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RESUMO 

 

Pesquisa feita de 2010 a 2015 identificou uma tradição nas crônicas ambientadas no 

subúrbio do Rio de Janeiro. Nas obras de Lima Barreto, João Antônio e Léo 

Montenegro verificou-se que é grande a recorrência à crítica contra as condições de 

vida dessa região da cidade, merecendo, portanto, um estudo aprofundado. Foram 

feitas análises de crônicas dos três autores, nas quais se verificou que, em algumas 

delas, os elementos intertextuais, como referência e alusão, contribuem para crítica 

que os cronistas, ora de forma ácida e até brutal e ora de forma carnavalizada, 

imprimem em suas obras. Menos conhecido dos três, Léo Montenegro teve que ter 

parte de sua obra resgatada uma vez que seu acervo está disperso em edições de 

jornal diário ao longo de 35 anos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo decorre de pesquisa que teve como objeto o estudo de uma 

tradição nas crônicas ambientadas no subúrbio do Rio de Janeiro nas obras dos 

cronistas Lima Barreto (1881-1922), João Antônio (1937-1996) e Léo Montenegro 

(1938-2003). Para embasamento teórico foi feita revisão da fortuna crítica a respeito 

do cronismo2 brasileiro, recorrendo aos autores referenciais Eduardo Portella, 

Antonio Candido, Afrânio Coutinho, Alceu Amoroso Lima e Beatriz Resende.  

O trabalho buscou evidenciar uma tradição particular dentro do cronismo 

nacional, que tem a cidade do Rio de Janeiro como ambiente privilegiado e muito 

                                                 
1
 Marco Aurélio Reis é jornalista, doutor em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, docente no curso de Jornalismo da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, membro 
do grupo de pesquisa Comunicação, Cidade, Memória e Cultura da UFJF e bolsista do Programa de 
Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá. 
2 

Termo cunhado por Tristão de Athayde, o professor Alceu Amoroso Lima, para definição do gênero 
segundo o teórico Afrânio Coutinho (COUTINHO, 1999, v. 6, p. 135). 
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citado. Trata-se do cronismo suburbano do Rio, todo ele marcado por olhar crítico 

sobre questões como periferia, abandono do poder público, escassez de emprego 

formal, preconceito racial e violência. Esse sinal foi encontrado nas obras dos três 

autores citados.  

Foi interessante notar que outros cronistas consagrados, como Olavo Bilac e 

João do Rio, observaram essa área geográfica com atenção, mas não da forma 

militante, cuidadosa e preferencial dos três autores que esta pesquisa classificou 

como cronistas do subúrbio. Cabe ainda destacar que, em comum, os três têm uma 

predileção de não dar roupagem romântica ou nostálgica para o subúrbio. Falam 

preferencialmente do tempo em que escrevem, observando a partir do chão o 

cotidiano da região. São inseridos no contexto epocal, nas ruas e periferias dos 

bairros suburbanos e críticos em relação a administradores públicos que não dão a 

devida atenção a essa região da cidade do Rio, quando comparados os cuidados 

dispensados a bairros da orla e à região central.  

 

A CIDADE COMO TEMA 

 

Não é de hoje que a crônica é uma questão sobre a qual têm se debruçado 

críticos literários e teóricos do Jornalismo. Autores consagrados dedicaram estudos 

ao gênero durante sua consolidação na imprensa brasileira e, posteriormente, ante 

as coletâneas publicadas em livros reunindo textos veiculados em jornais ou 

vocalizados no rádio. Em análise publicada primeiramente em 1958, Eduardo 

Portella sublinha de forma pioneira a cidade como elemento comum às crônicas 

brasileiras que, segundo ele, privilegiam a temática urbana, o “registro dos 

acontecimentos da cidade, a história da vida da cidade, a cidade feita letra” 

(PORTELLA, 1958, p. 86). Foi essa reflexão que inspirou o título do presente artigo. 

Compartilhando do pensamento de Portella, a professora Beatriz Resende, na 

introdução que escreveu para o livro de artigos “Cronistas do Rio”, acrescenta que é 

o sentido provisório da crônica que vai lhe dar uma leveza e um “aparente 

descompromisso” que lhe garantem autenticidade e muitas vezes uma “coragem” 

que a escrita mais lenta não liberaria. Tal fato, diz, liga a crônica à cidade que a 

inspirou: “nela a cidade se escreve” (RESENDE, 2001, p. 9).  
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Com essa síntese, Beatriz Resende remete ao texto do professor Portella, 

que define crônica como um registro do cotidiano da cidade, de suas expressões, 

suas falas, algo que faz dos despretensiosos textos, obras ricas de um significado 

linguístico. Portella sintetizará esse pensamento explicando que a “língua da crônica 

é a língua da cidade”. O teórico vai além ao destacar que essa chamada língua da 

cidade é a que mais se aproxima do que entende como “língua brasileira”. 

(PORTELLA, 1958, p. 86) 

Tais características fazem do gênero um dos mais cosmopolitas que, nem por 

isso, perde suas características nacionais. Portella vai analisar que nos cronistas, a 

maioria escrevendo a partir e sobre o Rio, há um “apego provinciano pela sua 

metrópole”. Com esse arroubo é que o cronista vai protestar diante das deformações 

do progresso e aplaudir o que a cidade tem de autêntico (PORTELLA, 1958, p. 85). 

Portella vai ser o primeiro a reconhecer a crônica como o que chamou de 

“gênero literário específico, autônomo”. Faz essa consideração ao constatar, já no 

fim da década de 50, a frequência com que vinham sendo publicadas naqueles anos 

coletâneas de crônicas. Esses volumes, constata, fazem os textos publicados em 

jornal transcenderem a “condição puramente jornalística para se constituir em obra 

de arte literária”. (PORTELLA, 1958, p. 111) 

Em texto primeiramente publicado em 1980, como prefácio do livro 

“Crônicas”, volume 5 da série “Para Gostar de Ler”, da Editora Ática, Antonio 

Candido dialoga com Portella e vê nas ruas da cidade o habitat do cronista. Fala da 

crônica como registro de “coisas miúdas”, rotineiras, captadas por quem anda pelas 

ruas, que “pega o miúdo e mostra nele sua grandeza em forma de crônica” e, assim, 

transcende o caráter efêmero dos jornais, conquistando espaço no que classifica 

como sistema literário nacional. 

Ela (a crônica) não foi feita originariamente para o livro, mas para essa 
publicação efêmera que se compra num dia e no dia seguinte é usada para 
embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Por se abrigar 
neste veículo transitório, o seu intuito não é o dos escritores que pensam 
em ‘ficar’ (...). Por isso mesmo consegue quase sem querer transformar a 
literatura em algo íntimo com relação à vida de cada um, e quando passa do 
jornal ao livro, nós verificamos meio espantados que a sua durabilidade 
pode ser maior do que ela própria pensava. (CANDIDO, 1992, p. 14-15) 

 

Esse texto referencial de Candido, muitas vezes citado em trabalhos 

acadêmicos e reeditado em coletânea de teóricos em torno da crônica, não tem a 
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intenção aparente de mostrar crônica como gênero menor, como insinuaria o título, 

“A Vida ao Rés-do-Chão”. Bem ao contrário disso. O raciocínio é complexo. Fala da 

despreocupação do cronista de produzir um texto de valor literário reconhecido. 

Candido destaca a liberdade que o cronista tem para “conversar com seu 

leitor, de forma coloquial, sobre fatos ocorridos ou sobre algo que pensou ou sentiu”. 

O cronista sai da perspectiva de quem está no “alto da montanha”, e assume o olhar 

de quem está no “simples rés-do-chão”. Ao fazer desse ofício algo tão novo no meio 

literário nacional, ganha peso no sistema literário. O teórico vai sublinhar que em 

meio a essa despretensão, o cronista humaniza; o que lhe permite, como certa 

compensação, recuperar com a outra mão profundidade de significado e 

acabamento de forma que podem fazer da crônica “uma inesperada, embora 

discreta, candidata à perfeição” (CANDIDO, 1992, p. 13-14). 

O ensaísta Davi Arrigucci Jr segue o mesmo raciocínio ao falar do potencial 

literário de algumas despretensiosas crônicas publicadas na imprensa. 

À primeira vista, como parte de um veículo como o jornal, ela (a crônica) 
parece destinada à pura contingência, mas acaba travando com esta um 
arriscado duelo, de que, às vezes, por mérito literário intrínseco, sai 
vitoriosa. (ARRIGUCCI, 1987, p. 53). 

 

Também nesse mesmo sentido, o teórico Afrânio Coutinho, em clássico 

ensaio, afirma que a crônica se insere na história da literatura nacional por ter 

atingido desenvolvimento, categoria e popularidade que fazem dela “uma forma 

literária de requintado valor estético”. Coutinho defenderá que a crônica é um gênero 

específico e autônomo, “a ponto de ter induzido Tristão de Athayde a criar o termo 

‘cronismo’ para a sua designação geral” (COUTINHO, 1999, v. 6, p. 135).  

 

O SUBÚRBIO FEITO LETRA 

 

A relação das crônicas com a cidade segue uma tradição que aproxima o 

gênero do jornalismo e da literatura. Tal ligação está atrelada ao fenômeno da 

urbanização expressiva e massiva ocorrida notadamente no século XIX. É nesse 

espaço geográfico conhecido como cidade que o jornalismo iniciará sua 

industrialização. O jornal como veículo de massa tem no contexto urbano seus 

assuntos, seu público-alvo e seus repórteres-autores. Na literatura, tal espaço vem 
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enquadrar personagens e ações, que encontram no inglês Charles Dickens e nos 

franceses Émile Zola e Honoré Balzac forma tal que a cidade se eleva ao status de 

espaço romanesco. 

Diferentemente do campo, a cidade tem como característica a população 

mais densa, com habitantes mais próximos, e uma geografia tal que os limites são 

outra cidade ou o campo, o que, de certa forma, organiza seus moradores e as 

relações sociais. Surgidas ao longo dos séculos, impulsionadas pelo comércio em 

larga escala e consolidadas com áreas em expansão após a industrialização, as 

cidades se impõem na contemporaneidade como espaço principal na grande maioria 

das nações. 

A cidade é ainda um espaço simbólico, com códigos próprios, lugar da 

comunicação, dos conflitos sociais urbanos, de troca de experiências. É a resposta 

ao questionamento “onde ocorreu”3 presente na abertura dos textos jornalísticos. 

Mais que uma informação geográfica, este “onde” na narrativa carrega um jogo de 

representações, é o lugar da troca, das afetividades, da vivência, na concepção de 

Marc AUGÉ (2012), quando diferencia lugares e não-lugares. 

Recorrendo a Ítalo Calvino, e sua obra “Cidades Invisíveis” (2003), cabe 

destacar que a cidade é ela própria um discurso porque a cidade e seus discursos 

próprios se confundem. A partir de Roland Barthes, é possível acrescentar: 

A cidade é um discurso, e esse discurso é verdadeiramente uma linguagem: 
a cidade fala aos seus habitantes, nós falamos à nossa cidade, a cidade 
onde nos encontramos simplesmente quando a habitamos, a percorremos, 
a olhamos (BARTHES, 1987, p.184). 

 

É facilmente identificável tal definição com o modo de produção que se sabe 

em torno das crônicas como se concebe neste trabalho. Cronistas brasileiros que 

escolheram o Rio de Janeiro como lugar privilegiado para suas obras se empenham 

a auscultar a cidade-musa do Rio, buscando os sussurros trocados entre ela e seus 

habitantes ou simplesmente flanando por suas ruas, observando as pessoas e os 

lugares que encontram pelo caminho. 

É instigante perceber como o paulista João Antônio percorre e encontra em 

suas crônicas uma mesma cidade tanto na periferia de São Paulo quanto nos 

                                                 
3  

No jornalismo, o agrupamento de informações de forma mais direta e objetiva na abertura das 
reportagens é chamado de lide, que carrega, como regra, respostas aos questionamentos: 'O que?, 
Quem?, Como? Quando?, Onde? e Por que?. 
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subúrbios do Rio de Janeiro. Está na obra desse repórter-cronista, admirador de 

Lima Barreto, objeto exemplar para identificar nas crônicas a definição do filósofo 

Ludwig Wittgenstein (1995), segundo a qual os limites da cidade são os limites da 

linguagem. Por isso, a periferia de São Paulo e o subúrbio do Rio de Janeiro, 

regiões tão distantes, ficam tão próximas para o público leitor na obra de João 

Antônio. 

O Rio aqui analisado é o do subúrbio descrito nas crônicas de Lima Barreto, 

João Antônio e Léo Montenegro. A própria ideia de subúrbio carioca tem em sua 

formação inegável contribuição dos cronistas cariocas de nascimento ou adotados. 

Descrito de forma crítica por esses três cronistas citados acima, esse subúrbio 

aparece em suas obras com força e constância, não menos que em três a cada 10 

textos conforme amostragem conferida pela pesquisa. Em outros autores, como 

Marques Rebelo, o subúrbio vem de forma esporádica, mesmo que apareça mais 

pela peculiaridade de seus moradores ou temáticas. Autor consagrado, Olavo Bilac 

(1865-1918) é outro cronista consagrado que visita o subúrbio em seus textos. 

Alguns deles são exemplares, como “A festa da Penha”.4 

Ao menos, no dia de hoje (festa da Penha), essa gente pobre, que ganha 
com suor e sangue o pão que come, não se lembrará da carestia dos 
gêneros, nem do preço fabuloso que custa o aluguel de um quarto infecto 
na mais infecta das estalagens. Haverá quem possa condenar uma festa 
que é alegre, numa época tão fúnebre, e uma festa que dá aos pobres a 
ilusão da felicidade, sufocando-lhes na alma, durante doze horas, a 
recordação de todas as amarguras da vida? (BILAC, 2005, p. 43). 

 

Mas que ambiente é esse a que se refere Bilac ao falar da Penha, bairro 

suburbano da Zona Norte do Rio? O termo subúrbio deriva do inglês suburb e do 

latim suburbium, cuja tradução literal é sub-cidade. Diz respeito a áreas que ficam ao 

redor do aglomerado urbano central, com construções descontínuas, umas distantes 

das outras, e de menor aglomeramento populacional quando comparado a regiões 

centrais das cidades. Diferentemente dos países como Estados Unidos e Canadá, 

onde os subúrbios são ocupados pela classe média que mora em casas luxuosas e 

                                                 
4  

Bilac estreou como cronista em 1897, nas edições dominicais da Gazeta de Notícias, substituindo 
Machado de Assis. A Gazeta é reconhecida como o primeiro jornal brasileiro a valorizar o jornalismo 
literário. Machado ocupara o espaço por cinco anos (de abril 1892 a fevereiro de 97). O período é 
propício para as crônicas. Além de Machado e Bilac, escrevem histórias curtas nos jornais Raul 
Pompéia e Carlos de Laet. Esses cronistas tratavam de tudo um pouco. Da política à moda, de forma 
frívola em função do escasso espaço físico para reflexões mais profundas. 
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não apartamentos, no Brasil, como nos demais países da América Latina, os 

subúrbios são marcados pelas vilas operárias, pela falta de infraestrutura e pelas 

casas simples e população de menor renda. 

Após estudo do jornalista Zuenir Ventura de 1994, teóricos de mais diferentes 

matizes identificaram o subúrbio do Rio como parte menos favorecida da chamada 

cidade partida, espécie de hiato geográfico e social entre a Zona Sul e a Zona Norte 

da cidade. Neste caso, o subúrbio é visto como cenário da tensão vivida no 

quotidiano da metrópole, como pontua o professor Márcio Piñon de Oliveira, 

coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanas (Neurb-UFF). 

No passado, o subúrbio romântico, como na letra da canção “Gente 
humilde”, de Garoto, Chico Buarque e Vinicius de Moraes, de “casas 
simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é um 
lar”. Nos dias de hoje, espaços fragmentados, de forte conteúdo 
sociocultural, identificados como parte da representação da cidade, mas 
revestidos pela roupagem da violência e insegurança. (OLIVEIRA, 2013, p 
22) 

 

Como é possível identificar uma área de periferia mesmo na área suburbana 

carioca, é fácil perceber nas crônicas que têm os bairros e as pessoas dessa região 

como temática acidez que vai associá-los mais com a ideia de periferia do que com 

a de local de nostalgia e idealização bucólicas, tomando emprestados termos 

usados pela professora Regina Celia Reyes NOVAES (2013). Tal visão desenha um 

cenário bem distante do presente no divertido Guia Afetivo da Periferia, de Marcus 

Faustini (FAUSTINI, 2009). Portanto o subúrbio da crônica é o periférico, muitas 

vezes violento. 

Cabe aqui uma ressalva sobre os cronistas que elegem o subúrbio como 

temática. Escrevendo em épocas e contextos históricos diferentes, Lima Barreto, 

João Antônio e Léo Montenegro vão retratar subúrbios diferentes. Barreto vai tratar 

do subúrbio em implantação, todo ele como periferia da área central, habitado por 

famílias deslocadas dessa área pela administração pública municipal. João Antônio 

olhará já para um subúrbio consolidado, com sua periferia interna, no arranjo 

complexo que separa áreas centrais dos bairros suburbanos de seus morros e 

conjuntos habitacionais, que aos poucos foram se tornando favelas e se constituindo 

como áreas periféricas suburbanas. Léo Montenegro tratará, sobretudo na década 

final de sua obra, de um subúrbio ainda mais densamente ocupado e uma periferia 

ainda mais violenta que a retratada por João Antônio, então marcada pelo domínio 
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de facções criminosas e bandidos fortemente armados.  

Outro complicador para entendimento dessa complexa divisão é que, desde a 

década de 1960, há um conceito carioca de subúrbio bem particular. É o da 

professora Maria Therezinha de Segadas SOARES (1960), segundo o qual, o 

subúrbio do Rio abarca cidades da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias e 

Nova Iguaçu, e áreas semi-urbanas, como regiões afastadas dos bairros cariocas da 

grande Santa Cruz, na distante Zona Oeste. É o subúrbio de categoria geográfica, 

nada relacionado ao das crônicas, este mais identificado com os bairros que 

circundam a linha férrea de passageiros, majoritariamente das zonas Norte (Méier, 

Engenho de Dentro e Madureira, por exemplo) e da Leopoldina (Ramos, Olaria e 

Penha), seus moradores, suas áreas centrais, sua cultura e sua periferia. 

Interessante é notar que o início das crônicas sobre o subúrbio carioca 

coincide com o surgimento dessa peculiar área do Rio na paisagem nacional. 

Adjetivados como ferroviários, os subúrbios do Rio começaram a tomar a 

configuração atual a partir de 1858, com a inauguração do eixo de transporte de 

passageiros por trens conhecido atualmente como Central do Brasil (antiga Estrada. 

Ferroviária Dom Pedro II). 

Cortando áreas antes ocupadas por engenhos de cana de açúcar, a ferrovia 

deu origem a bairros como Engenho Novo, que ainda guardam em seus nomes essa 

origem, mas também Cascadura e Riachuelo. Outro eixo, como já dito, é o da 

Ferrovia Leopoldina (antiga Estrada de Ferro do Norte), inaugurada em 1923 e que 

hoje corta bairros como Leopoldina e Penha. Por fim, a região é cortada por um 

terceiro ramal de trens, o da Linha Auxiliar (E. F. Central do Brasil), que liga ao 

subúrbio os bairros do Jacarezinho, Pilares e Rocha Miranda. 

Dado relevante na configuração que se faz hoje da área suburbana carioca 

representada nas crônicas se dá na reforma empreendida pelo prefeito Pereira 

Passos e seus sucessores nos primeiros anos do século XX no centro urbano do Rio 

de Janeiro. Conhecida como “Bota-abaixo”, a reforma foi inspirada na feita 50 anos 

antes em Paris pelo prefeito barão de Haussmann e alargou ruas da área Central do 

Rio de Janeiro, afrancesou novas imponentes construções, demoliu sobrados e 

expulsou os pobres dos cortiços centrais para o subúrbio. Tal movimentação será 

ingrediente para cronistas do período, como pontua a professora Beatriz RESENDE 

(2001). 
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(...) Ao cronista de plantão cabe a tutela da coisa pública, a guarda do 
espaço da cidade. O tom pode ser mais ou menos nostálgico, a defesa mais 
ou menos apaixonada, nela interferindo ou não o humor, conforme as 
circunstâncias da demolição, da interferência do poder (público) no 
cotidiano do cronista, do passante, do habitante. Como a interferência do 
poder público na própria anatomia do Rio de Janeiro, em sucessivas 
cirurgias (grifo da autora) é uma constante, tal assunto nunca faltou aos 
nossos escritores. (RESENDE, 2001, p. 52-53) 

 

Especificamente preocupado com a movimentação social provocada pela 

reforma urbana de Pereira Passos está Lima Barreto com seu emblemático olhar 

sobre o subúrbio carioca, exposto em crônicas e em romance, como o póstumo 

“Clara dos Anjos”. Especificamente a demolição do morro do Castelo serviu de porta 

de entrada para Lima Barreto nos jornais de maior circulação. Foi em 1905, com 

uma série de reportagens sobre a demolição, que Lima Barreto fez sua estreia no 

Correio da Manhã. 

Lima Barreto vai ser identificado por incluir o subúrbio na vida da cidade do 

Rio de Janeiro graças às suas crônicas. De acordo com Beatriz RESENDE e Rachel 

VALENÇA (2004) Barreto vai colocar a vida do subúrbio como tema de seus 

comentários diários em jornais. O subúrbio de suas crônicas ainda é quase rural, é o 

“refúgio dos infelizes” citado no romance Clara dos Anjos (BARRETO, 1995), 

definição recorrentemente retomada por João Antônio quando fala da obra 

barretiana e sua atenção pelos bairros periféricos. Os moradores desse subúrbio 

dos primeiros anos do século XX são da classe média mais baixa, integrantes do 

operariado, os biscateiros e desocupados que passam a ganhar, com a obra de Lima 

Barreto, espaço nas revistas e jornais de circulação no meio político. 

É assim que na crônica “A Polícia Suburbana”, publicada no jornal Correio da 

Manhã em 1914 e resgatada na coletânea Toda Crônica (RESENDE e VALENÇA, 

2004), Barreto vai destilar ironia ao comentar uma notícia segundo a qual um 

delegado corregedor descobrira delegacias suburbanas “às moscas” e “comissários 

a dormir”. O autor vai dizer que os policiais suburbanos “têm a razão”, uma vez que 

já se convenceram que a “polícia é inútil”.  

Em crônica intitulada “História Macabra”, publicada na revista Careta em 1915 

e presente na já citada coletânea, Lima Barreto vai se queixar do calçamento 

esburacado das ruas do subúrbio que dão acesso ao cemitério de Inhaúma, onde 

um amigo do cronista ia ser sepultado. O cronista fala da dificuldade de o cortejo 
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fúnebre seguir tendo que cortar a estrada de ferro e mergulha no inesperado ao 

narrar que o caixão foi “ao chão” ao desviar de um buraco, obrigando o cortejo a 

consertar o defunto no caixão, que fora “machucado mesmo depois de morto”. Mais 

a adiante na mesma narrativa, um dos carros do cortejo quebra o eixo em um 

buraco da companhia de iluminação Light e um de seus passageiros quebra uma 

das pernas. Por fim, o fantástico: “houve outras peripécias e tão emocionantes 

foram, que o defunto ressuscitou” (RESENDE e VALENÇA, 2004, p. 221).  

Admirador de Lima Barreto, o paulista João Antônio, escrevendo em outro 

tempo e contexto, vai manter o olhar crítico de Lima Barreto ao tratar do subúrbio em 

suas crônicas. Ora falará de São Paulo e, ora, do Rio de Janeiro. 

“Para essa gente de subúrbio mesquinho, semana suada nas filas, nas 
conduções cheias e difíceis, cinema à tarde, pelo domingo, é grande coisa. 
Viaja-se encolhido, apertado. Os ônibus se enchem. Essas vilas por aí são 
umas misérias”, [dirá um pugilista decadente paulistano, na crônica “Busca”, 
publicada na coletânea “Sete Vezes Rua”] (ANTÔNIO, 1996, p, 35). 

 

Falando da cidade partida que também define o Rio de Janeiro, João Antônio 

vai tratar, na crônica “Mendigos e Mafueiros” (ANTÔNIO, 1996, p.53), de como os 

moradores suburbanos são vistos pela elite da Zona Sul carioca. Ironicamente vai 

dar voz à elite que refletirá sobre como sua paciência é posta à prova aos domingos, 

quando suburbanos saem de seus bairros “para frequentar a democrática” areia das 

praias da orla. 

Ela [a praia] é invadida pelo pessoal da Zona Norte, que não tem praia e 
nem boa sorte na vida. Já foram apelidados de farofeiros, bifes à milanesa e 
outros deboches. Pessoal simples, de outros hábitos, enchem-se de areia, 
atiram-se areia uns aos outros e sempre sobra para quem não está no 
brinquedo … democracia é bem difícil. (ANTÔNIO, 1996, p.53) 

 

Como pode-se perceber, João Antônio buscou uma identificação com os 

moradores das áreas suburbanas, numa escritura identificável com homem que 

“cheira a povo”. Cabe destacar a admiração nutrida pelo autor em relação à obra de 

Lima Barreto (a partir de 1974, ano da segunda edição de “Malagueta, Perus e 

Bacanaço”, o autor passa a dedicar todos seus livros ao escritor pré-modernista). 

Na década de 70, o cronista paulistano visitara o sanatório onde Lima Barreto 

fora internado, no bairro da Muda, na Zona Norte do Rio. Nesse período trabalhava 

num projeto sobre Lima Barreto, autor que influenciaria seu cronismo, fase em que 

notadamente recebeu severas críticas. Esse projeto resultou, em 1977, no romance 
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“Calvário e porres do pingente Afonso Henrique de Lima Barreto” (Editora Civilização 

Brasileira, dentro da Coleção Vera Cruz de Literatura Brasileira). Na nota prévia do 

romance, fala dessa visita ao sanatório e de como chegou às histórias do livro. 

Este roteiro dos bares urbanos frequentados pelo amanuense Afonso 
Henriques de Lima Barreto, me foi passado no Sanatório da Muda da Tijuca, 
entre maio e junho de 1970, pelo professor Carlos Alberto Nóbrega da 
Cunha, homem tido e havido como caduco, maníaco e esclerosado. Na 
mocidade, diretor político do Diário de Notícias, depois subsecretário de O 
Jornal. Conheceu Lima Barreto em vida e tinha setenta e dois anos quando 
me deu o depoimento. Os textos em destaque são de e em torno de Lima. 
Assim, não há aqui uma palavra minha. Como um montador de cinema, 
tesoura em punho, dei ritmo e respiração ao trabalho alheio. Participei, se 
muito, na linguagem da versão final do depoimento (ANTÔNIO, 1977, p. 
17).  

 

Incensado em 1963 logo após a publicação de “Malagueta, Perus e 

Bacanaço”, João Antônio migraria mais frequentemente para o cronismo após essa 

maior aproximação gradual com a obra de Lima Barreto, buscando seguir os passos 

do pré-modernista e cultivando uma visão tida como desalentadora do Brasil, 

sobretudo do Brasil que reside nos subúrbios e periferias. O crítico literário Luiz 

COSTA LIMA (1983) é quem vai mais duramente condenar o destino escolhido pelo 

autor de “Malaguetas, Perus e Bacanaço”. Vai dizer que João Antônio poderia tornar-

se “o escritor mais habilitado para dotar nossa ficção (da década de 70) da força que 

Dublin soube extrair da Berlim dos anos 20 em seu Berlin Alexanderplatz”, mas se 

desqualificaria por sua aproximação com o neonaturalismo. 

Como pontua a pesquisadora Ieda Maria Magri em sua tese de doutorado 

“'Nasci no país errado - Ficção e confissão na obra de João Antônio” (MAGRI, 2010), 

outra vertente, encabeçada pelo crítico Antonio Candido, colocaria o cronismo de 

João Antônio como aquele que consegue extrair da realidade o material para uma 

literatura capaz de mostrar o “teor de humanidade dos excluídos”: vai dar luz e voz 

para os moradores do subúrbio, com ácida crítica sobre o abandono, a violência e o 

preconceito experimentados por essa região do Rio e seus moradores. 

O modo de trabalho do autor paulistano, particularmente quando se separa da 

esposa e troca São Paulo pelo Rio, é lembrado por colegas de redação (João 

Antônio trabalhou no Jornal do Brasil, nas revistas Realidade e Manchete, em O 

Pasquim e outros veículos da chamada imprensa alternativa). Em depoimento para 

esta pesquisa, o jornalista Nelson Vasconcelos, editor-executivo do jornal O DIA, 

amigo de João Antônio desde a década de 80 até a morte do autor, conta que flanar 
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com  João Antônio pelas ruas do Rio era uma aula de “carioquice” e também um 

exercício de paciência. “Você não tinha que ter pressa, porque ele vivia em outro 

ritmo”. Segundo Nélson, o cronista “falava pelos cotovelos”: 

Comentava sobre tudo e sobre todos. Abusava de sua ranzinzice cômica, os 
olhinhos espertos, o sorriso maroto. A crítica certeira. Às vezes, falava mais 
do que deveria, e em voz alta. Ficava exaltado, parecia que iria explodir de 
tanta indignação com os merdunchos que dominam o país. João Antônio 
também parava para observar belas pernas e belas bundas. Interrompia a 
caminhada sem cerimônia, em troca de segundos de observação atenta. E 
vida que segue.

5
 

 

Assim, flanando pelo Rio, João Antônio segue uma tradição ao ambientar 

suas crônicas nos botecos, nos bairros do subúrbio e sua precariedade, buscando 

um recorte realista em detrimento da busca literária. Uma tradição que tem Lima 

Barreto como expoente (como o próprio João Antônio fazia questão de confirmar), 

com seu olhar peculiar, sua linguagem coloquial e seu aguçado senso crítico de 

cunho social. 

Quando há mais de vinte anos fui morar nos subúrbios, o trem me irritava. A 
presunção, o pedantismo, a arrogância e o desdém em que olhavam as 
minhas roupas desfiadas e verdoengas, sacudiam-me os nervos e davam-
me ânimos de revolta. (BARRETO, 1961, p. 245)  

 

A professora Beatriz RESENDE (1993) defende, em outra obra sobre as 

crônicas de Lima Barreto, que a análise cuidadosa da tradição iniciada pelo autor 

contemporâneo à formação do subúrbio carioca revela que as crônicas referentes à 

vida nessa parte do Rio de Janeiro são bem próximas do ficcional. Ela pontua que, 

nesses textos, os habitantes anônimos do subúrbio são tratados como personagens. 

João Antônio e Léo Montenegro, portanto, seguem a mesma tradição de tornar os 

habitantes anônimos do subúrbio personagens em textos brutos, rudes e por vezes 

ácidos, não imaginados por moradores de áreas centrais e mais nobres. E 

incontáveis vezes, deixando clara essa divisão da cidade em duas, como faz João 

Antônio na coletânea “Ô, Copacabana” 

O carimbo pretensioso e generalizador se esquece de que o carioca não é 
apenas o homem da Zona Sul badalada — de Copacabana ao Leblon. 
Setenta e cinco por cento da população carioca moram na Zona Centro e 
Norte, no Rio esquecido. E lá, sim, o Rio fica mais Rio, a partir das caras 
não cosmopolitas e se o carioca coubesse no carimbo que lhe imputam não 
se teriam produzido obras pungentes, inovadoras e universais como a de 
Noel Rosa, a de Geraldo Pereira, a de Nelson Rodrigues, a de Nelson 

                                                 
5
 Depoimento do jornalista Nelson Vasconcelos para esta pesquisa em 2015. 
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Cavaquinho... Muito do sorriso carioca é picardia fina, modo atilado de se 
driblarem os percalços. (ANTÔNIO, 2001, p. 142) 

 

Peculiar em Léo Montenegro é que esse mesmo tom crítico se revela na 

forma carnavalizada, embutida em textos que aparentemente fazem divertir, mas 

sem abrir mão do olhar ácido sobre as condições precárias da vida suburbana do 

Rio. Esse texto carnavalizado o distancia de Lima Barreto e João Antônio, mas a 

crítica feroz aproxima os três. Em suas crônicas, Léo Montenegro prioriza a 

perspectiva do flaneur que perambula pela cidade em busca de diversão, o prisma 

da malandragem carioca a qual ele parece se incluir. Fala muitas vezes a partir do 

bloco de sujos, que sai pelas ruas suburbanas no Carnaval, mas como um crítico em 

pele de folião.  

Esse é o caso da crônica publicada na coluna “Avesso da Vida”, na edição de  

2 de março de 2000 do jornal O DIA do Rio, sob o título “A carta”. Nela, o 

personagem o inusitado nome Enosprézio revela, ao avistar um carteiro, ter parentes 

em, pelo menos, cinco bairros diferentes do subúrbio carioca (Pavuna, Jacaré, 

Cascadura, Madureira e Méier). Revela uma situação cotidiana, como a curiosidade 

despertada entre vizinhos suburbanos, em geral moradores em casas simples — 

muitas compondo vilas, como já dito aqui — quando um carteiro aparece para 

entregar cartas ou contas. Os demais personagens são anônimos, designados pela 

característica física (careca, gordinho) e definidos apenas pelo grande número 

(multidão). Por fim, a carta faz rir ao expor que seu texto, lido em voz alta pelo 

personagem central de nome insólito, acusava a esposa dele de cometer traição. 

Enosprézio acaba tendo que ouvir a multidão gritar em coro: “Corno! Corno!” O 

cronista fala indiretamente da presença no subúrbio de alcaguetes, usados para 

denunciar crimes e bandidos, e de adultério explícito, revelando uma condição 

social. Mas a crítica é sutil uma vez que tanto um aspecto quanto outro é 

apresentado como naturalizado pelos moradores do subúrbio. 

Como pode ser observado no texto acima, Léo Montenegro não faz de suas 

crônicas um alto-falante para reclamar nem reivindicar nada, de forma panfletária. 

Ele ambienta seus personagens suburbanos nos novos cenários que lhes são 

impostos, como a superlotação ou os atrasos do trem de passageiros e a brutal 

violência protagonizada por bandidos armados, sem fazer desses ambientes a razão 

central da história contada. Mostra, nas entrelinhas, como aquilo reflete na vida das 
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pessoas, mas trata a mudança como inevitável para, de forma carnavalizada, forçar 

a reflexão, tocando seus leitores, a imensa maioria moradora do subúrbio, em 

pontos que lhe são cotidianos, mas que são ignorados por moradores em outras 

áreas da cidade.  

Desta forma, o autor cria uma empatia com seu público, partindo do que já 

existe, sem se colocar em local privilegiado, de porta-voz, na pretensão de que tem 

uma missão de guarda da cidade. Não abdica, porém, de criticar costumes, expor 

situações inusitadas estranhamente naturalizadas pelos moradores do subúrbio e 

retratar tipos humanos tipicamente cariocas que, caso contrário, se manteriam no 

ostracismo ou seriam inevitavelmente esquecidos sem mesmo terem sido 

conhecidos fora de seus ambientes suburbanos. 

Inserido numa tradição que remonta a virada do século XIX para o XX, Léo 

Montenegro dialoga até mesmo com Olavo Bilac, que tem o subúrbio como temática 

eventual em suas crônicas. Noventa e quatro anos depois da crônica bilaquiana, “A 

festa da Penha”, citada acima, em texto publicado no dia 26 de setembro de 1996, 

Léo Montenegro faz referência à devoção popular por Nossa Senhora da Penha, 

também para criticar o tratamento dado aos mais pobres. No episódio imaginado, 

uma pensionista é retida na porta de segurança de uma agência bancária no final do 

século XX. A senhora é confundida com um assaltante, é desrespeitada por 

vigilantes e por outro cliente bancário e só escapa da confusão por uma espécie de 

milagre.  

(...) A velhinha chegou ao banco, para tirar o extrato no caixa automático, 
mas a porta travou. Ela entrou em pânico e exagerou: 

— Minha Nossa Senhora da Penha! Os seguranças vão pensar que eu 
estou armada! (...) 

Não se sabe como, mas na sacudida da velhinha a porta destravou e ela 
saiu de lá, cuspindo marimbondos: 

— Filhos da mãe! Eu vou mostrar quem é assaltante! Tirou a sombrinha da 
bolsa e caiu dentro de todo mundo, distribuindo cacetadas em todas as 
direções. Depois, saiu do banco muito na dela e foi para casa tomar seu chá 
para ficar mais calma.” (Trecho da crônica “A velhinha perigosa”, de Léo 
Montenegro)  

 

A crônica aborda a violência crescente marcada pelos assaltos a banco, mas 

também dos constrangimentos experimentados pelas pessoas simples quando as 

portas eletrônicas dos bancos travam. A personagem logo se coloca na condição de 

suspeita, pede ajuda aos céus (a mesma fé descrita na crônica bilaquiana), reage à 
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humilhação, mas, como diz o texto, chega em casa nervosa.  

Tema recorrente nas crônicas de Léo Montenegro, presente também nas 

obras de Lima Barreto e João Antônio, o Jogo do Bicho liga Olavo Bilac aos três 

autores. Pitoresco é notar como Bilac tem o olhar externo ao subúrbio, enquanto os 

três cronistas suburbanos cultivam um ponto de vista inserido naquele ambiente.  

Na crônica bilaquiana “O jogo dos bichos”, de 1895, a crítica ácida do poeta é 

contra a contravenção, inaugurada em 1889 para financiar o antigo Jardim Zoológico 

do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, mantido pelo Barão de Drummond. Para 

tecer suas críticas, Bilac usa uma notícia publicada na imprensa, outra prática 

comum no cronismo, em especial no grupo suburbano. Sem dinheiro, o personagem 

Hilário precisa enterrar a mãe, pega os trocados que dispõe, e aposta no gato. O 

resultado é burro. Não fosse tão clara a mensagem que dá na história, o poeta vai 

além. 

“Pobre Hilário! Não merecias os remoques e as graçolas com que te frechou 
a imprensa alegre … O teu caso é um simples sinal do tempo, um sintoma. 
Hoje, no Rio de Janeiro, o jogo é tudo. Não há criados, porque todos os 
criados passam o dia a comprar bilhetes de bichos. Não há conforto nas 
casas, porque as famílias gastam todo o dinheiro do mês no elefante ou no 
cachorro. Ninguém trabalha! Todo o mundo joga … Pobre Hilário! Querias 
ao menos aproveitar o vício para um fim digno … Se o jogo serve para 
engordar tanta gente - por que não havia de servir para enterrar tua mãe?” 
(BILAC, 2005, p.74 e 75) 

 

Cabe por fim citar a crônica “Maus Momentos”, de Léo Montenegro, publicada 

em 26 de maio de 1994 no jornal O DIA, para abordar crítica mais ácida, apesar de 

igualmente à anterior, sem abrir mão da carnavalização. A crônica é ambientada no 

interior de um vagão de trem suburbano, retrata a má conservação do transporte: 

sujo, com baratas, e com defeito, tendo possibilidade de abrir a porta em movimento. 

O cronista apresenta um personagem com linguajar inculto (“...essa barata é 

daquelas que avoam”) sem ridicularizá-lo, mas pontuando pelo riso se tratar da fala 

popular. Naturaliza o fato de haver alguém armado entre os passageiros do trem: 

“(...)Um nordestino, largando o ferro: - Faça isso e será um homem morto, porque se 

a barata sair das suas costas e voar pra cima de mim não respondo pelo que vou 

fazer!”. 

A história consiste em um dos passageiros do vagão, o personagem central 

Florepildes, ter uma barata nas costas. O dilema reside em um personagem 
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identificado apenas como Negão matar a barata dando um tapa nas costas de 

Florepildes ou este se sacudir forçando a barata a sair de suas costas. Como é isso 

que o personagem central faz, ele toma uma surra e a barata se esconde embaixo 

do banco do vagão, evidenciando a má conservação da composição. 

Se para Léo Montenegro a falta de consciência dos suburbanos em relação 

às condições precárias do trem de passageiros é vista de forma carnavalizada, em 

Lima Barreto ela é duramente criticada, apontando que um morador da área melhor 

empregado que os demais, mesmo ocupando uma posição subalterna no mercado 

de trabalho, se torna arrogante e vaidoso.  

Um velho contínuo tem-se na conta de grande e imensa coisa, só pelo fato 
de ser funcionário do Estado, para carregar papéis de um lado para outro; e 
um simples terceiro oficial, que a isso chegou por trapaças de transferências 
e artigos capciosos na reformas, partindo de ‘servente adido à escrita’, 
Limpa que nem um diretor notável, quando compra, se o faz, a passagem 
no ‘guichet’ da estação. Empurra brutalmente os outros, olha com desdém 
os mal vestidos, bate nervosamente com os níqueis... A sua pessoinha 
vaidosa e ignorante não pode esperar que uma pobre preta velha compre 
uma passagem de 2a classe. Tem tal pressa, a ponto de pensarmos que, se 
ele não for atendido logo, o Brasil estoura, chega-lhe mesmo a esperada 
bancarrota... (BARRETO, “A estação”, 1961) 

 

João Antônio, por sua vez, vai falar da superlotação dos trens, na crônica 

“Pingentes”, de 1975. Fará isso comparando o transporte oferecido aos moradores 

das áreas nobres com o das regiões suburbanas. 

Tudo para a Zona Sul, o lado rico da cidade. Um dado – enquanto do lado 
de lá do Túnel Novo, entre Copacabana e Leblon, vivem cerca de 
quinhentas mil pessoas, na Zona Norte e no Grande Rio estão os que 
restam: cerca de três milhões e quinhentas mil. (ANTÔNIO, 1975, p. 29) 

 

Quotidiana, tal superlotação passa despercebida pelos personagens 

retratados como trabalhadores resignados no trajeto entre a casa e o trabalho. Na 

mesma crônica, a explicação para tal resignação aponta para mais um problema 

recorrentemente retratado no cronismo suburbano. 

… a empregada doméstica Maria Teresa Conceição Martins, de trinta anos, 
sai todos os dias de Cascadura para trabalhar no Posto Três, em 
Copacabana, e diz que a sua luta pela individualidade 

6
 é esta: 

- A gente pega o trem na Central porque custa cinquenta centavos. Se eu 
fosse pegar o ônibus, só de Cascadura até o Passeio Público [no Centro do 
Rio de Janeiro] gastava oitenta. Manjou? É aquela, pobre não luta, peleja. 

                                                 
6
 No mesmo texto “Pingentes”, João Antônio recorda que a sociologia explicaria os pingentes dos 

trens como pessoas que buscam a individualidade dentro da multidão, tentando enganar a máquina 
mesmo colocando a vida em risco. 
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(ANTÔNIO, 1975, p. 28) 

 

Além da naturalização de situações que causariam estranhamento fora do 

ambiente suburbano, Léo Montenegro, João Antônio e Lima Barreto privilegiam em 

suas crônicas também o registro de situações cotidianas aparentemente banais dos 

moradores dos bairros dessa região do Rio. Muitas de suas histórias são 

ambientadas sem fazer descrições (o espaço na página do jornal não permite). 

Essas crônicas levam o leitor para dentro das casas e das vidas simples dos 

moradores locais e seus constantes problemas financeiros ou de convívio familiar.  

Tal resgate, parcialmente feito nesta pesquisa, segue este sentimento com a 

certeza de que Léo Montenegro integra a tradição de cronistas do subúrbio. Tal 

grupo, encabeçado por Lima Barreto, continuado pelo admirador desse precursor, o 

paulista João Antônio, foi levado até 2003 pelo vascaíno e portelense Léo e sua 

carnavalizada crítica aos infortúnios vividos pelos moradores desses bairros do Rio. 

 

CONCLUSÃO 

 

Cabe encerrar essa breve exposição reafirmando que os três cronistas aqui 

pesquisados têm uma predileção de não dar roupagem romântica ou nostálgica para 

o subúrbio. Falam preferencialmente do tempo em que escrevem, observando a 

partir do chão o cotidiano da região.  

Lima Barreto, como morador crítico, é ácido ao falar do subúrbio em 

implantação, dos funcionários mal remunerados que tratam com desdém os 

trabalhadores informais ou desempregados com os quais convivem no trem e nas 

ruas suburbanas. É atento ainda à chamada cidade partida, polarizando habitantes 

das Zonas Norte e da Zona Sul do Rio. João Antônio, paulista que elege o Rio como 

morada e a periferia como tema, encontrará no subúrbio do Rio e na obra de Lima 

Barreto marcos para sua produção. "Refúgio dos infelizes", termo consagrado na 

obra de Lima Barreto, é o subúrbio presente no cronismo do paulista. 

Léo Montenegro, por sua vez, tem em sua obra sinais claros de continuidade 

literária com os outros dois cronistas, mesmo adotando estilo diverso dos ácidos 

textos de seus pares. Portelense e vascaíno, morador de Jacarepaguá e 

frequentador de rodas de samba de Madureira, o cronista de O DIA assume, para 
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rememorar a imagem descrita pelo crítico Antonio Candido, a tocha acesa por Lima 

Barreto e mantida assim por João Antônio.  

Identificar traços de continuidade nos três produtores literários, ora mais ora 

menos conscientes de seus papéis na tradição que forma o cronismo no subúrbio, é 

valorizar seus olhares para essa região da cidade e seus problemas.  

Por fim cabe sublinhar o cronismo trazido à tona nessa pesquisa, presente 

nas obras de Lima Barreto e João Antonio e também no conjunto de crônicas aqui 

resgatadas da obra de Léo Montenegro. Se essa pesquisa despertar o interesse 

para releitura dos três autores, já terá cumprido, em parte, seu propósito. Se essa 

releitura ajudar quem se aventurar nessa tarefa a interpretar diferentes esferas de 

uma realidade, muitas vezes distante no tempo e no espaço ou mesmo ignorada, 

terá cumprido outra parte de seu propósito. E se o pensamento aqui defendido 

conseguir ajudar futuros pesquisadores a identificar traços de continuidade em 

cronistas suburbanos contemporâneos ou mesmo futuros, a presente pesquisa, que 

ora se conclui, terá, enfim, completado seu propósito. 

 

ABSTRACT 

Research done from 2010 to 2015 identified a tradition in chronicle acclimated on the 

outskirts of Rio de Janeiro city. In the works of Lima Barreto, João Antônio and Leo 

Montenegro it was found that the recurrence is great to criticism against the 

conditions of life of this the region, deserving, therefore, a thorough study. Chronicle 

analysis was made of the three authors, which it was found that in some of them, the 

intertextual elements such as reference and allusion, contribute to criticism that the 

chroniclers, sometimes acidity form and even brutal and sometimes in carnivalized 

form, print on his works. Least famous of the three, Leo Montenegro had to have part 

of his work rescued since its collection is dispersed in daily newspaper editions over 

35 years. 

Keywords: chronicle, city, suburb, journalism, literature. 
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