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O BEIJO DA MENDIGA 
 

 Anoitecia em Belo Horizonte, era domingo e 
eu dobrava uma esquina do Palácio das Artes. Ar de 
bobo, saco de pipoca na mão, eu gozava férias. Foi en-
tão que eu vi. Assim, de repente. Sob o recuo de um 
edifício pálido, sujo, um mendigo deitado de barriga 
pra cima recebia o beijo da namorada. Também men-
diga. Ela estava à esquerda do companheiro. Realizava 
um certo esforço para alcançar os lábios dele. Deitada 
meio de lado, apoiava-se num dos cotovelos, o direito, 
e com a mão esquerda segurava o queixo do homem. 
Este não dava sinais de reação – ao menos pra mim, 
que passava olhando a cena sem querer que me vissem 
olhando a cena. (...) A mão esquerda da mendiga po-
deria estar exercendo certa pressão, quem sabe procu-
rasse impedir que a presa lhe escapasse. Ou não: 
aquela mão era pura carícia sobre o rosto em repouso. 
Não tive tempo de mirada [No contexto, significa ação de 

olhar, mirar, ver] suficiente para tirar uma conclusão. Tive 
tempo apenas de me espantar. E, depois, o tempo de 
me espantar com o meu espanto: ora, então eu achava 
que mendigos não amam? 
 Achar que mendigos não amam, achar sem 
querer achar, achar sem parar para pensar que é isso 
mesmo que a gente acha, bem, isso é um sintoma da 
nossa doença. E doença que nós temos é a de desuma-
nizar os mendigos. “Nós quem, cara pálida?”, há de 
perguntar o leitor, tomado de indignação. Ao que res-
pondo: nós, nós mesmos, os que ainda comemos três 
vezes ao dia (desde que o preço não seja em dólar), os 
que temos dentes para mastigar e algum resto de 
consciência moral (vaidosa) para sentir culpa pelo ex-
cesso de garfadas. Acredito que nós, eu que escrevo, 
você que lê e os nossos cúmplices de classe, todos de-
senvolvemos esse ato reflexo de desumanizar os seme-
lhantes. Desumanizá-los se tornou uma operação men-
tal inconsciente para a nossa sobrevivência moral. 
“Eles são diferentes”, a gente pensa, sem pensar que 
pensa. (...) 
 Até o século XIX, a justificativa moral (branca) 
para a escravidão consistia em construir teorias que 
atribuíam ao escravo (negro) uma outra condição di-
ante da natureza e diante de Deus. Escravo não era 
gente e, assim sendo, a escravidão não era crime. Fácil, 
não? (...) Agora, quando nos acreditamos eticamente 
mais “evoluídos” que os nossos antepassados escravo-
cratas, já não suportaríamos conviver com a escravi-

dão. Claro, claro, somos todos humanistíssimos, em-
bora tiremos de letra a oceânica pobreza a nossa volta. 
Já não pensamos que a escravidão pode ser justificada 
porque alguém é teológica ou ideologicamente decla-
rado um não igual, mas acreditamos, sem admitir 
acreditarmos, que se alguém se encontra jogado na 
sarjeta, no pior abandono, amargando um cotidiano 
de cachorro de rua, esse alguém no fundo, no fundo 
não é igual a nós. Não pode ser. Talvez tenha as mes-
mas necessidades biológicas, mas, certamente, não 
padece das mesmas carências, das mesmas aflições 
(...). 
 É igual no corpo, vá lá, mas não é igual na 
alma. Mendigos não são gente e, assim sendo, convi-
vemos com a mendicância como quem convive com... 
bem, como nossos antepassados conviviam com a es-
cravidão. E porque acreditamos que mendigos não 
amam, nenhum de nós é capaz de amá-los. 
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EXERCÍCIOS  
1. O texto apresentado foi originado por uma 
cena presenciada por Eugênio Bucci. 
a) Que cena desencadeou a reflexão do jorna-
lista? 
b) Qual a estratégia utilizada pelo autor para ga-
rantir que o leitor também visualize a cena em 
questão? 
 
2. A cena provoca dois tipos de estranhamento no 
autor. Quais são eles? 
 
3. De que forma o sentimento experimentado 
pelo autor diante da cena motiva a reflexão expli-
citada na crônica? 
 
4. No início do segundo parágrafo, o autor passa 
a refletir sobre o sentido mais geral que a cena 
presenciada por ele pode ter. 
a) Transcreva a passagem em que isso fica evi-
dente. 
b) Explique de que maneira essa passagem revela 
o início do raciocínio analítico que norteará o 
texto de Eugênio Bucci. 
 
5. Ainda nesse parágrafo, o autor diferencia os 
mendigos de outro grupo de pessoas, no qual ele 
se inclui. 
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a) Que termo ele utiliza para identificar esse 
grupo? 
b) Como ele caracteriza esse grupo? 
6. O autor afirma que, diante de cenas como a 
que ele presenciou, somos tomados por um “ato 
reflexo”. Que ato é esse e qual seria, segundo Bu-
cci, a “justificativa” para ele? 
 
7. Para comprovar o seu raciocínio, o autor esta-
belece uma comparação entre a justificativa para 
esse ato reflexo e a que foi dada a uma prática 
comum no século 
XIX. 
a) Que comparação é essa? 
b) De que modo essa comparação se relaciona 
com a questão tematizada no texto? 
 
8. No último parágrafo, o autor conclui seu racio-
cínio, reafirmando a comparação feita no pará-
grafo anterior. Explique. 
 
 

A CRÔNICA 
 
A crônica é um gênero que tem relação 

com a ideia de tempo e consiste no registro de 
fatos do cotidiano em linguagem literária, cono-
tativa. 

A origem da palavra crônica é grega, vem 
de chronos (tempo), é por isso que uma das ca-
racterísticas desse tipo de texto é o caráter con-
temporâneo. 

A crônica é uma forma textual no estilo 
de narração que tem por base fatos que aconte-
cem em nosso cotidiano. Por este motivo, é uma 
leitura agradável, pois o leitor interage com os 
acontecimentos e por muitas vezes se identifica 
com as ações tomadas pelas personagens. 

Você já deve ter lido algumas crônicas, 
pois estão presentes em jornais, revistas e livros. 
Além do mais, é uma leitura que nos envolve, 
uma vez que utiliza a primeira pessoa e aproxima 
o autor de quem lê. Como se estivessem em uma 
conversa informal, o cronista tende a dialogar so-
bre fatos até mesmo íntimos com o leitor. 

O texto é curto e de linguagem simples, o 
que o torna ainda mais próximo de todo tipo de 
leitor e de praticamente todas as faixas etárias. A 

sátira, a ironia, o uso da linguagem coloquial de-
monstrada na fala das personagens, a exposição 
dos sentimentos e a reflexão sobre o que se passa 
estão presentes nas crônicas. 

Como exposto acima, há vários motivos 
que levam os leitores a gostar das crônicas, mas e 
se você fosse escrever uma, o que seria necessá-
rio? Vejamos de forma esquematizada as caracte-
rísticas da crônica: 

 

• Narração curta; 

• Descreve fatos da vida cotidiana; 

• Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico 
e/ou irônico; 

• Possui personagens comuns; 

• Segue um tempo cronológico determinado; 

• Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo 
na fala das personagens; 

• Linguagem simples. 
 
Portanto, se você não gosta ou sente difi-

culdades de ler, a crônica é uma dica interes-
sante, pois possui todos os requisitos necessários 
para tornar a leitura um hábito agradável! 

Alguns cronistas (veteranos e mais recen-
tes) são: Fernando Sabino, Rubem Braga, Luis Fer-
nando Veríssimo, Carlos Heitor Cony, Carlos 
Drummond de Andrade, Fernando Ernesto Bag-
gio, Lygia Fagundes Telles, Machado de Assis, 
Max Gehringer, Moacyr Scliar, Pedro Bial, Ar-
naldo Jabor, dentre outros. 

A crônica pode receber diferentes classi-
ficações: 
 
- a lírica, em que o autor relata com nostalgia e 
sentimentalismo; 
- a humorística, em que o autor faz graça com o 
cotidiano; 
- a crônica-ensaio, em que o cronista, ironica-
mente, tece uma crítica ao que acontece nas re-
lações sociais e de poder; 
- a filosófica, reflexão a partir de um fato ou 
evento; 
- e jornalística, que apresenta aspectos particula-
res de notícias ou fatos, pode ser policial, espor-
tiva, política etc. 
 
 FONTE: http://www.brasilescola.com/redacao/cronica.htm 
 


