na classe a qual estamos incluídos essas condições são a base para sabermos 

a que cultura pertencemos e que atitudes vamos ter perante a sociedade, também vai mostrar 

em que quadro dela nós nos encontramos. Tudo é representado pela nossa própria cultura, ela 

junto com identidade que formamos dentro de uma determinada sociedade, é que vai dizer 

como devemos agir dentro desta mesma sociedade. Segundo Stuart Hall (1997) isso tudo é um 

sistema que funciona como um circuito onde o significado é produzido e trocado por 

membros de uma mesma cultura. A representação então é principal pratica para a produção de 

cultura, as duas passam uma por dentro da outra nesse sistema de significados, fica claro que 

não se pode falar de representação sem abordar a cultura. 

O elemento central da representação é a cultura tida como “uma condição constitutiva 

da vida social” (HALL, 1997ª, p.9), melhor dizendo um modo de vida de um grupo social, 

nação ou comunidade. O significado das coisas depende da forma como nós a vemos, pelos 

nossos pensamentos e sentimentos sobre a mesma, isto é, a forma como as representamos. Por 

isso (Hall,1997) afirma que a atribuição de significado á elas depende da interpretação que 

trazemos conosco e pela maneira que o utilizamos. A cultura dos sujeitos é que dá 

significados seja a pessoas (no caso deste trabalho a mulher, e a forma como é representada 

nas crônicas de David Coimbra e Luiz Fernando Verissimo), objetos e eventos, por isso é 

possível afirmar que esse processo de significação é plural. Além disso o autor mostra que as 

coisas raramente ou nunca tem sentido único ou imutável. Logo a representação nos faz 

refletir dede a produção até a troca de significados que ocorre nas interações, num processo de 

dar e receber sentido.  

 ROCHA (edição 29, p. 54) mostra também que as representações tem uma tripla 
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função: organização coletiva dos conhecimentos e dos sistemas de valores; de exibição e 

visibilidade frente a coletividade, a partir de rituais, estilizações de vida e produção de signos 

emblemáticos; e de incorporação desses conhecimentos e valores dominantes em um 

representante delegado do grupo identitário. Assim pode se produzir a significação social 

segundo um processo de normatização que testemunha simultaneamente o que são os 

comportamentos dentro de seu ritualismo e os discursos que circulam nas comunidades sócias 

como portadores de descrição do mundo  e de valores que o grupo se insere. Nesse sentido 

podemos afirmar que a crônica é construída através de valores que denotam a maneira como a 

sociedade aprende a realidade. 

HALL (1997) ainda aponta dois processos crucias de representação: o primeiro revela 

aspectos correlacionais entre objetos, pessoas eventos a um conjunto de representação mentais 

que temos; já o segundo, trata da linguagem a possibilidade da formação de um mapa 

conceitual para representar a troca de significados. Ele mostra que no sistema de conceitos de 

linguagem de representação, o significado atribuído a algo analisado depende do sistema de  

conceitos e de imagens que formamos em nossas mentes. No caso da analise das crônicas de 

David Coimbra e Luiz Fernando Veríssimo estamos analisado todas as formas dessa visão e 

forma da representação feminina dentro destes textos. Podendo assim mostrar afirmações de 

como estes autores vêem as mulheres hoje em dia, sem deixar de analisar as condições em 

que a mulher tem hoje dentro da nossa sociedade.  
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3. METODOLOGIA 

 

Optou-se no presente trabalho pela análise de discurso de crônicas de David Coimbra 

e Luiz Fernando Veríssimo, publicadas no jornal Zero Hora/Porto Alegre/RS. Escolheu-se 

exemplos emblemáticos de crônicas que tratavam sobre o perfil da mulher. Para as crônicas 

selecionadas foram escolhidas três categorias de análise: a feminilidade, o sexo e a profissão. 

Deste conjunto de dados procura-se entender as relações dos temas sob o ponto de vista de 

cada autor.  As análises buscam compreender de que forma os elementos estudados aparecem 

nas publicações, e como os autores vêem a mulher nos dias de hoje e como ela é vista pela 

sociedade. 

O jornalismo e a literatura são dois gêneros que podem se tornar híbridos a partir do 

momento que os dois utilizam técnicas próximas na formação de seus textos, esta hipótese é 

posta em discussão por diversos autores cujo os quais fazem analises de diversos ângulos 

mostrando diferenças e semelhanças entre os dois gêneros. Neste trabalho fica explicito que 

uso da analise do discurso é a forma mais apropriada de ter bons resultados na pesquisa, a 

partir do momento em que analisamos aqui tudo que se refere a mulher dentro das crônicas 

escolhidas. 

Fernandes (2005), estudioso contemporâneo da análise de discurso considera que o 

“discurso não é a língua e nem a fala, mas, como uma exterioridade, implica as para a sua 

existência material; realiza-se, então, por meio de uma materialidade linguística, cuja 

possibilidade firma-se em um, ou vários sistemas (linguísticos e/ou semióticos) 

estruturalmente elaborados” (p. 24). Assim, o estudo discursivo considera, em suas análises, 

não apenas o que é dito em dado momento, mas as relações que esse dito estabelece com o 

que já foi dito antes e, até mesmo, com o não-dito, atentando, também, para a posição social e 

histórica dos sujeitos e para as formações discursivas às quais se filiam os discursos.  

 Para Fernandes (2008), existem cinco conceitos centrais na análise de discurso (AD): 

sujeito discursivo, enunciação, sentido, condições de produção e ideologia. È que se analisa 

dentro do projeto, para buscar de forma sistematizada resultados nas diferenças e semelhanças 

no discurso dos autores escolhidos. Este meio de pesquisa facilita o entendimento sobre o 

tema já que cada um tem um sentido e uma interpretação dentro da leitura das crônicas. Em 

um campo em que se reúne o real do jornalismo e o fixional da literatura, vão existir varias 

formas de interpretação das crônicas o que se leva em consideração são as formas da 
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sociedade ver as coisas e de como ela demonstra seus valores, a partir daí podemos ver a 

interpretação de cada um dentro do seu nixo social, de acordo com seu conhecimento ou 

identidade é que cada um vai poder interpretar o que o autor quer dizer e tirar suas próprias 

conclusões.  A partir daí podemos ver a produção de sentidos que o autor provoca no seu 

publico, e o que seu discurso vai provocar na maioria das pessoas.   

 A crônica passeia pela reportagem e pela Literatura. É o relato de um fato carregado de 

elementos literários. Elementos literários como a multissignificação, predominância de 

linguagem conotativa e a presença de metáforas. Quando um texto adquire essas 

características, ele deixa o plano do particular e alcança o que Proença Filho (1986) chama de 

universal. Isso significa que o autor esta passando uma visão geral do que pensa ele esta 

construindo a mulher de acordo com sua visão dela mesma dentro da sociedade, por ser um 

formador de opinião ele acaba por fazer leitores terem sua mesma visão principalmente se 

forem adeptos daquela leitura e seguidores deste autor. Também pode-se dizer que os leitores 

dessa coluna tenham ideais parecidos com o do autor já que se identificam com o que ele 

deixa explicito no texto.  

 A partir destes princípios é que a pesquisa busca mostrar as diferenças de pensamentos 

e visões na hora de descrevera mulher dentro das crônicas entre Luiz Fernando Veríssimo e 

David Coimbra. Os dois autores são ícones do gênero e grandes formadores de opinião é 

importante saber de que forma eles tem buscado mostrar a mulher dentro destes conceitos do 

gênero.  

 

3.1. NATUREZA DA PESQUISA 

 

Define-se esta pesquisa de natureza qualitativa, pois é caracterizada pela interpretação 

dos dados, considerando que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode 

ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e atribuição de significados é 

básica no processo de pesquisa qualitativa. Não requer necessariamente o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador 

é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a interpretar seus dados 

indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais da abordagem. 
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Entende-se que os arranjos sociohistóricos, oriundos das formações sociais, são 

resultado da operacionalização do conhecimento de modo que, com seu aprofundamento, 

chega-se a um contexto de relevância sociocultural, que colabora, por sua vez, com a melhora 

da sociedade como um todo. Contextualizar uma pesquisa permite ter uma visão abrangente, e 

ao mesmo tempo, particular, salienta e situa o contexto específico como articulador dos outros 

contextos no problema de pesquisa. Ela fornece os aspectos históricos, culturais e éticos, 

sociais e políticos da pesquisa, evitando que fique reduzida a um exercício abstrato ou a um 

jogo repetitivo de palavras solenes, sem vínculos com a realidade da região, do país ou do 

mundo. (MALDONADO, 2006, p.274) 

Portanto, esta pesquisa define-se como contextualizada, que leva em conta um 

processo de reflexão e aprofundamento, a partir de procedimentos metodológicos adequados, 

que promovam uma crítica metodológica relevante, a partir da observação do recorte social de 

um segmento da realidade social. Assim, esta pesquisa é também uma pesquisa empírica, 

pois, se organiza a partir de “um recurso metodológico indispensável para a realização de 

investigações que regem propostas, estratégias, políticas e saberes teóricos consistentes para a 

transformação das condições e dos modos de produção midiáticos.” (MALDONADO, 2006, 

p.278). 

É a partir de um conhecimento sensível adquirido pela prática, que diversas 

perspectivas da vida cotidiana podem se tornar um complexo de estruturas, pensado como um 

campo de produção e de contrapontos, que enriquecem as concepções e as teorizações na 

sociedade. Neste sentido, o uso das tecnologias tem um lugar privilegiado na pesquisa, pois 

merece destaque na medida em que transforma a vida em sociedade, articulando bens 

simbólicos, estabelecendo culturas e estilos de vida, com significativa expressão, em termos 

de celebridade, intensidade, compartilhamento e apropriação.  

Esta pesquisa aproveita as potencialidades produtivas da literatura e dos processos de 

comunicação social para propor uma análise, a partir de uma ótica diferenciada, que combina 

a ela “o universo feminino” como objeto empírico, por meio de uma experimentação inédita, 

que tem por finalidade propor “novas formulações na concepção, no planejamento, dos 

próprios desafios operativos e conceituais que aparecem na pesquisa (MALDONADO, 2006, 

p.287). Ao mesmo tempo, esta também é uma pesquisa teórica, pois explora o 

aprofundamento e a compreensão de ideias, conceitos argumentos e proposições, a fim de 

fundamentar minimamente uma nova proposta. Sua dimensão teórica tem como base a 
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experiência humana, organizada em saberes, o que coloca esta pesquisa em um nível 

científico. 

3.2. TÉCNICAS DE PESQUISA: ANÁLISE DO DISCURSOA 

 

A Análise do Discurso é uma ferramenta metodológica que apresenta características 

que viabilizam a observação e identificação dos elementos que compõe e dão sentido aos 

produtos midiáticos. Essa análise  trata de uma desconstrução de enunciados e de relações 

sociais dadas a partir de uma construção da realidade. Entende-se por análise de discurso uma 

prática e um campo da linguística e da comunicação especializado em analisar construções 

ideológicas presentes em um texto. É muito utilizada, para analisar textos da mídia e as 

ideologias que os engendram.  

 Este método de estudo foi formulado a partir de três teorias de conhecimento: 

linguística ,psicanálise e marxismo. A análise do discurso concebe a linguagem como 

mediação entre o homem e a realidade social do meio em que está inserido. Conforme o autor 

Milton José Pinto (2002), a análise é feito sobre a interpretação desenvolvida pelo 

pesquisador, que na verdade é um outro discurso, produzido sob outras condições de 

percepções do analista. Já, segundo Orlandi (2005),a palavra discurso, etimologicamente, tem 

em si a ideia de curso, de percurso de movimento. Na opinião da referida autora, o discurso é 

a palavra em movimento, prática de linguagem e que, através do estudo do discurso, observa-

se o homem falando. 

Determinado pelas suas condições de produção, o discurso tem como base outros 

discursos que já foram apontados antes. O termo pode ser entendido também como “a 

apropriação da linguagem (código formal, abstrato e impessoal) por um emissor, o que 

confere a este um papel ativo, que o constitui em sujeito da ação social” (MANHÃES, 2005, 

p.305). 

Na análise discursiva, procura-se compreender a língua através do sentido, da 

capacidade do homem de se comunicar e de se significar inserido em sua realidade social e 

política. Dessa maneira para Orlandi (2005, p.16), “os estudos discursivos visam pensar o 

sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do homem, descentrando a noção de 

sujeito e relativizando a autonomia do objeto da linguística.” 
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Para construir e expressar a sua existência, seu entendimento do mundo, da história e 

da sociedade, os homens apropriando-se da linguagem para tornar comum a sua experiência e 

conhecimento. Relacionando ao contexto de produção, o discurso conforme Maingueneau 

(2001) é constantemente ambíguo, pois pode designar tanto o processo que possibilita 

produzir um conjunto de textos, quanto o próprio conjunto de textos  originados por um 

determinado grupo ou categoria, como por exemplo, o discurso político. 

O modo de conceber a linguagem é modificado continuamente, tanto pelo contexto 

imediato e situacional, como pela história, pela ideologia do sujeito e pelo interdiscurso. Este 

último determina, dependendo da situação, as condições de produção de sentidos que são 

relevantes para a discursividade. Mas, segundo Pinto (2002, p. 27) , “a análise de discurso não 

se interessa tanto pelo que o texto diz ou mostra, pois não é uma interpretação semântica de 

conteúdos, mas sim em como e por que diz o que mostra.” 

Conforme Orlandi (2003), a análise do discurso não trabalha com a língua enquanto 

um sistema abstrato, mas fundamenta-se como propósito em desvendar as maneiras de 

abranger os significados, considerando a produção de sentidos como parte de suas vidas, seja 

enquanto sujeito ou enquanto membros de uma determinada sociedade. Nessa perspectiva, a 

ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos. O 

indivíduo é interpelado em sujeito pelo modo que produz o discurso e, consequentemente, 

pela presença de uma ideologia. 

Essa teoria dos campos disciplinares pode ser estudada através de duas correntes: a 

análise do discurso francesa e a análise do discurso anglo-americana. A primeira, cujos nomes 

mais influentes foram Michel  Foucault e Michel Pêcheux, tinha como principal característica 

articular a linguística e história. Difundida em 1970, tem privilegiado em suas análises, 

principalmente, textos impressos ou transcrições de textos orais, quase sempre tratados de 

modo independente de outros sistemas semióticos presentes e com implicações político-

ideológicas que procuravam desvendar sentidos sob um ponto de vista crítico. Com diferenças 

epistemológicas, a análise do discurso anglo-americana, originada na Inglaterra, mas 

enraizada nos Estados Unidos incorporou elementos da sociologia, da psicologia e da 

etnologia, analisando mais o empirismo e o consciente. Segundo Pinto (2002), essa última 

combina  a descrição da estrutura e do funcionamento interno dos textos com uma tentativa de 

contextualização um pouco limitada e utópica. 
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A análise do discurso francesa, utilizada como base para este trabalho, procura 

evidenciar a relação linguagem-pensamento-mundo como processo não unívoco. Orlandi 

(2005, p.26)a Análise do Discurso visa fazer compreender  como os objetos simbólicos 

produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação que ela considera 

como atos no domínio simbólico, pois eles intervêm no real do sentido. A Análise do Discurso 

não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus mecanismos, como parte dos 

processos de significação. 

Na análise do discurso, a linguagem não é considerada transparente e possui uma 

materialidade simbólica significativa em sua discursividade. Assim, relacionando a linguagem 

com a história na produção  de sentidos, os estudos dos discursos trabalham a forma material 

que é a forma caracterizada por produzir sentidos. ”Os sentidos não estão só nas palavras , nos 

textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em que eles são produzidos e que 

não dependem só das , intenções dos sujeitos”.(ORLANDI, 2003, p. 30) 

A linguagem pode ser empregada como uma maneira de interatividade entre duas 

pessoas, sendo a mais evidente a interação oral, a conversação coordenada  através de 

enunciações. Segundo Maingueneau (1998, p. 53-54), “a enunciação constitui o pivô da 

relação entre a língua e o mundo: ela permite representar no enunciado os fatos, mas ela 

constitui em si um fato, um acontecimento único, definido no tempo NE no espaço.”. 

Ao se apropriar da linguagem e construir um discurso, por meio de proposições 

linguísticas e sociais, o sujeito deixa registrado a sua ideologia que permite identificar sua 

presença e o modo como foi construído o enunciado, através dos indicadores de pessoa, da 

voz ativa passiva, do lugar e do contexto, por exemplo, o que se associa a uma dimensão 

social e política (MANHÃES, 2005).  

O contexto em que é produzido o ato da enunciação não se encontra simplesmente ao 

redor de um enunciado, em um sentido parcialmente indeterminado. Maingueneau (2001), diz 

que “todo ato de enunciação é fundamentalmente assimétrico: a pessoa que interpreta o 

enunciado reconstrói seu sentido a partir de indicações presentes no enunciado produzido, 

mas nada garante que o que ela reconstrói  coincida com as representações do enunciador”. 

Compreender um enunciador não é somente aludir-se à gramática e ao dicionário, é construir 

hipóteses, raciocinar, perceber a ideologia, relacionar os fatos com o período histórico e 

construir um contexto que não é um dado preestabelecido e estável. 
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A fala é determinada por efeitos de sentidos que são produzidos em certas condições e 

que estão presentes, de alguma forma, no modo como se diz, cabendo ao analista 

compreender os significados expressados pelo locutor. Para Orlandi (2005), “as formas 

discursivas, por sua vez, representam no discurso as formações ideológicas. Desse modo os 

sentidos sempre são determinados ideologicamente. Tudo o que dizemos tem, pois, um traço 

ideológico com relação a outros traços ideológicos”(p.43). 

O discurso é manifestado por sequências de frases que podem remeter a uma outra 

estrutura de ordem e significados que está submetida a regras de uma narrativa, diálogo, 

argumentação, regras de relativas ao plano de texto sobre a extensão do enunciado. Assim o 

discurso é construído em função de uma finalidade e com a intenção de dirigir-se para algum 

lugar e para algum interlocutor (Duarte, Barros, 2005). 

O locutor apropria-se da linguagem para ordenar, pedir ou convencer os interlocutores 

a partir do ponto de vista sob uma determinada situação política ou social. Segundo 

Magalhães (2005), “eu” e “tu” são funções ou posições decorrentes do ato de apropriação da 

linguagem. 

A análise do discurso mostra que os sujeitos estão comprometidos com os sentidos e 

que é preciso interpretar a construção dos objetos simbólicos. A competência pragmática 

contém regras que permitem a um sujeito interpretar um enunciado com relação  a um 

contexto particular, apropriada em uma grande variedade de situações. 

A análise do discurso não considera apenas a produção de sentidos nos textos verbais, 

mas também nos não-verbais. A imagem, que igualmente é fonte de significados, é integrada 

ao texto, mantendo funções semânticas próprias. 

 

3.3. OBJETO EMPÍRICO 

3.3.1. David Coimbra 

 

David Coimbra formou-se em jornalismo pela PUC-RS em 1984 e trabalhou como 

assessor de imprensa da Livraria e Editora Sulina, redigindo resenhas de livros, entrevistando 

autores, acompanhando escritores em suas visitas ao Estado. Trabalhou em mais de 10 

redações no Sul do Brasil, entre elas: Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina, Jornal da 

Manhã (Criciúma), RCE TV (SC), Rádio Eldorado (SC), Correio do Povo, Rádio Guaíba e 
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Jornal NH. É editor executivo de esportes e colunista do jornal Zero Hora, além de 

comentarista da TVCOM e integrante de dois programas radiofônicos o Pretinho Básico, da 

Rádio Atlântida e o Sala de Redação da Radio Gaucha. Atualmente é diretor executivo de 

Esportes e colunista de Zero Hora, além de comentarista da TVCOM, onde participa do Café 

TVCOM. Participa também do Programa de debates Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.  

Escreveu diversos livros, entre os quais 800 Noites de junho (reportagem que conta o 

que ocorreu com o deputado Antônio Dexheimer, principal acusado do assassinato do também 

deputado e radialista José Antônio Daudt, em 1988), A história dos Grenais (contando a 

história do maior clássico do futebol gaúcho), Atravessando a escuridão (reportagem sobre 

um mineiro de carvão de Criciúma torturado durante a ditadura militar), A mulher do 

centroavante (crônicas), A cantada infalível (contos), Viagem (histórias de viagens), Crônica 

da selvageria ocidental (crônicas e contos), Canibais (romance), Mulheres!, (contos e 

crônicas), Pistoleiros também mandam flores (folhetim publicado pela L&PM Editores) e 

Jogo de damas (história das mulheres que marcaram a humanidade) e Jô na Estrada ( que 

conta a historia de Jô em crônicas).  

Neste ultimo todas as crônicas foram publicadas diariamente no jornal Zero Hora 

dando origem ao livro que também é da editora L&PM Editores.. Ganhou 10 Prêmios ARI 

(prêmio de reportagem concedido pela Associação Riograndense de Imprensa), um Prêmio 

Esso Regional Sul, um Prêmio Açorianos de Literatura, um Prêmio Habitasul de Literatura, 

um Prêmio Direitos Humanos de Reportagem, um Prêmio Erico Verissimo de Literatura, 

concedido pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Pode se dizer que é um dos cronistas 

mais importantes do estado no momento sua trajetória dentro do jornalismo mostra como ele 

se tornou conceituado e como tem o poder de prender o leitor com seus textos onde na 

maioria das vezes o autor mistura o real do cotidiano com o ficcional da literatura mostrando 

sua visão de determinado fato. 

 

3.3.2 Luiz Fernando Veríssimo 

Luis Fernando Verissimo nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Filho do grande 

escritor Érico Veríssimo, iniciou seus estudos no Instituto Porto Alegre, tendo passado por 

escolas nos Estados Unidos quando morou lá, em virtude de seu pai ter ido lecionar em uma 

universidade da Califórnia, por dois anos. Voltou a morar nos EUA quando tinha 16 anos, 
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tendo cursado a Roosevelt High School de Washington, onde também estudou música, sendo 

até hoje inseparável de seu saxofone. 

Como jornalista iniciou sua carreira no jornal Zero Hora, em Porto Alegre, em fins de 

1966, onde começou como copydesk , mas trabalhou em diversas seções ("editor de 

frescuras", redator, editor nacional e internacional). Além disso, sobreviveu um tempo como 

tradutor, no Rio de Janeiro. A partir de 1969, passou a escrever matéria assinada, quando 

substituiu a coluna do Jockyman, na Zero Hora. Em 1970 mudou-se para o jornal Folha da 

Manhã, mas voltou ao antigo emprego em 1975, e passou a ser publicado no Rio de Janeiro 

também. O sucesso de sua coluna garantiu o lançamento, naquele ano, do livro "A Grande 

Mulher Nua", uma coletânea de seus textos. Ele escreveu uma serie de outros livros que 

ganharam muito destaque no Brasil, seu currículo é vasto dentro do jornalismo brasileiro além 

das diversas redações de jornal pelas quais ele passou ficou marcado sua participação com 

textos de ficção e crônicas publicadas nas revistas Playboy, Cláudia, Domingo (do Jornal do 

Brasil), Veja, e nos jornais Zero Hora, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e, a partir de junho 

de 2000, no jornal O Globo. Verissimo participou também da televisão, criando quadros para 

o programa "Planeta dos Homens", na Rede Globo e, mais recentemente, fornecendo material 

para a série "Comédias da Vida Privada", baseada em livro homônimo. 

Seu papel na zero hora hoje depois de quase trinta anos de serviços prestados, é a 

montagem de crônicas referentes a assuntos em foco na mídia desde a política até o esporte 

sem deixar de falar dos fatos cotidianos e corriqueiros que também ganham foco na mídia em 

determinadas situações. Neste trabalho vamos analisar como este autor constrói a imagem da 

mulher em suas crônicas, o que se pode dizer até agora é que ele tem uma forma mais 

delicada para tratar deste assunto.  

 

3.3.4. Jornal Zero Hora 

 

Foi fundado em 4 de maio de 1964 servindo de porta-voz do Regime Militar (1964-

85). Sua antiga sede localizava-se na Rua Sete de Setembro, centro de Porto Alegre. Em 1969, 

foi inaugurada a sede na Avenida Ipiranga, no bairro Azenha. O edifício da Sete de Setembro 

passou a ser a sede do ZH Classificados e do Classidiário. Houve importantes modificações 

no layout do jornal. Na década de 1970, o nome passou a ficar num espaço quadrado. Em 

1988 o jornal deixa de ter produção artesanal e esta passa a ser padrão. Em 4 de maio de 1994 
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o nome passou a ter formato retangular, que permanece até hoje. Em 1996 a edição e 

produção do jornal passa a ser totalmente digital. Às 4h do dia 19 de setembro de 2007, 

entrou no ar o website ZeroHora.com, que apresenta notícias atualizadas 24 horas por dia, sete 

dias por semana, mais a versão impressa do periódico. Em 2010, o jornal passou a cobrar pela 

versão digital do seu conteúdo impresso.  

O projeto segue uma tendência mundial de integrar a produção do conteúdo, 

independentemente da mídia em que é veiculado. A crônica tem espaço nesse veiculo desde a 

criação do jornal, no inicio tratando apenas de política e com o passar dos anos e a queda do 

regime militar passou a tratar de diversos assuntos. Algumas crônicas da época eram mais 

poéticas, mas assim como o jornalismo esse gênero também evoluiu a esses textos opinativos 

agora apresentam novos formatos que mostram a opinião do autor com textos mais 

engraçados que remetem determinado fato a uma situação dando uma lição no final. No caso 

do Jornal Zero Hora em geral, o ilustrador trabalha sobre o texto enviado pelo cronista. Como 

ambos, cronista e ilustrador, têm liberdade de criação, o cronista só vê o desenho ao ser 

publicado, assim como o ilustrador só recebeu o texto depois de concluído. No caso de Luiz 

Fernand Veríssimo e David Coimbra ambos têm liberdade de escrever o que realmente 

pensam independente do tema que vai ser abordado no texto. 

 

3.5. AS CRÔNICAS E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Levando em consideração tudo que foi explicito no trabalho ate agora podemos 

analisar a situação da representação feminina buscando principalmente mostrar a ideia dos 

autores em cima de três aspectos: a feminilidade, a sexualidade e a profissão, mostrando então 

como elas têm sido representadas nesses diferentes meios, dentro das crônicas destes autores 

que são ícones no meio em que atuam. Estas Crônicas são retiradas do jornal Zero Hora, no 

período de 2009 até 2011, este período é escolhido pelo fato de podermos ver também um 

pouco do crescimento das mulheres dentro da sociedade, e o respeito e igualdade com o 

homem, são aspectos que mostram a forma como a mulher tem se tornado cada vez mais 

importante dentro da nossa sociedade. 

 Crônicas selecionadas foram extraídas aleatoriamente do jornal Zero Hora e optou-se 

por três de cada cronista: São elas: Do cronista David Coimbra (ANEXO A), escolhemos as 

crônicas “Quatro Maridos de Xangri-lá” publicada no dia 05/01/10, “O Meia Esquerda” 
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publicado em 03/07/2009 e ”A culpa é das mulheres”  publicado em 25/08/2010; e de Luiz 

Fernando Verissimo (ANEXO B)escolhemos as crônicas  Mulheres –Publicado 21 / 06 / 2009, 

“Só tem quem pode!”, Publicado 03 /06/2011 e Como as mulheres dominaram o mundo. 

Publicado em jan. 2009. Todos estes textos têm referencias com os temas analisados nesta 

pesquisa. 
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4. RESULTADOS E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS 

4.1. A FEMINILIDADE 

 

 A feminilidade se refere às características e comportamentos considerados por uma 

determinada cultura por ser associados ou apropriados a mulheres.  

Na crônica “Túnel do tempo: A culpa é das mulheres”, David Coimbra escreve a 

mulher da seguinte forma.  

[...] Quando voltavam  para a clareira onde haviam deixado as mulheres e os filhos, 

elas, as mulheres, os esperavam com muitos frutos e raízes na panela e pouca roupa 

no corpo rijo de fêmeas habituadas a longas caminhadas. Os homens se sentavam 

em torno da fogueira, narravam suas aventuras, agora com detalhes aumentados de 

façanhas e heroísmos, e depois era aquela festa. Ninguém era de ninguém. Não 

existia monogamia, não existia casamento, não existia fidelidade, não existia isso de 

mulher ficar fuçando no celular do homem para descobrir quem ligou na noite 

anterior [...] (COIMBRA,2010) 

Neste texto, o cronista situa a mulher nos primórdios do tempo, pois costuma citar a 

mulher em suas crônicas de acordo com os comportamentos relacionados às culturas mais 

antigas. Nesta época, onde as mesmas eram consideradas menos importantes que os homens e 

havia uma grande disparidade de direitos, ele conota o espaço onde mulher e filhos ficam de 

“clareira”, com uma atitude de aguardo com intuito de agradar o homem. Uma submissão 

feminina e sexual “com pouca roupa no corpo rijo de fêmeas”.  

Esta submissão também é apontada, na categoria feminilidade, quando o autor se 

refere ao final da narrativa como “aquela festa”. O percurso gerativo deste signo permite ler 

nas entrelinhas uma grande entrega das “fêmeas” para os machos. Ou seja, ele diz que 

“ninguém é de ninguém” ressaltando que nos tempo de hoje a fidelidade e a igualdade do 

controle da mulher sobre o homem é negativo. Há, nesta categoria uma exacerbação da 

submissão feminina sobre o seu homem, ou seja, uma crônica que aponta dados machistas de 

tempo anteriores. 

Por outro lado, encontramos no cronista Veríssimo, na categoria feminilidade nas 

mulheres, onde ele descreve a mulher, representada através da linguagem, uma visão 

antagônica de David Coimbra. Ele mostra que seu ângulo de visão sobre a mulher é bem 
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distinto do ponto de vista de David Coimbra. Pode se observar outro ponto de vista que 

“Certo dia parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são 

humanas. São espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós [...]” 

Neste texto, o autor liga as mulheres a uma entidade Divina, que chama de Deus. Nas 

entrelinhas, lê-se que o autor demonstra seu encantamento com as habilidades das mulheres. 

Seu bom senso e sua capacidade de ver o mundo em seus detalhes. Ele não usa em nenhum 

momento palavras que destruam o a visão da mulher, pelo contrario ele enobrece a figura 

feminina. Neste segundo parágrafo Verissimo mostra o lado feminino e os ensinamentos da 

mulher sobre a vida, como elas se entregam para o amor e tem uma capacidade maior de 

amar, é um lado no qual a feminilidade esta mais presente. “[...] E não satisfeitas em ensinar a 

vida elas insistem em ensinar a vivê-la, de forma íntegra, oferecendo amor incondicional e 

disponibilidade integral. [...] “ 

O autor mostra novamente de forma sutil o que as mulheres sentem afinal a mulher 

traz seu jeito feminino e suas manias de mulher, ele demonstra claramente um lado frágil que 

faz parte do ser feminino, e as características da mulher com um ser humano mais feminino. E 

em outro parágrafo o autor faz referencia a Sigmund Freud e sua visão sobre o universo 

obscuro no estudo do comportamento feminino. 

 

[...] Nem mesmo Freud se arriscou a adentrar nessa seara. Ele, que estudou como 

poucos, o comportamento humano, disse que a mulher era "um continente obscuro". 

Quer evidência maior do que essa? 

Qualquer um que ama se aproxima de Deus. 

E com as mulheres também é assim.  [...] (VERÍSSIMO, 2009) 

 

 

Neste parágrafo Veríssimo deixa clara sua visão sobre a feminilidade, tanto que mostra 

o lado frágil de ser mulher e entender todo o machismo do homem sem bater de frente. O lado 

feminino mostra que a mulher tem uma capacidade de sentir com mais intensidade as coisas 

do seu cotidiano que se relacionam com o amor e feminilidade o próprio autor deixa explicito 

em sua crônica que a mulher é um ser divino e deve ser tratado como tal, o homem é quem 

desvaloriza a figura feminina. 

 No caso de Verissimo ele faz exatamente o contrario de David Coimbra que fala da 

mulher de forma machista e de certa forma denegri alguns aspectos femininos, Veríssimo 

mostra o que a mulher realmente esta sentindo e também todo o lado feminino da mulher sem 

hostilizar e sim dando ênfase no que ela realmente é e sente de acordo seu lado feminino.  
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4.2 SEXUALIDADE 

As crônicas de David Coimbra são quase todas ligadas ao lado sexual da mulher, ele 

usa artifícios deste gênero para mostrar algumas situações do cotidiano, na maioria das vezes 

seus textos estão ligados ao esporte principalmente ao futebol. Ele mostra situações de fora de 

campo onde as mesmas interferem na vida profissional de um jogador. Estas situações podem 

ser frustrações ou bom desempenho na vida sexual.  

Na crônica “Quatro maridos de Xangri-lá” David mostra o lado da sexualidade 

feminina quando uma loira de corpo perfeito aparece na praia. O discurso do autor mostra o 

lado masculino que deseja mulheres e deixa explicito a vontade de possui-las quando à 

analisa. Ele deixa explicito nesta crônica que a loira sabe que é sexy, além de que é uma 

mulher desejada, e chama a atenção por onde passa. A forma com que o autor deixa explicito 

sua visão e seu lado de descrever a mulher no que se trata de sexualidade, o autor usa palavras 

ousadas como na frase “O seu bronzeado está escorreito, as suas carnes estão duras [...]”.  

Ele tem uma visão cujo a sua ideia de mostrar a mulher provoca desejo, instiga o leitor 

a imaginar a perfeição do corpo daquela mulher e de certo modo ele remete ainda a um ponto 

de vista mais rude mais que valoriza a beleza daquela mulher em si. Pode se dizer que ele tem 

vários modos de ver a mulher, isso varia de acordo com a situação em que ela esta vivendo.  

 

[...]As loiras de biquíni branco são diferentes das morenas, das negras, das ruivas, 

das japonesas e até das outras loiras. Uma loira, quando enverga um biquíni branco e 

sai por aí, ela não é uma loira qualquer. Ela tem confiança. O seu bronzeado está 

escorreito, as suas carnes estão duras, ela sabe que, ao pisar com seu pezinho macio 

na areia fofa, nada em seu corpo irá balançar mais do que deve balançar. [...] 

(COIMBRA,2010) 

 

Mas a principal ideia do próximo parágrafo é mostrar a reação das esposas quando 

vem o seu marido olhando outra mulher e desejando a mesma. O autor deixa claro que a 

mulher tem um lado sexual ciumento, está mais claro no trecho a baixo a reação das destas 

mulheres que se sentem ameaçadas por uma mulher mais jovem com melhores condições 
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físicas. De certa forma Coimbra nos leva a crer nesta crônica que a mulher casada acaba 

desvalorizada, assim como a ideia de casamento, ele deixa explicito que os homens não 

devem ser casados para aproveitarem a praia e tira a ideia de pessoas com aspecto sexual 

ativo das mulheres casadas. 

 

“[...] Ergueu a cabeça da canga estendida na areia, e viu a loira que passava. 

Grunhiu. Foi como um alarme primevo que avisou as demais esposas do perigo 

iminente. Elas se moveram, olharam para os maridos. Uma censurou o seu com um 

“que que está olhando?”, a outra guinchou, a terceira chamou o pobre por nome e 

sobrenome, e então os quatro maridos de Xangri-lá desviaram os olhares da loira, 

murcharam em suas cadeirinhas e voltaram a olhar para o mar que ia e vinha, ia e 

vinha, ia e vinha, para sempre [...]”(COIMBRA,2010) 

 

Na crônica “O Meia Esquerda” Coimbra mostra mais uma vez sua forma de descrever 

a mulher no sentido de sua sexualidade. Ele destaca Patrícia a psicóloga de um clube de 

futebol. Neste texto fica explicito mais uma vez o seu próprio desejo sobre a descrição da 

psicóloga. Isso pode ser notado no próximo parágrafo na parte onde ele classifica as pernas 

dela como “apessegadas”, ele remete a palavra a cor da pele além de um sabor que ele 

imagina ter. È uma visão que provoca desejos e mostra a vontade de possuir aquela mulher. 

Embora ele pareça ser mais sutil na hora de descrever esta mulher, que é calma e respeitada 

ele mostra um lado da natureza do homem que estar sempre vendo a mulher com a vontade 

possuí-la, o que pode remeter a um lado mais malévolo o que faz a mulher parecer um objeto.  

[...] Tríssia jamais usava minissaia no trabalho, mas naquele dia fazia calor, ela se sentia bem, 

sentia-se sensual e bela e algo ousada. Pulou dentro de uma minissaia negra como seus 

cabelos e foi ondulando de cima de suas pernas compridas e apessegadas. [...].  

Para o autor, ainda pode ser um pouco mais hostil quando fala do sentimento 

masculino e do que um homem quer de uma mulher fica fácil de se notar esse sentido na 

crônica “o meia esquerda”, no trecho em que ele abre o texto falando do que este homem esta 

sentindo.  

[...] O que um homem quer ouvir de uma mulher? O que um homem re-al-men-te 

quer ouvir de uma mulher? Nada desse negócio de eu te amo e minha paixão e 

bibibi. Um homem quer ouvir que ele é uma máquina de produzir orgasmos, que ela 

nunca em tempo algum deparou com outro que lhe fornecesse tanto prazer, que basta 

o mero toque dele para que ela se liquefaça em gozo irreprimível. Ele quer ouvir que 
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ele é o galo cinza. [...] (COIMBRA, 2009) 

 

Já Veríssimo trata a mulher como um anjo sempre que destaca a importância dela, 

dentro das crônicas escolhidas dificilmente se nota alguma palavra que remeta a mulher de 

forma brusca e machista. Este autor enaltece o lado feminino e no que se trata de sexualidade, 

ele mostra em seus textos aspectos de que a mulher tem seu lado sexual tão aflorado como o 

do homem mas ela demonstra um sentimento muito maior, na crônica “Mulheres” fica claro 

que o autor analisa sempre o lado sensível da mulher que recebe tudo com carinho e ama com 

intensidade muitas vezes confundindo o sexo com amor. “[...] É sabido que as mulheres 

confundem sexo e amor. E isso seria uma falha, se não obrigasse os homens a uma atitude 

mais sensível e respeitosa com a própria vida. [...]”. 

Fica claro a ideia do autor sobre o homem ter sexo apenas como um hobby e a mulher 

ver isso como um gesto de amor, mas tudo isso varia de acordo com as interpretações de cada 

receptor do texto. Em outro parágrafo também deixa explicito a forma de como a mulher 

sente amor em todos seus relacionamentos com o homem esta claro que a visão do autor é de 

que o falte inteligência e ate sentido das coisas para o mesmo.  

 

 

[...] Mas elas são anjos depois do sexo-amor. 

É nessa hora que elas se sentem o próprio amor encarnado e voltam a ser anjos. 

E levitam. 

Algumas até voam. 

Mas os homens não sabem disso. 

E nem poderiam. 

Porque são tomados por um encantamento 

que os faz dormir nessa hora [...]”(VERÍSSIMO,2009) 

 

 

Ele descreve a felicidade e o sentimento de uma mulher que ama e mostra o lado 

sexual da mulher de forma simples e carinhosa sem uso de termos e palavras que remetam 

apenas para o sexo ou que possam remeter essa imagem feminina para um lado posse cujo o 

qual podemos ver nas crônicas de David Coimbra. È uma forma de mostrar o lado sexual de 

uma mulher com mais fragilidade e respeito. Ele pode provocar desejo também, mas um 

desejo de ter uma mulher inteligente que esta ligada a família e busca fazer do seu 

companheiro alguém grande. Esse texto tem o intuito de fazer o homem ver a mulher de 

forma mais sutil dando mais valor a esta figura.  
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4. 3 PROFISSIONAL 

 

Nesta categoria apresentamos as visões dos autores no que se trata da mulher dentro 

do campo das profissões. Tendo em vista todos os ganhos que as mulheres tiveram em varias 

áreas sócias nos últimos tempos não é difícil analisar como elas tem sido representadas nestas 

crônica com o sentido profissional. 

David Coimbra não deixa exato seu ponto de vista sobre a mulher dentro do trabalho 

na sociedade ele até mostra mulheres dentro do ambiente de trabalho. E importante frisar que 

o autor mostra o lado de profissionais femininas dentro de um campo de trabalho onde a 

mulher ainda não estava inserida  ha 10 anos atrás. As mulheres trabalham hoje em diferentes 

meios ocupam ate a presidência de alguns países. Seria difícil ver uma mulher trabalhando 

dentro de um clube de futebol há alguns anos, hoje, por exemplo, elas ocupam diversos cargos 

dentro do esporte, a mulher já ocupa ate o cargo de presidente dentro dos clubes, além que 

estão em diversos setores dentro deste mesmo nicho de empregos. Na crônica “o meia 

esquerda” ele destaca duas funcionarias de um clube de futebol uma é Tricia que ocupa o 

cargo de psicóloga do clube a outra é secretaria secretária do Departamento de Futebol. “[...]  

Tríssia era uma mulher sofisticada. A psicóloga do clube. Alta, morena clara, ela não andava; 

deslizava pelo mundo a um palmo do chão. [...]” 

Neste parágrafo ele destaca Trissia como a psicóloga do clube, ele faz elogios que 

remetem a ela ser uma boa profissional além de explorar o lado de sua beleza. O grande mal é 

que ele acaba sempre levando seus textos e remetendo essas mulher ao lado sexual. Quando 

ele fala em Lívia a secretaria do departamento de futebol mais uma vez ele mostra a mulher 

dentro de um novo campo de trabalho como já foi dito a pouco anos não se viam mulheres 

neste ambiente de trabalho, o homem era apegado a alguns paradigmas da sociedade que ate 

então estava dotada de preconceitos. [...] Ela marchava de um lado para outro do gabinete, 

fula. Ao meio-dia, foi almoçar com Lívia, a secretária do Departamento de Futebol. [...] 

 

Luiz Fernando Veríssimo mostra de forma engraçada na crônica “Como as mulheres 

dominaram o mundo”, a forma como as mulheres tem conquistado seu espaço e hoje ocupam 

cargos nos mais diferentes setores da sociedade. Esta crônica mostra a conversa de um pai e 

filho pro volta do ano de 2031, a busca do filho é saber como as mulheres conquistaram tanto 

espaço dentro da sociedade e o pai conta de forma hilária para o filho. Esta crônica mostra 
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uma forma menos sutil do autor ver os acontecimentos, mas ele matem seu respeito e 

linguagem simples respeitando sempre o lado feminino.  

 

 

[...] Elas planejaram o negócio discretamente, para que não notássemos Primeiro 

elas pediram igualdade entre os sexos. Os homens, bobos, nem deram muita bola 

para isso na ocasião. Parecia brincadeira. Pouco a pouco, elas conquistaram cargos 

estratégicos: Diretoras de Orçamento, Empresárias, Chefes de Gabinete, Gerentes 

disso ou daquilo [...] (VERÍSSIMO,2009) 

 

 

Neste primeiro trecho da crônica ele mostra como a mulher tem ocupado os espaços 

antes ocupados por homens dentro da nossa sociedade que ainda carrega alguns aspectos 

machistas.   

 

 

[...]- Naquela manhã a Casa Branca apareceu pintada de cor-de-rosa. Era o sinal que 

as mulheres do mundo inteiro aguardavam. A rebelião tinha sido vitoriosa! Então 

elas assumiram o poder em todo o planeta. Aquela torre do relógio em Londres 

chamava-se Big-Ben, e não Big-Betty, como agora... Só os homens disputavam a 

Copa do Mundo, sabia? Dia de desfile de moda não era feriado. Essa Secretária 

Geral da ONU era uma simples cantora. Depois trocou o nome, de Madonna para 

Mandona.(VERÍSSIMO,2009) 

 

 

 

Verissimo destaca a mulher em setores importantes para o funcionamento da 

economia.  Ele destaca também nesta crônica o crescimento em que as mulheres podem ter 

nos próximos anos e de forma engraçada ele descreve esse fato, o mais importante é notar que 

ele vê a mulher de forma igual com o homem hoje e no futuro. Pode se dizer que elas estarão 

ocupando todos os setores da sociedade nos próximos tempos. Ele situa coisas que antes a 

mulher não tinha direito e hoje tem. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do momento em que comecei a ler crônicas e livros do gênero ha 

aproximadamente oito anos atrás, desenvolvi um gosto pela leitura e principalmente pela 

literatura quando tive a oportunidade de ler livros da biblioteca de meu pai. Pode parecer 

estranho mas aos 16 anos eu já gostava de Carl Marx e outros autores do gênero, pois sempre 

fui voltado ao lado político. Entretanto, a vida nos mostra rumos diferentes. Eu sempre pensei 

de que forma poderia mudar certos aspectos da sociedade sem me corromper: foi então que 

descobri esta profissão na qual quero passar o resto de minha vida aprendendo e praticando. O 

jornalismo parecia já estar presente em minha vida, meu pai é professor de historia e os 

jornais sempre foram parte do nosso cotidiano. O que considero parte fundamental na 

formação de novos cidadãos e na organização da nossa sociedade é o próprio jornalismo. Nós 

jornalistas e formadores de opinião temos a principal ferramenta para começarmos mudar o 

rumo de nossa sociedade, seja alertando ou cobrando dos governos isso é o que me mobiliza 

para tornar pelos menos parte de nossa sociedade cientes de que podemos mudar os rumos e 

nosso meio de vida dando condições a todos. 

A figura que me fez realmente me apaixonar pelo gênero da crônica foi Luiz Fernando 

Veríssimo e sua visão refinada do mundo.  já que elas trazem muitos fatos importantes mas 

descritos de outra maneira muitas vezes ironizando os fatos e mostrando eles de outras formas 

deixando explicito a ideia do autor. As formas hilárias de descrever certos acontecimentos ou 

até mesmo de fazer comparações da historia antiga com fatos de agora. A liberdade de mostrar 

seu ponto de vista na hora de escrever a crônica foi o que motivou esta pesquisa. A idéia , 

então, foi verificar como o cronista Veríssimo e David Coimbra representavam a mulher nas 

crônicas publicadas no Jornal Zero Hora. 

Com base na sistematização de dados deste trabalho podemos mostrar a forma como 

os autores descrevem a mulher dentro de suas crônicas. Levando em conta as modificações 

que o universo feminino tem passado nas ultimas décadas. A mulher de hoje em dia esta em 

quase todos os setores da sociedade, ela ocupa cargos que há anos seriam de homens, pelos 

fatos da sua fragilidade,  pela ignorância masculina e os dogmas que esta sociedade tinha 

criado.  A mulher estando presente nestes setores hoje coloca ela em evidencia fica mais fácil 

descreve-la ou ate mesmo analisa-la.  

O objetivo desta pesquisa foi apresentar a forma como esses autores descrevem a 

mulher de hoje em dia além de como mostram seus ideais sobre elas. Para chegar aos 
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resultados foram lidas previamente dez crônicas de cada autor e depois selecionadas três de 

cada autor. Estas crônicas falam especificamente das mulheres dentro das categorias de 

analise que são a feminilidade, a sexualidade e a profissão.  

Podemos analisar que David Coimbra constrói seus textos de acordo com o 

acontecimento, descreve a mulher na maioria das vezes como uma figura atraente ou sedenta 

pelo sexo. Ele mostra a mulher de forma mais rude muitas vezes deixando claro alguns ideais 

machistas, seus textos na maioria das vezes fazem com o leitor sinta desejo pela figura 

descrita e em outras vezes repulsa pelas suas atitudes dentro da própria crônica. Coimbra faz 

muitas comparações do cotidiano esportivo, ele traz os problemas pessoais dos atletas e 

mostra como estes problemas que geralmente são com as mulheres dentro de suas casas 

podem atrapalhar ou dar força a figura descrita. No que se trata do âmbito feminino podemos 

afirmar que David Coimbra descreve a mulher de acordo como ele vê esta mulher que esta 

descrevendo, ele busca na situação que o personagem vive a forma de descrever o mesmo, 

fica claro no trecho em que falamos de sexualidade a mulher é descrita com desejo, é sempre 

figura atraente desejada por todos que vivem aquela determinada situação. Fica claro que o 

autor tem a visão de que a mulher esta ocupando seus espaços na sociedade, mas o que ele 

valoriza é a beleza da mulher em si, levando sempre o fato para um lado sexual. 

Luiz Fernando Veríssimo tem um modo diferente de descrever a mulher ele a 

reverencia trata como se fosse uma entidade divina. Descreve esta figura sempre como 

alguém de grande importância na sobrevivência de um homem. Ele explora diversos campos 

dentro do universo feminino, mostrando sempre os valores e a importância da mulher para ele 

e para o universo masculino. Na parte final da analise quando ele descreve de forma hilária a 

forma com que a mulher buscou espaço na sociedade de hoje o autor não é machista nem  

mostra preconceito em momento algum. O que se pode enfatizar na hora de analisar as formas 

de descrição do feminino pelo autor é que ele enaltece a mulher em si. Ela é tratada nas 

crônicas em geral como o alicerce da família o esteio do próprio homem, que na visão de 

Veríssimo não é nada sem a mulher.  

Traduzir estas representações foram, para mim, um estudo sério e um prazer como 

leitor. Afinal, apreendi muito teoricamente e também um pouco mais sobre o universo 

feminino, 
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ANEXO A – CRÔNICAS DE DAVID COIMBRA 

 

 

1 - Quatro maridos de Xangri-lá (05/01/10) David Coimbra  

 

O impacto da presença de uma loira de biquíni branco nas areias de Xangri-lá, sobretudo o 

que isso provoca aos olhos de homens casados, abre as impressões do cronista David  

Coimbra sobre o que ocorre na orla gaúcha. A efervescência do litoral será tema de 

convidados e profissionais da RBS, que escreverão neste espaço até o fim da temporada de 

veraneio. 

 

Avida praiana não é feita para o homem casado. Alcancei tal verdade no meio da tarde de 

ontem, depois de quase um dia inteiro de reflexões sobre as areias molhadas de Xangri-lá. 

Tudo por causa de uma loira de biquíni branco. 

 

As loiras de biquíni branco são diferentes das morenas, das negras, das ruivas, das japonesas e 

até das outras loiras. Uma loira, quando enverga um biquíni branco e sai por aí, ela não é uma 

loira qualquer. Ela tem confiança. O seu bronzeado está escorreito, as suas carnes estão duras, 

ela sabe que, ao pisar com seu pezinho macio na areia fofa, nada em seu corpo irá balançar 

mais do que deve balançar. 

 

Assim é a loira de biquíni branco. 

 

Ontem, em meio a um dia indeciso entre o sol pálido e a chuva rala, uma dessas loiras fez sua 

incursão por Xangri-lá, e o fez desacompanhada e sem canga, apenas ela, seus grandes óculos 

escuros e seu minúsculo biquíni branco adereçado com delicados motivos florais cor-de-rosa. 

 

Essa loira, que, soube depois, chama-se Greta, vive o frescor dos 18 anos de idade e mora nas 

alturas de Caxias, ela nem havaianas calçava, ela estava recostada na areia e, num rompante, 

ergueu-se e fez com que suas longas pernas dessem passos de gazela à margem do mar, ela 

caminhava com garridice, o narizinho empinado ainda mais empinado, sorvendo o ar ameno 

de um dia cinza do litoral. 
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Foi essa a imagem que alguns homens casados avistaram ontem, à franja da praia de Xangri-

lá. Entenda: não se tratava de um grupo de homens casados. Eles não formavam um conjunto. 

Eram vários homens casados isolados, cada qual em seu núcleo familiar, e eis aí a razão do 

drama. 

 

Um homem casado é um triste ser, quando se aventura pela vida praiana. Porque sua mulher 

ficará tomando sol – as mulheres fazem isso. Não por diversão, as mulheres são em geral 

sérias, não têm apreço especial pela diversão. Elas tomam sol com o objetivo de, ao voltar 

para a cidade, mostrar sua nova cor durante uma semana, ao cabo da qual, desbotam, 

empalidecem e entristecem. 

 

Então, a mulher tem o que fazer, às fímbrias do Mar Oceano. As crianças, idem. Crianças são 

como homens adultos – gostam de se divertir. A diferença é que um homem adulto, casado e 

apartado dos outros homens, esse homem não tem absolutamente o que fazer na vida praiana. 

Ele se instala em sua cadeirinha de plástico ao lado da mulher que assa ao sol, e fica olhando 

para o mar. Ler ele não lê, devido à luminosidade ofuscante que incide sobre as páginas ou 

devido ao vento, que leva as folhas do jornal. Jogar bola? Só se tivesse uma turma, e ele não 

tem. Ele está só. 

 

O que ele faz, então? Ele fica olhando para as ondas que vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, 

num movimento tão eterno como monótono. Ele deveria estar em seu ambiente, na amenidade 

civilizada do ar-condicionado, mas não, ele está à mercê da Natureza indômita, com os pés 

descalços pisando sobre tudo o que os demais seres humanos e animais rojam à areia, 

sentindo na pele desprotegida a ação do vento pegajoso que sopra do mar, do sol rascante 

acima de sua cabeça, dos eflúvios de iodo da atmosfera marinha. E o que ele pode fazer a 

respeito? Nada, senão olhar para as ondas que vêm e vão, vêm e vão... E, vez em quando, 

apreciar algum evento inesperado: um cachorro passa, e o homem casado o observa; lá se vai 

aquela gorda de maiô, e o homem casado lança às nuvens um suspiro de conformação; um 

publicitário careca caminha à frente do seu rabo de cavalo, e o homem casado não pensa nada. 

O homem casado agora confere o relógio de pulso: passaram-se 18 minutos desde que ele 

chegou à areia. Ainda há três horas e 42 minutos pela frente, até sua mulher terminar de assar. 
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O tédio. O tédio. 

 

Mas pode ocorrer o que ocorreu ontem em Xangri-lá. Pode ocorrer de uma loira de biquíni 

branco fazer sua aparição. Aquela o fez. Greta. Lânguida, sinuosa, esguia, de pele 

provavelmente macia ao toque. Havia quatro homens casados na região. Não se conheciam, 

estavam conscritos às suas células familiares, atrás de seus óculos escuros e de suas barrigas 

venerandas. A loira levantou-se da areia, sua silhueta surgiu, e o primeiro homem casado a 

divisou. Mexeu-se na cadeirinha, e sua agitação como que se transferiu para os outros homens 

casados numa onda de eletricidade. Todos ficaram inquietos e se entreolharam. Eram 

estranhos, mas, naquele momento, havia algo em comum entre eles. Queriam se comunicar, 

queriam comentar, queriam rir juntos, mas não podiam. Suas esposas assavam logo ali. E a 

loira veio vindo e veio vindo e veio vindo. 

 

E veio. 

 

Ingressou na área em que os homens casados estavam acomodados. Eles retesaram os 

músculos, percebia-se que a loira era como que uma aragem de felicidade a lhes bafejar 

naquele dia em que nada acontecia, em que nem o sol estava convicto de ir para a orla. Seus 

rostos se iluminaram, a vida se lhes correu quente nas veias, o mundo era belo de novo. 

 

Aí uma esposa viu. 

 

Ergueu a cabeça da canga estendida na areia, e viu a loira que passava. Grunhiu. Foi como um 

alarme primevo que avisou as demais esposas do perigo iminente. Elas se moveram, olharam 

para os maridos. Uma censurou o seu com um “que que está olhando?”, a outra guinchou, a 

terceira chamou o pobre por nome e sobrenome, e então os quatro maridos de Xangri-lá 

desviaram os olhares da loira, murcharam em suas cadeirinhas e voltaram a olhar para o mar 

que ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha, para sempre... 

 

Não, a vida praiana não é feita para o homem casado. 
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2 - Texto publicado em 03/09/2005:  “O Meia Esquerda” 

  

Natan era o típico canastrão. Aproximava-se das mulheres sempre ronronando, sempre 

com um sorriso enviesado, sempre com uma sobrancelha levantada. Fazia algum sucesso 

porque era meia-esquerda (todos sabem que os meias-esquerdas fazem sucesso com as 

mulheres). E se gabava disso. Vivia falando de suas conquistas, dizendo que era gostoso. 

– Sou totoso… – se vangloriava. 

Tríssia o odiava. 

Tríssia era uma mulher sofisticada. A psicóloga do clube. Alta, morena clara, ela não andava; 

deslizava pelo mundo a um palmo do chão. Jamais levantava a voz, jamais fazia um gesto 

brusco, jamais se alterava. Era uma rainha. Por isso detestava aquele falastrão. 

Natan sentia a repulsa de Tríssia e se mantinha à distância. Até porque Tríssia não dava 

confiança a homem nenhum. Nenhum! Tríssia não precisava de homens. Tríssia era soberana.   

Mas um dia ela foi ao clube de minissaia. 

Tríssia jamais usava minissaia no trabalho, mas naquele dia fazia calor, ela se sentia bem, 

sentia-se sensual e 

bela e algo ousada. Pulou dentro de uma minissaia negra como seus cabelos e foi, ondulando 

de cima de suas pernas compridas e apessegadas. 

Natan viu. Foi como se tivesse engolido um paralelepípedo. Ficou entre angustiado e 

emocionado. Tomou uma decisão. Pela primeira vez, entrou no gabinete de Tríssia. Abriu a 

porta num repelão. Ela estava parada ao lado de um armário. Levou um susto. 

– O que foi? – espantou-se ela, levando a mão ao peito. 

Natan se aproximou gingando. Estava sério como Tríssia jamais vira. Olhava-a nos olhos. Ela 

recuou. Bateu com as costas no armário. 

– Que foi? – repetiu, cada vez mais assustada. 

Ele chegou bem perto. Parou a centímetros do rosto dela. Olhou-a de baixo para cima, olhou-a 

bem, olhou-a toda. Respirou fundo, como se sorvesse seu cheiro. E disse, enfim, num gemido 

rouco: 

– Vou fazer… “tudo”… contigo. 

Frisou aquele “tudo”. Aquele tudo explodiu na boca de Natan e reboou no ouvido de Tríssia. 

Ela arregalou os olhos. Sua surpresa foi tamanha que não conseguiu sequer reagir. Nem teve 

tempo: Natan já havia lhe dado as costas e saíra para o treino. 

Só depois de passado o assombro é que a indignação tomou conta de Tríssia. Mas aquele 
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tipinho era mesmo um abusado, um convencido, um desavergonhado. O que ele estava 

pensando? 

O incidente abalou a manhã de Tríssia. Ela marchava de um lado para outro do gabinete, fula. 

Ao meio-dia, foi almoçar com Lívia, a secretária do Departamento de Futebol. Desabafou: 

– Tu acreditas que o Natan entrou no meu gabinete e disse que ia fazer tudo comigo? 

Lívia parou de comer: 

– Ele disse? Tudo? Disse mesmo? 

– Disse. Bem assim: “Tudo”. 

– Aiai… 

Tríssia arregalou os olhos: 

– Que quer dizer esse suspiro? 

– Aiai… 

– Lívia! Tu e aquele canalha? Não acredito! 

– Tudo… Aiai… Tudo… 

– Lívia! 

Mas Lívia estava fora do ar, e fora do ar ficou até o final do almoço. Tríssia voltou para o 

trabalho intrigada. Quando passava pelo pátio, Natan passou por ela. Ciciou, mais com os 

lábios do que com a voz, a cara de cafajeste reluzindo de lascívia: 

– Tudo… 

E se foi para o campo outra vez. Tríssia estava irritada com aquela situação. Entrou no 

gabinete e encontrou Luciana, a mulher do presidente do clube. 

– Que aconteceu? – perguntou Luciana. – Tu pareces braba. 

– E estou! Aquele Natan! Aquele ridículo! 

– Que é que tem? 

– Deu para dizer que vai fazer tudo comigo! 

Luciana deu um gritinho. E a agarrou pelos ombros: 

– Não! Ele disse tudo?  

– Isso: tudo – Tríssia estava perplexa. 

Que reação era aquela da mulher do presidente? 

– Meu Deus! Tu és uma mulher de sorte. 

– Lu! 

Lu não respondeu. Saiu do gabinete, afogueada, repetindo: mulher de sorte, mulher de sorte, 
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tudo, tudo… 

Tríssia passou o resto do dia perturbada. Foi para casa pensando naquilo: tudo, tudo. O que 

seria “tudo”? Por volta das dez da noite, a campainha soou. Ela foi atender. Abriu a porta, e lá 

estava ele. Natan. Olhava-a em silêncio. Uma sobrancelha erguida. O sorriso de lado. Por 

algum motivo, Tríssia não se surpreendeu. Apenas o puxou pela mão e o levou para o quarto. 

Ia resolver aquilo de vez. Vinte minutos depois, ele abotoava a camisa, preparando-se para ir 

embora. Tríssia, frustrada, reclamou: 

– Isso é “tudo”? Tudo? Por favor! 

Ele, da porta: 

– Beibe, você ainda não está preparada para “tudo”. 

E foi embora. 

 

 

3  Texto publicado em 25/08/2010, ”A culpa é das mulheres”   

 

A Bíblia prova o que digo. Ao menos o trecho sobre Adão & Eva, o Jardim do Éden e 

talicoisa. 

Você sabe o que digo: a Civilização é obra feminina. Estamos aqui, vivendo em cidades, 

bebendo água em copos de plástico, usando cuecas, comendo cheesecake, por causa das 

mulheres. ELAS nos convenceram de que ia ser bom. Fosse por nós, homens, continuaríamos 

com a doce vida nômade, a vida caçadora e coletora. Continuaríamos selvagens, como ainda 

somos nos escaninhos mais remotos dos nossos corações. Continuaríamos felizes. 

Felizes, sim. Em primeiríssimo lugar, porque não havia trabalho. Caçadas não podiam ser 

consideradas trabalho. Eram diversão. Os homens saíam em bandos, cercavam um mamute 

lanudo, abatiam-no a pedradas e golpes de tacape, e depois ficavam churrasqueando e 

contando vantagem. Quando voltavam para a clareira onde haviam deixado as mulheres e os 

filhos, elas, as mulheres, os esperavam com muitos frutos e raízes na panela e pouca roupa no 

corpo rijo de fêmeas habituadas a longas caminhadas. Os homens se sentavam em torno da 

fogueira, narravam suas aventuras, agora com detalhes aumentados de façanhas e heroísmos, 

e depois era aquela festa. Ninguém era de ninguém. Não existia monogamia, não existia 

casamento, não existia fidelidade, não existia isso de mulher ficar fuçando no celular do 

homem para descobrir quem ligou na noite anterior. 

Esse era o Paraíso. Não sou eu quem o afirma; é a Bíblia. Adão e Eva eram caçadores e 
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coletores. Eram nômades a vagar alegremente pela vasta área do Jardim do Éden. Eram, como 

já disse, felizes. 

O que aconteceu para que tudo se transformasse? 

Aconteceu que a mulher fez o homem mudar. 

A história está toda lá, nas entrelinhas da lenda do Gênesis. Quer ver? 

Prova número 1: o que significa a maçã do conhecimento que Eva oferece a Adão? 

Resposta: significa a Civilização. 

Eva, a mulher original representando todas as mulheres originais, convence Adão, o homem 

original representando todos os homens originais, a se civilizar. O que, então, tem de fazer 

Adão? Tem de trabalhar, o que, além de ser um apanágio da Civilização, é um castigo divino. 

Deus, claramente, desgosta da Civilização. Queria o homem no Paraíso, nu, desocupado e 

feliz. 

Mas Adão deixou-se levar por Eva e já seus filhos são civilizadíssimos: Caim é agricultor; 

Abel, pastor. São tão civilizados que um mata o outro por inveja, uma das mais marcantes 

características da Civilização. 

Prova número 2: ao se civilizarem, Adão e Eva sentem vergonha de andar nus e cobrem as 

partes pudendas com folhas de parreira. A imagem é óbvia: com a Civilização, o sexo, antes 

livre e sem culpa, torna-se tabu. Agora, o sexo não é mais diversão. É pecado. 

Tudo por causa da mulher. 

Nós homens, nós fomos domesticados. A centelha de liberdade selvagem que ainda subsiste 

no fundo de nossa alma, essa centelha só reluz em momentos especiais. Um deles é o esporte. 

Sobretudo o futebol, uma reprodução da vida gregária dos tempos do nomadismo, quando os 

homens saíam em bandos para encontrar alimento, sim, mas principalmente para se divertir. O 

futebol serve para esse extravasamento da alma masculina. Serve para a diversão. Para que 

voltemos às origens. 

Vendo as cenas do Maracanã lotado com Vasco versus Fluminense, os cariocas rindo e 

brincando, vi ali a essência do futebol. Vi ali a diversão pura. E a invejei. O belicismo amargo 

de gremistas e colorados não tem nada a ver com diversão, não tem nada a ver com nosso 

espírito ancestral de camaradagem e lealdade masculina. Não. Essa disputa tensa e cansativa é 

típica da Civilização inaugurada com o homicídio de Abel por Caim. É maniqueísta. É tola. E, 

pior, não é nada divertida. 
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ANEXO B – CRÔNICAS DE LUIZ FERNANDO VERÍSSIMO 

 

 

1 – Mulheres – Texto Publicado 21 / 06 / 2009 

 

"Certo dia parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são 

humanas. São espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós. 

 

Pare para refletir sobre o sexto-sentido. 

Alguém duvida de que ele exista? 

 

E como explicar que ela saiba exatamente qual mulher, entre as presentes, em uma reunião, 

seja aquela que dá em cima de você? 

 

E quando ela antecipa que alguém tem algo contra você, que alguém está ficando doente ou 

que você quer terminar o relacionamento? 

 

E quando ela diz que vai fazer frio e manda você levar um casaco? Rio de Janeiro, 40 graus, 

você vai pegar um avião pra São Paulo. Só meia-hora de vôo. Ela fala pra você levar um 

casaco, porque "vai fazer frio". Você não leva. O que acontece? 

O avião fica preso no tráfego, em terra, por quase duas horas, depois que você já entrou, antes 

de decolar. O ar condicionado chega a pingar gelo de tanto frio que faz lá dentro! 

"Leve um sapato extra na mala, querido. 

Vai que você pisa numa poça..." 

Se você não levar o "sapato extra", meu amigo, leve dinheiro extra para comprar outro. Pois o 

seu estará, sem dúvida, molhado... 

 

O sexto-sentido não faz sentido! 

 

É a comunicação direta com Deus! 

Assim é muito fácil... 

As mulheres são mães! 
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E preparam, literalmente, gente dentro de si. 

Será que Deus confiaria tamanha responsabilidade a um reles mortal? 

 

E não satisfeitas em ensinar a vida elas insistem em ensinar a vivê-la, de forma íntegra, 

oferecendo amor incondicional e disponibilidade integral. 

Fala-se em "praga de mãe", "amor de mãe", "coração de mãe"... 

 

Tudo isso é meio mágico... 

Talvez Ele tenha instalado o dispositivo "coração de mãe" nos "anjos da guarda" de Seus 

filhos (que, aliás, foram criados à Sua imagem e semelhança). 

 

As mulheres choram. Ou vazam? Ou extravazam? 

 

Homens também choram, mas é um choro diferente. As lágrimas das mulheres têm um não 

sei quê que não quer chorar, um não sei quê de fragilidade, um não sei quê de amor, um não 

sei quê de tempero divino, que tem um efeito devastador sobre os homens... 

 

É choro feminino. É choro de mulher... 

 

Já viram como as mulheres conversam com os olhos? 

 

Elas conseguem pedir uma à outra para mudar de assunto com apenas um olhar. 

Elas fazem um comentário sarcástico com outro olhar. 

E apontam uma terceira pessoa com outro olhar. 

Quantos tipos de olhar existem? 

 

Elas conhecem todos... 

 

Parece que freqüentam escolas diferentes das que freqüentam os homens! 

E é com um desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. 

 

EN-FEI-TI-ÇAM ! 



49 

 

 

E tem mais! No tocante às profissões, por que se concentram nas áreas de Humanas? 

Para estudar os homens, é claro! 

Embora algumas disfarcem e estudem Exatas... 

 

Nem mesmo Freud se arriscou a adentrar nessa seara. Ele, que estudou, como poucos, o 

comportamento humano, disse que a mulher era "um continente obscuro". 

Quer evidência maior do que essa? 

Qualquer um que ama se aproxima de Deus. 

E com as mulheres também é assim. 

 

O amor as leva para perto dEle, já que Ele é o próprio amor. Por isso dizem "estar nas 

nuvens", quando apaixonadas. 

É sabido que as mulheres confundem sexo e amor. 

E isso seria uma falha, se não obrigasse os homens a uma atitude mais sensível e respeitosa 

com a própria vida. 

Pena que eles nunca verão as mulheres-anjos que têm ao lado. 

Com todo esse amor de mãe, esposa e amiga, elas ainda são mulheres a maior parte do tempo. 

Mas elas são anjos depois do sexo-amor. 

É nessa hora que elas se sentem o próprio amor encarnado e voltam a ser anjos. 

E levitam. 

Algumas até voam. 

Mas os homens não sabem disso. 

E nem poderiam. 

Porque são tomados por um encantamento 

que os faz dormir nessa hora." 

 

2 - Só tem quem pode!  Texto Publicado 03 /06/2011  

O desrespeito à natureza tem afetado a sobrevivência de vários seres e entre os mais 

ameaçados está à fêmea da espécie humana. Tenho apenas um exemplar em casa, que 

mantenho com muito zelo e dedicação, mas na verdade acredito que é ela quem me mantém. 

Portanto, por uma questão de auto-sobrevivência, lanço a campanha „Salvem as Mulheres!‟ 
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Tomem aqui os meus poucos conhecimentos em fisiologia da feminilidade, a fim de que 

preservemos os raros e preciosos exemplares que ainda restam: 

1. Alimentação correta. Ninguém vive de vento. Mulher vive de carinho. Dê-lhe em 

abundância. É coisa de homem sim, beijos matinais e um „eu te amo‟ no café da manhã as 

mantém viçosas e perfumadas durante todo o dia. Um abraço diário é como a água para as 

samambaias. Não a deixe desidratar. Pelo menos uma vez por mês é necessário, senão 

obrigatório, servir um prato especial. 

2. Flores também fazem parte de seu cardápio – mulher que não recebe flores murcha 

rapidamente e adquirem traços masculinos como rispidez e brutalidade. 

3. Respeite a natureza. Você não suporta TPM? Case-se com um homem. Mulheres 

menstruam, choram por nada, gostam de falar do próprio dia, discutir a relação? Se quiser 

viver com uma mulher, prepare-se para isso. 

4. Não tolha a sua vaidade. É de mulher hidratar as mechas, pintar as unhas, passar batom, 

gastar o dia inteiro no salão de beleza, colecionar brincos, comprar muitos sapatos, ficar horas 

escolhendo roupas no shopping. Entenda tudo isso e apóie. 

5. Cérebro feminino não é um mito. Por insegurança, a maioria dos homens prefere não 

acreditar na existência do cérebro feminino. Por isso, procuram aquelas que fingem não 

possuí-lo (e algumas realmente o aposentaram!). Então, agüente mais essa: mulher sem 

cérebro não é mulher, mas um mero objeto de decoração. 

6. Se você se cansou de colecionar bibelôs, tente se relacionar com uma mulher. Algumas vão 

lhe mostrar que têm mais massa cinzenta do que você. Não fuja dessas, aprenda com elas e 

cresça. E não se preocupe, ao contrário do que ocorre com os homens, a inteligência não 

funciona como repelente para as mulheres. 

7. Não faça sombra sobre ela. Se você quiser ser um grande homem tenha uma mulher ao seu 

lado, nunca atrás. Assim, quando ela brilhar, você vai pegar um bronzeado. Porém, se ela 

estiver atrás, você vai levar um pé-na-bunda. 

8. Aceite: Mulheres também têm luz própria e não dependem de nós para brilhar. 

9. O homem sábio alimenta os potenciais da parceira e os utiliza para motivar os próprios. Ele 

sabe que, preservando e cultivando a mulher, ele estará salvando a si mesmo. 

E meu amigo, se você acha que mulher é caro demais, vire GAY. Só tem mulher, quem pode! 
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 3 – Como as mulheres dominaram o mundo. Publicado em jan. 2009  

 

Conversa entre pai e filho, por volta do ano de 2031 sobre como as mulheres dominaram o 

mundo. 

- Foi assim que tudo aconteceu, meu filho... 

Elas planejaram o negócio discretamente, para que não notássemos Primeiro elas pediram 

igualdade entre os sexos. Os homens, bobos, nem deram muita bola para isso na ocasião. 

Parecia brincadeira. 

Pouco a pouco, elas conquistaram cargos estratégicos: Diretoras de Orçamento, Empresárias, 

Chefes de Gabinete, Gerentes disso ou daquilo. 

- E aí, papai? 

- Ah, os homens foram muito ingênuos. Enquanto elas conversavam ao telefone durante horas 

a fio, eles pensavam que o assunto fosse telenovela. Triste engano. De fato, era a rebelião se 

expandindo nos inocentes intervalos comerciais. "Oi querida!", por exemplo, era a senha que 

identificava as líderes. "Celulite", eram as células que formavam a organização. Quando 

queriam se referir aos maridos, diziam "O regime". 

- E vocês? Não perceberam nada? 

- Ficávamos jogando futebol no clube, despreocupados. E o que é pior:  

Continuávamos a ajudá-las quando pediam. Carregar malas no aeroporto, consertar torneiras, 

abrir potes de azeitona, ceder a vez nos naufrágios. Essas coisas de homem. 

- Aí, veio o golpe mundial?!? 

- Sim o golpe. O estopim foi o episódio Hillary-Mônica. Uma farsa. Tudo armado para 

desmoralizar o homem mais poderoso do mundo. Pegaram-no pelo ponto fraco, coitado. Já 

lhe contei, né? A esposa e a amante, que na TV posavam de rivais eram, no fundo, cúmplices 

de uma trama diabólica. Pobre Presidente... 

- Como era mesmo o nome dele? 

- William, acho. Tinha um apelido, mas esqueci... Desculpe, filho, já faz tanto tempo... 

- Tudo bem, papai. Não tem importância. Continue... 

- Naquela manhã a Casa Branca apareceu pintada de cor-de-rosa. Era o sinal que as mulheres 

do mundo inteiro aguardavam. A rebelião tinha sido vitoriosa! Então elas assumiram o poder 

em todo o planeta. Aquela torre do relógio em Londres chamava-se Big-Ben, e não Big-Betty, 

como agora... Só os homens disputavam a Copa do Mundo, sabia? Dia de desfile de moda não 
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era feriado. Essa Secretária Geral da ONU era uma simples cantora. Depois trocou o nome, de 

Madonna para Mandona... 

- Pai, conta mais... 

- Bem filho... O resto você já sabe. 

Instituíram o Robô "Troca-Pneu" como equipamento obrigatório de todos os carros... 

A Lei do Já-Prá-Casa, proibindo os homens de tomar cerveja depois do trabalho... 

E, é claro, a famigerada semana da TPM, uma vez por mês... 

- TPM??? 

- Sim, TPM... A Temporada Provável de Mísseis... E quando elas ficam irritadíssimas e o 

mundo corre perigo de confronto nuclear... 

- Sinto um frio na barriga só de pensar, pai... 

- Sssshhh! Escutei barulho de carro chegando. Disfarça e continua picando essas batatas... 

 

 


