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Resumo da Tese:
A abordagem da temática do risco sob o enfoque do riso tem sido prática recorrente na produção de cronistas
brasileiros contemporâneos, tendência na qual o risco se impõe como objeto e o riso se revela como estratégia. Ao tornar
risíveis, em seus textos, as ameaças com as quais lidamos cotidianamente, esses textos denotam nosso ânimo para
enfrentar aflições pessoais e coletivas, evidenciando aspectos culturais relevantes, maneiras de pensar e agir peculiares de
nosso tempo. Os conceitos de risco, riso e crônica são explorados por meio de uma abordagem diacrônica e sincrônica,
bem como desdobrados em um panorama teórico-conceitual mais amplo no qual são investigadas as noções
complementares de experiência e reflexividade, felicidade e alegria, memória e esquecimento. Os contrastes e distâncias
aí evidenciados servem para problematizar as relações entre risco e riso no corpus literário selecionado. O estudo
analítico abrange 15 crônicas de Luis Fernando Verissimo, João Ubaldo Ribeiro, Millôr Fernandes e Moacyr Scliar. O
objetivo mais amplo do estudo é investigar o modo pelo qual se exprimem nos textos escolhidos o enredamento do risco e
do riso em circunstâncias existenciais características da época atual. Aventa-se, entre outras, a hipótese mais geral de que
a crônica oferece-se como espaço de mediação entre o registro de comportamentos tipicamente contemporâneos e a
recriação artística de vivências genuinamente humanas.

