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RESUMO 

 

Neste artigo será averiguada a presença do humor e da ironia no livro de crônicas 

Pai Solteiro e outras histórias (1990) do jornalista Tarso de Castro. O livro foi o único 

publicado pelo autor e resulta de uma junção de histórias peculiares contadas por Castro ao 

longo de sua carreira. Nos textos, o cronista faz uma crítica a assuntos da sociedade, 

envolta em ironia e humor. Esta constatação será exemplificada com a análise de uma 

crônica. Além disso, será verificado o tipo de crônica predominante na obra. A análise será 

fundamentada nas classificações de crônica propostas por Antonio Candido, Luiz Beltrão e 

Afrânio Coutinho. A presente investigação também realiza um resgate histórico da vida do 

autor e adota o método analítico no que se refere ao estudo das crônicas.  
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“A Última Namorada”: A Crônica 

A crônica tem as suas raízes na literatura, na história e, contemporaneamente, no 

Jornalismo.  Este gênero é muito peculiar no Brasil, que se ratifica por ser um texto de 

histórias com um pé na realidade e o outro na fantasia. Já em outros países, a Crônica está 

mais voltada a um relato cronológico de caráter histórico. Isto confirma a afirmação de 

Melo, de que a crônica, em sua caracterização e em sua linguagem, varia de lugar para 

lugar (MELO, 1994, p. 146).  

A crônica trata de temas do cotidiano, que invariavelmente fazem parte da vida de 

toda a sociedade. É exatamente por isso que ela tem liberdades linguísticas e estruturais que 

outros textos não têm, como utilizar-se do foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, 
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estabelecer diálogos, variações e erros linguísticos propositais. Em suma: a crônica conta 

uma história trazendo-a para mais perto da informalidade e das questões pitorescas da vida. 

De acordo com Jorge Sá, “o objetivo básico [...] é deflagrar uma visão da essência, 

aproximando-se bastante do conto, que explora justamente a essência do relato” (SÁ, 1985, 

p.2). Deste modo, a crônica, implantada no jornalismo como um gênero com raízes 

literárias, pode ser arte. Alceu Amoroso Lima diz que a crônica como arte é “uma atividade 

livre do nosso espírito no sentido de fazer bem alguma obra. Essa obra, para ser arte 

estética, e não apenas arte mecânica ou liberal, deve fazer do seu modo de expressão o seu 

fim” (LIMA, A., 1960, p.42). 

O jornalista e escritor Carlos Heitor Cony tem uma definição peculiar para a crônica 

no Brasil, especificamente a produzida nos séculos XVI e XVII. Segundo ele era um 

“gênero-bonde”, um “gênero-ônibus”, onde tudo cabia. Qualquer relato levava o nome de 

crônica (CONY, 2003, p. 02). Mas com o passar do tempo a crônica brasileira se 

aperfeiçoou no seu estilo e nas suas características. Antonio Candido (CANDIDO, 1980, p. 

5-13) diz que as origens da crônica no Brasil foram concebidas com um estilo moderno, 

bem posterior à carta de Pero Vaz de Caminha – considerada por Sá (1985, p.5) como a 

primeira crônica. De acordo com o ensaísta, esse gênero situado entre o jornalismo e a 

literatura apareceu no Correio Mercantil do Rio de Janeiro, entre 1854 e 1855. 

Ao longo dos anos a crônica consolidou-se, segundo o professor José Marques de 

Melo, como recriação do real e o cronista iniciou uma procura infindável por obter a 

genialidade a cada texto. Os autores escreviam os textos na tentativa de incutir no leitor a 

idéia-simulacro de que todos fazem parte de uma grande reportagem da vida real. Deu-se, 

dessa maneira, “a liberação da crônica como uma inspiração para o relato poético, a 

descrição literária e a palpitação do jornalismo atual” (MELO, 2002, p. 154). 

No entanto, é preciso reiterar que a crônica luta contra o tempo da efemeridade do 

jornal. Desde a sua elaboração – escrita às pressas, cujo assunto é do cotidiano – até chegar 

às mãos dos leitores, que também a lêem em ritmo veloz. Porém, segundo Ferreira, este 

gênero foi feito justamente para atender a esse ritmo; para ser leve e ampliar a visão de 

mundo do leitor; para contar os fatos do cotidiano de maneira simples. Desse modo, muitos 

cronistas utilizam a crônica para aproximar a língua falada da língua escrita e materializá-la 
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num texto informal, simples, heterogêneo, recriando a realidade, o cotidiano, e 

transformando o coloquial em lirismo e ironia (FERREIRA, 1990 p. 19). 

Em uma das poucas bibliografias sobre a natureza do gênero, José Marques de 

Melo escreve que a crônica brasileira apresenta duas fases bem distintas: 

 

A crônica de costume – que se valia dos fatos cotidianos como fonte de inspiração 

para um relatório poético ou uma descrição literária – e a crônica moderna – que 

figura no corpo do jornal não como objeto estranho, mas como matéria inteiramente 

ligada ao espírito da edição noticiosa (MELO, 2002, p. 149). 

 

 

É importante salientar que as principais características da crônica brasileira são a 

simplicidade e a efemeridade, em razão desse tipo de texto ter nascido no jornal, “herdando 

a sua precariedade, esse seu lado efêmero de quem nasce no começo de uma leitura e morre 

antes que se acabe o dia, no instante em que o leitor transforma as páginas em papel de 

embrulho” (SÁ, 1985, p. 10). Mas, em alguns casos, elas podem atingir a eternidade através 

de obras perecíveis ao tempo, e também em função da publicação de seus textos em livros. 

No que se refere as crônicas de Tarso de Castro, todas as histórias são narradas por 

meio da visão de um contador de histórias – que muitas vezes pode ser ele mesmo. Os 

textos de Castro geralmente expõem a situação ocorrida; em alguns casos há um 

paralelismo ou analogia a um “caso” lendário, histórico ou literário; e por fim acontece o 

desfecho, geralmente em tom cômico e irônico.  

 

O “Pai Solteiro”: Tarso De Castro 

Tarso de Castro, o interiorano menos interiorano do Brasil, nasceu em Passo Fundo 

(RS) em 11 de setembro de 1941. Filho de Ada e Múcio de Castro viveu até a adolescência 

em sua cidade natal, já participando da vida do jornal de propriedade do pai, chamado O 

Nacional. Aos 13 anos trabalhava como linotipista. Aos 15 anos se tornou o titular da 

coluna “observando”, espaço reservado aos principais acontecimentos da cidade, onde o 

autor geralmente escrevia uma crônica. E desde então, o pai Múcio de Castro nunca mais 

teve sossego. A família não esperava que ele tivesse “tanto apetite para a polêmica” 

(CARDOSO, 2005, p. 41). 
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Aos 18 anos Tarso mudou-se para Porto Alegre e começou a trabalhar no jornal 

Última Hora de Samuel Wainer. Já em 1961, aos 20 anos, Tarso mudou-se para São Paulo. 

Lá ajudou a fundar o semanário O Panfleto, um veículo que apoiava o então governador do 

Rio Grande do Sul, Leonel Brizola e João Goulart. “Foi no Panfleto que Tarso se revelou 

como grande editor. Com o golpe militar, extingui-se o Panfleto e Tarso passou a ser 

perseguido, ficando, inclusive, breves temporadas no exílio com João Goulart e Leonel 

Brizola, no Uruguai” (BERTOL, 2001, p.50). 

Posteriormente, o jornalista trabalhou na sucursal carioca do jornal Folha de São 

Paulo e como cronista social do jornal Última Hora no Rio de Janeiro. Mas foi em 1968 

que Tarso de Castro, ao lado de Jaguar, Sérgio Cabral, Prosperi e Claudius fundou O 

Pasquim, jornal alternativo apontado por muitos autores como o exemplo mais bem 

sucedido de imprensa alternativa que o Brasil já fez (BERTOL, 2001, p.56), jornal este que 

chegou a vender 300 mil exemplares. Foi em O Pasquim que Castro se consolidou como 

um jornalista crítico, ácido, argumentativo e um cronista e colunista irônico e bem-

humorado. Também foi neste veículo que Tarso de Castro se firmou como editor e marcou 

época no jornalismo brasileiro. 

Depois de O Pasquim, Tarso de Castro também escreveu para O Folhetim, cadernos 

Ilustrada e Folhetim da Folha de São Paulo, jornal O Nacional lançado no Rio de Janeiro 

em 1986, semanário Já – Jornal de Amenidades, Enfim, Tribuna da Imprensa e Revista 

Careta publicada pela Editora Três. Além de continuar escrevendo para o jornal da família, 

O Nacional de Passo Fundo. Ao longo da vida, Tarso de Castro publicou apenas um livro: 

 

Em dezembro de 1989, publicou o seu primeiro livro, Pai Solteiro e outras 

histórias lançado pela Editora Laser Press, dedicado ao filho único, João Vicente, 

com oito anos na época, e à mãe, dona Ada Castro. O livro é uma coletânea de 

crônicas que contam histórias dos parceiros da boemia carioca, com o escritor João 

Ubaldo Ribeiro, o diretor de teatro Flávio Rangel e Roniquito Chevalier, 

personagem folclórico da Zona Sul do Rio de Janeiro (BERTOL, 2001, p.81). 

 

De acordo com um de seus biógrafos, a professora Sônia Bertol, Tarso de Castro 

tinha uma visão crítica da sociedade humana. “Em seus textos sempre transparecem a sua 

passionalidade e sua maneira forte e irreverente de viver e de lutar pelas coisas em que 

acreditava” (BERTOL, 2001, p. 82).  
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O jornalista e cronista Tarso de Castro morreu em 20 de maio de 1991 de cirrose 

hepática. 

 

 

 

“Eu tenho a força”: A análise 

Neste artigo será investigada a presença do humor e da ironia no livro Pai Solteiro e 

outras histórias (1990) do cronista e jornalista Tarso de Castro. O livro foi o único escrito 

pelo autor. Esta obra contém uma junção de algumas das crônicas escritas pelo autor ao 

longo da vida, porém o livro não deixa a referência do veículo original onde o texto foi 

publicado. 

Tarso de Castro tinha como característica a crítica alicerçada em muito sarcasmo. 

Esta constatação será exemplificada com a análise de uma crônica. A análise será 

fundamentada nas classificações de crônica propostas por Antonio Candido (1992), Luiz 

Beltrão (1980) e Afrânio Coutinho (1971), três teóricos do presente assunto. Esta 

investigação realiza um resgate histórico da vida do autor e adota o método analítico no que 

se refere ao estudo das crônicas, detendo-se também nas temáticas e nos estilos utilizados 

pelo cronista. Vale ressaltar que a expressão “estilo”, neste trabalho, detém-se aos modos 

de escrita utilizados pelo autor em questão. Também é necessário reiterar que o título deste 

artigo, bem como os subtítulos, trazem nomes de crônicas escritas por Castro no livro 

analisado. 

Praticamente toda a produção jornalística de Tarso de Castro foi publicada nas 

colunas do jornalismo diário. O autor notabilizou-se como um autor de crônicas social e 

mundano, de debates políticos e ideológicos. Quase todas as suas crônicas, hoje incluídas 

em livro, foram originalmente publicadas no jornal. Castro transcendeu a técnica do 

jornalismo e da literatura, criando um estilo de linguagem praticamente único, como teoriza 

Cardoso:  

 

 

Para se apresentar, a cada semana, diante dos leitores, o cronista cria atrações, 

descobre excentricidades e emprega ditos alheios, “metendo-lhes o jocoso”. Se não 

o entendem, de pronto, tanto melhor. “Conto com isso”, diz, “para gozar um pouco 

da sua estupefação, um dos raros e últimos prazeres deste ofício de escritor”. Ofício 
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certamente pesado, pois obriga a ter “idéias”, a todo momento, ou a tomá-las de 

empréstimo quando não se possui nenhuma. O objetivo é, nada menos, que 

“produzir a maior revolução do século. Uma revolução? A maior do século? Dar-

se-á que alguma alfaiataria...” (21/01/1885).  

Criador dos padrões de elegância, o cronista é, assim, como o costureiro que, duas 

vezes ao ano, desenha modelos – acessíveis a baronesas e a bailarinas. A mudança 

periódica dos figurinos e a disseminação dos modelos, bem como da informação 

iniciaram-se nos oitocentos e, especialmente, nas suas últimas décadas, se se trata 

do Brasil (CARDOSO, 1992, p. 139). 

 

 

 

Pai Solteiro e outras histórias foi editado por Alex Solnik e publicado pela editora 

Laser Press, de São Paulo em 1990. O livro tem 270 páginas e 67 crônicas divididas em 

quatro temas: Pai Solteiro, Meus caros amigos, Outras histórias e O guri. Como assuntos – 

inseridos nas áreas temáticas, estão historietas de um pai solteiro com filho pequeno, casos 

de festas, bebidas, amigos famosos e outros nem tanto, missas e causos de sua família. A 

obra também contém textos na forma de anedotas, histórias pitorescas e espirituosas, de 

tom malicioso, que provocam o riso. 

Os textos apresentam um narrador onisciente intruso ou, na maioria das vezes, um 

texto narrado em primeira pessoa. As crônicas remetem a acontecimentos históricos ou 

banais da vida do autor, e neles o narrador manifesta juízos de valor, além de fazer algumas 

denúncias e finalizações sarcásticas. 

 Nas crônicas de Pai Solteiro e outras histórias, a anedota e principalmente a 

metáfora são frequentes na obra do autor, como nas crônicas “Picolé sem picolé” (p.25), 

“As galinhas da Globo” (p.71), “Caceta dourada” (p.83), “A vida é uma piada” (p.89), 

“Tarado por cinema” (115), “Sexo explícito no pulgueiro” (p.119), “A fama de bicha” 

(p.173), “Eu tenho a força” (p.191), “Churrasco de mãe” (p.235), “Se meu elevador 

falasse” (p.241). Nestes textos a metáfora é adotada pelo autor para contar uma história que 

possui um final cômico.  

Em “Churrasco de mãe” (p.235) Tarso de Castro conta um causo sobre uma 

comemoração realizada no Dia das Mães para a sua mãe, Ada de Castro: 

 

Como todo mundo sabe, desde que entrei para o Rotary Club Internacional passei a 

ver as grandes datas de outra maneira, ou seja, com o respeito devido. Na verdade, 

desde que abandonei o escotismo, não me sentia tão patrioticamente estável. E foi 
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assim, imbuído desse espírito, que, já no sábado, me preparei para comemorar o Dia 

das Mães. Por sinal, Maria do Carmo, aquele rapaz que eu trouxe do Norte, desde 

logo tentou tirar uma lasca da festa e veio falar, como quem não quer nada: 

- Não posso garantir ao certo, Tarso, mas tenho a impressão de que estou grávida 

(CASTRO, 1990, 235). 

 

O texto continua com Castro relatando que convocou alguns amigos para lhe 

ajudarem nos preparativos da festa. Castro ligou para a Churrascaria Rodeio, no Rio de 

Janeiro, e reservou uma mesa para 20 pessoas. Queria comemorar o dia das mães com 

fartura, iniciaria na Churrascaria Rodeio e terminaria no Regine’s: 

 

- Ótimo – concordou Cecílio – O senhor quer que eu coloque a Doris Day perto do 

Roberto Civita ou do Julio Mesquita? 

- Não mete a minha mãe no meio dessa história – berrei, desligando o telefone, 

irritado. 

Logo depois localizamos Guncho Maciel e anunciamos que fecharíamos o Regine’s 

em homenagem a velha. Claro que Guncho, que é uma alma muito sensível, chegou 

a chorar de alegria. 

- Nem a Glorinha Kalil vestida de longo me deixaria mais emocionado – observou 

ele (p.235). 

 

 

Todos estavam muito empolgados com a celebração. Tarso de Castro queria iniciar 

a comemoração ainda pela madrugada: 

 

Tudo acertado, tratamos dos primeiros atos que marcariam a comemoração do Dia 

das Mães. Para começo de conversa, antes de o sol surgir, faríamos uma grande 

chuva de fogos artificiais, a fim de que a luz do fim da noite, iluminada pelos 

foguetes e pelas cachoeiras de prata se fundisse com a luz do amanhecer. Uma coisa 

muito simples, mas de muito efeito. 

Na verdade, o início das comemorações, ontem, deixou a vizinhança enlouquecida. 

E, logo depois desse espetáculo, levamos todos os convidados para o café da manhã 

(na verdade vinho e champanha da manhã) numa das piscinas do Jean-Louis 

Lacerda Soares, que, na ocasião, recitou alguns versos da sua própria autoria – 

todos naturalmente referentes às virtudes das mães. Eu diria mesmo que foram 

momentos de lirismo impecável.  

- Está lindo – observou o velho Dob – mas será que a gente não está esquecendo 

alguma coisa? 

- Você está ficando é louco – respondi – quero que você me aponte uma festa 

matinal mais rica em detalhes do que esta (p.236). 
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A festa continuou com os convidados indo ao Restaurante Rodeio, onde o dono o 

aguardava com drinques e muita comida. 

 

Um dos pontos altos, por sinal, foi o momento em que Telmo Martino apertou a 

mão de Júlio Mesquita e afirmou: 

- Esta é uma data que sempre nos faz lembrar o quanto o senhor tem feito por todos 

nós. 

Seguiram-se aplausos e brindes generalizados. De tal maneira a alegria se tornou 

contagiante que a festa acabaria por se prolongar até às 10 horas da noite, pelo que 

todos se sentiram dispensados de passar em casa para mudar de roupa e o grupo 

decidiu partir imediatamente para o Regine’s, a fim de encerrar as comemorações 

com chave de ouro. À saída, no entanto, Dob me olhou sério e insistiu: 

- Olha, Tarso, não quero ser chato, mas continuo tento a impressão de que a gente 

está esquecendo alguma coisa importante (p.236). 

 

 

A boate estava espetacular e as pessoas foram brindadas com um show de 

sapateado. O Dia das Mães se encerraria com chave de ouro, mas terminou com um 

incidente: 

 

É que, quando abrimos a porta (de casa), Dob berrou: 

- Eu sabia que tínhamos esquecido alguma coisa. 

E, de fato, lá estava mamãe, sentada na sala, esperando que fôssemos apanhá-la 

para a festa. 

Amanhã faremos tudo de novo (p.237). 

 

 

As características desses textos de Castro provêm do cômico-sério, como a “fusão 

do sublime e do vulgar, do sério e do cômico” (FERREIRA, 1990, p.45), como nos casos 

em que ele relata a sua doença através de um texto cômico (“Eu tenho a força” (p.191)) e 

neste texto “Churrasco de Mãe”, no trecho em que faz uma ironia a Júlio Mesquita, 

proprietário do Jornal Estado de São Paulo. Nos textos estão evidenciados pequenos 

detalhes do cotidiano, escritos de modo irônico e cômico. O texto termina sempre de forma 

satírica; parece piada.  

Este texto de Tarso de Castro pode ser enquadrado nas classificações de crônica 

propostas por Luiz Beltrão (1980, p. 55), no livro Jornalismo opinativo. Beltrão diz que a 

crônica se divide nos seguintes subgêneros: Crônica Geral, onde há um espaço fixo no 
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jornal e enfatiza a diversidade de temas; Crônica Local, com relatos da vida cotidiana, 

como a difundida nos histórias da vida urbana. Um exemplo de crônica local é a praticada 

por João do Rio no início do século XX; e a crônica especializada satírico-humorística, que 

tem o objetivo de criticar, ironizar e ridicularizar os fatos e os personagens. 

Diante do exposto, especificamente a crônica “Churrasco de Mãe” pode enquadrar-

se na Crônica Local – porque relata o cotidiano do autor com seus amigos e sua família na 

cidade onde o autor viveu, o Rio de Janeiro; e a crônica especializada satírico-humorística, 

porque Castro satiriza com o Dia das Mães, ridiculariza o personagem Júlio Mesquita, e 

ironiza em muitos momentos do texto. Um exemplo foi com uma fala de um amigo dizendo 

que nem a Glória Kalil de vestido o deixaria tão emocionado com o Dia das Mães. Não se 

pode comprovar se a crônica é, também, uma Crônica Geral, isto porque o livro não traz o 

local de publicação original do texto em questão. Mas as crônicas publicadas por Tarso de 

Castro nas colunas dos jornais também poderiam ser enquadradas nesta classificação. 

Todas as temáticas dos textos falam sobre o cotidiano, a cidade do Rio de Janeiro, 

política, e histórias de seus amigos, sua família e – poucas – de seu filho. São abordadas 

num tom de sátira, revelando as opiniões do autor quase sempre na primeira pessoa do 

singular. Nos textos, comprova-se o posicionamento pessoal e irônico de Tarso de Castro, 

que através de ideias implícitas mostram a opinião do autor de modo subliminar, em muitos 

casos. O cômico aparece nos personagens e nas histórias reais relatadas por seu autor, que 

praticou um “jornalismo polêmico, apaixonado e peculiar que, praticamente, não existe 

mais” (SCHEIBE, 2010, p.41). 

Tarso de Castro mostra-se um cronista despreocupado, que tem como meta gerar 

polêmica e não está preocupado com as pessoas atingidas pelas suas críticas. Os textos do 

livro são, em alguns casos, uma Crônica Local e, todos os textos se classificam como  

“crônicas especializadas satírico-humorísticas”, na definição de Beltrão, porque 

ridicularizam e satirizam uma situação. É importante salientar que o material teórico-

acadêmico sobre o autor em questão é muito escasso. Há apenas duas biografias que 

contam a vida do autor e um livro com histórias sobre ele. Todos os outros materiais são 

esparsos e incompletos.  
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