
PINTO, Mirella Ribeiro. A relação entre Clio e Calíope - a crônica bilaquiana como fonte               
histórica. In:___. O Papel Social Da Mulher Carioca Nas Crônicas De Olavo Bilac             
Durante A Primeira República (1901-1906). Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação           
em História). Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2017. p. 24-28. 
 
 

2.3 A relação entre Clio e Calíope: a crônica bilaqueana como fonte histórica 

  

Nos últimos anos, os historiadores têm se aproximado cada vez mais da literatura, e              

transformando-a em documentos históricos. Segundo Sandra Pesavento (2006), a literatura          

é o meio mais completo para se adentrar a um imaginário, pois ela transmite as               

sensibilidades, é uma realidade criada, mas que contém em cada palavra as            

representações de um tempo. 
  
A Literatura permite o acesso à sintonia fina ou ao clima de uma época, ao modo pelo qual as                   
pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais os valores que guiavam seus passos, quais os                
preconceitos, medo e sonhos. Ela dá a ver sensibilidades, perfis, valores. Ela representa o real, ela                
é fonte privilegiada para a leitura do imaginário. (PESAVENTO, 2009) [grifo nosso! ]. 

  
A relação História e Literatura surge como um novo campo de investigação, que             

segundo Pesavento (2012), “se apresenta de forma expressiva no âmbito da História            

Cultural”. Considerando que durante muito tempo, o uso da literatura como fonte suscitava             

muitas polêmicas, atualmente a historiografia vem superando essa relação conflituosa, e           

publicando inúmeras narrativas historiográficas construídas tendo a literatura como fonte          

histórica, como por exemplo os trabalhos dos historiadores Nicolau Sevcenko[1] e Sidney            

Chalhoub[2]. 

Assim, entendemos a literatura como portadoras de determinado conhecimento         

histórico, pois são produzidas em dada realidade e lugar social, e que ajudam a nós,               

historiadores, a recuperar sensibilidades de uma determinada época, pois são fontes que            

carregam os registros do seu tempo. 

Como a indústria do livro ainda era praticamente inexistente no Brasil, entre o fim do               

século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, a atividade literária esteve              

intensamente marcada nos jornais e revistas. Desse modo, para amenizar essa situação,            

quase todos os periódicos de renome possuíam espaços dedicados à literatura. Muitos            

desses contavam com a participação de seus escritores contratados para publicar textos            

literários, sendo possível confundir as atividades do escritor e do jornalista, que acabava             



resultando na mesma pessoa executar as duas funções (de escritor e jornalista) na             

imprensa. 

A crônica surge nos periódicos, mas devemos ressaltar que “antes de ser crônica ela              

foi ‘folhetim’, ou seja, um artigo de rodapé sobre as questões do dia.” (CÂNDIDO, 1992, p.                

15). Com o passar do tempo, e com a modernização da imprensa nos fins do século XIX, o                  

folhetim ganha mais espaços nos periódicos e torna-se a crônica, que ganha contorno             

próprios ao longo dos anos, sendo possível considera-la um gênero literário           

abrasileirado[3]. 

No princípio, o folhetim surgiu na França no início do século XIX, chegando ao Brasil               

na segunda metade desse mesmo centenário. Publicado diariamente em jornais e revistas            

do Rio de Janeiro e de jornais do interior do país, segundo Candido (1992) o folhetim                

abordava assuntos do dia-a-dia - como as questões artísticas, literárias e políticas. De             

acordo com o crítico literário brasileiro, David Arrigucci, 

  
O cronista é primeiro folhetinista, como o Alencar de Ao correr da pena, colaborador do Correio                
Mercantil do Rio, em 1854 e 1855. Ali o escritor iniciante já se sentia sob o signo de Proteu: a matéria                     
mutável e meio monstruosa obrigava o folhetinista a percorrer todo tipo de acontecimentos, com uma               
volubilidade de “colibri a esvoaçar em ziguezague”. (ARRIGUCCI, 1987, p. 57). 
  

  Dessa maneira surge na imprensa brasileira as crônicas e seus cronistas. Para             

Antonio Cândido, estas crônicas vão parecer ser um gênero menor, por ser simples, não              

possuir o intuito de se tornarem cânone literário, despretensiosa, e por tratar das             

sensibilidades do cotidiano de uma sociedade. 

  

Por meio dos assuntos, da composição aparentemente solta, do ar de coisa sem necessidade que               
costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo o dia. Principalmente porque elabora uma               
linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural. Na sua despretensão, humaniza; e                 
esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão uma certa              
profundidade de significado e um certo acabamento de forma, que de repente podem fazer dela uma                
inesperada embora discreta candidata à perfeição. (CÂNDIDO, 1992, p. 13-14). 

  

 Segundo Antonio Cândido e Afrânio Coutinho, a crônica após deixar de ser            

“folhetim” e por conta da modernização da imprensa, passa a assumir um papel nos jornais               

e revistas de divertir ou entreter seu público leitor, principalmente porque passou a possuir              

uma linguagem mais leve e descompromissada com a seriedade dos fatos cotidianos. 

  

Mas a crônica vem a incorporar-se aos hábitos da nossa imprensa quando se deu o desenvolvimento                
da imprensa, com a sua modernização, quando se adotam as ilustrações a pena e os clichês                
fotográficos, quando se aumenta o número das edições. Dispondo de maior espaço, o jornal se               



enrique de atrativos e com o noticiário, o grave artigo de fundo e a seções ordinárias, transforma                 
a crônica em matéria cotidiana, como recreio do espírito, amável e brilhante cintilação da              
inteligência. (COUTINHO, 2001, p. 559) [ grifo nosso! ]. 

  

Com esse seu principal objetivo de entreter os leitores, a crônica possuía, e possui              

até os dias de hoje, uma característica de ajudar a suportar os males cotidianos de uma                

sociedade, tornando assim os acontecimentos, ou fatos, mais aceitáveis. Mas jamais           

perdendo a sua importância de levar a reflexão e o amadurecimento de ideias aos seus               

leitores.  

É indispensável tratar da crônica como um gênero efêmero que não visa à erudição,              

pois a mesma nasce no jornal e se torna uma publicação momentânea que não tem a                

pretensão de eternizar-se no tempo. Mas com o passar dos anos, as crônicas passaram a               

ganhar espaço nas páginas dos livros, deixando de lado a sua característica de temporária              

para ser duradoura. É comum, nos dias de hoje, encontrar inúmeras publicações de             

crônicas literárias. De acordo com Antonio Candido, 

  

[...] a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das                
pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos e períodos              
candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade              
insuspeitadas. Ela é amiga da verdade e da poesia nas suas formas mais diretas e também nas suas                  
formas mais fantásticas, - sobretudo porque quase sempre utiliza o humor. [...] consegue quase sem               
querer transformar 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). 
  

 Segundo Chalhoub (2005), a crônica é um gênero que possui como uma das             

primeiras características a leveza, pois aborda as sensibilidades de um tempo. Os cronistas             

assumiram o papel de extrair as inspirações e os assuntos das suas crônicas diretamente              

das ruas, fazendo dos pequenos acontecimentos urbanos sua matéria-prima. 

O uso da crônica literária como fonte histórica pode ser arriscado, mas se bem              

manuseada pode trazer bons resultados, segundo Ginzburg (2006), 

  

(...) o fato de uma fonte não ser “objetiva” (mas nem mesmo um inventário é “objetivo”) não significa                  
que seja inutilizável. Uma crônica hostil pode fornecer testemunhos preciosos sobre o            
comportamento de uma comunidade camponesa em revolta. (GINZBURG, 2006, p. 16). 
  

A crônica é uma fonte que ainda tem muito que ser explorada no campo              

historiográfico, principalmente, no que se diz respeito às pesquisas sobre o cotidiano de             

determinado grupo da sociedade. Desse modo, as crônicas ao serem usadas como fonte             



histórica de determinado período, podem revelar inúmeros acontecimentos por causa dessa           

profunda intimidade que possuiu com o cotidiano da sociedade brasileira, dos fins do século              

XIX e início do século XX.  

Além de considerar essas questões, também devemos levar em conta a           

especificidade de manusear um conjunto de crônicas literárias, na qual o historiador deve se              

atentar a algumas questões metodológicas, como por exemplo: o contexto histórico e social             

em que a obra foi escrita, características do imaginário da época, e contexto social              

vivenciado pelo autor. Segundo Valdeci Borges (2010), “o literato não cria nada a partir do               

nada”, e ao entender o seu contexto estamos buscando compreender a sua representação             

sobre determinados acontecimentos sociais. 

  
(...) os letrados tinham uma função importante na realidade, porque, criavam, nas crônicas,             
metáforas, imagens e representações com o intuito de construir noções sobre a capital [Rio de               
Janeiro] e imprimir direção a ela, representações que utilizamos como forma de abordar o passado.               
Os cronistas deixaram marcas de pertencimento a um espaço-tempo particular, mas, em suas             
crônicas, está igualmente expresso o desejo e as ambições do vir a ser. As crônicas veiculam                
discursos e imagens que tratam da cidade, o imaginário e as utopias que se projetam sobre o espaço                  
vivido. Ao mesmo tempo em que trazem à tona imagens do seu presente imediato, também               
interferem (e buscam mesmo interferir) no contexto que as tornou possíveis. (NUNES, 2008, p. 9). 
   

 Ademais, como já mencionado anteriormente, vai ser nesse período, conhecido          

como “Belle Époque Tropical”[4], que caberá aos intelectuais a tarefa de serem os             

porta-vozes da modernidade, revelando em seus escritos, opiniões acerca dos          

acontecimentos públicos, de maneira pedagógica, ou seja, comunicar para a sociedade os            

bons modos acerca do que se entendia por civilizado e moderno. Para Sevcenko (2003) aos               

homens de letras estava guardada a “missão” de estabelecer um “Estado-nação moderno            

no país”. 

 Esse desejo de ver a capital federal, o Rio de Janeiro, entre as metrópoles              

modernas, fez com que os intelectuais desse período utilizassem os jornais e revistas para              

se inserirem no debate acerca da reforma urbana e social do Rio. Na maioria das vezes,                

esses debates e discussão de diferentes projetos para a cidade eram manifestados através             

das crônicas. Inúmeros literatos escreveram crônicas diariamente, dentre eles: Rubem          

Braga, Machado de Assis, Luis Fernando Verissimo, Coelho Neto, Mário de Andrade,            

Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz, Lima Barreto, Júlia Lopes de Almeida, Paulo Barreto             

(João do Rio), Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar, Olavo            

Bilac e entre outros. 

 Olavo Bilac, no início do primeiro tempo republicano tinha a crônica como seu             

gênero principal. Era nela que Bilac opinava e participava com entusiasmo da reforma             



urbana e social da cidade do Rio de Janeiro, e a partir da administração de Francisco                

Pereira Passos os assuntos mais debatidos pelo cronista vão ser sobre a modernização da              

urbe e a civilização dos hábitos, sem deixar escapar os assuntos em torno do papel social                

da mulher carioca, que entravam em discussão na sociedade por meio dos discursos da              

medicina higienista. 

 Essas e outras questões serão discutidas no próximo capítulo, no esforço da            

reconstrução da atuação feminina no início da Primeira República, pretendemos analisar as            

representações sociais acerca do feminino entre os anos de 1901-1906, período marcado            

por diversas transformações urbanísticas e várias tentativas de civilização da sociedade           

brasileira. Sendo nesse momento, idealizado pela sociedade, principalmente a mais          

abastada, um ideal de mulher moderna que deveria ocupar os novos espaços públicos de              

lazer, mas sem contestar as hierarquias sociais até então existentes.  
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