
A VIDA DO ESCRIVÃO 

R i b a s 

 

Está arraigado na opinião pública de que cartório é mina. Por isso ser escrivão é uma aspiração 
geral até de índios colonos de enxada, etc. Doutores ambicionam um cartorinho certos de que 
conquistarão um dolce far niente na vida. Puro engano. É uma classe na maioria de 
conformados, que na velhice só lhes resta cansaço e um par de óculos com hastes de 
barbantes, encarrapitado no nariz calejado de suporta-lo o dia inteiro e durante anos. 

Antigamente quase era obrigatório ao escrivão o uso do lenço de alcobaça e a tabaqueira, 
como símbolo do cargo, hoje felizmente em desuso. 

Escrivão que teve herança, rico e com algum cartório bom, existe pouco, mas nos cartórios 
médios e inferiores, fazer fortuna é como sempre diz o grande jornalista Dr. Lellis Vieira, uma 
óva. 

É um cargo na quase generalidade verdadeiro sacerdócio e ainda com o múnus de inutilizar o 
indivíduo para outras profissões. Tira-lhe a coragem para a luta no comércio ou na industria. 
Acha que tudo dará errado, como de fato dá mesmo. Acordava-se do futuro preferindo ficar 
esperando melhorar e nessa esperança morre sem alcançar seu objetivo, isso acontecendo 
com o seu substituto e com o substituto desse substituto e ainda dizem (as más línguas) que 
no céu há um queijo guardado há muitos séculos, para ser cortado por um escrivão... o que 
pensar de milhões já terem morrido, o queijo continua intacto, mas essa balela vai se acabar, 
pois que o rabiscador destas linhas está com a sua lapiana afiada para essa operação se antes 
de dar com os seus costados no Araçá, outro já não o tenha reduzido a fiapos. 

Mesmo assim explica a vida do escrivão, não pense o coro leitor, que cartórios fiquem vagos. 
Não acreditam. São como São Tomé. 


