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O cronista que narra os acontecimentos, 
sem distinguir entre os grandes e os 
pequenos, leva em conta a verdade de que 
nada do que um dia aconteceu poder ser 
considerado perdido para a história. Sem 
dúvida, somente a humanidade redimida 
poderá apropriar-se totalmente do seu 
passado. Isso quer dizer: somente para a 
humanidade redimida o passado é citável, 
em cada um dos seus momentos. Cada 
momento vivido transforma-se numa 
citation à l’ordre du jour – e esse dia é 
justamente o do juízo final.                                                                    

Walter Benjamin 
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INTRODUÇÃO - O LUAR BANHA A PROSA DE BRAGA 

Deliciado, banhado em espuma de lírios e rosas, reli e 
tresli O verão e as mulheres [...] Em toda página lá está 
cravada a unha do gigante. Na experiência de vida, na 
lição de sabedoria, no fagueiro trato com as mulheres. 
Seu lugar, Rubem, é na mão direita do nosso 
Machadinho. 

Dalton Trevisan 

Entre as sobras do cotidiano moderno, o cronista Rubem Braga, Walter Benjamin e 

Charles Baudelaire seguem os passos da crônica. Presente e passado unem-se na tessitura de 

uma maneira não linear de ver e compor a história, ao modo de Benjamin. Assim é o jeito 

de criar do cronista, que costura o seu mosaico de fragmentos da memória, história, 

jornalismo e poesia.   

As tramas da memória guardam em algum lugar esquecido o ano do meu primeiro 

contato com o cronista, quando devorava, por trás de grossas e deselegantes lentes para 

miopia, o cronista esculpido “para gostar de ler”. Sei que era na época do “Curso Primário” e 

costumava ler no supermercado (que vendia livros!), enquanto minha mãe fazia as compras 

do mês. Muito tempo depois, reli Braga entre amigos, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Faz 

mais de 10 anos. De lá pra cá, curiosa, comecei a tentar tirar do “porão” do esquecimento 

algumas crônicas não publicadas em livro. Na primeira pesquisa, que resultou no livro A 

traição das elegantes pelos pobres homens ricos – uma leitura da crítica social em Rubem 

Braga. (Vitória: Edufes, 2007), resolvi desmistificar e alargar as críticas sobre o autor, que se 

resumiam ao lirismo de sua prosa. Com auxílio da técnica jornalística, entrevistei o filho de 

Braga, o jornalista e poeta Roberto Braga, o cronista e poeta Affonso Romano de Sant’Anna e 

o cronista Airton Monte (Jornal O Povo, Fortaleza). As orelhas são do biógrafo Marco 

Antonio de Carvalho. Eram as primeiras fagulhas de um choque lírico-social, que me levaram 

ao mestrado e à publicação de Um coração postiço – a formação da crônica de Rubem Braga. 

(Coleção Textos Nômades, Banco do Nordeste do Brasil, 2010). O foco dessa segunda 

pesquisa foi o início da formação do cronista, o diálogo com a poesia de Manuel Bandeira (o 

seu “poeta forte”, no dizer de Harold Bloom) e a crônica do mineiro Jair Silva. A entrevista 

com o biólogo Marco Antonio de Carvalho e a divulgação de trechos das primeiras versões da 

biografia escrita por ele também são destaques desse segundo livro.  
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Desde 2009, no doutorado, a investigação toma outros rumos, mesmo mantendo o autor 

pesquisado. Depois do crepúsculo, eis que a lua nasce, a brisa sopra e se aproveita “a hora neutra 

da madrugada” para promover diálogos até então impensáveis. A modernidade sob os moldes de 

Walter Benjamin e Charles Baudelaire, o homem na multidão, de Edgar Allan Poe, a mutação do 

flâneur nas cidades de Cordeiro Gomes, fazem despertar as cidades de Braga, as Ficções do 

Desassossego de Lucia Helena, a “machadinha” de Kafka.  

Na tentativa de ser fiel ao aprofundamento da pesquisa, não há mais, desta vez, foco 

prioritário na crônica carioca ou na relação com a poesia de Manuel Bandeira (o que já foi 

anteriormente explorado em Um coração postiço – a formação da crônica de Rubem Braga). A 

opção, agora, é por universos ainda não explorados: a crítica indignada do jovem Rubem Braga ao 

livro Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, que se estendeu aos grupos modernistas 

paulista e mineiro, especialmente. O estudo não explica ou define categoricamente como essa 

relação foi, aos poucos, transformando-se ao ponto de fazer de Braga “o pai da crônica moderna”. 

Mas abre portas que clareiam pontos obscuros e por vezes distorcidos pela crítica, como 

afirmações reducionistas que aprisionam a linguagem braguiana à supremacia carioca no quesito 

crônica, em oposição permanente aos ventos mudancistas que sopraram em outras regiões. Os 

exemplos de São Paulo e de Minas Gerais, via Oswald de Andrade e Newton Braga, 

respectivamente, dão conta dos caminhos traçados, das ruas-texto de Rubem Braga, que seguem 

por novas e promissoras paragens. 

O corpus da pesquisa envolve, principalmente, as Notas de Paris, inéditas em livro 

(publicadas em diversos jornais, entre eles O Globo, Folha da Noite e Folha de Minas em 

1947) e a coletânea Um cartão de Paris (publicada após a morte do cronista e que reúne 

crônicas escritas nos seus dois últimos anos de vida (1988-1990). Narrador e cidade navegam 

pelas águas mansas da experiência acumulada, de quem não acredita mais que haverá uma 

solução definitiva para as mazelas humanas/urbanas, que a felicidade dura o tempo de um 

relâmpago, em contraponto ao olhar estrangeiro do cronista, quando ainda acalentava um 

sonho feliz de cidade. A consciência do caos citadino e do próprio homem, em Um cartão de 

Paris, é ainda maior, mas Rubem Braga não perde (mais) tempo em campanhas e desgastes 

vãos.  

As 35 crônicas de Um cartão de Paris foram escritas para o jornal O Estado de São 

Paulo, com seleção inicial de Otto Lara Resende, organizada por Domício Proença Filho e 

atualizada com o empenho de Roberto Braga, filho do cronista. Delas, foram selecionadas 16 
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para análise: aquelas que denunciam a relação do cronista com a(s) cidade(s), a memória, a 

formação de um observador urbano que vai, aos poucos, substituindo o boêmio e o flâneur1. 

Além da coletânea, a pesquisa inclui catorze “Notas de Paris”, escritas quando o autor morava 

na capital francesa. Todas foram cedidas pela Fundação Casa de Rui Barbosa, maior arquivo 

de Braga no país e estão reproduzidas na íntegra no tópico 3.5. (Notas de Paris: no porão dos 

jornais, crônicas inéditas em livro). O vaivém entre dois momentos da vida de Braga (1988/90 

e 1947) e duas cidades diferentes, Paris e Rio de Janeiro, amplia a visita às cidades de Braga, 

suas ruas-texto, sua cidade-infância e sua cidade-vivência. O vento da modernidade, com suas 

contradições, fragmentos e desassossegos, flana pelas metrópoles de Braga, Benjamin e 

Baudelaire; faz emergir o brejo da aura, o milagre da pintura, os pombos antropofágicos, os 

sonhos coletivos, o porão do esquecimento e da lembrança, o valor do pequeno e do grande na 

história. 

O início desta pesquisa não poderia ser outro: os primeiros vestígios da linguagem do 

cotidiano, desde os reinos de outrora, quando o português Fernão Lopes registrava os fatos 

oficiais do império, até o século das catástrofes, o século XX – que teve em Rubem Braga um 

testemunho atuante, ora combativo, ora lírico, mas sempre atento às transformações sociais, 

políticas e literárias de seu tempo. 

O Capítulo 1 (Crônica: o gênero camaleão) segue esses vestígios da crônica na história e 

chega à época de ouro da imprensa, o século XIX, quando o precursor da crônica, o folhetim, 

torna-se o forte chamariz dos jornais impressos. No Brasil, José de Alencar antecipa o tom do que 

viria a ser a crônica moderna do século XX, abrindo caminhos para os refinamentos de Machado 

de Assis e Olavo Bilac. Ao final do século XIX, começo do XX, o gênero agrega, além da história 

e do jornalismo, uma nova área do conhecimento: a literatura. Híbrida, fragmentada, concebida 

em diversos formatos, curta, ligeira como a metrópole, ganha as prateleiras das livrarias e 

transcende o efêmero de sua própria etimologia. Desobrigada de um conceito fechado e estanque, 

a crônica é debatida por jornalistas, cronistas, críticos.  

No Capítulo 2 (Modernidade: o fenômeno literário), a crônica vai tomando novas  

formas e acompanha a profissionalização da imprensa, ao longo do século XIX, quando se 

alia ao anúncio, ganha o nome de folhetim e se aconchega no colo da modernidade. A este 

                                                 
1São elas: “Os pés do morto”, “A lua semeava crisântemos”, “Amemos burramente”, “A chamada cultura de 

Almanaque”, “Águas de leste e Papai Noel”, “As músicas de Deus”, “Uma senhora de sorriso triste”, “Viver 
sem Mariana é impossível”, “Amor em tempo de gripe”, “Rapaz do interior deseja vencer na capital”, “Em um 
quarto de hotel, em Paris”, “O largo do poeta e o busto do rei”, “Um cartão de Paris”, “Acontece que Deus é 
grande”, “O milagre da pintura”, “O vento que vinha trazendo a lua”. 
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balaio multidisciplinar (história, jornalismo, literatura) une-se um novo campo do conhecimento, 

dando forma ao estudo de literatura comparada: o filosófico.  À luz dos conceitos benjaminianos, 

o hibridismo crônico do gênero vai ganhando tessituras que se aliam (mas não se fundem) ao 

narrador e ao cronista histórico de Walter Benjamin. Um e outro, ora se aproximam (quando 

transcendem o contexto do qual fazem parte e se unem em essência), ora se afastam (quando o 

fazer lítero-poético do cronista do cotidiano, remanescente da tradição oral, do qual Rubem Braga 

é legítimo representante, assume as rédeas da representatividade social de seu tempo). 

Tendo Paris como palco dos sonhos coletivos da modernidade, Baudelaire, Benjamin e 

Braga flanam pela capital francesa. No Brasil, o modernismo e a antropofagia, no início do 

século XX, buscam uma forma literária legitimamente brasileira, embora não totalmente 

liberta de algumas francesias – especialmente em Oswald de Andrade, com o seu Manifesto 

Antropófago idealizado na França. Ainda avesso à modernidade e modismos2, Rubem Braga 

posiciona-se como gato entre pombos: critica a antropofagia, o livro Serafim Ponte Grande, 

de Oswald de Andrade, e os poetas que aderiram ao movimento. A crítica de Braga e a de 

Humberto de Campos trazem para a discussão alguns conceitos benjaminianos, como o de 

aura. Se, para Benjamin, a perda da aura de um objeto artístico na era da reprodutibilidade 

técnica destaca-o de sua tradição, substituindo “a existência única de uma obra por uma 

existência serial”, no manifesto oswaldiano isso significa “reconstrução geral”, 

ressignificação da linguagem e democratização da obra de arte e do acesso à cultura.  

O confuso tempo de ambivalências, tecnologias, indústrias, homens sem rosto, massas 

de cultura nivelada a todos como se fossem um, intricada linguagem, e tudo o que vem 

“depois” dele, o “pós” (-modernismo), estão nesse segundo capítulo. O diálogo entre Braga, 

Baudelaire e Benjamin envereda por desconhecidas trilhas da história, pelos bulevares de 

Paris, no século XIX. E prossegue até o “século das catástrofes” (séc.XX), que encontra 

outras dimensões de linguagem, mais ágil e fragmentada, sobre a escrita de um tempo de 

afetos esmaecidos, do brejo da aura, da cornucópia de sonhos coletivos da modernidade, 

traduzida pelo poeta Charles Baudelaire. Em seguida, após a discussão do moderno e sua 

inserção na literatura e na crônica, verifica-se a posição de uma narrativa predominantemente 

oral em tempos pós-modernos (a partir da década de 1960). Se a questão do espaço, no pós-

modernismo, destaca-se sobre o tempo, como afirma Fedric Jameson, pergunta-se como 

                                                 
2A afirmação, contudo, não quer dizer que o cronista fosse um anti-vanguardista convicto. Ao contrário: assumiu 
algumas posturas consideradas vanguardistas na educação, na política e na ecologia. A crítica e a antipatia pelo 
modernismo literário e seus seguidores foram sendo revistas e transformadas ao longo do tempo.  
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sobrevive nesse lugar de “afetos esmaecidos” um narrador de “causos”, um remanescente da 

tradição oral, como o cronista do século XX. 

No Capítulo 3 (A flânerie e o despertar das cidades), Braga, Baudelaire e Benjamin 

voltam a flanar juntos, desta vez, na companhia do “homem da multidão”, de Edgar Allan 

Poe. O recorte da obra de Rubem Braga destaca, como foi citado, dois momentos: 1947, 

quando o autor reside em Paris (14 crônicas inéditas em livro), e 1988/1990 (Um cartão de 

Paris). Ao flanar pela memória, Braga constrói o sonho da cidade-infância, a idealização de 

metrópole; depois, segue pela cidade-vivência, que reúne todas as cidades no Rio de Janeiro, 

maior referência para o cronista e onde viveu a maior parte dos 62 anos de atividade 

jornalística e literária. Cidade e narração, tempo e memória, alumbramento/epifania 

acompanham a flânerie de Braga, Benjamin e Baudelarie, com um recorte crítico de Davi 

Arrigucci Jr sobre a linguagem braguiana. Na “pintura do cotidiano”, curvas, cores e músicas 

internas delineiam a linguagem do cronista, que surge como uma tentativa de realizar, pelo 

prazer do texto, o seu ideal de cidade e de arte.  

Em um tópico à parte, o último (3.5 - Notas de Paris: no porão dos jornais, crônicas 

inéditas em livro), a opção foi deixar o próprio Braga falar por si mesmo: na íntegra, os 14 

textos de 1947, cedidos pela Fundação Casa de Rui Barbosa. Neles, o modo de (des)escrever 

a cidade (Paris), o momento entre duas guerras mundiais, as festas populares, o cinema, o 

governo fraco, o intimismo e o surrealismo, demonstram como a crônica pode ultrapassar os 

estreitos limites do efêmero.   



1 O GÊNERO CAMALEÃO 

1.1 Vestígios da crônica na história 

Há homens que são escritores e fazem livros que são 
verdadeiras casas, e ficam. Mas o cronista de jornal é 
como o cigano que toda noite arma sua tenda e pela 
manhã desmancha e vai. 

Rubem Braga  

Debruçar-se sobre a história de um povo geograficamente estabelecido, a história de 

religiosidades, da cultura ou até mesmo da evolução da arte no mundo significa explorar no 

passado as possibilidades vivas de uma outra história, que se recria ao ser visitada uma, duas, 

inúmeras vezes. Debruçar-se sobre a história da crônica, esse gênero híbrido e mutante desde 

a origem, é igualmente complexo. Não se trata apenas de tirar o pó e o mofo de uma narrativa 

que nasceu com a descrição e o registro dos fatos, muitas vezes por encomenda, destacando os 

feitos oficiais de um reino e que, hoje, no universo mais amplo da literatura e da arte, ainda se 

vê às voltas com a construção de uma definição sobre si mesma. Tal qual a “história aberta” 

de Walter Benjamin, a história da crônica transcende conceitos intrinsecamente redutores, 

calcados na ideia linear de tempo e inaugura nova concepção: o tempo de agora – breve, 

intenso e, sobretudo, não linear. Ao contrário da narrativa cronológica inicial, que se submetia 

invariavelmente à linha do tempo, essa “experiência” com o passado revela novas 

descobertas, que refazem presente, passado e o próprio modo de se pensar a história. 

Na etimologia do termo, identifica-se um dos elementos que, como foi dito 

anteriormente, torna mais complexo o estudo da crônica: a palavra vem do grego, krónos 

(tempo), e do latim annum (ano, ânuas, anais). Ou seja, sua origem é ligada ao tempo e à 

história, o que explica, de certo modo, a sua função primeira de informar para os anais da 

história os acontecimentos de um determinado tempo e lugar. Sua linguagem descende da 

tradição oral, o que é facilmente observado pelo tom coloquial, acessível, com jeito de 

“conversa fiada”. Certamente, essa característica diferencial da crônica não deriva do teor 

predominantemente descritivo e prolixo dos relatos dos reinos de outrora. Se assim 

permanecesse, seria obra de um campo de saber específico e exclusivo: a História. Mas, 

aquela narrativa que atingiu o ápice nos “cronicões” da Idade Média, após o século XII, era 



 
 

13  

 

13

um retrato embaçado e em preto e branco do que viria a ser a crônica moderna. E era 

denominada segundo especificidades idiomáticas: 

Nessa altura, porém, aproximou-se, o que determinou uma distinção: as obras que 
narravam os acontecimentos com abundância de pormenores e algo de exegese, ou 
situava-se numa perspectiva individual da História, recebiam o tradicional apelativo de 
‘crônica’, como por exemplo, as obras de Fernão Lopes (séc XIV). Em contrapartida, 
as simples e impessoais anotações de efemérides, ou ‘crônicas breves’, passaram a 
denominar-se ‘cronicões’. Tal discriminação, somente possível em português e 
espanhol, não atingiu o francês e o inglês, que englobam os dois tipos sob um rótulo 
comum (chronique, chronicle). A partir do Renascimento, (séc XVI) o termo crônica 
começou a ser substituído por História. (MOISÉS, 2004, p.110) 

A substituição do vocábulo “crônica” por “História”, quando crônica ainda significava tão 

somente o meio pelo qual a história era contada, dá a dimensão do estreito elo entre ambos. Na 

Idade Média e no Renascimento é este o significado de crônica nos países europeus, inclusive 

em Portugal. O primeiro cronista lusitano, Fernão Lopes, nomeado cronista-mor em 1434, 

narrou os feitos dos reis de Portugal até o reinado de D. Duarte. Seus relatos, embora de vez em 

quando destaquem manifestações e assuntos de interesse populares, tinham como foco central 

os acontecimentos oficiais. A feição histórica que caracterizava os relatos precursores da 

crônica permaneceu até o século XVIII, quando a imprensa brasileira ainda não havia 

importado os folhetins, nem conquistado a minoria letrada e o público feminino, que 

contribuíram para o significativo aumento de vendas dos jornais impressos no país. 

A partir do século XIX, com o boom da imprensa, esta relação não se desfaz, mas sofre 

uma profunda transformação. Interdisciplinar e camaleoa, a crônica intensifica a linguagem 

coloquial da oralidade e incorpora um novo campo de saber: o jornalístico. Como define o 

cronista Machado de Assis, esvoaça sobre “o útil e o fútil”, nos rodapés de página dos jornais, 

conquistando mais e mais leitores, especialmente o público feminino. Torna-se, nesse período, 

indissociável do jornal, o que reforçou o seu caráter transitório. 

(A crônica) não tem pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da 
máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originariamente para o 
livro, mas para essa publicação efêmera, que compra num dia e no dia seguinte é 
usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Por se abrigar 
nesse veículo transitório, o seu intuito não é o dos escritores que pensam em ‘ficar’, 
isto é, permanecer na lembrança e na admiração da posteridade; e a sua perspectiva 
não é a dos que escrevem do alto da montanha, mas do simples rés-do-chão. 
(CANDIDO, 1992, p.14). 

Antonio Candido afirma nesse texto, originalmente publicado na coletânea “Para Gostar 

de Ler” e republicado como prefácio do livro A crônica – o gênero, sua fixação e suas 

transformações no Brasil, organizado por ele, que a crônica popularizou-se quando o jornal 
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passou a ser cotidiano, de teor acessível e grande tiragem. “Isto é, há uns 150 anos mais ou 

menos”, afirmou Candido nos anos 80, ainda no século XX. Foi então denominada de 

“folhetim”, como se afirma em Crônica na sala de aula – material de apoio ao professor 

(distribuído entre professores de Ensino Médio das disciplinas de literatura e língua 

portuguesa nas escolas públicas de diversos estados brasileiros), com apresentação de Marisa 

Lajolo. Uma francesia que se espalhou pelo mundo. 

Na França do início do século XIX, quando a imprensa jornalística experimenta 
grande avanço por causa das inovações tecnológicas que barateiam e facilitam a 
produção em larga escala dos periódicos, nasce o folhetim, do qual se origina a 
crônica atual. (BIGNOTTO; JAFFE, 2004, p.33). 

O espaço do jornal batizado de “feuilleton” reunia, inicialmente, histórias curtas, piadas, 

receitas culinárias ou estéticas, críticas sobre peças e livros, escritas de maneira leve e 

agradável. Não sem razão, Martins Pena definiu o espaço como “sarrabulho lítero-

jornalístico” (MEYER, 1992, p.97). Segundo Massaud Moisés, o termo surgiu em 1790, no 

Journal dês Débats, mas somente por volta de 1830, popularizou-se com os romances 

folhetins, publicados um capítulo por dia, para garantir a fidelidade (e o aumento do número) 

dos consumidores. Também era chamado folhetim “um artigo de rodapé com as questões do 

dia”, como afirma Antonio Candido, ou da semana.  

De início – começo do século XIX – le feuilleton designa um lugar preciso do jornal: o 
rez-de-chaussée - rés-do-chão, rodapé, geralmente da primeira página. E já se pode 
dizer que tudo o que haverá de se constituir a matéria e o modo da crônica à brasileira 
já é, desde a origem, a vocação primeira deste espaço geográfico do jornal, 
deliberadamente frívolo, que é oferecido como chamariz aos leitores afugentados pela 
modorra cinza a que obrigava a forte censura napoleônica. (MEYER, 1992, p. 96). 

As proporções jornalísticas e econômicas geradas pelo espaço de “variedades”, um 

sucesso inesperado entre os leitores, fazem com que o folhetim seja transferido do 

desprestigiado “rés-do-chão”, o rodapé, para a vitrine de honra do jornal. 

Torna-se tão importante esse espaço da liberdade e da recreação que, ao lançar, depois 
da Revolução Burguesa de 1830, as bases da moderna revolução jornalística, Émile de 
Girardin e seu ex-sócio e pirateador, Dutacq, logo percebem as vantagens financeiras 
que dele tirariam. Dão ao feuilleton o lugar de honra do jornal, como é explicado no 
prospecto de lançamento de Le Siècle, a 1º de julho de 1836. (MEYER, 1992, p. 97). 

É importante ressaltar que, na primeira metade do século XIX, quando os leitores de 

jornais resumiam-se a uma pequena elite letrada com espaço geográfico geralmente limitado 

às metrópoles, o jornal não era redigido por jornalistas. Havia espaço para historiadores, 

advogados, médicos e, especialmente, escritores consagrados ou amadores, responsáveis pela 

conquista de uma massa de leitores(as). O romance folhetim e as variedades ligeiras foram se 
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tornando um passatempo prazeroso, um descanso das notícias “sérias” sobre política e 

economia1. A revolução tecnológica, que desaguou na popularização e em estrondoso lucro 

empresarial, deixou marcas profundas no modo de se fazer jornalismo até os nossos dias. 

Uma delas foi o caderno de cultura, que ainda mantém a filha do folhetim, a crônica, entre a 

agenda cultural, horóscopo, artigos temáticos, críticas especializadas (de cinema, literatura, 

artes plásticas etc), reportagens e entrevistas culturais. Entretanto, outras marcas, menos 

visíveis e leves, também tomaram acento definitivo nas empresas de comunicação.  

1.2 Entre o folhetim e o anúncio, uma mina de ouro 

Estamos na primavera, dizem os folhetins dos jornais e 
a folhinha de Laemmert, que é autoridade nesta matéria. 
Não se pode por conseguinte admitir a menor dúvida a 
respeito. A poeira, o calor, as trovoadas, os casamentos 
e as moléstias, tudo anuncia que entramos na quadra 
feiticeira dos brincos e dos amores. 

José de Alencar  

O anúncio da primavera, tema recorrente nos folhetins e nas crônicas modernas, pode 

ser usado metaforicamente como a estação das flores também para a imprensa.  A estrela do 

século XIX, o folhetim, que multiplicava de forma avassaladora o número de leitores e o lucro 

das empresas jornalísticas, não surgiu apenas em decorrência natural das novas tecnologias 

que baratearam os custos dos impressos. Antepassado mais recente da crônica moderna, a 

narrativa folhetinesca começou a florescer antes, a partir de um campo social propício e em 

franca expansão: a sociedade industrial e o mercado proletário.  

 [...] É fruto, portanto, de um determinado contexto social que teve sua origem nas 
paisagens lúgubres da Inglaterra do final do século XVIII e do começo do século 
XIX. Sua origem está associada à ascensão da classe média e ao surgimento de uma 
nova classe, o proletariado industrial, cujas virtudes e valores diferiam bastante dos 
que eram adotados pela antiga classe camponesa. (RIBEIRO, 2001, p. 26) 

                                                 
1A partir da segunda metade do século XIX, começo do século XX, a crônica desobriga-se do conceito de 
efêmero, embutido em sua etimologia, e transcende do jornal para o livro e para a Internet, dando as cartas de um 
jogo onde a materialidade (veículo condutor) do texto passa a fixar algo que, originalmente, não poderia ser 
fixado. Sobre o assunto, diz o professor Renato Cordeiro Gomes: “O gênero (...) foi perdendo a intenção de 
informar e comentar; foi encolhendo de tamanho e ganhou a sua configuração moderna, com a 
profissionalização do jornalismo, o crescimento de um público de massa e a incorporação dos meios técnicos na 
produção da escrita. (...) Tecida nas malhas do tempo, às vezes transcende o mero consumo da leitura apressada 
no jornal, quando passa para o livro. (...) Se aí ela perde as relações de contiguidade com a matéria jornalística 
que a rodeava, ganha, por outro lado, mais autonomia e vale como ponto de referência para se (re)pensar o 
tempo fixado pelo cronista, que deixa na escrita, marcas da subjetividade”.   (“A crônica moderna e o registro de 
representações sociais no RJ” – Fórum Virtual de Literatura e Teatro – Ano 7 – n° 1)    
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Ainda que pequeno, o poder de compra dos assalariados foi, portanto, um dos fatores que 

contribuíram para que o fenômeno de popularização dos jornais de fato ocorresse. Sociedade 

industrial, capitalismo, massa de consumidores são peças-chave para entender o que antecedeu 

essa radical mudança tecnológica e comportamental. Nesse processo, a relação difícil (e muitas 

vezes eticamente questionável) entre o interesse político-financeiro da empresa jornalística e a 

notícia que interessa aos leitores já era visível. Walter Benjamin, no artigo “Paris do Segundo 

Império”, destrincha com rigor de detalhes os bastidores sombrios da imprensa regida pelo 

capital e pelo lucro. Em 1824, os leitores parisienses que não tinham como pagar 80 francos por 

uma assinatura anual de um jornal conformavam-se com os cafés, onde um grupo de pessoas lia 

o mesmo exemplar. Naquele ano, Paris tinha 47 mil assinantes, passando a 70 mil em 1836 e 

200 mil em 1846. O aumento deve-se especialmente ao La Presse, de Émile de Gerardin, que 

inovou ao reduzir o preço da assinatura pela metade, criou o anúncio e o romance-folhetim. “O 

reclame”, aparentemente uma nota autônoma, era, na verdade, a propaganda de um produto. A 

possibilidade de “condenar” um produto jornalisticamente e logo abaixo vendê-lo como uma 

maravilha, através de um “reclame”, foi lamentada por Saint-Beuve, em 1839 – e definida por 

Walter Benjamin como “efeitos desmoralizantes” da imprensa folhetinesca. No Brasil, como já 

observamos, o entrelaçamento da notícia jornalística com o merchandising disfarçado só 

chegaria – para ficar – no século XIX. 

Dois séculos depois, a descendente do folhetim, a crônica moderna, tem reduzido 

espaço nos jornais brasileiros e a prática “desmoralizante” dos antigos reclames conseguiu 

aperfeiçoar-se: hoje, no Brasil, o departamento comercial do jornal vende um anúncio com a 

promessa de um “brinde jornalístico”, sempre positivo, para agradar o cliente e garantir 

anúncios futuros. O leitor, ludibriado, pensa que está lendo uma crítica positiva quando, na 

verdade, está consumindo um anúncio pago, maquiado como notícia.  

No mesmo artigo, Benjamin questiona o papel do editor de jornal, que escolhe os 

escritores dos folhetins, muitíssimo bem remunerados, conforme afinidades e preferências 

pessoais. Alexandre Dumas, por exemplo, fechou contrato de cinco anos com o Le 

Constitutionnel e Le Presse que lhe garantia honorários mínimos de 63 mil francos anuais por 

uma produção mínima de 18 volumes. Com Os mistérios de Paris, Eugène Sue recebeu cem mil 

francos de sinal e “foi eleito deputado com 130 mil votos do operariado de Paris”. O folhetim, 

segundo Benjamin, aumentou de 3.600 para 20 mil o número de leitores do Le Constitutionnel.  
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A época (literalmente) de ouro dos folhetins foi bastante lucrativa especialmente para 

aqueles que souberam lidar “com editores que especulavam com a vaidade das pessoas 

mundanas dos amadores e dos principiantes, e cujos manuscritos só aceitavam se eles 

conseguissem assinaturas”, diz Ernest Raynaud, ao tentar explicar o pouco êxito de Charles 

Baudelaire ao negociar a publicação de seus escritos. Em consequência disso, o autor de As 

flores do mal permaneceu preterido no mercado, que lhe rendeu parcos 15 mil francos ao 

longo da vida. E que o fez escrever, em 1846: 

Por mais bela que seja uma casa, ela tem, antes de tudo – e antes que nos 
detenhamos em sua beleza – tantos metros de altura e tantos de comprimento. Assim 
também é a literatura, que reproduz a substância mais difícil de avaliar, antes de 
tudo um enchimento de linhas, e o arquiteto literário, cujo simples nome não 
promete lucros, tem que vender a qualquer preço. (BAUDELAIRE apud 
BENJAMIN, 1989, p.37)  

Um sem número de escritores pouco talentosos, porém hábeis negociadores, beneficiaram-

se da política de publicação dos folhetins. Mas também se destacaram nomes de incontestável 

valor literário, entre eles George Sand, Dumas, Balzac e Eugène Sue. Depois de Paris, a crônica 

vienense, também denominada feuilleton, firma-se pelas mãos de Ludwig Speidel e Alfred Polgar. 

Mas é mesmo o ambiente literário parisiense do século XIX que se assemelha, em 

vários aspectos, ao circuito lítero-jornalístico brasileiro desde o século XIX, com Olavo Bilac 

(parnasiano nos versos e moderno nas crônicas), José de Alencar e Machado de Assis, e 

principalmente a partir do início do século XX. O costume de frequentar os bulevares para ler, 

trocar informações e encontrar os amigos lembra a boêmia brasileira, que reuniu boa parte dos 

mais importantes cronistas nacionais: João do Rio, Antonio Maria, Carmem Dolores, Vinícius 

de Moraes, Carlinhos de Oliveira, Rubem Braga, Alcântara Machado, Otto Lara Resende, 

Carlos Drummond de Andrade, Rachel de Queiroz, entre tantos outros. Aos poucos, a crônica 

brasileira cria asas e se afasta do noticiário cotidiano áspero e rígido; uma narrativa que une 

real e ficção através de um tripé multi e interdisciplinar. Foi no século XIX que a crônica 

começou a se firmar como gênero literário, ainda que híbrido, conquistando, assim, mais uma 

área de conhecimento. História, Jornalismo e Literatura, juntos, embora com o viés 

jornalístico ainda predominante, fazem a crônica a partir do século XIX. Enquanto uma 

literatura nacional e nacionalista engatinha no Brasil e o jornalismo vive seu apogeu 

comercial, um futuro romancista, também autor de peças teatrais, destaca-se por antecipar, ao 

correr da pena, uma narrativa que reúne as principais características da crônica moderna. 

1.3 José de Alencar, precursor da crônica moderna 
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A respeito do folhetinista, não falemos. Na segunda-
feira tem a cabeça que é um caos de recordações, de 
fatos, de anedotas e observações curiosas. A imaginação 
toma ares de pinto chinês, e começa a desenhar-lhes 
flores e arabescos de um colorido magnífico. As ideias 
dançam uma contradança no Cassino. A memória 
passeia no meio do salão, de braço dado com a ironia, 
gracejando e fazendo reflexões a propósito. 

José de Alencar  

Uma crônica pautada de acordo com os acontecimentos de maior destaque da semana, 

que submetia o autor a seguir dois critérios jornalísticos fundamentais: o uso de notícias 

“quentes”, ou seja, ocorridas no mesmo dia ou na mesma semana, e próximas ao leitor – 

tanto no que se refere aos assuntos, diretamente ligados ao cotidiano do público de jornal, 

quanto ao lugar em que ocorre o fato, privilegiando as notícias mais próximas dos 

consumidores. Francisco Otaviano, em 1852, é apontado pela historiografia literária como 

primeiro cronista brasileiro, ao inaugurar a coluna “A Semana no Jornal do Commercio. 

Olavo Bilac, José de Alencar, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo e Raul 

Pompéia marcam o início da crônica pautada, que alia a leveza e a opinião da crônica 

moderna ao rigor da notícia de última hora. José de Alencar, mesmo com as francesias 

frequentes de seus textos, é um precursor da crônica como hoje a conhecemos. Entre 1854 e 

1855, no Rio de Janeiro, capital do Império, o autor de Iracema publicou nos jornais Correio 

mercantil e Diário do Rio uma série de folhetins intitulada Ao correr da pena (organizados e 

publicados em livro, a priori em 1874).  

Embora não fosse pioneiro do novo modelo folhetinesco, já que sucedeu Francisco 

Otaviano, como cronista José de Alencar antecipou o leque de temas abordados por seus pares 

no século XX. As atividades econômicas, as entranhas políticas, a música e o teatro, o 

cotidiano do Passeio Público carioca, as diversões e hábitos urbanos já eram temas constantes 

nas crônicas de Alencar. Nelas, é possível identificar a maioria das características da crônica 

moderna: a conversa direta com os leitores, o uso da primeira pessoa do singular ou do plural, 

a falta de assunto ou a falta de vontade de escrever como assunto principal, crítica aos 

“estrangeirismos” (embora bastante utilizados por ele mesmo), a metalinguagem e a flânerie, 

a forma epistolar, o devaneio, o amor à cidade, o uso da notícia de jornal como fonte de 

informação e a opinião pessoal sobre diversos assuntos. 
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Naquele tempo, em 1854, a crônica andava a pé2. Não havia bondes, metrôs e muito 

menos a alma violenta das ruas, que revolucionaram a vida urbana e o método de criação do 

cronista. Hoje, poucos legitimam seu olhar sobre a cidade com a cadência no andar dos que 

vagueiam pelas ruas apenas para vivê-las, sem pressa de chegar a lugar algum. No tempo de 

ouro da imprensa, em que os folhetins vendiam aos borbotões e os moradores tinham o hábito 

de vagar pelas praças e ruas, José de Alencar (2004, p.66), afirmou, em crônica de 29 de 

outubro de 1854: 

Nós que macaqueamos dos franceses o que eles têm de mau, de ridículo e de grotesco, 
nós que gastamos todo o nosso dinheiro brasileiro para transformarmo-nos em 
bonecos e bonecas parisienses, ainda não nos lembramos de imitar uma das melhores 
coisas que eles têm, uma coisa que eles inventaram e que lhes é peculiar; e que não 
existe em nenhum outro país, a menos que seja uma pálida imitação: a flânerie. 3 

A herança francesa foi incorporada à morenice brejeira dos trópicos. O passeio contemplativo 

e ao mesmo tempo interativo, de troca entre o indivíduo e a cidade, entre o sentimento de 

representação coletiva do cronista e o urbano, é feito de modo especialmente diferenciado por 

Alencar. É dentro desse universo restrito, de crônicas que fazem da metrópole protagonista do 

fato, que se pode perceber as variações e aproximações de linguagem, contexto, tempo e visão 

de mundo entre a crônica oitocentista e a crônica do século XXI, que se expandiu entre as 

mais variadas opções midiáticas. 

O hábito de flanar, exercício criativo predileto do cronista, foi poeticamente definido 

por Alencar. Um dos seus propósitos, como bem diz o autor, é o de “compensar a alma com 

algo de leve e belo”. E, no ato de flanar, pelas ruas, ou pela crônica, “tudo no homem 

passeia: o corpo e a alma, os olhos e a imaginação. Tudo se agita, porém é uma agitação 

doce e calma que excita o espírito e a fantasia, e provoca deliciosas emoções”, observa 

Alencar (1984, p.66, grifos nossos) 

A crônica alencarina tem como referência a capital do Império, o Rio de Janeiro dos 

anos 1854 e 1855. O autor ainda não havia publicado nenhum dos seus romances, que foram 

escritos entre 1856 e 1877. Com 25 anos de idade, ele era folhetinista do Correio Mercantil, o 

que projetou seu nome no meio intelectual e social do Rio de Janeiro. O imperador era D. 

                                                 
2 A expressão “a crônica andava a pé” foi originalmente usada no tempo presente, “a crônica anda a pé”, no 

artigo “José de Alencar, o precursor da crônica moderna” (Revista Entrelaces, n. 28, 2010, publicada pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará). A ideia central, algumas expressões 
e boa parte das informações deste tópico (1.3) são originários da mesma fonte. 

3ALENCAR, José de. (Org. João Roberto Faria). Ao correr da pena. São Paulo: Martins Fontes, 2004. Todas as 
citações de crônicas de Alencar foram transcritas deste livro, motivo pelo qual tornam-se desnecessárias as 
demais referências bibliográficas.   
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Pedro II, reconhecido como amante das artes e da cultura (e também por colocar alguns 

escolhidos sob sua proteção e tutela). Vivia-se em pleno regime escravocrata.  

José de Alencar escreveu 37 crônicas, entre 03/09/1854 e 8/7/1855. “Ao correr da pena” 

é o título da primeira série de seus folhetins semanais, ainda no Correio Mercantil (3/9/1854 a 

8/7/1855) e também da segunda série de sete textos, publicada no Diário do Rio de Janeiro 

(7/10/1855 a 25/11/1855), onde ocupava a função de redator-gerente, conquistada pelo 

prestígio que alcançou como folhetinista do Correio Mercantil. 

Uma característica marcante da crônica de Alencar era a conversa direta com seus 

leitores e leitoras, a exemplo de Baudelaire e de Balzac. Assim também procediam diversos 

cronistas brasileiros do século XX, inclusive Rubem Braga. Para os senhores mais sisudos, ele 

tratava da análise de fatos econômicos, sociais e políticos, administração e jurisprudência 

(como o fim do tráfico de escravos, a última especulação na Bolsa de Valores ou as “custas 

judiciais”), com uma ou outra pitada de sarcasmo, fina ironia ou trocadilhos; para as recatadas 

moçoilas, destinava um lirismo doce e suave, abordando as amenidades da vida cotidiana, 

frutos de um flâneur assumido, que frequentava as praças, os saraus, os bailes, com 

sensibilidade de um exímio leitor da alma feminina. Seus dois temas prediletos: os bailes e o 

teatro lírico, do qual era defensor intransigente. No início de sua atividade como cronista, 

Alencar atua entre o Jornalismo e o Direito, ora relatando os acontecimentos da semana, ora 

advogando em prol de causas que considera justas (como o fim das custas judiciais), ainda 

sem o equilíbrio entre realidade e ficção, indispensável ao bom cronista. Sobre esse período, 

ele diz ”eis-me de repente lançado no turbilhão do mundo.” Das suaves análises de gestão da 

cidade ou do teatro, de suas primeiras crônicas, Alencar passa ao ataque velado, e depois 

direto, ao Império. Nascia ali o interesse político, (que veio a exercer somente em 1861, 

quando se elegeu deputado pelo Partido Conservador). Torna-se “o inimigo do rei”, como o 

define um dos seus biógrafos, o jornalista Lira Neto. 

Um diferencial importante entre a crônica atual e a de Alencar é a existência da pauta. 

No século XIX, o cronista era pautado para escrever sobre os fatos mais importantes ou 

pitorescos da semana, sem a liberdade atual de divagar sobre qualquer assunto, desde os 

sentimentos mais íntimos aos comentários políticos, econômicos, esportivos ou culturais mais 

relevantes de qualquer época. Hoje, o texto deixou de ser datado, isto é, restrito a temas 

referentes aos últimos acontecimentos, e ficou menor. Ainda assim, a alma da crônica como 

se conhece hoje estava em cada texto de Alencar.  
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Na série Ao correr da pena, são identificadas claramente algumas características 

formadoras desse gênero literário: 1. o uso da primeira pessoa do singular ou do plural, o 

cronista como personagem (“Na minha opinião, entendo que uma prima-dona, quando 

muito, tem unicamente o direito de adoecer na véspera, a tempo de se publicar o anúncio de 

transferência do espetáculo”, p. 53); 2. a conversa com o leitor, recurso que usaria mais 

tarde nos prólogos de seus futuros romances (“Voltai! Voltai depressa esta folha, minha 

leitora! São coisas sérias que não vos interessam. Não lestes?... Ah! fizestes bem! [...] Era 

melhor que tivesse tomado a boa resolução de ir fazer um giro pelo Passeio Público”, p. 

215); 3. a metalinguagem (“Os antigos, porém, que fizeram tanta coisa boa, esqueceram-se 

dessa invenção de personificar a semana, e por conseguinte não há remédio senão deixar as 

comparações e voltar ao positivo da crônica, desfiando fato por fato, dia por dia”, p.107); 4. 

o lirismo (a cantora “Vinha trajada de azul, da mais bela cor que a natureza criou para cobrir 

as coisas mais lindas deste mundo – as montanhas, o céu, o mar, e enfim, as moças 

bonitinhas e alvas como o lírio, que não podem deixar de compreender que o azul foi feito 

para moldurar o branco”, p. 91).  

Àquelas características podem-se somar outras: a crítica social ou política, presente em 

cronistas de todas as épocas e uma especificidade inerente ao Alencar político (“Uma coisa, 

por exemplo, de que ainda não vimos o governo se ocupar seriamente, é da carestia 

progressiva dos gêneros alimentícios, tanto nacionais como estrangeiros. O trigo está por um 

preço exorbitante, segundo dizem”. p. 236), a forma epistolar (“Meu caro colega – Acho-me 

seriamente embaraçado da maneira por que descreverei a visita que fiz à fábrica de coser de 

Madame Besse”, p. 68). 

O uso da notícia de jornal e do humor é particularmente interessante e lembra algumas 

anedotas da era pós-tecnológica: 

Todos os dias, lemos nos jornais anúncios de dentistas, de cabeleireiros e de 
modistas, que apregoam postiços de todas as qualidades, sem que a lei se inquiete 
com semelhantes coisas. Entretanto, imagine-se a condição desgraçada de um 
homem que, tendo-se casado, leva para casa uma mulher toda falsificada, e que de 
repente, em vez de um corpinho elegante e mimoso, e de um rostinho encantador, 
apresenta-lhe o desagradável aspecto de um cabide de vestidos, onde toda a casta de 
falsificadores pendurou um produto de sua indústria. Quando chegar o momento da 
decomposição desse todo mecânico – quando a cabeleira, o olho de vidro, os dentes 
de porcelana, o peito de algodão, as anquinhas se forem arrumando sobre o toilette – 
quem poderá avaliar a tristíssima posição dessa infeliz vítima dos progressos da 
indústria humana? (ALENCAR, 2004, p.111).  



 
 

22  

 

22

Com exceção do fato de que todas as notícias tinham que, obrigatoriamente, ser atuais e 

próximas ao leitor, ou seja, utilizando-se o jargão jornalístico, tinham que ser “pautadas”, os 

temas e a linguagem utilizados por Alencar são similares aos utilizados pelos cronistas do 

século XXI. O “puxa-puxa de assunto” e o devaneio, tão presentes na crônica de Rubem 

Braga e que se tornaram um diferencial importante de sua obra, já podiam ser observados nas 

crônicas de Alencar: “À noite fui ao Teatro Lírico, ouvir ainda uma vez Trovatore. [...] 

Desejava trazer alguma ideia boa para o nosso folhetim. Mas o senhor sabe o que é uma ideia; 

é a coisa mais bandoleira e mais volúvel que eu conheço. As ideias são borboletas do 

espírito”, (p. 39). 

Também eram temas frequentes em Alencar: a falta de assunto ou a falta de vontade de 

escrever como assunto principal (“Estou hoje com bem pouca disposição para escrever. 

Conversemos. A conversa é uma das coisas mais agradáveis e mais úteis que existem no 

mundo”, p. 215), a língua portuguesa e a gramática (“A falar a verdade, prescindindo da 

gramática, creio que aqueles que dão ao cólera o gênero feminino têm alguma razão, por isso 

que os grandes flagelos deste mundo, a guerra, a morte, a fome, a guerra, a peste, a miséria, a 

doença etc, são representadas por mulheres. Mas, as mais belas coisas deste mundo são 

também significadas por mulheres, assim como a beleza, a glória, a justiça, a caridade e 

muitas outras que, como estas, não se encontram comumente pelo mundo, mas que existem 

no dicionário”, p.51). 

Observa-se que, mesmo preso à pauta, Alencar rompe as amarras do jornalismo, da 

notícia “quente” e passeia pela poesia em prosa, por sua opinião pessoal e por sua imaginação. 

Tal qual Machado de Assis, ainda no século XIX, e Rubem Braga, no século XX, queixa-se 

da falta de assunto e da vontade de escrever. Fala do próprio ofício, conversa com o leitor e 

até recomenda que ele mude de leitura, porque o assunto não valeria a pena. Com linguagem 

ácida e irônica, põe-se como vítima dos críticos, dos leitores e da imprensa. E maldiz o 

“inventor” do folhetim: 

É uma felicidade que não me tenha ainda dado ao trabalho de saber quem foi o 
inventor dêste monstro de Horácio, deste novo Proteu, que chamam – folhetim; senão 
aproveitaria alguns momentos que estivesse de candeias às avessas, e escrever-lhe-ia 
uma biografia que, com as anotações de certos críticos que eu conheço, havia de fazer 
o tal sujeito ter um inferno no purgatório onde necessariamente deve estar o inventor 
de tão desastrada ideia. (ALENCAR, 2004, p.38-39) 

O folhetim, como artigo de assuntos variados, realmente envolvia malabarismos e 

onipresença do autor, que deveria dar conta de futilidades e economia, comportamento e 
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política, poesia em prosa e malfeitos do Império. É interessante que José de Alencar, bem 

antes de Machado de Assis, utiliza a metáfora do colibri e da flor para falar do folhetim. 

Entretanto, a maioria dos estudiosos de literatura, a exemplo de Marlyse Meyer, Carlos 

Ribeiro, Sonia Brayner, Afrânio Coutinho, Luís Peazê, Cilza Bignotto e Noemi Jaffe (material 

pedagógico Crônica na sala de aula), destacam a autoria de Machado de Assis, 

frequentemente repetida nas tentativas de conceituar a função do cronista a partir de uma 

citação de seu antecessor:“O folhetinista, na sociedade, ocupa o lugar de colibri na esfera 

vegetal: salta, esvoaça, brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre todos os caules suculentos, 

sobre todas as seivas vigorosas” (ASSIS apud MEYER. In: CANDIDO et al., 1992). Muito 

antes, escreveu Alencar (2004, p.39)  

Obrigar um homem a percorrer todos os acontecimentos, a passar do gracejo ao 
assunto sério, do riso e do prazer às páginas douradas do seu álbum, com toda a 
finura e delicadeza com que uma mocinha loureira dá sota e basto a três dúzias de 
adoradores! Fazerem do escritor uma espécie de colibri, a esvoaçar em ziguezague, 
e a sugar, como o mel das flores, a graça, o sal e o espírito que deve 
necessariamente descobrir no fato o mais comezinho! (grifos nossos) 

A julgar pela boa relação entre os dois romancistas/folhetinistas e pela admiração que 

Machado devotava a Alencar, pode-se falar em intertextualidade implícita do autor de Dom 

Casmurro. O colibri esvoaçante, tão festejado pela história literária ao se reportar ao folhetim 

e à crônica, bateu suas asas e alçou voo pelo menos uma década antes, ao correr da pena de 

José de Alencar. Outros trechos que discorrem sobre o ofício do folhetinista continuam 

restritos às páginas amareladas da coletânea do autor de Senhora. Com vasto uso de 

metáforas, desprestigia o seu próprio trabalho: “Cuida que (o folhetinista) é uma borboleta 

que quebrou a crisálida para ostentar o brilho fascinador de suas côres; mas engana-se: é 

apenas uma formiga que criou asas para perder-se”. Afinal, seja qual for o tema escolhido, há 

de agradar a uns e desagradar a outros. 

De um lado um crítico, aliás de boa fé, é de opinião que o folhetinista inventou em 
vez de contar, o que por conseguinte excedeu os limites da crônica. Outro afirma 
que plagiou, e prova imediatamente que tal autor, se não disse a mesma coisa, teve a 
intenção de dizer [...]. Se se trata de coisa séria, a amável leitora amarrota o jornal, e 
atira-o de lado [...]. Quando se fala de bailes, de uma mocinha bonita, de uns olhos 
brejeiros, o velho tira os óculos de maçado e diz entre dentes: ‘Ah! O sujeitinho está 
namorando à minha custa! Não fala contra as reformas! Hei de suspender a 
assinatura’. (ALENCAR, 2004, p.39) 

Como bom político, o folhetinista reclama do crítico e ao mesmo tempo o afaga (“aliás, 

de boa fé”), ressente-se das moçoilas casadouras e as trata com ternura (“a amável leitora”). E 

depois dos sisudos senhores, ávidos por notícias “sérias”, integram a lista de descontentes o 

namorado que não vê a toillete da amada, o caixeiro que queria ler a defesa do fechamento das 



 
 

24  

 

24

lojas aos domingos, as velhas que sentiram falta de um comentário sobre a decadência das 

novenas, o negociante que não leu as cotações da praça e finalmente o literato “porque o 

homem (o autor) “não achou a mesma ideia brilhante que ele ruminava”. Por fim, chega à 

conclusão de que, apesar de suas tentativas, o folhetim não foi devidamente definido. Como 

artigo que transcende as normas gerais da arte, o folhetim fica à deriva, à espera de um conceito. 

O poeta glosa o mote, que lhe dão, o músico fantasia sobre um tema favorito, o 
escritor adota um título para o seu livro ou o seu artigo. Somente o folhetim é que há 
de sair fora da regra geral e ser uma espécie de panacéia, um tratado de ominiscibili 
et possibili, um dicionário espanhol que contenha tôdas as coisas e algumas 
coisinhas mais? Enquanto o Instituto de França e a Academia de Lisboa não 
concordarem numa exata definição do folhetim, tenho para mim que a coisa é 
impossível. (ALENCAR, 2004, p.40) 

O romancista, que começou carreira nas páginas de jornal, já encontrava, em 1854, a 

dificuldade de rotular a crônica, até então chamada de folhetim. Ainda no século XXI, 

estudiosos, críticos e os próprios cronistas sentem a mesma dificuldade: ora definem o gênero 

a partir de um viés meramente jornalístico, ora impõem sua visão literária sobre a crônica ou o 

reconhecem apenas como “híbrido”, evitando escorregadios conceitos. Será mesmo 

impossível conceituar a crônica moderna?  

1.4 A impossibilidade crônica de um conceito 

Com a significação moderna, o vocábulo entrou em uso 
no século XIX, para rubricar textos que só 
longinqüamente se vinculam à primeira forma de 
crônica: ostentam, agora, estrita personalidade literária. 
[...] Na derradeira quadra do século XIX a palavra 
“crônica” principiou o seu curso normal. De lá para cá o 
prestígio da crônica não tem parado de crescer, a ponto 
de haver os que a identificam com a própria Literatura 
Brasileira ou a consideram nossa exclusividade.   

Massaud Moisés                       

Cronistas, estudiosos do jornalismo, da literatura e da comunicação dão os mais 

inusitados significados para a crônica. Uns brincam, outros copiam o conceito de conto 

segundo Mário de Andrade (é conto tudo o que chamarmos de conto; assim, é crônica tudo 

que chamarmos de crônica), como Humberto Werneck. Ou Carlos Heitor Cony, ao se referir 

aos séculos XVI e XVII, quando a crônica era “um gênero-bonde, um gênero-ônibus, onde 

tudo cabia com o nome de crônica”. Outros admitem não saber definir o gênero, como 

confessou Clarice Lispector; ou tentam enquadrá-la teoricamente conforme sua experiência 

pessoal, histórica, jornalística, literária, como a grande maioria dos construtores de sentido e 
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significado. Mas, como diria Alencar e Machado, tal qual um colibri, ela esvoaça e foge dos 

conceitos redutores, não cabe neles. O que se dizia sobre a crônica dos reinos e de viajantes, 

não diz respeito à crônica moderna, que já mudou de roupa (linguagem), de casa (como um 

cigano, vive em todas as mídias), de cor (pegou a morenice dos trópicos) e de longevidade 

(hoje não é mais tão efêmera quanto um colibri sobre a flor). 

Como Clarice Lispector, por anos cronista do Jornal do Brasil, este trabalho não se 

atreve a prender o colibri em uma gaiola, mas registrar e, na medida do possível, analisar os 

diversos pensamentos de estudiosos e cronistas de acordo com sua atividade específica 

(literatos, cronistas, jornalistas etc). No século XX, quando o gênero já era reconhecidamente 

literário, Clarice, romancista, contista e cronista, pergunta: “A crônica é um relato? É uma 

conversa, é o resumo de um estado de espírito? Não sei [...]. E acho mesmo que vou ter uma 

conversa com o Rubem Braga, porque sozinha não consegui entender” (o que é uma crônica), 

diz, na coletânea A descoberta do mundo. Depois de tantas “conversas” com o Rubem Braga, 

ou melhor, com o que ele produziu em 62 anos como cronista, consegui apenas identificar, 

aqui e ali, fragmentos de significados para crônica e cronista. Mesmo porque Rubem Braga 

dizia claramente, inclusive à própria Clarice, em entrevista, que ele não era escritor, era 

apenas um jornalista - e que a literatura não serve para nada. Chegou até mesmo a dizer que 

“quando não é aguda, é crônica” (WERNECK, 2005, p. 7), numa evidente demonstração de 

que um mero conceito não tinha importância para ele. 

Ainda assim, se quisermos vislumbrar que rumos a crônica tomou desde o momento que 

assumiu o tom “útil e fútil” dos folhetins até o século XXI, temos que vasculhar sutis 

mudanças de conceito, quanto à durabilidade do gênero, seu hibridismo, tamanho, público-

alvo, meios de divulgação, áreas do saber que engloba e os formatos diferenciados a cada 

contexto.  Enquanto desenvolvia as primeiras pesquisas sobre o assunto, foi ficando cada vez 

mais claro que os críticos e estudiosos cariocas e paulistas tinham uma posição bastante 

distinta, muitas vezes oposta, sobre a dimensão da crônica. Antonio Candido afirma que um 

cronista jamais receberá um prêmio Nobel de Literatura, portanto a crônica seria um “gênero 

menor”. E acrescenta o lado positivo disso: ela continuará sempre próxima dos leitores, 

catando as miudezas do cotidiano, refazendo a história sob novos primas, sem o pretensioso 

intuito de educar, informar, mas, sobretudo, o de fazer sentir, refletir, relaxar. Assim como 

esta pesquisa, entretanto, Antonio Candido privilegia a qualidade do texto (“pega o miúdo e 

mostra nele uma grandeza”), suas formas (as mais diretas e as mais fantásticas) e o diferencial 
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de revelar “a visão humana do homem na sua vida de todo dia”. Sabiamente, renuncia ao 

infértil debate sobre a dimensão de um gênero livre por excelência. 

A crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas 
e das pessoas. Em lugar de oferecer um lugar 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.  

Não tem pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina.  

A crônica brasileira bem realizada participa de uma língua geral lírica, irônica, 
casual, ora precisa e ora vaga, amparada por um diálogo rápido e certeiro, ou por 
uma espécie de monólogo comunicativo. [...] 

Por serem leves e accessíveis talvez elas comuniquem mais do que um estudo 
intencional a visão humana do homem na sua vida de todo dia. [...] Divertindo, atrai, 
inspira e faz amadurecer a nossa visão das coisas. 

A impressão do leitor é de divertida simplicidade, que se esgota em si mesma; mas 
por trás está todo o drama da sociedade chamada de consumo, muito mais iníqua 
num país como o nosso, cheio de pobres e miseráveis que ficam alijados da sua 
miragem sedutora e inacessível [...] (CANDIDO, 1992, p. 14-17) 

Através de palavras-chave, Candido revela seu olhar sobre a crônica: miúdo e grandeza, 

beleza, atraente, inspiradora, singular, precisa ou vaga, divertida, simples, lírica, irônica, 

casual, diálogo (rápido e certeiro), monólogo comunicativo, leve e acessível.  

Cada termo ou vocábulo refere-se à própria história evolutiva da crônica. Assim, a 

sociedade de consumo estimulou o boom da imprensa no Século XIX; bela, lírica, atraente e 

casual são características da crônica como gênero literário, mais marcadamente a partir do 

século XX; o diálogo nos remete à tradição oral e ao hibridismo da crônica, constantemente 

“visitando” o ensaio, o conto, a resenha; monólogo comunicativo, divertida, simples e acessível 

são traços marcantes desde o seu antecessor, o folhetim; lírica, irônica e casual, embora sejam 

também qualidades visíveis desde os folhetins, somente desenvolveram-se e se tornaram uma 

tendência predominante do gênero a partir do início do século XX, com Carmem Dolores e João 

do Rio; sedutora, diálogo rápido e certeiro, cuja leitura leva o tempo entre uma parada de 

ônibus ou estação de metrô, revelam a velocidade da crônica nos dias atuais. Com o olhar no 

miúdo e revelando nele uma grandeza insuspeitada viveu a crônica desde os seus primórdios – 

no Brasil, citamos a carta de Pero Vaz de Caminha, adaptada por Rubem Braga, que revela 

alguns traços da crônica contemporânea – embora tenha intensificado a antítese miúdo/grande 

também a partir do século XX. Para Benjamin, essa relação miúdo/grande na história é um 

modo de redenção que permite à humanidade apropriar-se desse passado, assumindo-o tanto na 

sua grandeza quanto no detalhe cotidiano – ambos, peças importantes de sua “totalidade”4 

                                                 
4As aspas ressaltam essa totalidade como uma busca constante, como uma necessidade imanente ao humano, tão 

inatingível quanto a apreensão total de uma obra, por mais abrangente que ela seja.  
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existencial. A crônica, particularmente a crônica braguiana, comprova que um detalhe 

(“pequeno”), como uma borboleta amarela no caos diário, ou um fato importante (“grande”), 

como a revolução de 1930, são, ambos, fragmentos da história, da história do cotidiano, de uma 

cultura, de uma cidade, de uma época.  

Segundo Candido, no início do célebre texto “Ao rés do chão”, ponto referencial dos 

estudiosos da crônica, ela é, em essência, efêmera como o meio que a consagrou: o jornal. 

Desde o início do século XX, com as coletâneas de João do Rio e Rubem Braga, só para citar 

dois grandes nomes do gênero, a transitoriedade da crônica começou a ser duvidosa. Já não se 

podia mais dizer que ela serviria para enrolar carne em açougue no dia seguinte, enquanto ela 

estava também nas prateleiras das livrarias, ao lado de romances, poemas, ensaios e contos. 

Hoje, então, não é usual pensar na crônica como fugaz e inacessível – não é fugaz, posto que 

não é mais pautada somente por fatos recentes, atuais, e muito menos inacessível,  pois não há 

um só meio de comunicação que abra mão de publicar crônicas: a internet, a TV, o rádio, o 

jornal, a revista e todos os meios alternativos usados pelos cronistas que não têm um espaço 

para comunicar-se e divulgar seu trabalho. Mas em seguida, no mesmo texto Antonio 

Candido revela seu próprio espanto, enquanto crítico literário, de ver que o gênero 

transcendeu o efêmero: “Quando passa do jornal ao livro, nós verificamos, meio espantados, 

que a sua durabilidade pode ser maior do que ela própria pensava.” 

De fato, não se imaginaria que as parcas coletâneas do início do século passado 

pudessem alcançar a qualidade e variedade atuais: Fabrício Carpinejar, Luís Fernando 

Veríssimo, Joaquim Ferreira dos Santos, Affonso Romano de Sant’Anna, João Ubaldo 

Ribeiro, Danuza Leão, entre tantos outros, são a prova da evolução do gênero no Brasil. Do 

fértil nicho gaúcho, terra natal de tantas revelações do gênero nos últimos anos, a crônica 

alcança o cinema e o sucesso de público, que prestigiou o filme Divã, baseado em crônica de 

Martha Medeiros. Sem entrar no mérito da qualidade da crônica que gerou o filme, é 

importante deixar claro que não foi a importância da crônica como gênero que a fez 

conquistar um espaço no cinema nacional. Ao contrário, o sucesso do filme (de excelente 

elenco, mas de visível apelo comercial), serviu de vitrine para uma exposição maior do gênero 

nas diversas regiões brasileiras. Como sempre acontece nesses casos, o resultado mais 

evidente do filme foi o aumento da procura pela coletânea da cronista gaúcha - e não qualquer 

consequência teórica ou prática para o gênero crônica. 
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Afrânio Coutinho (1978, p. 305) define-a como gênero em expansão, cuja abrangência 

exige um “etc” para qualificá-la. 

[...] classifica-se como expressão literária híbrida, ou múltipla, de vez que pode 
assumir a forma de alegoria, necrológio, entrevista, invectiva, apelo, resenha, 
confissão, monólogo, diálogo, em torno de personagens reais e/ou imaginários etc. 
A análise dessas várias facetas permite inferir que a crônica constitui o lugar 
geométrico entre a poesia (lírica) e o conto: implicando sempre a visão pessoal, 
subjetiva, ante um fato qualquer do cotidiano, a crônica estimula a veia poética do 
prosador e dá margem a que este revele dotes de contador de histórias. 

Observa-se que Coutinho não se refere ao gênero por seu caráter jornalístico ou 

transitório. Ao contrário, os vocábulos utilizados, em sua maioria, denunciam que sua visão é 

a de um gênero literário, embora híbrido, o que traduz a essência da crônica desde o século 

XX – o século mais fértil, referencial da crônica brasileira, tanto pela multiplicação do 

número de cronistas e de jornais que adotaram o gênero, como pela qualidade linguística dos 

textos publicados. Ele prestigia o talento de tantos que fizeram do Rio de Janeiro o palco 

principal de suas histórias: os mineiros Carlos Drummond de Andrade e seu sucessor no 

Jornal do Brasil, Affonso Romano de Sant’Anna, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, 

Carlos Heitor Cony, o capixaba Rubem Braga, Carmen Dolores, João do Rio, Carlinhos de 

Oliveira, Antônio Maria, Henrique Pongetti. 

Expressão híbrida, múltipla, alegórica, necrológio, entrevista, invectiva, apelativa, 

resenha, confissão, monólogo, diálogo, personagens reais e/ou imaginários, entre poesia (lírica) 

e conto, visão pessoal, subjetiva, veia poética, contador de histórias. Além das diversas formas 

que distinguem a crônica moderna – como entrevista, monólogo, diálogo, Coutinho (1978) cita 

um dos diferenciais entre o folhetim e a crônica moderna: o uso complementar da ficção. É da 

arte da palavra, ou melhor, do conceito de Literatura utilizado como “arte da palavra”, que fala 

Coutinho (1978, p. 305), ao definir a crônica como gênero artístico-literário: 

A crônica é na essência uma forma de arte, arte da palavra, a que se liga forte dose 
de lirismo. [...] A literatura, sendo uma arte – cujo meio é a palavra – e, portanto, 
oriunda da imaginação criadora, visando a despertar o prazer estético – nada mais 
literário do que a crônica, que não pretende informar, ensinar, orientar. E tanto ela 
não é indissoluvelmente ligada ao jornal que esse prazer decorre da sua leitura 
mesmo em livro. 

Se não tem uma função, uma missão utilitária específica, desvencilhando-se do 

compromisso do repórter com a verdade, a crônica desperta, mesmo sem ter a pretensão de 

despertar, o entretenimento e o prazer. E esse prazer, iniciado ou não com a leitura de jornais, 

permanece na leitura dos livros – o que, para Coutinho, é uma prova de que a crônica não é 
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(mais) indissoluvelmente ligada ao jornal. O crítico Wilson Martins concorda com ele; “é uma 

espécie literária que, de jornalístico, só tem o fato todo circunstancial de aparecer em 

periódicos”, (WERNECK, 2005, p. 10) 

É oriunda de tal “imaginação criadora”, a que se refere Afrânio Coutinho, a “Entrevista 

com Machado de Assis”, escrita por Rubem Braga. Logo no início, o autor explica que usou 

como fonte de pesquisa um programa de televisão em que o romancista teria sido entrevistado 

50 anos após a sua morte. As respostas “são frases que ele mesmo (Machado de Assis) escreveu 

em crônicas, contos ou romances”, esclarece o cronista. O texto tem o formato de uma 

entrevista “pingue-pongue”, de perguntas de um repórter e “respostas” do criador de Capitu: 

[...] - Pode me dar uma boa definição do amor? 
- A melhor definição do amor não vale um beijo de moça (e)namorada. 
- E as brigas de galos? 
- A briga de galos é o Jockey Club dos pobres. 
- O amor dura muito? 
- Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis. 
- E a honestidade? 
- Se achares três mil réis, leva-os à polícia; se achares três contos, leva-os a um 
banco. 
- E o Brasil? 
- O país real, esse é bom, revela os melhores instintos; mas o país oficial, esse é 
caricato e burlesco. [...] 
(BRAGA, 1998c, p.117-119)  

Publicada inicialmente em 1958, a crônica revela o humor peculiar, a ironia, o cinismo 

sarcástico de Machado de Assis, facilmente encontrados em seus romances e crônicas. O 

papel do cronista foi o de identificar os trechos mais interessantes e “montá-los” em uma 

entrevista, para o deleite do leitor. Como se pode ver, não é correto afirmar que “a crônica 

sempre nasce de um fato real, seja ele um acontecimento de âmbito social, de qualquer 

alcance, seja de âmbito individual, como, por exemplo, a descoberta que um cronista faz, em 

um dia determinado, que o cair da chuva lhe restitui emoções ou lembranças de situações 

antigas, passadas”. (LOPEZ, 1992, p.167). Muitas vezes, a crônica nasce a partir da 

intertextualidade com outra crônica, não necessariamente inspirada em fatos reais, por 

exemplo. “A fêmea do cupim”, de Manuel Bandeira, é quase uma continuação de “Nascer no 

Cairo, ser fêmea de cupim”, de Rubem Braga - uma crônica com notável teor ficcional. 

A crônica do século XX, da bele époque carioca à ditadura Vargas, do início do 

modernismo brasileiro ao romance de 30, da geração de 45 à produção amordaçada dos anos 

60, do engajamento político-social pós-ditadura de um ou outro cronista (Carlos Heitor Cony e 

Afonso Romano de Sant’Anna, entre outros), é, incomparavelmente, a de maior efervescência 
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do gênero no Brasil, incluindo essa metralhadora giratória da primeira década do século XXI. 

Os textos que identificamos como crônica também extinguiram a fama de gênero carioca, 

infiltrando-se, aos poucos, nas mais distantes e impensáveis localidades brasileiras. 

Alceu Amoroso Lima, desafeto declarado de Rubem Braga, conceituou o gênero sem a 

sutileza elegante de Antonio Candido, na época em que a coletânea de crônicas ainda era um 

produto esquisito, que parecia fora de lugar: “Uma crônica, num livro, é como um passarinho 

afogado”, disse. (WERNECK, 2005, p.11) 

Os cronistas, geralmente, são os mais reticentes ao falar do seu ofício. Indagados sobre o 

assunto, disfarçam, fazem piada, falam como se nada soubessem a respeito disto. Entretanto, se 

um pesquisador tiver a curiosidade de investigar suas obras, verão fragmentos diversos e 

esparsos de metalinguagem. Luís Martins, por exemplo, explora com humor o vocábulo 

“gênero”, de duplo sentido, para aliar o conceito à má remuneração da categoria: “A crônica 

não pode ser um gênero de primeira necessidade, a não ser para os escritores que a praticam” 

(WERNECK, 2005, p. 10). Tampouco, acrescentaríamos, pode primar pela objetividade. Aliás, 

nem os jornalistas, que levaram o cronista Nélson Rodrigues a criar a alcunha “idiotas da 

objetividade” usam mais a objetividade como princípio jornalístico, prestigiando a reportagem, 

o artigo, a matéria investigativa, que fogem constantemente da ultrapassada rigidez do lead. Os 

recursos dos cronistas são outros: a metáfora, a metonímia, ora a hipérbole, ora o eufemismo. A 

cada figura de linguagem, a crônica se adapta e se molda, de acordo com a necessidade do 

momento, à linguagem que o cronista julga ideal. No caso de Rubem Braga, Manuel Bandeira e 

Carlos Drummond de Andrade, a crônica vira poema em prosa.  

O “velho Braga”, apesar disso, é enfático ao desconsiderar a crônica como literatura. 

Para Braga, a crônica está no limbo, já que não está dentro do propósito do jornal e também 

não é literatura, como afirma em crônica publicada na Revista Nacional, em 1989: 

Respondo que a crônica não é literatura, e sim subproduto da literatura, e que a 
crônica está fora do propósito do jornal. A crônica é subliteratura que o cronista usa 
para desabafar perante os leitores. O cronista é um desajustado emocional que 
desabafa com os leitores, sem dar a eles oportunidade para que rebatam qualquer 
afirmativa publicada. A única informação que o cronista transmite é a de que o 
respectivo autor sofre de neurose profunda e precisa desoprimir-se. (BRAGA apud 
RIBEIRO, 2001, p.65) 

Em entrevista anterior à Clarice Lispector, em 1977, o tom já era de cansaço, de 

desencanto diante da vida, marcas que crescem na obra de Braga à medida que ele envelhece: 
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Por volta dos meus 30 anos, [...] ainda pensava em dar um jeito nesse mundo ou pelo 
menos no Brasil. Hoje estamos em um brejo com mormaço, e acho que tão cedo não 
sairemos disso. Eu sou uma velha vaca atolada. No brejo, naturalmente. [...] A gente 
escrever não adianta nada, Clarice. (BRAGA, 1977)5 

Houve um tempo, precisamente no ano de 1967, em que o tom de amarga melancolia é 

atenuado por uma sombra de esperança que salta do tempo em um instante e, no instante 

seguinte, “voa para perder-se”, como dizia Alencar, no “ofício vão de dizer coisas” para garantir 

o pão de cada dia: “Mas para instaurar outra vida mais simples e sábia, então seria preciso 

ganhar a vida de outro jeito, não assim, nesse comércio de pequenas pilhas de palavras, esse 

ofício absurdo e vão de dizer coisas, dizer coisas [...]” (BRAGA, 1998b, p.21-23). 

Na década de 80, na coletânea Um pé de milho, poética e desiludidamente, como é de 

seu feitio, ele vai do campo à cidade, da memória de sua Cachoeiro de Itapemirim e das 

imagens da infância ao tumulto da metrópole, o Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte de 

sua vida. Com esses elementos, bastante familiares ao autor, mais uma vez abusa da metáfora 

para falar do seu ofício. 

Só o lavrador sabe das coisas; só o caçador e o pescador, jamais nós [...]. Eu e 
Genolino não plantamos legumes na terra, mas apenas cultivamos estas tristes 
couves da literatura que são as crônicas; e as dele, muito embora sejam couves-
flores, também são, como estas, feitas de palavras vãs e não da força da terra e da 
água do céu. Ai de nós! (BRAGA, 1993a, p.123) 

O artifício de chamar a atenção do leitor - seja através de uma pseudo descrença e 

desprezo pelo próprio ofício, como no trecho acima, ou pela agressividade ao se dirigir a 

quem lê seus textos, usado por Alencar e Braga - certamente não pode ser considerado como 

uma posição real do autor. No texto acima, ele parece destratar-se a si mesmo, reduzindo o 

seu talento ao valor quantitativo, persistente, de quem escreve “pilhas de palavras”, ainda por 

cima “vãs”. Não convence. O que se observa é uma máscara que cai tão logo se constata a 

qualidade do texto ou se lê as cartas quase sempre elogiosas que o cronista recebeu, 

arquivadas na Fundação Casa de Rui Barbosa. Artifício semelhante, cujo alvo de artilharia é o 

leitor de sua coluna, ele utiliza logo em sua primeira coletânea O conde e o passarinho 

(1936), na crônica “Ao respeitável público”: 

Portanto, meu distinto leitor, portanto, minha encantadora leitora, queiram ter a 
firmeza de retirar os olhos desta coluna. Não leiam mais. Fiquem sabendo que eu 
secretamente os odeio a todos; que vocês todos são pessoas aborrecidas e irritantes; 
que eu desejo sinceramente que todos tenham um péssimo carnaval, uma horrível 

                                                 
5Entrevista a Clarice Lispector Literatura: Rubem Braga. Fatos & Fotos, n. 827, jun. 1977. (Arquivo da 

Fundação Casa de Rui Barbosa) 
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quaresma, um infelicíssimo ano de 1934, uma vida toda atrapalhada, uma morte 
estúpida! (BRAGA, 2002, p.24-25) 

A desculpa inicial para tantos despautérios não é crível: diz que não tem sobre o que 

escrever: “Chegou meu dia. Todo cronista tem seu dia em que, não tendo nada a escrever, fala 

da falta de assunto”. Conversa fiada. O leitor e a crítica sabem que o bom cronista escreve 

ainda melhor quando não tem assunto nenhum e Rubem Braga tão bem sabia disso que chama 

ainda mais a atenção do leitor quando, lá pelo meio do seu “desabafo”, admite: 

Fiquem sabendo que hoje eu tinha assunto e os recusei todos. Eu poderia, se 
quisesse, neste momento, escrever duzentas crônicas engraçadinhas ou tristes, boas 
ou imbecis, úteis ou inúteis, interessantes ou cacetes. Assunto não falta porque eu 
me acostumei a aproveitar qualquer assunto. Mas eu quero hoje precisamente falar 
claro a vocês todos. (BRAGA, 2002, p.25) 

Braga, ainda que disfarçado da despretensão, da falta de intencionalidade, fala de sua 

facilidade de escrever sobre qualquer assunto – e que sabe quando o resultado é satisfatório ou 

não ao público de jornal. Por isso mesmo, resolve, naquele momento, investir na máscara da 

revolta, recheada por uma pilha de adjetivos (cujo uso ele costuma criticar) e com o cínico 

propósito de convencer o “respeitável público” de que esta, e nenhuma outra, é a posição de um 

cronista, obrigado a escrever todos os dias. Ao final, o colunista admite que, de uma hora para 

outra, pode mudar de humor e voltar a ser o bonzinho de sempre, falando mansamente sobre as 

poeiras da vida, que de tão miúdas passam despercebidas dentro do burburinho gritante da vida 

moderna. Mas aí sim, garante ele, o poeta fingidor estaria ludibriando quem lê: 

Amanhã eu posso voltar bonzinho, manso, jeitoso; posso falar bem de todo o 
mundo, até do governo, até da polícia. Saibam desde já que eu farei isto porque sou 
cretino por profissão; mas que com todas as forças da alma eu desejo que vocês 
todos morram de erisipela ou de peste bubônica. Até amanhã. Passem mal. 
(BRAGA, 2002, p.26). 

Como seria de se esperar, Rubem Braga não usou sua “faca só lâmina” muitas vezes 

contra o público, mas a direcionou, durante toda a vida, e com a mesma voracidade (embora 

menos adjetivada), contra inimigos e o que ele considerava injusto: o governo de Getúlio 

Vargas, Alceu Amoroso Lima, o catolicismo, as obras literárias, as manobras eleitoreiras, o 

falso moralismo, as agressões ao meio ambiente e as mazelas sociais, entre tantos outros 

assuntos. Mas em toda a sua obra a denúncia ou a constatação de uma realidade assustadora 

faz com que o cronista se abrigue em um refúgio poético. O cronista desiludido, de repente, 

acende uma pequena luz, que irradia no breu da cidade: “Então, de repente, no meio dessa 

desarrumação feroz da vida urbana, dá na gente um sonho de simplicidade”... Em seguida o 

“velho” Braga, volta à melancolia de sempre e resta a escuridão: o vaga-lume epifânico bateu 



 
 

33  

 

33

asas. Em “Manifesto”, a metáfora, mais uma vez, auxilia-o a definir o gênero como um 

produto tão efêmero que não teria mais que 24 horas de vida. Mais que a opinião de um 

cronista, fala o repórter que escreve crônicas: “Há homens que são escritores e fazem livros 

que são verdadeiras casas, e ficam. Mas o cronista de jornal é como o cigano que toda noite 

arma sua tenda e pela manhã desmancha e vai”. Assim também é a luz de vaga-lume em seus 

textos: traz uma poética esperança para a dureza da vida e, rapidamente, esfumaça no ar.  

Na contramão dos cronistas que ora depreciam, ora brincam ou fogem do assunto, o 

cronista e professor gaúcho Walter Galvani, em seu Crônica: o voo da palavra, tenta 

exercitar a difícil tarefa de contar a história do gênero e conceituá-lo, assim como Humberto 

Werneck e Affonso Romano de Sant’Anna, que além de cronista, é poeta e costuma 

escrever sobre o assunto. Galvani e seu conterrâneo Luiz Peazê (em Crônico – uma 

aventura diária pelas ruas do Rio) desfazem uma das afirmações mais constantes dos 

estudiosos da literatura: “a crônica é um gênero brasileiro”. O autor é taxativo: “Não, não o 

é. De fato, é apenas uma pretensão que os brasileiros têm sobre a prática da língua 

portuguesa e pelo exercício comunicante e contaminador desta modalidade”. Em seu 

passeio pelas crônicas no mundo, ele cita a cronista Inês Pedrosa (Portugal) e o polonês 

Ryszard Kapuscinski que, certa vez, escreveu no New York Times: 

A crônica – refiro-me à boa crônica – é arte e, como tal, seu único compromisso 
com o leitor é apresentar uma visão acerca de um lugar, que ninguém tenha 
apresentado antes, revelar um universo que só o artista pode fazer. O cronista, então 
não tem que ficar obcecado com os dados da história que aparecem em seu texto. 
[...] O melhor quadro da sociedade francesa do século XIX está nas novelas de 
Balzac e, sem dúvida, ele nunca esteve muito preocupado em anotar dados e explicar 
processos. (GALVANI, 2005, p.36) 

Sonia Cristoff, do jornal argentino La Nacíon, diz que nas crônicas do polonês “se vê 

algo parecido a este gesto que por momentos, durante uma entrevista, cruza seu olhar afável: 

um gesto de águia, de sobrancelhas levantadas, uma picada que se aplica sobre o fragmento 

preciso que lhe permitirá revelar todo o mundo”. Em suas “Crónicas femininas”, a portuguesa 

Inês Pedrosa revela o mesmo temor de Clarice Lispector ao começar a escrever no Jornal do 

Brasil: o de não saber domar um gênero que desconhece. 

Quando comecei a escrever estas crônicas pensei que iniciava uma viagem para 
longe do meu pequeno mundo. Pensei que se tratava, sobretudo, de apontar as 
antenas do interior para o exterior. Pensei que o meu trabalho consistiria, antes de 
mais (nada), refletir continuamente sobre a realidade – e transformar em palavras 
claras o fluxo, tantas vezes nebuloso, desse pensamento. Descobri que aquilo a que 
chamamos pensamento é uma amálgama de nervos e iluminações, de mágoas 
empoeiradas, memórias perdidas entre uma infância e outra, apontamentos de vida e 
obras que guardamos para estudar mais tarde. (GALVANI, 2005, p.35). 
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São inegáveis as semelhanças entre o estilo da portuguesa Inês Pedrosa e o do 

brasileiro: a metáfora da antena lembra a que foi usada por Braga ao se referir aos contos de 

Clarice Lispector (“você pega mil ondas que eu não capto, eu me sinto como rádio 

vagabundo, de galena, só pegando a estação da esquina e você de radar, televisão, ondas 

curtas”), por exemplo, ou o “fluxo nebuloso do pensamento”, que nos remete, ainda que 

vagamente, ao estranhamento que causa, muitas vezes, o fluxo da consciência de Clarice. A 

narrativa em primeira pessoa, a linguagem coloquial, o tema voltado para si mesma e suas 

angústias como cronista, que remexe em seu baú de “achados e perdidos”. Não fosse 

assinado, o texto não trairia sua origem lusitana, ao contrário, poderia ser creditado, pelos 

assuntos mais que pelo estilo, à escrita de vários cronistas brasileiros. Em um pequeno trecho, 

reconhecemos temas mundiais, que se tornaram um refúgio quase obrigatório dos cronistas 

nacionais: a infância, o “eu” do cronista, a angústia do escritor, a dúvida inicial se escreverá 

sobre o real ou o imaginário. Talvez Rubem Braga não chegasse a dizer de um texto como 

este o que disse sobre os de Clarice: “saio crispado da leitura”, “muito obrigado por isso”. 

Mas, certamente, diante dele e de tantos outros, europeus e latino-americanos, não temos 

como afirmar que a crônica é um gênero exclusivamente brasileiro. O que há é uma 

diferenciação, sobretudo linguística e poética, que define seu perfil literário. O professor 

Walter Galvani cita um trecho de entrevista de 2003, à Revista Rascunho, em que Affonso 

Romano de Sant’Anna fala do diferencial brasileiro. 

Aí fora o que eles chamam de crônica é um pouco diferente. Não há consciência de 
que aquilo realmente é um gênero literário. Isso se deve, evidentemente, mais à 
geração de Rubem Braga, que deu consistência a isso. Claro que Machado de Assis 
e José de Alencar fizeram crônicas, mas aquilo ainda não era crônica do modo que a 
conhecemos hoje. (GALVANI, 2005, p. 37) 

Sem querer polemizar ainda mais a questão, diante dos exemplos citados, concluímos 

que o gênero caçula da literatura nacional ainda carece de estudos acadêmicos em número e 

qualidade suficientes para iluminar muitos pontos que, de tão repetidos, são erroneamente 

aceitos como “verdade”. Entre eles estão a brasilidade do gênero, seu caráter interdisciplinar, 

o desequilíbrio na corda bamba entre literatura e jornalismo e a disparidade de alguns textos 

publicados como crônica por aqueles que acham que tudo pode ser chamado de crônica. Não 

podemos falar em exclusividade brasileira enquanto escritores estrangeiros continuam 

fazendo crônicas, como o polonês Ryszard Kapuscinski e a portuguesa Inês Pedrosa, já 

citados, entre outros; não se pode ignorar o tripé interdisciplinar da crônica, que se 

desenvolveu a partir da História, consolidou-se a partir do seu caráter jornalístico e se fez arte 

através da Literatura. Tampouco, podemos fazer da crônica uma matéria jornalística, pois nela 
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não há obrigatoriedade com o fato real e com o tempo recente, muito pelo contrário. Ou, no 

polo oposto, não se pode abusar dessa liberdade artística que tem todo cronista para dizer que 

“tudo” é crônica, sob o risco de desqualificar o gênero e perpetuar pensamentos e teorias não 

comprovadas/equivocadas sobre ele. 

Depois de citarmos os estudiosos e cronistas, chegamos à visão dos jornalistas sobre o 

gênero. Antes de tudo, é bom ressaltar que a crônica nunca foi escrita somente por jornalistas 

– nem Fernão Lopes em seu tempo, quando escreveu os cronicões da Idade Média, a partir de 

1434, nem na época de ouro da imprensa, no século XIX, quando vários escritores sem a 

prática jornalística a escreveram em meio impresso, nem no ápice da crônica nacional, no 

século XX e até mesmo no nosso século. 

Podemos observar um maior número de jornalistas/cronistas no século XX, a exemplo 

do próprio repórter Rubem Braga, Jair Silva, João do Rio, Antonio Maria, Joel Silveira e 

Zuenir Ventura (que ainda continua escrevendo no século XXI) e alguns outros. De uma 

maneira geral, entretanto, qualquer pessoa, de qualquer área do conhecimento, pode ser um 

cronista. É por não levar esse fato em consideração que os jornalistas costumam falar sobre a 

crônica com ares de proprietário, como se o gênero não existisse sem o jornal e o jornalista. 

Principalmente em nosso século, o desencanto dos jornalistas diante do gênero é uma 

realidade: de Marco Antonio de Carvalho, jornalista e biógrafo de Rubem Braga, Roberto 

Braga, jornalista e poeta, filho do cronista, a Alberto Dines, um dos mais conceituados nomes 

da imprensa brasileira. Em seu “Observatório de Imprensa”, de 04/06/2011, intitulado 

“Jornalismo Cultural – Onde estão os cronistas?”, Dines ressente-se da falta de uma Clarice 

Lispector na atualidade. 

[...] Clarice alargava as fronteiras da crônica. Escrevia para além do cotidiano, muito 
além da rotina e se aproximava da intimidade com que o pensamento retinha o 
sentimento. Escancarando portas e janelas do subjetivismo, Clarice elevou a crônica 
de jornal a outro patamar, assim como no passado já fizera Machado de Assis ao 
retratar o Velho Senado [...] e fizera também Rubem Braga e Carlos Drummond de 
Andrade trazendo o tempero da poesia emprestada às pequenas miudezas da vida. 
Clarice tratava das miudezas da alma e seu texto confirmava o vanguardismo do 
Jornal do Brasil, aquele que um dia criara o ‘Caderno B’. (Site Observatório da 
Imprensa, www.observatoriodaimprensa.com.br, consultado em 04/06/2011) 

Ao mesmo tempo que presta justa homenagem à cronista e ao histórico “Caderno B” do 

Jornal do Brasil, hoje só disponível em meio eletrônico, Dines tece duras críticas à falta de 

rumo, de qualidade de texto, de noções literárias, de uma crônica que traz “o tempero da poesia 

emprestada às pequenas miudezas da vida”. Depois de vasculhar jornais e revistas, talvez com 
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saudade de uma crônica domingueira de um Manuel Bandeira, um Braga, uma Clarice, um 

Antonio Maria, chegou à conclusão de que a busca foi em vão. 

Ao final da busca vi-me frustrado. Porque não existem pessoas dispostas a 
aventurar-se no mundo da palavra, na ambiência da não-palavra. Deparei-me com 
crônicas superficiais, quase pequenos tratados de autoajuda, coisa de uma indigência 
absoluta dada a pieguice na forma de abordar, ao abuso do lugar-comum e dos 
conceitos fáceis, sempre tão ao gosto da praga de audiovisuais que recebemos às 
dezenas em nossa caixa de mensagem eletrônica.  
Vi crônicas com complexo de tese doutoral tal a pretensão do autor a rememorar 
ícones do pensamento liberal e a situar a banalidade da cena em contraponto com a 
Escola de Frankfurt. 
Outras crônicas nem mereciam ser chamadas crônicas. Trazem o pecado original da 
futilidade, quando não frívola. E pensar que um dia líamos as pequenas glórias de 
Copacabana através do olhar do pernambucano Antonio Maria, sim, aquele que 
auto-parodiava com ‘ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de 
Baudelaire’. (Site Observatório da Imprensa’, www.observatoriodaimprensa.com.br, 
consultado em 04/06/2011) 

Em sua busca por algo que, simplesmente, desperte o seu prazer de ler, Dines encontra 

um leque de opções que o frustra: a fútil e/ou frívola que, diferentemente do que define 

Machado de Assis, não une o fútil ao útil e/ou interessante (comportamental, cultural), a que 

sequer mereceria o nome de crônica (seja pela qualidade do texto e/ou conteúdo selecionado) 

até aquela que, pretensiosa e pernosticamente, está mais interessada em contar os louros do 

próprio autor que em atrair os leitores com uma boa história. O que ele chama de “complexo 

de tese doutoral” é um bom exemplo do que a crônica não deve ser; de como uma crônica 

pode ser pedante e vazia, levando ao fundo do poço a crença de que o gênero pode ser 

qualquer coisa que chamamos de crônica. A banalidade de uma cena em contraponto com a 

Escola de Frankfurt e ícones do pensamento liberal descaracterizam o que o gênero tem de 

mais expressivo: a conversa direta com os mais diferentes públicos, sua linguagem coloquial, 

geralmente em torno de um tema de fácil entendimento, que parte do “banal”, do detalhe do 

cotidiano, para fazer “amadurecer a nossa visão das coisas”, como diz Candido, divertindo, atraindo, 

inspirando, fazendo seu leitor pensar. 

A velocidade da metrópole, aparentemente fez descarrilhar aqueles belos poemas em 

prosa. Com a popularização da crônica em todos os meios de comunicação, de megalópoles a 

humildes lugarejos, não haveria mesmo condições de fabricar em série uma quantidade de 

cronistas em igual proporção. O resultado é que, entre um Zuenir Ventura e um João Ubaldo, 

existem milhares de cronistas aprendendo (ou não!) o ofício na prática e deixando os leitores, 

especialmente os de meia idade em diante, saudosos do século XX. Dines e os próprios 

autores dos textos confundem a coluna especializada (em economia, esporte, política, cinema) 

com a crônica literária, voltada para o cotidiano, sem tema específico. 
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Neste vazio do texto leve e alado dos que sabiam escrever crônicas vemos a 
multiplicidade de colunas, artigos opinativos onde o autor trata de refletir sobre 
economia internacional, sobre educação de qualidade em um mundo globalizado e 
por aí afora. E, claro, as colunas desbocadas, onde cada frase se tivesse dedo estaria 
em riste e se tivesse mãos estariam estrangulando esta ou aquela vítima, geralmente, 
alguém ocupando alto cargo público após passar pelo teste quadrienal das urnas. São 
colunas de puro mau humor e evidente descaso para com a inteligência do leitor. Os 
textos são expelidos como insultos – e acabada a temporada de louvação caem na 
vala comum do non sense. (Idem) 

Marco Antônio de Carvalho, capixaba como seu biografado e, como ele, irônico e 

descrente, afirmou em entrevista concedida pouco antes de falecer, em 2007, que perdeu o 

interesse por crônicas e cronistas contemporâneos. 

AKD - Na sua opinião, quais as principais diferenças entre as crônicas de RB e as 
que se escreve hoje? Quais os seus cronistas contemporâneos prediletos? 
MAC- Não tenho nenhum cronista contemporâneo predileto, não leio nenhum deles. 
A principal diferença entre Rubem e os contemporâneos é o talento. E as cidades, 
que não são mais dignas de cronistas: são megalópoles e nada têm das cidades 
retratadas pelos cronistas dos anos (19)30 a (19)60. (DUBIELA, 2007) 

Do mesmo modo, Roberto Braga, que mora até hoje na cobertura de seu pai, na rua 

Barão da Torre, em Ipanema (reduto quase diário da intelectualidade carioca que marcou 

época a partir dos anos 1960), afirma algo semelhante. Em entrevista publicada no livro A 

traição das elegantes pelos pobres homens ricos- uma leitura da crítica social em Rubem 

Braga, o jornalista é ainda mais enfático que o biógrafo. 

AKD – Qual a avaliação que você faz da crônica nos dias de hoje? 
RB – Eu sinceramente não gosto da crônica atual. Como se dizia antigamente, é uma 
tremenda cascata, quer dizer, escrevem sem nenhum plano, enfim... seria muito 
melhor se o espaço dos cronistas fosse móvel [...] quando eles tivessem mais o que 
dizer escreveriam mais, quando tivessem menos, escreveriam menos, agora ter que 
preencher aquele espaço todo dia é muito sem graça. São grandes enrolações, com 
exceções de alguns grandes cronistas, como Zuenir Ventura, mas o resto 
sinceramente eu não gosto. Tem uma politização sim, mas banalização mais ainda, 
porque tem cronista demais. (DUBIELA, 2007) 

Carvalho, Diniz e Braga falam como jornalistas que não escrevem crônicas, mas eram 

leitores do gênero. Zuenir Ventura, jornalista, romancista e cronista de primeira linha, em 

entrevista a André Azevedo da Fonseca, no site Portfólio, fala exatamente dessa ausência de 

qualidade e poesia da qual nos fala Diniz e afirma que é difícil atender aos interesses dos 

diversos tipos de leitores. Ele ratifica a posição de Alencar, ainda no século XIX, como já 

citamos antes, quando era mais fácil separar as preferências do público: homens gostavam de 

economia, política, polícia, esporte, moças prendadas gostavam de futilidades e romance. O 

entrevistador torna-se porta-voz de uma massa de consumidores da chamada crônica 

jornalística especializada, ou seja, aquelas em que um jornalista ou um crítico especialista em 
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cinema, gastronomia ou futebol, por exemplo, tece comentários pessoais e técnicos sobre o 

assunto, respaldados por sua vivência e estudo sobre o tema. Zuenir Ventura (2001) trata de 

esclarecer logo a questão. 

AAF - Já ouvi críticas que acusam cronistas de usar espaço precioso de jornal para 
escrever futilidades — como a vista para o mar do apartamento — no lugar de 
apresentar temas importantes. O que acha disso? 
ZV: Não concordo, porque há outras pessoas que criticam justamente quando a 
gente só escreve sobre assuntos pesados, quando só fala de tragédia. E isso serve 
para a imprensa em geral. Perguntam: por que vocês só veem esse lado da vida, só 
veem as coisas ruins? A imprensa já tem um pouco daquele princípio de que notícia 
boa é notícia ruim. A crítica mais geral, hoje, é de que os jornais só falam de coisa 
ruim. É como se a gente realmente tivesse um olhar meio patológico, de escolher só 
as coisas desagradáveis. Então é o contrário, temos que equilibrar um pouco.  

É interessante observar que o cronista não se furta, especialmente se é jornalista, de 

comentar um ou outro fato importante para a sua cidade, seu estado, seu país, para o mundo 

em que vive, enfim. A diferença é que seu objetivo não é o de informar, ouvir os dois (ou 

mais) lados da questão, de forma comprometida com a veracidade e o tempo em que 

ocorreram os fatos e com certa imparcialidade. Ao contrário, se ele opta por fazer uma crônica 

inteira sobre a corrupção no Congresso Nacional, por exemplo, ele trata o assunto com humor, 

compara a situação com fatos históricos para provar a gravidade de um círculo vicioso, cita 

peças teatrais, filmes ou canções que satirizam o tema, tornando leve e degustável uma 

situação vergonhosa, grave e da maior seriedade. Via de regra, porém, o cronista refere-se ao 

escândalo, en passant, com ironia e/ou humor, e dele desliza para os detalhes mais saborosos 

e cotidianos – o vento de verão, um novo hábito que lhe chamou atenção, lembranças de 

infância, a saudade de um amor que se foi, a solidão, a natureza ou simplesmente a vontade de 

não fazer absolutamente nada. 

Ao indagar de Zuenir Ventura se é possível ser otimista “no jornalismo”, André Azevedo 

mais uma vez mistura o conceito de crônica no século XIX, invariavelmente pautada em fatos 

reais, e a crônica que se fortaleceu e se firmou a partir do início do século XX até hoje. 

AA: É possível ser otimista no jornalismo? 
ZV: O meu olhar, a minha maneira de ver é otimista. Eu sou uma pessoa otimista. 
Eu curto um dia de sol, eu curto o Rio de Janeiro pelas suas belezas, eu sofro com 
aquela violência. Eu, se pudesse, só escreveria crônica sobre a praia e sobre o mar 
(risos), sobre as mulheres do Rio de Janeiro, sobre aquilo que o Rio tem — e é 
realmente fascinante — que é esse hedonismo, essa energia vital que tem a cidade, 
que tem aquele povo, sobretudo a população mais carente, mais desprotegida. Se 
pudesse, eu só olharia esse lado da vida. (VENTURA, 2001) 

A declaração de um jornalista angustiado com as mazelas do seu tempo, também traduz 

a necessidade do prazer, da fuga à onda de violência, que nos surpreende a cada dia em sua 
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evolução tsunâmica. Este é um sentimento comum entre os jornalistas que se consagraram 

como cronistas e Rubem Braga não é exceção. É exemplar o trecho citado pelo pesquisador e 

escritor Carlos Ribeiro, em sua tese de doutorado sobre a crítica social em Rubem Braga, 

aprovada na Universidade Federal da Bahia em 2010. 

Para lhe mostrar como as coisas se precipitam, senhor secretário: ontem o médico 
disse que estou com a vista cansada. É claro, tenho visto muita coisa cansativa e 
triste: miséria, dor, humilhações. Ainda ontem mesmo vi uma criança doente; tão 
miserável, tão disforme na sua doença que parecia um milagre ainda ter respiração 
para mover o peitinho. Um milagre triste, quase revoltante. Seus olhos... mas não, 
senhor secretário, eu não vou fazer crônica sobre isso nem sobre coisa alguma. Não 
posso. Minha vista está cansada de muita coisa; mas não das árvores; não do 
céu;não, nunca, do mar. E exatamente esta manhã, senhor secretário, recebi do 
astral, vinda pelo telefone, uma mensagem segundo a qual, além das gaivotas, é 
possível que seja visível esta manhã,em pessoa, na praia, a Deusa da Graça e da 
Beleza, como se dizia nas valsas. (RIBEIRO, 2010, p.4) 

O tempo e o contexto de cada cronista, e mesmo o conceito do gênero em cada época – 

em Alencar, Braga e Ventura– não são elementos fortes o suficiente para apagar a necessidade 

intrínseca de cada um deles em transcender a cruel realidade das mazelas sociais por meio da 

poesia que floresce a partir da simples contemplação da natureza. O relato despretensioso, 

tanto quanto prazeroso, de que nos fala Braga no título da última coletânea com crônicas 

escolhidas pelo próprio autor, As boas coisas da vida, publicada dois anos antes de sua morte, 

em 1988. Nas orelhas do livro A traição das elegantes pelos pobres homens ricos – uma 

leitura da crítica social em Rubem Braga, o biógrafo Marco Antonio de Carvalho fala da 

eterna busca do equilíbrio na obra do cronista capixaba, edificada ao longo de seis décadas. 

Busca exitosa, que fez o jornalista ser reconhecido como um dos mais combativos e críticos 

de seu tempo (através de suas crônicas) e, ao mesmo tempo, consagrado como “o pai da 

crônica moderna”, ao solidificar o caráter literário do gênero, com o uso incomparável, 

sobretudo, do lirismo e da ficção. Diz Marco Antonio: 

Ao contrário do que pretendem os apressados, Braga escreveu sobre as misérias do 
país a vida inteira, apesar de si mesmo: preferia, e nunca escondeu isso, falar da beleza 
feminina, de um pôr-do-sol em Ipanema, do canto de um pássaro, de um encontro com 
os amigos, da simples visão de um entardecer – temas considerados fúteis pelos bem-
pensantes, que buscam textos antes de tudo úteis. (DUBIELA, 2007) 

As observações de Carvalho são precisamente o diferencial brasileiro de crônica. O 

mundo real está ali no texto, latente, visível, mas em segundo plano. Os “eus” de Clarice, o 

desejo de espairecer escrevendo sobre um dia bonito, como Ventura e Braga, são elementos 

que se destacam na crônica literária nacional, que tem o dom de aliar o fato mais doloroso de 

uma página policial ao sorriso moleque uma criança tomando banho de mar. 
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Investigadas minimamente as tentativas de conceituar, rotular e apreender a noção de 

crônica moderna, andando tanto quanto ela com o temor de cair da corda bamba entre 

jornalismo e literatura, passamos então a tentar identificar a relação do cronista Rubem Braga 

com o modernismo brasileiro. Um contato difícil, desconfiado e agressivo, de início, mas que 

veio a ser uma das experiências que mais marcaram a obra de Rubem Braga, anos depois. 

É através dessa relação que pretendemos chegar ao cronista maduro e desiludido de Um 

cartão de Paris, uma coletânea organizada por Domício Proença Filho em 1997, sete anos 

após a sua morte. Selecionamos esta coletânea como foco principal do nosso trabalho, 

especialmente porque ali se encontra um apanhado geral do que foram os 62 anos de carreira 

do Braga: a consciência ecológica que formou ao longo de anos de correspondência e amizade 

com o ambientalista Augusto Ruschi, o lirismo (segundo ele próprio, a maior influência do 

poeta Manuel Bandeira em sua obra), a ácida ironia e a crítica social – quase tão dura quanto a 

dos anos 30, quando atacava a ditadura de Getúlio Vargas e, por causa disso, foi preso três 

vezes. Esperamos superar alguns mal-entendidos que até hoje perduram na crítica literária, 

inclusive na própria biografia do cronista. Para isso, vamos investigar um pouco mais a 

relação de Braga com o movimento modernista e dois dos seus expoentes. 

1.5 Rubem Braga, um modernista de última hora  

A relação de Braga com o modernismo foi decisiva para 
a qualidade de sua prosa. Ou antes, com a poesia de 
Manuel Bandeira, em quem encontrou de fato profundas 
afinidades. O curioso, porém, é que essas afinidades são 
propriamente com o poeta Bandeira, e não com o 
cronista. Braga ficou íntimo do poeta, dos seus versos, 
da simplicidade natural, da humildade daquela alta 
poesia. Em 66, não resistiu; confessou ao velho bardo, 
numa crônica, ‘O Manuel Bandeira me ensinou’, a 
antiga admiração. Confessou a importância para as suas 
crônicas, daquela ‘franqueza tranquila de quem não se 
enfeita nem faz pose diante do público.’ 

Davi Arrigucci Jr 

A Semana de Arte Moderna, em 1922, chegou quando Rubem Braga ainda era um 

menino de nove anos. Aos 15, tão logo começou a escrever no jornal de sua família, o 

Correio do Sul, de Cachoeiro de Itapemirim. Rubem Braga entrou em contato com poemas 

modernistas, principalmente através do poeta Newton Braga, seu irmão. Leu e não gostou. 

Viu ali um dentre tantos modismos que desprezava. Seu querido irmão Newton (que arranjou 

o primeiro emprego de Rubem em jornal mineiro), entretanto, fazia parte do movimento 
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modernista em Belo Horizonte. Seu engajamento literário é visível em carta que enviou a 

Ribeiro Couto, em 18 de outubro de 1931: 

O movimento aqui está parado. Em Minas, pouco se escreve. Agora a Sociedade dos 
Amigos do livro tem tentado qualquer coisa, já tendo dado um ótimo livro de versos, 
de Emílio Moura, um poeta sem artifícios, encantador. [...] João Alphonsus e 
Guilhermino César anunciam livros de contos para breve. Abgar Renault continua 
nas revistas somente, e é pena. Carlos Drummond promete um Brejo das Almas. A 
literatura do momento – você não imagina que coisa terrível e ridícula – é a da 
revolução. Quantos historiadores embrionários por esse Brasil, meu Deus... 
(CARVALHO, 2007, p.144) 

Ao contrário de Manuel Bandeira, festejado pelos modernistas especialmente pelo 

poema “Os sapos”, que foi escrito quatro anos antes da Semana de Arte Moderna, em 1918 e 

acabou virando símbolo do movimento modernista (“Enfunando os papos,/saem da 

penumbra,/ aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra”; “o sapo-tanoteiro,/ parnasiano, aguado/ 

diz: - Meu cancioneiro é bem martelado...”), Rubem Braga fez críticas inflamadas, ainda sob 

o ímpeto de um adolescente, ainda que precoce.  

Impressiona a desenvoltura com que um rapazola de 16 anos fala de escritores, livros e 

movimentos literários que ficaram na história cultural do país. A revista mineira Leite 

Crioulo, na qual escrevia seu irmão Newton Braga, recebe do cronista poucos elogios e uma 

ironia cortante, que envolve, ainda, todos os demais escritores modernistas. 

Oito páginas de intensa literatura de brasileirismo, com 20 colaboradores, sendo sete 
poetas. [...] O tema é o negro, o banzo, a tristeza de brasileiro etc. Poesia em prosa e 
prosa em pedacinhos. 
[...] Parafraseando um autor francês: das revistas modernistas que ninguém lê, a 
melhor é Leite Crioulo. Mas não é lícito falar mal dessa revista tão eriçada de coisas 
novas e ousadas, ainda que imprestáveis. Ela despertará uma ventania de críticas. Se 
não fosse tão barbaramente brasileira, talvez pudesse trazer no frontispício esta 
palavra do encrencado Nietzsche: ‘A crítica, tanto a exclusiva e injusta como a 
inteligente, dá àquele que a exerce um prazer tal que o mundo deve ser reconhecido 
a toda obra que prova muita crítica de numerosas pessoas’. (BRAGA, 1929). 

O vocabulário (“frontispício” ao invés de primeira página ou capa), o uso da paráfrase, a 

leitura de autores franceses e de Nietzsche revelam um leitor cuidadoso e seletivo, 

preocupado com as questões contemporâneas, especialmente com as questões literárias. O tal 

“frontispício” parece estar ali como uma provocação aos intelectuais modernos, ao mesmo 

tempo em que, ironicamente, tenta redimir o autor – inexperiente e em plena puberdade – 

diante da sapiência de seus desafetos. Até o emprego de adjetivos como “bárbara” ressaltam o 

tom sarcástico, de quem vê o modernismo mais como modismo que como movimento de 

ruptura literária. Para confrontar a intelectualidade dos modernistas mineiros e sua 

redescoberta da brasilidade, arma-se com a citação de estrangeiros, inclusive um anônimo 
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autor francês – velada referência à subordinação cultural que sofremos da França, 

particularmente nas letras, desde o século XIX. Mesmo quando reconhece as qualidades do 

escritor, lamenta que seja “muita inteligência estragada nesse modernismo maluco”. 

O cronista demonstra que não é tão intransigente e sabe mudar de opinião ao reconhecer 

o valor do livro de poesias de Guilhermino César e Francisco F. Peixoto, Meia-Pataca: 

Eu ontem tive a manhã alegre porque recebi ‘Meia-Pataca’. É um livro de poesias de 
Guilhermino César e Francisco F. Peixoto. Havia me referido com certa displicência 
de poseur (vantajosa atitude) ao que eles escreveram em ‘Leite Crioulo’. E agora, 
essa agradável vingança [...] (BRAGA, 1929). 

Mas não perde a chance de dar algumas alfinetadas no jeito falsamente brasileiro do 

poeta, de quem fala das coisas importadas com maquiagem nacional: 

[...] Guilhermino faz uns versos de meio disfarçada tristeza, essa maneira boa e 
ingênua dos “brasileiros”. Mas, não sei por que, acho alguma coisa de artificial em 
seu amor à simplicidade ingênua da terra. Já tem os olhos complicados de estudante 
da cidade grande; tenho a impressão de que se lembra de Dante quando vê a 
igrejinha da vila ou de Freud quando contempla a brincadeira da criançada no 
terreiro da fazenda. Depois, ri de uma alegria forçada ao cantar a morena bonita do 
interior que na verdade é mais morena do que bonita. (BRAGA, 1929). 

Em “morena bonita”, “mais morena do que bonita”, o jovem Braga usa uma das 

sutilezas que terá bastante destaque ao longo de sua carreira de cronista: ali não está a opinião 

sobre a beleza da moça, mas a constatação de que a “poetização” forçada ocorre mais pelo 

intuito de valorizar um bem nacional (e o brasileirismo dos modernistas) que fazer justiça aos 

dons físicos da mulata. Ao final, com o exemplo da mulher morena, ele fecha a impressão 

primeira de que o autor lê com olhos estrangeiros e sofisticados a simplicidade de uma cena 

de cidadezinha do interior. E depois, também ele com o tom de falsa elegância e humildade, 

desculpa-se aos intelectuais, especialmente os escritores: “perdão pelo que disse um calouro 

em literatura também”.   

Sem comungar ainda com a postura do irmão Newton, um dos inovadores da estética 

literária em Minas Gerais, Rubem Braga publica um irônico poema em “homenagem” a 

Guilhermino César, que mais parece uma continuação da crítica ao nacionalismo afetado e 

artificial dos modernistas de Belo Horizonte: 

Tedium Vitae 
para Guilhermino Cesar 

Vou com os outros vivendo banalmente 
A mesma vida: 
Dores e risos na alma eternamente 
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Aborrecida... 

Só um prazer mais raro e mais bisonho 
Tenho sem igual: 
A volúpia finíssima que ponho 
em ser banal... (BRAGA, 1929). 

Em entrevista concedida por email pelo biógrafo do cronista, em 2007, ele explica um 

pouco qual era a opinião de Braga sobre alguns modernistas: "Ainda avesso ao modernismo, 

Rubem Braga cita Casimiro, Bilac, Bandeira e Ribeiro Couto como a ‘anti-literatura’ de que 

ele gosta, especialmente porque se lembra das moças que já amou.” Entre Rubem Braga, 

crítico confesso da literatura produzida pelos modernistas, e Manuel Bandeira, sua maior 

influência literária (através da poesia e não da crônica), destaca-se um ponto fundamental: o 

fazer poético libertário, crítico de si mesmo e avesso ao lirismo imposto por outros campos 

que não seja o literário, por outro sentimento que não esteja vivo apenas dentro do próprio 

poeta, que rejeita qualquer outra norma que não seja a libertação em si mesma: 

Você acha que uma vida mais limpa e mais livre poderia matar a poesia? Não poeta, 
você sabe que o lirismo não é o lixo da vida, e que a poesia não morre, que a poesia 
é eterna e infinita no peito humano. Meu poeta, você está convidado a bater com a 
cabeça no muro. Pode bater com a lira também. Se ela quebrar, não faz mal. Soltará 
um belo som, e esse som será uma profunda poesia. (BRAGA, 2002, p.135) 

Escrita em 1937, quando morava em São Paulo, e publicada em sua segunda coletânea, 

O morro do isolamento, de 1944, “A lira contra o muro” revela um modernista em latência, 

contestador e inovador, disposto a “bater com a cabeça no muro”, se o resultado for “uma 

profunda poesia”. Uma vida mais livre, ele próprio afirmava, não teria capacidade de “matar a 

poesia”. Em 1949, n’“O mistério da poesia”, ele volta a criticar os poetas modernos, dessa vez 

tomando o cuidado de se referir apenas a “alguns poetas modernos” que primam pela 

obscuridade e superficialidade. 

Fala-se muito em mistério poético; e não faltam poetas modernos que procurem esse 
mistério enunciando coisas obscuras, o que dá margem a muito equívoco e muita 
bobagem. Se na verdade existe muita poesia e muita carga de emoção em certos 
versos sem um sentido claro, isso não significa dizer que, turvando um pouco as 
águas, elas fiquem mais profundas. (BRAGA, 1988b, p.9) 

Rubem Braga, declarado admirador do maranhense Ferreira Gullar, que considera uma 

das grandes revelações da época (especialmente no livro Galo, galo) espera que ele não siga 

com a ideia lamentável de não fazer versos. E acrescenta que, se nem Manuel Bandeira 

conseguiria entender o concretismo, ninguém mais o faria, além do fechado círculo 

concretista. Mais tarde o próprio Gullar concordaria com ele: “Era uma coisa de um 
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formalismo tão radical que empobrecia a poesia”, admitiu em sua palestra "Minha vida de 

cronista", durante a I Bienal Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim (2006). 

Somente em 1977, com a publicação do "Poema sujo" é que Rubem Braga volta a 

elogiar o poeta em crítica publicada na revista Veja onde compara sua poesia com a de João 

Cabral - e aproveita para ironizar o projeto poético de João Cabral: “Gullar vem da Baía de 

São Marcos, que tem dezenas de metros de profundidade; João vem do rio Capibaribe, que 

está quase assoreado”. Assim como a experimentação concretista, o formalismo do 

pernambucano, para o cronista, começa a tornar a poesia obscura, longe da essência poética, 

da emoção, da fantasia do cotidiano, que ele considerava qualidades fundamentais e que o 

encantavam, especialmente nos versos de Bandeira e Gullar. 

Sobre a relação do "velho Braga" e Bandeira com o Modernismo, há uma outra nota 

aparentemente dissonante: Mário de Andrade. Esse era um triângulo que não se fecha: Rubem 

admira Bandeira, que admira Rubem. Bandeira admira Mário que admira Bandeira. Andrade e 

Braga, porém, não se suportam. O cronista nunca escondeu sua preferência por outro 

fundador do Modernismo: o polêmico e irreverente Oswald de Andrade; já o poeta Manuel 

Bandeira foi amigo e correspondente de Mário por décadas6. 

Em 1957, no artigo "Correspondência de Mário de Andrade", Bandeira revela que foi 

Rubem Braga quem pensou na possibilidade de publicação dessas cartas ("Ainda há de 

aparecer um editor com peito para lançar uma das mais volumosas e interessantes obras da 

literatura brasileira, as cartas de Mário de Andrade"). Logo em seguida, Manuel Bandeira 

lamenta que Mário não tivesse tido tempo para reconhecer as qualidades do "velho Braga": 

"[...] Mas o Braga é como certas casas de fachada aparentemente inacessível, onde há que 

entrar pela porta de oitão ou dos fundos. Mário não teve tempo de encontrar nenhuma das 

duas. Se tivesse vivido, estou certo que acabaria achando o Braga uma gostosura, tal qual 

todos nós".7 (BANDEIRA, 1957) 

Não se sabe exatamente o motivo de tão acirrados ânimos entre Braga e Mário de 

Andrade. De acordo com a biografia do cronista8, preconceito e ovo frito teriam sido os 

responsáveis pela antipatia mútua. Braga estava num pequeno hotel, em São Paulo, no ano de 

                                                 
6Como exemplo indicamos o volume de correspondências entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira 

organizado por Marcos Antonio de Moraes, publicado pela Edusp e pelo IEB em 2000. 
7Artigo assinado por Manuel Bandeira , com o título “Correspondência de Mário de Andrade”, publicado na 

Folha da Manhã, SP, 21/07/1957. 
8 Originais da biografia do autor, p. 110, op.cit., p.26. 
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1932 e frequentemente se deparava com a má vontade dos paulistas com os que vinham de 

fora, numa época política difícil para a cidade. No almoço, o repórter, considerado "nortista", 

pede um ovo frito. Dizem que está faltando, enquanto o vizinho de mesa comia uma omelete. 

Ele escreve uma crônica com sua ironia peculiar, dizendo que seu avô era bandeirante e 

caçador de índio e que ele não merecia aquele tratamento. "Alcântara Machado e Oswald de 

Andrade riram com a zombaria - mas aquele foi o primeiro motivo que Mário de Andrade 

encontrou para implicar, e para sempre, com o jovem desrespeitoso", diz o biógrafo. 

Só em 1933, Rubem Braga finalmente se aproxima dos modernistas mineiros e de 

Antonio de Alcântara Machado. Ainda assim, em carta ao padre Anchieta, ataca os poetas 

da época: "Houve tempo em que os havia (havia poetas), porém os de agora versejam em 

má língua e mau espírito, defendendo-se com (o fato de) serem modernistas, o que seria 

melhor dizer que não prestam". Noutra carta, enviada para Cyro dos Anjos, em 1937, 

confirma mais um desentendimento com Mário de Andrade: "Quem anda furioso comigo é 

Mário de Andrade. Ele me escreveu uma carta violenta e convulsa de dez páginas, mas não 

mandou. Oh, as agradáveis briguinhas literárias!"9 Se a carta foi realmente escrita, jamais 

chegou ao destinatário. 

Deixando de lado a simpatia (mais pessoal que literária) por Oswald ou a antipatia 

(estritamente pessoal) por Mário de Andrade, a opinião literária de Rubem Braga não se fazia 

influenciar pelas diferenças ou afinidades pessoais. Em várias de suas crônicas ele elogia o 

talento do modernista: "ele é o mais importante brasileiro do século XX para a literatura, as 

artes plásticas e a música". Um único poema de seu desafeto ele achou "prosaico e sem 

graça": "Noturno de Belo Horizonte". 

Mário de Andrade, por sua vez, em carta a Moacir Werneck de Castro, diz que aquela 

inimizade é simplesmente "questão de idiossincrasia" e "de afinidade, apesar dos possíveis 

(da minha parte: certos) reconhecimentos mútuos de, do que?... de valor? Aí vocês têm que 

nos desculpar". E encerra o assunto.  

Na crônica "Meu Brasil brasileiro", publicada em Recado de Primavera (1984) 

Rubem Braga reconta a história do país e o sentimento do povo brasileiro com o recurso de 

colagem (por ordem de sentido no contexto e não cronológica) de trechos de brasileiros 

famosos: Capistrano de Abreu, Paulo Prado, Euclides da Cunha, Manuel Bandeira, Oswald 

e Mário de Andrade. Deste, ele cita, comovido, a confissão brasileira - em tudo semelhante 

                                                 
9Originais da biografia de Rubem Braga, p. 155. 
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a muitas das crônicas braguianas em que o homem simples e desvalido é reconhecido como 

um igual, um irmão. 

Não vê que me lembrei que lá no Norte,  
meu Deus! 
Muito longe de mim 
na escuridão ativa da noite que caiu, 
um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo 
nos olhos, 
depois de fazer uma pele com a borracha do dia, 
faz pouco se deitou, está dormindo. 
Esse homem é brasileiro que nem eu. (BRAGA, 1998c, p.67-69). 

Novamente, esquece antigas rivalidades e elogia o escritor. E ainda acrescenta: "essa 

solidariedade me impressionou". O trabalho suado da gente mais humilde e/ou distante, por 

mais diferente que seja do ofício do próprio escritor, ideologicamente é próximo a ele. 

Personagens tão distintos quanto Euclides da Cunha e Oswald de Andrade, Mário e Casimiro, 

podem, cada um a seu modo, pintar um quadro sensível e real do Brasil com pinceladas tão 

mistas quanto a nossa raça. Porque, para o cronista "o Brasil é, principalmente, uma certa 

maneira de sentir". 

Com referência ao colega Oswald de Andrade, de quem foi vizinho, a crítica é bem 

mais agressiva, ao contrário do que supõe, por exemplo, o biógrafo do autor. Sobre Serafim 

Ponte Grande, ele escreveu a crônica "Um livro imoral", em 1933 (na íntegra):  

‘Serafim Ponte Grande’ é o último livro de Oswald de Andrade. Livro imoralíssimo 
que nós, a família católica brasileira, jogamos ao fogo sem ler.  

Eu estou lendo o livro apenas para me certificar do ponto a que pode chegar a 
baixeza humana. 

Oswald de Andrade xinga todo o mundo, e escreve com todas as letras todos os 
nomes feios. A Família, a Sociedade, o Estado, a Religião, a Moral, tudo é vilmente 
massacrado. 

O livro foi terminado este ano na Ariel Editora, Rio. 

O pensamento central de Oswald de Andrade é se mostrar livre. Escreve: 

‘Mas eu sou o único cidadão livre desta formosa cidade porque tenho um canhão no 
meu quintal’. 

O canhão de Oswald de Andrade dispersa imundície e torpeza. É o canhão do 
satanás, o tinhoso, bombardeando o mundo. Mas essa ofensiva de lama e podridão 
não adianta nada. A Sociedade e todas as instituições sagradas que dentro dela 
existem, estão acima, muito acima desses miseráveis arremessos anarquistas. 

O intuito desta crônica é apenas chamar a atenção da polícia para esse livro. É 
incrível que em uma cidade policiada como Belo Horizonte seja permitida a venda 
pública de obras tão baixas. A mocidade brasileira, sobre cujos ombros pesam os 
destinos da Pátria, não pode ficar exposta à influencia deletéria desses espíritos 
subversivos. O que fez o Sr. Edgard Franzen de Lima, delegado de Jogos e 
Costumes? 
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Já tendo outros livros publicados, Oswald de Andrade é um nome conhecido em 
nossa literatura. Foi ele, com o ‘Pau Brasil’, o vanguardeiro do modernismo 
nacional. É possível, portanto, que muita gente incauta como eu compre o livro 
‘Serafim Ponte Grande’ pensando ratar-se de obra legível. É para evitar isto que dou 
o toque de alarme. E também um apelo à mocidade culta de Minas para não ler este 
livro. Todo ele é imoral e pérfido. 

Creio assim, haver cumprido um alto dever para comigo mesmo e para com a 
Sociedade. 

Indignado, furioso, o autor diz claramente seu objetivo: "o intuito dessa crônica é 

apenas chamar a atenção da polícia". E lamenta que em Belo Horizonte "seja permitida a 

venda de obras tão baixas". Sendo Oswald de Andrade o "vanguardeiro do modernismo 

nacional", alerta o cronista, "é possível que muita gente incauta como eu compre o livro" que, 

segundo ele, "é imoral e pérfido". Se o autor do livro tomou conhecimento da crítica, ao 

menos não se mostrou rancoroso ou procurou tirar satisfações com o cronista. Mas a crônica 

põe por terra a fácil e errônea dedução que a simpatia entre ambos chegasse ao ponto da 

admiração literária incondicional. 

Serafim Ponte Grande, "um grande-não livro", segundo Haroldo de Campos ressalta 

no título de seu prefácio ao livro de Oswald de Andrade, não só inverte a lógica romanesca 

(o que faz Campos denominá-lo de "romance-invenção") como mexe em sua estrutura física 

e temporal. Na capa, o usual vocábulo "romance" é substituído originalmente por 

"invenção" de Oswald; o autor diz que o livro foi "escrito de 1929 para trás" e dá sobre ele 

"o direito de ser reproduzido e deformado"; o que é familiar ao leitor torna-se novo e 

desconhecido através de uma inusitada apresentação. Identifica-se nele o "efeito de 

estranhamento" e a ideia de "desnudamento do processo", de que fala Víctor Chlóvski no 

ensaio "A arte como procedimento". Oswald desautomatiza a imagem e/ou conceito 

preestabelecido na mente do leitor e abre uma nova janela de compreensão, descodificando 

a norma literária e cultural. Antonio Candido rotula Serafim Ponte Grande de "fragmento de 

grande livro. As técnicas de bricolagem, montagem de resíduos e fragmentos, são utilizados 

pelo autor para construir um antilivro. 

[...] um livro de resíduos de livros, um livro de pedaços metonimicamente significantes 
que nele se engavetam e se imbricam, de maneira aparentemente desconexa, mas 
expondo, através desse hibridismo crítico, disso que se poderia chamar uma 'técnica de 
citações' estrutural, a vocação mais profunda da empresa oswaldiana: fazer um não-livro, 
um antilivro, da acumulação paródica de modos consuetudinários de fazer livro ou, por 
extensão, de fazer prosa. (ANDRADE, 2007, p.19) 

Implicado em expor e ridicularizar a "literatura sorriso-da-sociedade", Serafim Ponte 

Grande ora imprime a forma de um diário, ora de epígrafe, de diálogo, de apêndice, crônica 
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mundana, versos, recortes curtos de pensamento. Cria o novo sobre lugares-comuns e neles 

se delicia a brincar e inovar, sobre a linguagem, a estrutura da linguagem e dos valores 

sociais de sua época. Assim, ele confessa sem despudor: "A César o que é de César. Beijei a 

criada nova. A outra, Lálá, pôs pra fora. Andava desconfiada". O que hoje se poderia 

chamar, talvez, de politicamente incorreto, e o palavreado que em nosso século XXI seria 

apenas sutil ("O menino foi pegado dando, atrás do monte de areia"), era o que mais 

incomodava Braga. A estrutura formal do texto e suas opções imagéticas, para o contador de 

histórias cujo texto obrigatoriamente teria que ter uma forma e um tamanho (geralmente) 

padrão, exigidos pelo jornal, causavam um "efeito de estranhamento" em Rubem Braga - 

bem menor, porém, que a afronta aos valores burgueses, religiosos, tradicionais da família 

brasileira. Como no trecho "Confessionário": 

De regresso a Paris, encontrei minha ex-amante, D. Branca Clara, inteiramente 
nervosa. Vive sonhando que tem relações sexuais com Jesus Cristo e outros deuses. 
Isto é demais, peço-lhes o socorro da psicanálise. Junto lhe envio o pesadelo de um 
dos seus espécimens ou um espécimen dos seus pesadelos. (ANDRADE, 2007, p.154) 

O fato é que Braga, ao longo do tempo, foi mudando de opinião, não só a respeito de 

Oswald, mas com relação ao modernismo brasileiro, passando a enxergar nele um propósito 

maior que a provocação endiabrada, fragmentos irônicos e a persistência demolidora. 

Casimiro e Bandeira são exemplos dessa aproximação do modernismo, que resultou na 

admiração e na incorporação de suas qualidades poética: “Rubem amava a constância da 

memória infantil na poesia de Casimiro (que mal viveu além da infância) e o lirismo que 

Bandeira consegue retirar de pequenos fatos cotidianos. Bilac, não, nem Ribeiro Couto. Braga 

não gostava da pieguice deste último”. (CARVALHO, 2007). Em meio a tantas diferenças de 

aproximação, avaliação e engajamento, o que realmente interessa saber sobre o modernismo 

em Braga está na afirmação do professor Davi Arrigucci Jr. (2001, p.13): 

O que parece mais seguro e importante é reconhecer a relação de Braga com a 
tradição pós-simbolista por intermédio de um poeta do Modernismo brasileiro: 
Manuel Bandeira, em cuja poesia ele terá descoberto de fato profundas afinidades. 
Assim, a visão instantânea que se cristaliza tantas vezes nos textos do cronista se 
aproxima muito do alumbramento, de Bandeira, em ambos pesando o senso 
modernista do momento poético, com ligações mais do que prováveis à tradição do 
pós-simbolismo no poeta. (ARRIGUCCI JR, 2001, p.13) 

O Rubem Braga em início de carreira, agressivo e critico contumaz do modernismo, 

teve como maior referência um poeta modernista (Bandeira). A admiração pela contribuição 

literária e cultural de Mário de Andrade e o bom convívio com Oswald venceram o ranço 

conservador, defensor da família e dos bons costumes que se observa em "Um livro imoral". 
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O que, de fato, ficou marcado em sua obra, ao lado do viés crítico e defensor das causas 

sociais, foi o traço modernista, foi sua relação com a "tradição pós-simbolista", como afirma 

Arrigucci Jr, diferencial importante da sua prosa poética. Essa linguagem singular, coloquial e 

poética, que ora percorre a solidão e a nostalgia, ora destila esperança em fugazes fachos de 

luz, é a que está em pauta nesta pesquisa, através de um diálogo criado por nós com o 

pensamento benjaminiano e conceitos de modernidade e pós-modernidade, aos quais se tem 

voltado a crítica do século XXI. 



2 MODERNIDADE: O FENÔMENO LITERÁRIO 

2.1 Baudelaire, Benjamin e Braga - um encontro em Paris 

Minha primeira impressão da França – serei honesto – é 
de mocidade e de alegria. Sob a luz dos refletores, na 
noite de alegres ruídos [...], Notre Dame, fantasticamente 
bela, parecia abençoar seu bom povo de Paris. 

Rubem Braga 

O pequeno século XX, a “era dos extremos”, na definição de Eric Hobsbawm, é o cenário 

em que Rubem Braga vive, escreve, questiona, passa de simpatizante do fascismo italiano de 

Mussolini à jornalista de esquerda, fundador do Partido Socialista Brasileiro, crítico ferrenho de 

Getúlio Vargas, de Alceu Amoroso Lima, da Igreja Católica - que insiste no ensino religioso 

nas escolas e no voto feminino com fins eleitoreiros. E apesar de ter sido preso três vezes e de 

ser perseguido (especialmente pelo governo Vargas) por ser comunista, também solta suas 

farpas contra o partido de Luís Carlos Prestes. Filho de prefeito, irmão de Newton Braga, poeta 

modernista do grupo mineiro, e de Armando e Jerônimo Braga, respectivamente, diretor e 

gerente do jornal Correio do Sul, de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Rubem Braga é o que se 

poderia denominar de um integrante da elite capixaba. Mas ele prefere escrever (e defender) os 

maratimbas, os ambulantes, homens e mulheres do povo, os anônimos que tecem a fina teia de 

um cotidiano invisível – que, normalmente, só ganham espaço nas editorias de polícia e nos 

telejornais sensacionalistas. Nas mãos de Rubem Braga, a mais ínfima gota de mel do cotidiano 

é extraída e saboreada desavisadamente, para em seguida perder-se no céu da boca, dando lugar 

ao gosto amargo da solidão, da descrença na “humanidade desumana”. Especialmente no 

recorte desta pesquisa, ou seja, na década de 1980, quando “as boas coisas da vida” vão se 

tornando mais embotadas na lembrança do “velho Braga” 

A Era dos Extremos, que limita o século XX ao intervalo de 1914 a 1991, coincide, 

portanto, com a vida e atuação de Rubem Braga como repórter e cronista. Tendo nascido 

um ano antes do início deste período, em 1913, e morrido em 1990, um ano antes do fim do 
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“breve século XX”, Rubem Braga pode ser considerado não só um espectador atento às 

transformações e tragédias de seu tempo, como um agente crítico, questionador e 

contraditório, algumas vezes, mas sempre negando a si mesmo o benefício cômodo da 

omissão e da indiferença. São três os recortes feitos por Eric Hobswbawn: “a era da 

catástrofe” (de 1914, com a Primeira Guerra Mundial, “que marcou o colapso da civilização 

ocidental do século XIX”, até depois da Segunda Guerra Mundial). O segundo, “a era de 

ouro” (25 a 30 anos de “extraordinário crescimento econômico e transformação social”, que 

terminou no início da década de 70) e, por último, “o desmoronamento” da última parte do 

século (“era de decomposição, incerteza e crise”, que marcou a derrocada dos países 

socialistas da Europa). O século XX do Rubem Braga cronista é ainda mais curto e tem 

início em 1928, quando ele escreve suas primeiras crônicas para o Correio do Sul e tem 

como um dos marcos referenciais de sua obra os anos 1930, quando resolveu publicar em 

livro a sua primeira coletânea O conde e o passarinho, em 1936, após ler o autobiográfico 

Buena Dicha, do cronista mineiro Jair Silva. O mundo passava por momentos difíceis e os 

sonhos socialistas se apresentavam como alternativa ao capitalismo e ao colapso da 

sociedade burguesa. 

[...] O sistema econômico improvisado na arruinada casca eurasiana rural do antigo 
império czarista sob o nome de socialismo não se teria acreditado – nem teria sido 
considerado - uma alternativa global realista para a economia capitalista. A Grande 
Depressão de 1930 criou essa impressão, pois foi o desafio do fascismo que fez da 
URSS o instrumento indispensável para a derrota de Hitler e, em consequência, uma 
das duas superpotências cujos confrontos dominaram e aterrorizaram a segunda 
metade do Breve Século XX. (HOBSBAWM, 1995, p. 17) 

No Brasil, além dos efeitos da Grande Depressão na economia, a década começa com a 

Revolução de 30, encabeçada por Getúlio Vargas, seguida pela Revolução Constitucionalista, 

organizada pelo estado de São Paulo, em 1932. Mesmo derrotado, o movimento força a 

convocação da Assembleia Constituinte em 1933. No ano seguinte, 1934, promulga-se a nova 

Constituição. Chega ao fim a política do café-com-leite, acordo político que garantiu a 

alternância de um mineiro e um paulista no poder, e tem início o Estado Novo, em novembro 

de 1937. Ao longo do restante da década não seriam realizadas eleições no país (as eleições só 

voltariam com o fim do Estado Novo, em 1945). É importante rememorar esses fatos porque a 

temática do cronista, desde o início, ainda adolescente, é profundamente ligada aos fatos 

políticos, econômicos e sociais que marcaram o país. Desde as primeiras crônicas, em 1928, 

quando tinha 15 anos, as questões partidárias, educacionais e ambientais estão presentes. 
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Na década anterior, o modernismo brasileiro, literalmente, pega o cronista de calças 

curtas: em 1922, quando o movimento modernista consegue fervilhar o sangue dos artistas 

brasileiros que pareciam dormitar em sesta de acomodadas mesmices, o autor tinha apenas 

nove anos. E mesmo quando começou a entender o que significava modernidade, moderno e 

modernismo no Brasil, não gostou, conforme podemos observar nas crônicas “Um livro 

imoral” (Estado de Minas), já citada, e em várias outras crônicas escritas entre 1928 e 1934, 

quando escrevia para a imprensa mineira e capixaba (“Leite Crioulo”, “Tedium Vitae”, 

“Meia-pataca”, “Antropofagia”, no Correio do Sul, entre 1928 e 1929; “Ideias do Sr. 

Amphilóquio”, publicadas no Estado de Minas, em 1933). 

Mas esta pesquisa encontra, principalmente, um cronista cansado, desencantado, mas 

linguisticamente afinado, sereno, poeticamente saudoso, deitado na rede vermelha que 

comprou no Ceará, olhando a cidade do Rio de Janeiro de cima, na cobertura da rua Barão da 

Torre, em Ipanema. Anos 80 do pequeno século XX. No curto período de 1988 a 1990 (ano 

em que falece), ele escreve no jornal O Estado de São Paulo suas últimas crônicas, que estão 

na coletânea Um cartão de Paris, organizada depois de sua morte por Domício Proença Filho, 

a pedido de seu filho, Roberto Braga. Ao contrário do que indica o título, não se trata de uma 

coletânea escrita na capital francesa, com exceção de “Em um quarto de hotel, em Paris”. 

“Um cartão de Paris” vem pelo correio até Ipanema para encher de ternura o coração do 

solitário cronista. A remetente, uma recente amiga, transforma seu dia e traz doces sensações: 

“como é fácil alegrar meu coração!”  

A Paris das crônicas de Braga dilui-se em curtos períodos ao longo do século XX: no 

início de 1947, como correspondente do jornal O Globo, em dezembro de 1949, como 

correspondente do Correio da Manhã e colaborador da revista literária Leitura e da 

Acadêmica, e no fim dos anos 1980, pelas mãos do editor da Revista Nacional, Mauritônio 

Meira. Na primeira vez, descompromissado e errante flâneur, escreve as crônicas da semana 

em um só dia, para ter mais tempo de perambular pelas ruas da cidade, pela “biblioteca 

cortada pelo Sena”, como a viu Benjamin, mas sempre em festa, como frisou Hemingway: 

Era uma Paris pobre, aquela, uma biblioteca cortada pelo Sena, como a viu Walter 
Benjamin na década anterior, ainda que em uma constante festa. Para Henry Miller, 
que ali vivera, Montmartre é indolente, preguiçosa e indiferente, meio pobre e 
sórdida, mais sedutora que vistosa – e tudo isso, curiosamente, é um pouco o retrato 
de Rubem Braga. [...] Paris começava a se reerguer, depois da tragédia da ocupação 
nazista e quase não havia turistas. É uma cidade bela e que respira liberdade. 
(CARVALHO, 2007, p.324) 



 
 

53  

 

53

Aos 34 anos, o repórter, avesso às multidões, aproveita a companhia de poucos amigos 

(a esposa, Zora Seljan, Carlos Thiré e Tônia Carrero, Jorge Amado e Zélia Gatai, Reverbel e 

Olga, Carlos Scliar) e dá longos passeios a pé: “perambula pelas ruas, sem rumo, sem hora, 

errático”, como cita Marco Antonio de Carvalho em sua biografia. Os quatro casais viviam 

em quartos alugados em um casarão, na rua Hamelin, 44. Ao ouvirem da dona da pensão e de 

um funcionário público responsável por renovar passaportes que Marcel Proust havia morrido 

no quarto andar do mesmo casarão, todos confessaram que jamais leram nada do romancista 

francês. Mas o cronista aproveitou-se do fato para brincar com a sua própria falta de erudição: 

“(Ele) era o mais importante proustiano do Brasil, por ter vivido no quarto onde o romancista 

morreu. Ainda assim, o espectro de Proust pouco adiantou, diria também: continuou a 

escrever as trivialidades de sempre, ao invés dos temas sutis que seria razoável esperar”. 

(CARVALHO, 2007, p. 325). 

Para o germânico Benjamin, ao contrário, a cidade é pedra basilar: o estudo da Paris do 

Segundo Império em Baudelaire, feito por Walter Benjamin, não serviu somente como 

“instrumento para o conhecimento e a representação da modernidade alemã dos anos 1920 e 

1930” e como bússola para o desenvolvimento de seu projeto como crítico, escritor e 

historiográfico, como atesta Willi Bolle (2000, p.23). Paris e Baudelaire foram assumindo, ao 

longo do trabalho inconcluso e fragmentado das Passagens, especialmente, a força de “um 

painel com milhares de lâmpadas”, que consolidou conceitos de modernidade como sonho 

coletivo, conceito de história aberta, metrópole moderna, alegoria e fantasmagoria, aura e 

tantos outros. Paris está para o século XIX, assim como Charles Baudelaire está para a 

modernidade: ambos, o poeta lírico e a cidade, são vítimas e agentes do capitalismo e das 

contradições modernas. O imperialismo oitocentista faz desabrochar a metrópole do glamour 

e o domínio capitalista. 

‘Capital do século XIX’ – esse é o título atribuído por Benjamin à cidade de Paris no 
exposé do seu Trabalho das Passagens’. Paris como lugar das primeiras exposições 
universais, ‘capital do luxo e da moda’, centro de planejamento da industrialização da 
Terra, palco da Exposição Universal de 1867, com ‘o desabrochar mais radioso da 
cultura capitalista – eis alguns dos atributos que, além de fazer resplandecer sua imagem 
sobre o século XIX, sugerem também a dominação do Globo. (BOLLE, 2000, p.28) 

Por trás do espelho que reflete a luminosidade estonteante de Paris, ditadora de modas e 

comportamentos para o mundo ocidental, há uma cidade que vibra através de centenas de 

personagens que marcaram a história da literatura e seus clássicos. Andar pelas ruas de Paris, 
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como observa Benjamin, é reconhecer cenários, histórias de grandes autores que eternizaram 

a metrópole nas páginas de romances e poemas. 

De todas as cidades não há nenhuma que se ligue mais intimamente ao livro que 
Paris. Se Giraudoux tem razão e se a maior sensação de liberdade humana é flanar 
ao longo do curso de um rio, então aqui a mais completa ociosidade, e portanto a 
mais prazerosa liberdade, ainda conduz livro e livro adentro. Pois sobre os desnudos 
quais do Sena há séculos se deitou a hera de folhas eruditas: Paris é um grande salão 
de biblioteca atravessado pelo Sena. Nenhum monumento (há)nesta cidade no qual 
uma obra-prima não se tenha inspirado. (BENJAMIN, 2000, p.195). 

No mesmo ensaio, Benjamin vagueia pelos cartões postais da capital francesa que 

acenderam a imaginação dos escritores: Notre Dame está no romance de Victor Hugo, a 

Torre Eiffel em Coicteau e Giraudoux, a Ópera, em Leurox e o Arco do Triunfo, em Raynal. 

A partir de uma exposição fotográfica intitulada “Paris”, que se encerra com a imagem do 

Sena, Benjamin elege o rio como o espelho da cidade e seu maior depositário de sonhos 

coletivos: “Ele é o grande e sempre desperto espelho de Paris. Diariamente a cidade lança 

neste rio suas sólidas construções e seus sonhos de nuvens como se fossem imagens. 

Magnânimo, ele aceita as oferendas e, em sinal de agradecimento, as fragmenta em mil 

pedaços”. (BENJAMIN, 2000, p.195) 

A imagem do rio, que fragmenta construções e sonhos, nos remete ao que é moderno e 

a um dos seus maiores referenciais: Charles Baudelaire. Observador atento do cotidiano, à 

porta de um café o poeta vê um senhor, “um desses imbecis, cuja elegância é feita pelo 

alfaiate e a cabeça pelo barbeiro” e ao seu lado, “sua amante, mulher bastante leviana”. 

Aquela visão é o pavio para explodir na mente do moderno a metáfora do rio e da imagem, 

utilizada por Benjamin:  

Esses dois seres não pensam. Será que ao menos se olham? Ao menos que, Narcisos 
da imbecilidade, contemplam a multidão como um rio que lhes devolve a imagem. 
Na verdade existem bem mais para o prazer do observador do que para o próprio 
prazer. Eis agora, abrindo suas galerias plenas de luz, esses Valentinos, Cassinos, 
Prados [...] esses cafarnauns onde a exuberância da juventude ociosa se manifesta 
livremente. (BAUDELAIRE, 1996, p.62-63) 

Entre o rio-espelho de Benjamin, que acolhe indigestos sonhos e construções, e o de 

Baudelaire, que reflete a imagem de um abobado e vaidoso Narciso que nele se mira, faz-se o 

mesmo jogo de espelhos. Juntos, um acolhendo desejos e arquitetura, outro o vazio da 

futilidade humana, são apenas dois fragmentos do que se poderia chamar de Modernidade. 

Para Baudelaire, em um dos seus tantos pensamentos sobre o assunto, “modernidade é o 
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transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o 

imutável”. Se num retrato antigo, vemos no traço do pintor um certo jeito de sorrir, um 

penteado ou gesto próprio de uma época, estes são elementos transitórios, características de 

um determinado tempo – e o resultado “é um todo de completa vitalidade”.  O pintor, assim 

como o escritor, ao abrir mão desses elementos, estaria suprimindo a alma, o que há de vivo 

em sua obra: “Não temos o direito de desprezar ou de prescindir desse elemento transitório, 

fugidio, cujas metamorfoses são tão frequentes. Suprimindo-os, caímos forçosamente no 

vazio de uma beleza abstrata e indefinível como a da única mulher antes do primeiro pecado”. 

(BAUDELAIRE, 1996, p.26) 

A Paris e a modernidade das quais fala Charles Baudelaire, que viveu entre 1821 e 

1867, têm seus elementos transitórios, fugidios, assim como a “outra metade” do moderno, 

como ele mesmo descreveu. Sua poesia, a prosa poética e o teor crítico são, no século XXI e 

serão depois dele, a feição do que é moderno, mosaico de antíteses e sinônimos. O cotidiano 

vivido por “G”, “o pintor da vida moderna” retratado em prosa por Baudelaire - aquele que 

“admira a eterna e a espantosa harmonia da vida nas capitais” e capta a partir de detalhes 

aparentemente insignificantes, também o que há nela de transitório – também está no Rubem 

Braga (1913-1990) desenhista de rabiscos e auto-retratos, amante da pintura e tradutor de 

sentimentos e costumes, desejos e mazelas. Em suas crônicas, a Paris visitada por Braga pela 

primeira vez em 1947, não resplandece de luz e de cores, nem borbulha em festas e teatros, 

como se espera de um turista de primeira viagem. Nem as belas mulheres, um de seus temas 

prediletos, nem o caos da cidade grande. São “As velhinhas da Rue Hamelin”, onde está 

hospedado, que aprisionam o olhar do cronista, do “pintor de costumes” moderno. Aquele 

setembro, naquela metrópole, poderia ser de qualquer ano, no século de Baudelaire ou de 

Benjamin e Braga: 

Paris, setembro – Rue Hamelin, onde morreu Proust. Ali pertinho é a rue Lauriston, 
onde morreram muitas outras pessoas menos conhecidas: ali era a casa das torturas 
da Gestapo. Mas na rue Hamelin há coisas imortais: suas velhinhas não morrem 
nunca. Há aquelas duas que vão todo dia ao mesmo bistrô; uma corpulenta, sempre 
de chapéu, que lê o Figaro e reclama a qualidade do vinho [...] Mora um pouco para 
baixo de minha casa, e eu gostaria de imaginar que mora na casa em que morreu 
Proust; mas não. (BRAGA, 1993a, p. 164) 

O cronista contextualiza não a cidade, mas a rua em que reside, por fatos reais que 

marcaram o lugar: a morte de Proust e as mortes dos judeus pelos nazistas da Gestapo. Mas 

entre o “grande” e o “pequeno”, opta por colocar a lupa em algo do cotidiano que lhe parece 
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incomum e que para ele também é imortal: o singular comportamento das velhinhas da Rue 

Hamelin. Aquele casual encontro de duas conhecidas de longa data, na esquina da Rue 

Galilée, emocionou o cronista: “assisti a um dos encontros mais tocantes que me foi dado 

presenciar na vida”. “Com passos miúdos, magrinhas como duas formigas”, as personagens 

mais parecem sair de um romance policial londrino de Agatha Christie. 

Durante um instante uma pareceu observar com atenção a outra; e cada uma deve ter 
chegado à conclusão de que a outra estava irrepreensível, desde os sapatos pretos até 
o chapéu preto, desde a bolsa até a pintura das faces. (Porque essas velhinhas de 
Paris muitas vezes se pintam: além de se pintarem, creio que se armam com 
espartilhos e outros mecanismos capazes de suster na vertical seus minguadíssimos 
restinhos de carne que talvez de outro modo, libertados de tudo isso, virassem cinza 
e se espalhassem ao vento dos boulevards). (BRAGA, 1993a, p. 164) 

Os bulevares da metrópole e do projeto crítico de Benjamin só são citados, em Braga, 

pelo sopro de vento que pulveriza as cinzas de suas tão conservadoramente vestidas 

protagonistas. O humor e a ironia deixavam à vontade um observador politicamente incorreto, 

quase debochado, contando a “conversa de comadres” que há muito não se viam e, pela 

dedução do narrador, jamais voltariam a se ver um dia: a morte as visitaria antes. 

As duas formiguinhas fiscalizaram um instante: eram ambas tão incrivelmente 
velhinhas que talvez cada uma apenas quisesse se certificar de que a outra realmente 
ainda estava viva, ainda existia ao cabo de tantos séculos. Ambas resistiram à crítica 
– e então como ficaram alegrinhas de se ver! [...] Certamente cada uma chegou em 
casa, deitou-se assim mesmo, toda bem vestidinha, em sua caminha, trançou as mãos 
sobre o peito murcho – e morreu, afinal. (BRAGA, 1993a, p. 168) 

Na observação “ambas resistiram à crítica – e então como ficaram alegrinhas de se ver”, 

subliminarmente o narrador refere-se ao comportamento feminino tão natural quanto 

inevitável: a avaliação detalhada de uma mulher diante da outra, cada uma analisando o que 

há na outra de melhor e de pior, nas marcas deixadas pelo tempo. Só depois desses 

pensamentos não revelados, vem a alegria do reencontro, talvez a recordação de antigas 

lembranças e as costumeiras perguntas sobre o destino de fulano e sicrano. Mas o que é 

registrado pelo narrador são os gestos, “agitando um pouco, ao falar, as duas mãos, movendo 

um pouco para frente os corpos mirradinhos”, e o semblante, “sorrindo, infinitamente felizes”. 

Entretanto, a alegria fugaz antecipa o final trágico e previsível: a morte eminente. Um 

traço comum na obra de Braga e que, nas velhinhas da rue Hamelin, vem ressaltado pela 

repetição de diminutivos: velhinhas, magrinhas, alegrinhas, formiguinhas, mirradinhos, 

vestidinha, caminha. O artifício consolida o retorno à infância, próprio da idade avançada, e a 
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pequenez do final da existência, cuja alegria geralmente está em reviver o que ficou no 

passado. Esses traços, vistos pelo jovem escritor de 34 anos, serão vividos, no fim da década 

de 1980, quando ele mesmo terá como ponto central de seus textos as lembranças de amores, 

fatos políticos e comportamentos do cotidiano das cidades que ficaram para trás. Em nota da 

primeira edição do livro Um pé de milho, publicado em 1948, o autor diz que esta crônica, “a 

última do livro, é uma das ‘notas de Paris’, enviadas para O Globo e outros jornais”, mas a 

única publicada em coletânea. 

A capital francesa é o ponto de intersecção dos três pensamentos e linguagens em 

diálogo nesta pesquisa, o pano de fundo do encontro de Braga, Baudelaire e Benjamin. O 

tempo corre para frente e para trás; em flashbacks ou de volta para o futuro, segue o fluxo do 

texto em análise. Ainda que tomando de empréstimo o cenário francês como farol do século 

XIX, entram em cena a relação literatura e cidade, crônica e cidade (“todas as cidades, a 

cidade”), a partir de um marco fundamental: a modernidade e as tentativas de nomear e 

decifrar o que veio após o seu domínio. 

2.2 Modernidade, a cornucópia de sonhos coletivos 

Assim ele vai, corre, procura. O quê? Certamente esse 
homem, tal qual o descrevi, esse solitário dotado de uma 
imaginação ativa, sempre viajando através do grande 
deserto de homens, tem um objetivo mais elevado do 
que o de um simples flâneur, um objetivo mais geral, 
diverso do prazer efêmero da circunstância. Ele busca 
esse algo, ao qual se permitirá chamar de Modernidade; 
pois não me ocorre melhor palavra para exprimir a ideia 
em questão. Trata-se, para ele, de tirar da moda o que 
esta pode conter de poético no histórico, de extrair o 
Eterno do transitório. 

Charles Baudelaire 

Mais de cinco séculos não foram suficientes para que a humanidade galgasse um outro 

período histórico, uma nova panaceia que garantisse ao homem, transfigurado pela posição 

ambivalente entre a ordem e o caos, a sua tão sonhada felicidade. Na tentativa de decifrar a 

modernidade, Charles Baudelaire extrai o eterno do transitório, Zygmunt Bauman desnuda a 

um mundo (moderno) que ao se desintegrar em problemas torna-se governável, Compagnon 

faz um mea culpa moderno ao refletir sobre o massacre dos judeus, Lyotard traduz sua 

unicidade social, Perry Anderson defende a origem hispânica do termo, Harvey destaca suas 

tensões e contradições, especialmente no labirinto desenfreado metrópole. Berman, 
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didaticamente, expõe porque, na modernidade, “tudo que é sólido, desmancha no ar”, como 

disse Marx em outro contexto. Para Walter Benjamin (apud BAUMAN, 1999, p. 18), os 

tempos modernos trazem a tormenta que “impele os caminhantes de forma irresistível para o 

futuro ao qual dão as costas, enquanto a pilha de detritos diante deles cresce até os céus” e “a 

essa tormenta chamamos progresso”. Marshall Berman, assim como vários outros estudiosos 

da modernidade, elegem Charles Baudelaire como seu tradutor por excelência, pois, agente e 

mártir das agruras modernas, soube como poucos enxergar a nebulosidade que emana de um 

conceito sobre ela: 

Uma das qualidades mais evidentes dos muitos escritos de Baudelaire sobre vida e 
arte moderna consiste em assinalar que o sentido da modernidade é 
surpreendentemente vago, difícil de determinar.  
[...] Se percorrermos sua obra, veremos que ela contém várias visões distintas da 
modernidade. Essas visões parecem opor-se violentamente umas às outras, e 
Baudelaire nem sempre parece estar ciente das tensões entre elas. (BERMAN, 2007, 
p.160-161) 

E cita como exemplo o mesmo trecho de “O pintor da vida moderna”, anteriormente 

destacado: “modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a 

outra metade o eterno e o imutável”. Mutante e antitética, a modernidade em Baudelaire une o 

efêmero e o eterno, o histórico e a atualidade, a visão pastoral (“modernolatria”) e antipastoral 

(“desespero cultural”, no século XX), como define Berman, resquícios da burguesia (no 

prefácio ao Salão de 1846, intitulado “Aos burgueses”) e veemente ataque ao sonho de 

progresso desta mesma burguesia (no ensaio “Sobre a moderna ideia de progresso aplicada às 

belas artes”, em que ele refere-se ao progresso como “esse erro muito atraente que eu anseio 

por evitar, como ao próprio demônio”) (BERMAN, 2007, p.166). 

A novidade trazida pelos ventos modernos do progresso, ao lado do antigo, é para 

Benjamin “a forma mais vigorosa” do conceito de moderno no poeta francês. Essa conjunção 

está no título do primeiro ciclo de As flores do mal, “Spleen e Ideal”, onde a palavra mais 

velha da língua francesa (ideal, do latim idealis, incorporada à língua francesa em 1578) une-

se à mais recente (spleen, palavra inglesa, usada na França a partir de 1745). 

Nesse título, em que o supremamente novo é apresentado ao leitor como um 
‘supremamente antigo’, Baudelaire deu a forma mais vigorosa a seu conceito de 
moderno. Sua teoria da arte tem inteiramente como eixo a ‘beleza moderna’, sendo 
que o critério da modernidade lhe parece ser este: ela é marcada pelo selo da 
fatalidade de ser um dia antigüidade, e o revela àquele que é testemunha de seu 
nascimento. [...] A face da própria modernidade nos fulmina com um olhar 
imemorial. Assim é o olhar da Medusa para os gregos. (BENJAMIN, 2007, p. 63) 
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O tempo fugidio e arisco, entre o que se revela novo no antigo e vice-versa, traço moderno 

que, nas palavras de Bauman (1999, p.18-19), “estica-se entre o passado que não poder durar e o 

futuro que não pode ser. Não há lugar para o meio-termo”. Jeanne Marie Gagnebin, entretanto, 

diz de forma mais clara (menos e ambígua, portanto, menos moderna) que: 

A modernidade entretém uma relação privilegiada com a Antiguidade não porque 
esta última pudesse servir de modelo ou de antimodelo, mas porque a Antiguidade, 
passada e ultrapassada, manifesta com força uma propriedade essencial a ambas: sua 
fragilidade, sua caducidade comum, aquilo que Benjamin chama de Gebrechlichkeit. 
É porque o antigo nos aparece como ruína que o moderno, igualmente fadado a uma 
destruição próxima, se parece tanto com ele. (GAGNEBIN, 2007, p.50) 

Essa consciência aguda do tempo, como diz Gagnebin (2007), concordando com W. 

Menninghaus, é “o que caracteriza a literatura moderna para Benjamin – muito próximo neste 

item ao jovem Lukács”. Entre os escombros do pretérito e as mais inovadoras formas 

arquitetônicas, a vida moderna adequa-se à razão capitalista, acelerando o transporte das massas 

consumidoras e alargando as distâncias entre elas e as elites culturais e econômicas da era 

capitalista. O exemplo brasileiro da bélle èpoque carioca, tão bem representada pelos textos e 

pela vida de João do Rio, mostra como a capital da república promove a “limpeza” de ruas e 

avenidas, criando ilhas de prosperidade ao sul e deportando para a periferia a classe operária. 

Entre o significado do que é moderno e do que é crônica, ambos os vocábulos 

irremediavelmente ligados ao tempo e à história, há uma oposição de espaço: o que é 

moderno aprisiona-se ao que defende e ao que rechaça, como os valores burgueses, o 

“antigo”, a razão, e só se vê livre quando se assume, ao mesmo tempo, provisória e eterna, 

passado e presente e que “a destruição acaba por vencer sempre” (GAGNEBIN, p.50). A 

crônica, entretanto, nascida para viver no presente e retratar o real, cresceu para libertar-se, 

alimentando-se do passado, do presente e do futuro, do fato e do mito, e ainda que não se veja 

mais como provisória, tampouco se admite eterna. Está no “entrelugar” de Silviano Santiago, 

enquanto o que é moderno começa a deixar de sê-lo tão logo nasce e se dá conta de sua breve 

finitude. O que não impede que o cronista sinta-se incomodado quando, de repente, o 

progresso tecnológico instala-se e produz em seus ouvidos zumbidos e gritos bem 

desagradáveis. “É o cinema ouvido e falado, meus senhores. Vamos ouvir o pontapé recebido 

pelo Sr. Carlitos, o tiro dado pelo cel. Buck Jones, os gritos da sra. Greta Garbo e os 

monumentais suspiros de d. Póla Negri. A arte muda vai escancarar a boca e berrar”. 

(BRAGA, Correio do Sul, 1928). 
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Diante da notícia que leu da “Norte América”, Braga (1928) relata o fato com humor, 

mas alia ao real um futuro cheio de ironia, criado por imaginação crítica e sua costumeira 

impaciência com o que considera “modismos.” Ouvir a voz dos atores de um filme, o 

estrondo dos efeitos especiais, para ele nada mais é que dar vez a uma poluição sonora 

irritante, “que viria fazer coro ao já tumultuado alvoroço urbano”. E a humanidade, ao final 

dos tempos, seria representada “[...] por um casal de pigmeus, com um prodigioso cérebro e 

duas descomunais orelhas, à frente de alguns milhares de aparelhos que saltam, estalam, 

rangem e berram, trabalhando ativamente para o crescimento glorioso da Civilização”. 

(BRAGA, Correio do Sul, 1928) 

Com os olhos voltados para a arte, para “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica”, Walter Benjamin pensa em termos do que as novas tecnologias trariam, no futuro, 

para os setores culturais e para o próprio conceito de obra de arte. A própria natureza do 

cinema, obrigatoriamente reproduzível, induziu o pensamento benjaminiano em torno da 

autenticidade da obra de arte, do declínio da aura e da desvinculação da obra reproduzível da 

tradição. O seu uso ritual, teológico e restrito, dos afrescos e esculturas das igrejas, por 

exemplo, dá lugar ao acesso das massas, à indústria reprodutiva, condizente com o valor 

comercial da era capitalista. A reprodutibilidade transforma “a existência única da obra por 

uma existência serial” (BENJAMIN, 1994, p.168-169). Mesmo analisando transformações 

radicais na cultura e, mais amplamente, na sociedade consumidora dessa arte em larga escala, 

Benjamin destaca que o “retrocesso” do cinema falado é temporário. O público maior do 

cinema mudo seria delimitado pelas barreiras linguísticas – até que a sincronização e as 

legendas permitissem o aperfeiçoamento da técnica e o retorno das grandes plateias. 

Notadamente há também em Benjamin um desconforto diante do novo, mas que, ao contrário 

do cronista, fotógrafo do cotidiano, o impele a pensar e fazer pensar sobre a consequência do 

“progresso” da arte no início do século XX: a refuncionabilidade da arte. E o cinema falado é 

um diferencial importante nesta ressignificação: 

A reprodução técnica do som iniciou-se no fim do século passado. Com ela a 
reprodução técnica atingiu tal padrão de qualidade que ela não somente podia 
transformar em seus objetos a totalidade das obras de arte tradicionais, submetendo-
as a transformações profundas, como conquistar para si um lugar próprio entre os 
procedimentos artísticos. Para estudar esse padrão, nada é mais instrutivo que 
examinar como suas duas funções – a reprodução da obra de arte e a arte 
cinematográfica – repercutem uma sobre a outra. (BENJAMIN, 1994, p. 176) 
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No Brasil, os modernistas veem o binômio arte e tecnologia como “a evolução das artes 

sob o signo da era industrial”, como uma “democratização estética”, nas palavras de Haroldo 

de Campos ao se referir à poética de Oswald de Andrade, no prefácio de Pau Brasil, 

publicado em 1925. Campos refere-se claramente às ideias de Benjamin sobre a arte e sua 

reprodução, optando pelas inovações e uma certa euforia ingênua de Oswald, que destaca 

nessa profunda transformação cultural o que ela tem de positivo. Com esse recorte, pode-se 

começar a falar o que foi o modernismo brasileiro para o cronista Rubem Braga, para a 

literatura, para a crônica do breve século XX. 

2.3 Um gato entre pombos antropofágicos 

 

Oswald de Andrade, numa viagem a Paris, do alto de um 
atelier da Place Clichy – umbigo do mundo – descobriu 
deslumbrado sua própria terra. A volta à pátria 
confirmou, no encantamento das descobertas manuelinas, 
a revelação surpreendente de que o Brasil existia. Esse 
fato, de que alguns já desconfiavam, abriu seus olhos à 
visão radiosa de um mundo novo, inexplorado e 
misterioso. Estava criada a poesia ‘Pau Brasil’.  

Paulo Prado 

Ah, bem sei, estamos vivendo tempos inquietos e não 
faz mal que soprem ventos inquietantes sobre a terra 
desde que já sopram na alma dos homens.  

Rubem Braga  

1928. Walter Benjamin publica A origem do drama barroco alemão e Rua de Mão 

Única e já tinha visto ruir sua esperança de vida acadêmica, quando sua tese foi recusada pela 

Universidade de Frankfurt, três anos antes. Rubem Braga escrevia seus primeiros textos do 

Rio de Janeiro para a longínqua “capital do mundo”, Cachoeiro de Itapemirim, e em um deles 

mostra sua indignação contra o progresso tecnológico que resultou no cinema falado, depois 

de ler um artigo da imprensa novaiorquina. O “Manifesto Antropófago” nasce em Paris, 

quando Oswald de Andrade reconhece na capital francesa o ideário artístico que procurava, e 

adota o Brasil como sua terra natal. No mesmo ano, lança Serafim Ponte Grande. Mário de 

Andrade, colocando-se do outro lado do pêndulo modernista, diz, ironicamente, em carta a 

Alceu Amoroso Lima que, enquanto Oswald “se paubrasiliza” na Europa, “virei pau brasil 

para todos os efeitos”. Conforme já se observou anteriormente, a visão reducionista de que o 

movimento modernista é apenas mais um estrangeirismo que se verdamarelizou (expressão 

rechaçada por Oswald) era compartilhada por Rubem Braga, Mendes Fradique e tantos 
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outros. À época, era difícil analisar as transformações artísticas além da superfície, como se 

pode fazer hoje, sob a proteção da distância temporal e com as múltiplas críticas que 

desnudam o assunto. 

No final da década de 1920, começo da década de 1930, talvez escapasse ao jovem 

Rubem que o contato dos modernistas com a arte europeia não se dava nos mesmos moldes da 

literatura brasileira do século XIX, quando Alencar criticava, mas importava constantemente 

as mais diversas francesias. O intuito modernista, ao contrário, dialoga com o estrangeiro para 

firmar-se em sua brasilidade, como explica Lucia Helena em Uma literatura antropofágica. 

[...] O contato com as proposições estéticas provenientes, em sua maioria, da França 
e da Itália não leva a obra de Oswald e Mário de Andrade à perda de seu caráter de 
brasilidade. Ao contrário, vai conferir-lhe a autonomia e o distanciamento crítico 
necessários para que, dispensando o nacionalismo panfletário que marcaria 
substancialmente o grupo da Anta, possam descobrir e recolocar o Brasil no seu 
lugar de origem. (HELENA, 1982, p. 75) 

Entre as reivindicações dos modernistas, diz a autora, "estava o paradoxo de 

construção/desconstrução das sociedades formadas na ética judaico-cristã: um secreto rancor 

que se opõe a uma energia vital" (HELENA, 1982, p. 101). Surgia, pois, uma postura "altamente 

crítica e contestadora", cujo referencial foi o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade. 

Foi Oswald de Andrade quem consagrou em nossa literatura modernista o tema e o 
tratamento da antropofagia, explicitando-a como corrente estética no Manifesto 
Antropófago, de 1928. Foi também ele o primeiro a apontar o caráter antropofágico 
de Macunaíma, deslocando para as mãos de Mário de Andrade o papel de introdutor 
dessa atitude entre nós. (HELENA, 1982, p. 75) 

Segundo Lucia Helena, com seu olhar de crítica literária, e ao contrário da opinião de 

Braga, o propósito do Manifesto era a busca por um discurso literário autônomo - com o 

mesmo ideal libertário, autêntico e sem amarras almejado pelo cronista. No calor da hora, a 

posição de Braga é passional, enquanto os olhos de Helena são aguçados pela clareza que só o 

tempo e a distância garantem ao observador. 

Sob a denominação de antropofagia, Oswald sintetizava um projeto estético-cultural: 
a busca de deglutir as influências poético-ideológico europeias, incorporando-as 
criticamente às matrizes nacionais, através da paródia, para, deste modo, constituir 
um discurso literário de dicção autonomamente brasileira, imune aos sectarismos e 
ufanismos. (HELENA, 1982, p. 75) 

Para Rubem Braga, os grandes pecados do movimento eram principalmente: sustentar-

se às custas do dinheiro público e pregar a autêntica naturalidade brasileira enquanto seus 
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expoentes, como Garcia de Resende, lê jornais estrangeiros e ama o blue. E como se não 

bastasse tudo isso, os antropófagos ainda lutam para que o Brasil se reeduque. Seu 

conterrâneo Mendes Fradique (pseudônimo do médico José Madeira de Freitas), um dos 

grandes humoristas brasileiros da época, concorda com ele:  

[...] O penumbrismo, o cubismo, o manchismo, o impressionismo, como o 
nefelibatismo, o gongorismo, o incribilismo, são crises histéricas do senso artístico, 
aberrações pituitárias do bom gosto; são doenças da arte que, graças a Deus, na vida de 
cada geração, não conseguem ir além da menopausa.1 (CARVALHO, 2007, p.89). 

Antônio de Alcântara Machado, importante nome do primeiro modernismo, também 

criticou o movimento apontando nele, “de um lado, exuberância livresca; de outro, ignorância 

frondosa”. (CARVALHO, 2007, p. 190). E ele mesmo dá a receita, ferina, de como mudar os 

rumos do movimento e conquistar a literatura autônoma e reconhecidamente brasileira. 

“Como? Agindo. Isto é: aprendendo o alfabeto, ensinando o alfabeto, escrevendo livros, 

fazendo sapatos, cortando madeira, plantando batatas, colhendo café”. (idem, p.190). O 

capixaba Rubem Braga concorda com Machado, embora menos sutil que ele, em sua 

discordância com os modernistas. 

Um grande impulso para a inserção dos capixabas na cultura do século XX ocorreu 

após uma reunião na casa de Oswald de Andrade, onde ficou definido que Vitória sediaria o 

Congresso Mundial de Antropofagia. Estavam presentes à reunião Tarsila do Amaral, Raul 

Bopp, Elsie e Mary Houston e o conde de Keyserling, Hermann Alexander Keyserling, 

autor de O mundo que nasce, um dos mais ardorosos defensores da modernidade. Garcia de 

Rezende voltou a Vitória e divulgou por semanas a confirmação do congresso, com data 

marcada para dezembro de 1930, nas páginas do Diário da Manhã. Foi ele o fundador do 

“Clube de Antropofagia” e quem defendeu a realização de uma Semana de Arte Moderna 

capixaba, além de uma Delegacia de Polícia Literária, que teria a função de fiscalizar os 

maus poetas, sonetistas, trovadores. Mais sensato, o capixaba Atílio Vivacqua pensou em 

criar no Espírito Santo um Congresso Modernista no qual seriam discutidos temas 

filosóficos e educacionais. 

Pelos excessos irrealistas de alguns antropófagos, que pretendiam ser a panaceia das 

letras, nota-se que o cronista adolescente tinha lá suas razões para dizer que o Brasil precisa 

mais de hospícios que de uma reeducação. Mas é bom lembrar que, ao longo dos anos, o 

                                                 
1 Originais da biografia do autor, p. 89. Op.Cit. p.26. 
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próprio Rubem Braga render-se-á às hostes modernistas – e o fará com tal zelo e talento 

inventivo que a crônica, a partir de sua linguagem, ganhará selo de legítima arte. O cuidado 

com a agressão, seja ela justa ou não, um lirismo ausente de derramamentos melosos, o 

perfeito equilíbrio entre crítica social e o amor, a política e a mulher, a natureza e as 

fragilidades do homem foi sendo lapidado, até que atingisse suave harmonia. Nessas 

primeiras crônicas, repletas de arroubos juvenis, já estão o sarcasmo, o humor, a falsa 

humildade capaz de surpreender a “vítima” de seus argumentos, a paixão pela beleza (da 

mulher, do meio ambiente, de um sentimento, de uma causa), a preocupação com os 

marginalizados econômica e socialmente e um certo desencanto com as fraquezas humanas, 

que deságuam em seu eterno cansaço. Todos os ingredientes do bolo foram devidamente 

separados para a sua fabricação. O que não havia, ainda, era a medida de cada um desses 

ingredientes, o que fazia com que a massa não atingisse o ponto de cozimento ideal: ora doce, 

ora agridoce, ora salgada, firme ou inconsistente, crua ou tostada, fina ou pesada. O pão-de-ló 

só viria depois de anos de treino e de colaboração simultânea em periódicos de vários estados. 

Os três atores desta cena moderna – Braga, no Brasil, entre a capital da república e 

Cachoeiro; Benjamin, do drama alemão à cena parisiense, e o movimento modernista 

brasileiro, no auge de seu antropofagismo, com um pé na França e outro no (Pau) Brasil – 

circulam em torno da (ex-)aura, da ordem e da desordem, do progresso e da tradição, da arte 

readymade, do destruir para construir, da reprodução técnica, do fragmento, da razão e de sua 

superação desarrazoada. O personagem-símbolo do movimento modernista nesta pesquisa 

será Oswald de Andrade, não por ter mais ou menos importância que seus pares, mas por seu 

Manifesto Antropofágico, referencial do modernismo brasileiro, por ter sido duramente 

criticado por Rubem Braga e tão positivamente analisado por Haroldo de Campos, sob à luz 

do pensamento benjaminiano. 

Para Haroldo de Campos, tradutor e poeta paulista que passou da poesia concreta ao que 

ele chamou de “concretude linguística”, ou seja, a defesa da materialidade da linguagem poética 

como essência do fazer poético, a poesia de Oswald de Andrade era, acima de tudo, radical – 

radical no sentido marxista de tomar as coisas pela raiz, sendo esta raiz o próprio homem. 

A radicalidade da poesia oswaldiana se afere, portanto, no campo específico da 
linguagem, como aquela consciência prática, real, que é a linguagem. Sendo a 
linguagem, como a consciência um produto social, um produto do homem como ser 
em relação, é bom que situemos a empresa oswaldiana no quadro de seu tempo. 
(ANDRADE, 2003, p.7) 
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Ao citar a arte de Oswald como “empresa” antes de contextualizá-la em seu tempo e 

espaço, Campos antecipa como irá definir o Brasil das primeiras décadas do século XX: um 

país “trabalhado pelos ‘mitos do bem dizer’ (Mário da Silva Brito), no qual imperava o 

‘patriotismo ornamental’ (Antonio Candido), em um ‘regime oligárquico-patriarcal, que 

persiste República adentro’”. (ANDRADE, 2003, p.7-8). Nesse universo de rebuscado 

vocabulário, reinavam como estrelas no “Olimpo oficial” Rui Barbosa, Coelho Neto e Olavo 

Bilac. A linguagem literária oscilava entre o “jargão de casta” cuidadosamente lapidado pelos 

“convivas do festim literário” e a “linguagem desleixadamente falada pelo povo (mormente 

em São Paulo, para onde acudiam as correntes migratórias com as suas deformações orais 

peculiares) – para Campos, havia entre as duas um “abismo aparentemente intransponível” 

que só a inovação de um Oswald de Andrade poderia atravessar: “A poesia “Pau Brasil” 

representou, como é fácil de imaginar, uma guinada de 180º nesse status quo, onde – a 

expressão é do próprio Oswald – “os valores estáveis da mais atrasada literatura do mundo 

impediam qualquer renovação”. (ANDRADE, 2003, p.7-8). 

A ação necessária para colocar em movimento transformador a literatura brasileira 

deveria, ser radical na linguagem e perfurar os “estratos sedimentados da convenção”. A 

língua (ou a arte) seria, assim, forjada pela “inquietação do homem brasileiro novo”, com a 

“contribuição milionária de todos os erros”. Ou, no dizer benjaminiano, sobre vestígios de seu 

passado, palpáveis na paisagem em ruínas do presente. Os novos horizontes culturais e 

artísticos formavam-se sobre o processo de industrialização em franca expansão, que viria a 

acarretar profundas “repercussões estruturais”, especialmente em São Paulo. O próprio 

Oswald, em depoimento publicado somente em 1954, na revista Anhembi, fala da mentalidade 

industrial paulista como indutora dos novos ventos culturais. 

Se procuramos a explicação de porquê o fenômeno modernista se processou em São 
Paulo e não em qualquer outra parte do Brasil, veremos que ele foi uma 
conseqüência da nossa mentalidade industrial. São Paulo era de há muito batido por 
todos os ventos da cultura. Não só a economia cafeeira promovia os recursos, mas a 
indústria com a sua ansiedade do novo, a sua estimulação do progresso fazia com 
que a competição invadisse todos os campos de atividade. (ANDRADE, 2003, p. 9) 

Estava fértil, pois, o terreno para “a libertação do verso brasileiro”. Para transpor o 

abismo entre o pedantismo do “Olimpo” literário e a oralidade linguística do povo, haveria “a 

reabilitação do nosso falar quotidiano”. Mesmo admitindo que Mário de Andrade, outro ícone 

modernista, já havia publicado dois livros antes da poesia Pau-Brasil de Oswald, Haroldo de 

Campos destaca que nenhum deles teria o que ele observou em Oswald: a “atitude radical 



 
 

66  

 

66

perante a linguagem”, necessária a uma reconstrução da literatura nacional. Campos identifica 

em Pau Brasil uma sensibilidade primitiva, a poética da concretude, imagética, e o 

“indianismo às avessas” - distante do “bom selvagem” de Rosseau, adotado por Alencar e 

Gonçalves Dias, e inspirado no selvagem brasileiro de Montaigne, crítico e defensor dos seus 

direitos perante o homem branco, o “mau selvagem”. 

Se a ideia era devorar a cultura europeia para dela digerir apenas o palatável ao sabor 

brasileiro, como disse o próprio Oswald e Antonio Candido, Pau-Brasil ainda está no período 

pré-digestão. Embora revele em sua base o que viria a ser o movimento antropofágico 

inaugurado pelo manifesto três anos depois, em 1928, Pau-Brasil denuncia um olhar 

estrangeiro sobre o cotidiano brasileiro: em “Atelier”, “Olhos que não viram Paris, nem 

Picadilly”, em “Escola Berlites”, “detesta thespring der Frühling, la primavera scpigliata” e 

“O paiz”, assim com “z”, de “Made in Brazil, que demarca a poesia Pau-Brasil, assim como o 

café, produto de exportação - escrito em francês, para francês ler, assim como “Cá e lá”. Falar 

em “reabilitação do nosso falar cotidiano”, diante de Pau-Brasil, é, no mínimo, inadequado. 

Citar detalhes do viver citadino, muitas vezes contrapondo o dia a dia dos brasileiros com a 

vida nos países europeus, não significa dizer que a poesia de Oswald de Andrade, naquele 

momento, segue o que propõe: “uma literatura de pobres”. Difícil imaginar os personagens 

“pobres” citados por Oswald deglutindo sua “literatura de pobres”. Entretanto, a atitude de 

“devoração” de outras línguas e culturas para alcançar o sumo da arte nacional, como dizem 

Antonio Candido e José Aderaldo Castello, é visível. “Oswald propugnava uma atitude 

brasileira de devoração ritual dos valores europeus, a fim de superar a civilização patriarcal e 

capitalista, com as suas normas rígidas, no plano social, e os seus recalques impostos no plano 

psicológico”. (ANDRADE, 2003, p.39) 

Oswald de Andrade e Rubem Braga, ambos de origem burguesa, voltam-se para o povo 

como se dele fizesse parte. Tomam como sua a causa de outrem, como bem diz Jean Paul 

Sartre em Que é a literatura?. Ambos são hóspedes do mundo, tendo colhido material para 

seus escritos em vários países. O primeiro com um projeto de ruptura da linguagem, num 

constante construir/desconstruir, não perante as ruínas do seu próprio país e no que quer 

mudar nele, somente, mas sobre o que viu em suas viagens. O segundo nega qualquer projeto 

de inovação, sequer um projeto literário em sua escrita, que definiu diversas vezes como 

“jornalística”, mas ficou na história cultural do país como referencial da crônica e da poesia 

em prosa. Braga, especialmente no início de sua carreira, pode ser lido como um anti-
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antropófago por excelência: o cotidiano de seus maratimbas, dos garis, do padeiro, do 

vassoureiro, do anônimo “Silva”, das mulheres de todos os tipos (a vizinha, a viúva da praia, a 

que tem medo de avião, as valentes “Teixeiras”, a que sofre por mal de amor) é dividido com 

o narrador, que se diz um apreciador da cachaça, das viagens de barco e de um bom peixe em 

casa de pescador. O moço da cidade grande que estica seus olhos compridos sobre o sonho de  

[...] arrumar um barco de uns 15, 20 metros de comprido, com motor e vela, e sair 
tocando devagar por toda a costa do Brasil, parando para pescar, vendendo banana 
ou comprando fumo de rolo, não sei, me demorando em todo portinho simpático [...] 
e fazer um livro tão simples, tão bom, que até talvez fosse melhor não fazer livro 
nenhum, apenas ir vivendo devagar a vida lenta dos mares do Brasil, tomando a 
cachacinha de todo lugar, sem pressa e com respeito. (BRAGA, 1964, p.41) 

As imagens, em Braga, são como postais de belas paisagens, diretas e poéticas ao 

mesmo tempo, e o levam à necessidade mil vezes repetida em suas crônicas: a de fazer do 

simples sua forma de escrita– escolha que divide com seu “poeta forte” (como diria Harold 

Bloom), Manuel Bandeira. O poder do simples, em Braga, está em sua linguagem coloquial e  

como meta poética, em toda a sua obra: “ (quisera eu) fazer um livro tão simples, tão bom, 

que talvez fosse melhor não fazer livro nenhum” (“O outro Brasil”,  na coletânea A cidade e a 

roça), “no meio dessa desarrumação feroz da vida urbana, dá na gente um sonho de 

simplicidade” (“Um sonho de simplicidade”, A Traição das elegantes),  “[...]e tendo guardado 

esses dois versos tão simples, aqui me debruço ainda uma vez sobre o mistério da poesia” (“O 

mistério da poesia”, A Traição das elegantes), o  já citado trecho de “O pavão”, (Ai de ti, 

Copacabana), entre muitos outras. A simplicidade em Oswald, ao contrário, é alegórica: ao 

falar de um objeto, remete à ação anterior ao próprio objeto, ao definir simplicidade, na 

verdade quer dizer de uma inocência, de uma pureza isenta de qualquer sensualidade. Como 

em “Ditirambo”, onde a simplicidade foi a qualidade que assimilou de sua amada. 

Meu amor me ensinou a ser simples 
Como um largo de igreja 
Onde não há nem um sino 
Nem um lápis 
Nem uma sensualidade (ANDRADE, 2003, p.50) 

Como observa Haroldo de Campos, uma coisa toma o lugar sintático da outra: 

simplicidade (fruto do amor) corresponde ao largo da igreja, o sino substitui metonicamente o 

repicar do sino e, por igual figura de linguagem, o lápis assume o lugar de um desenho de 

pessoa, coisa ou sombra. No trecho citado, a prosa poética de Braga é toda luz, e a poesia sem 

métrica de Oswald é luz e sombra, induz sem dizer, propõe sem revelar, toma de empréstimo 
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uma simplicidade que não pertence ao narrador, mas ao sentimento pelo qual o artista é 

tomado ao se apaixonar. Ambos, o poeta e o cronista, expõem a presença das artes plásticas 

em sua escrita e os resultados dessa intimidade amante da pintura. José Castello relata que 

Braga, que escreveu Dois Primitivos, sobre o trabalho de Heitor dos Prazeres e Djanira, 

identifica-se com o que diz Marc Chagall: “Sinto-me mais livre, mais livre, diante da tela, e 

me escondo em minha arte como em um buraco. Entro nesse buraco como em um tempo onde 

eu quisesse me oferecer em sacrifício” (CASTELLO, 1996). Mas falar de vanguardas, 

também na pintura, o desagrada; “empolga-se com as teses antivanguardistas de um crítico de 

respeito como Ferreira Gullar” (CASTELLO, 1996). E se tem de escolher a arte da capa de 

seus livros, não exita: escolhe a sua “capista primaveril”, Rachel Braga, filha de seu irmão 

modernista Newton. Em suas mãos, o lápis que rabisca alguns auto-retratos e poucas 

paisagens, retratos de um frustrado pintor, tem uma função diversa. É política e poesia, arma e 

defesa contra os poderosos de seu tempo. “Meu lápis é livre. É franco-atirador. Pois então 

vamos, general, puxai vossa espada, que eu já puxei o meu lápis. [...]. Porque Deus disse ao 

jornalista: que tu fales em nome dos anônimos; que o teu nome seja amado dos anônimos”. 

(BRAGA apud CARVALHO, 2007, p.197) 

É possível distinguir os brasis de Braga e Oswald: os de Braga são feitos de melaço de 

cana, de canoas e pescados, numa linguagem que se redescobre pelo coloquial, pelo jeito de 

falar da cidade e da roça, mas sempre nacional. Ainda que percorra o México, Marrocos, 

Cuba, Europa, Argentina, é o brasileiro de Cachoeiro que fala, finge, vive, sente saudades, 

ama e odeia as cidades, trata dos males de amor como de uma bursite. Nunca se disse poeta 

do cotidiano, como é lembrado, mas um combativo jornalista, difícil de se emoldurar em 

rótulos políticos. A crítica literária, porém, observa as origens pós-simbolistas de sua prosa: 

Um leitor atento e minucioso poderá, quem sabe, detectar ecos ou resquícios da 
literatura pós-simbolista na prosa moderna e despretensiosa do cronista brasileiro. 
Sentirá talvez algum elemento da atmosfera proustiana à sombra dessas meninas em 
flor à beira-mar [...] ou raízes latentes do Impressionismo, ao tentar compreender o 
processo perceptivo e os vínculos do escritor à sensibilidade moderna para as 
impressões efêmeras. (ARRIGUCCI JR., 2001, p.13) 

O biscoito fino de Oswald, que buscava “dar cultura à massa”, a exemplo de 

Maiakóvski, opta pelo “rasgo satírico” que resulta em “um constante anticlímax à emoção”: 

“O hoteleiro do meu hotel/tem cor de medalha de pescoço/e conta-me que já houve cafezais/ 

nos pastos/ nos bambuzais/ se eu me casasse/ queria uma orquestra/ bem besta” 

(ANDRADE, 2003, p.145). A arte antropofágica do aniquilar-se para renascer, que 
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desembocaria no Manifesto Antropofágico de 1928, já está em Pau-Brasil, com o tom do 

progresso – linguístico, tecnológico e de mentalidade industrial – e de seus efeitos sobre o dia 

a dia da cidade. Transatlânticos, foguetes, arranha-céus, indústrias, postes da Light, convivem 

com as contas de tostões para adquirir tantas maravilhas, com a menina que vai ao cinema 

com seu vestido de domingo e com as plantações de fazenda. Mas, “o gozo de acender a 

palha/ enrolando o fumo”, no poema “Digestão”, é a sobremesa de uma “couve mineira” que 

“tem gosto de bife inglês”. Essa convivência antitética, até certo ponto pacífica, ainda sem o 

choque oswaldiano provocativo e desafiador do poder, acelera-se para emergir no Manifesto 

Antropófago. 

Se, no Manifesto Pau-Brasil, Oswald opta por uma solução em que se evita o 
choque e a radicalização, fazendo com que convivam o lirismo e a máquina, a 
floresta e a escola, contaminando-se e ambivalendo-se os elementos; no Manifesto 
Antropofágico tenta romper o compromisso mecanicista da arte com a civilização 
industrial e pragmática. Nele, a selva deglute a escola. (HELENA, 1982, p.106) 

Para o próprio Oswald, quando se comemorou o jubileu do Pau Brasil, o “problema 

central” de sua poesia “foi a tensão entre o coloquial e a voragem”. E sem nenhuma falsa 

modéstia, afirma: “éramos a tradução da cidade”. A tentativa de tradução da metrópole (“a 

cidade sem mitos”, em “Aperitivo”), de mergulho na oralidade de seus habitantes, está na 

“matraca alegre” da semana santa, nos “arraiás”, nos excessos do baile da corte (“é comê bebê 

pitá e caí”). Mas particularmente em “Pronominais”, onde a correção gramatical da 

“consciência ilustrada” (muitas vezes usadas pelo próprio Oswald) e o linguajar das ruas são 

postas frente a frente pelo poeta. 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 

Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro (ANDRADE, 2003, p.167) 

A aparência contraditória em sua superfície, que une o viajante de elite cheio de 

saudades de Paris e o poeta que dessacraliza a língua dos acadêmicos e bem pensantes, é 

desfeita pelos propósitos da antropofagia oswaldiana, que quis “corroer, deglutir, a cultura 

opressiva” (HELENA, 1982, p. 107). Nessa perspectiva, o binômio destruir/construir - que se 

revela um choque “entre a ‘cultura estabelecida’” de um lado, e a atitude de negação e 

protesto antropofágicos do outro - abriga presente e passado, colonizador e colonizado, língua 
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clássica e oral, que traduzem não só a ânsia de um grupo modernista, mas uma crise da cultura 

e “um contexto político-cultural vigente internacionalmente, naquele momento”.  

Desse modo, a incorporação do subconsciente, da velocidade, de um ‘dadaísmo’ 
demolidor e do compromisso com a fragmentação do discurso, do espaço e do 
tempo literários não são conquistas específicas da literatura, nem apenas denunciam 
um momento importante de transformação estética. São, antes, sintoma e índice 
caracterizadores de uma transição e profunda crise, levada a cabo no âmbito da 
linguagem poética. (ANDRADE, 2003, p.99) 

A obra de Oswald, ainda que “em alguns pontos apressada e povoada de simplificações 

típicas do seu caráter de ‘ponta de lança’”, como bem observa Lucia Helena (p.99), é uma 

análise do caráter antropofágico de uma das linhas que formam a “espinha dorsal da cultura 

brasileira”, a “linha do muito riso, pouco siso”. Com o objetivo comum de destronar o poder, 

alargar o campo da cultura para domínio público, a arte lítero-jornalística de Rubem Braga 

segue a vertente oposta: a do siso. Para ele, não se trata de revolucionar o país pela renovação 

estética, mas de assumir posições radicalmente contra as tentativas de manipulação do 

governo, especialmente o de Getúlio Vargas, mascaradas sob a pseudo-democratização do 

voto, do ensino religioso nas escolas ou a permanência do ensino tradicional – campanhas que 

ele próprio apoiou em suas crônicas. O riso de Oswald e o siso de Braga – e vice-versa -

tinham inimigos em comum: as elites conservadoras que reinavam em prol de seus próprios 

interesses e o cidadão Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Athaíde – síntese de todo o 

conservadorismo católico de uma época, que rejeitava inovações educacionais e defendia o 

voto feminino com inconfessáveis fins eleitoreiros. Juntamente com Cecília Meireles, o 

cronista fala de uma escola moderna, sob moldes americanos e alemães, esta sim, capaz de 

gerar uma pedagogia transformadora para o país. 

A pedagogia de Montessouri e Decroly, sem cantigas e sem prisões, a pedagogia 
moderna dos ‘tests’ e da liberdade, a pedagogia que provoca a iniciativa do aluno 
em vez de destruí-la, que procura compreender os seus impulsos para guiá-los em 
bom caminho – esta pedagogia há de vencer. É preciso que o Estado não crie 
escolas, apenas. Guerra Junqueiro errou quando disse que abrir escolas é fechar 
prisões. Nem sempre; às vezes é abrir mais prisões para criminosos mais refinados. 
É preciso que sejam abertas boas escolas. Escolas modernas onde se adaptem 
corajosamente às inovações vitoriosas nos Estados Unidos e na Alemanha, onde se 
conheça alguma coisa de psicanálise, onde se compreenda a criança. (BRAGA, 
Correio do Sul, “Ainda a instrução primária”, 1929) 

Para Braga, não seria a selva a devorar a escola, como diz Oswald, mas o próprio 

antropofagismo, que o cronista denomina de “extravasamento de moços”, de brasileirismo 

“interessante e ridículo”, a devoraria. Esse Brasil antropofágico que “perdeu, de propósito, a 
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educação, para se educar de novo”, não precisaria de novas escolas, diz Braga, ironicamente, 

mas de um freio drástico para suas experimentações demolidoras, como ele publicou no jornal 

Correio do Sul, quando tinha apenas 16 anos. Mesmo numa aparente auto-depreciação 

(“cérebro de noviço da literatura – oh, eu tenho apenas 16 anos!”, que “se embrulha todo e 

compreende pouco”), o cronista aprofunda a questão pelo lado mais frágil dos seus 

adversários: o mal disfarçado estrangeirismo de um pretenso movimento nacionalista. A 

crônica “Antropofagia”, que não consta em nenhuma das coletâneas do autor, vale ser 

transcrita na íntegra: 

A antropofagia está fazendo um sucesso comovedor no Espírito Santo. Diário da 
Manhã, o órgão oficioso do governo, acolhe em suas largas colunas maternais os 
extravasamentos dos moços antropófagos. Esse movimento acima de tudo 
interessante e ridículo, de brasileirismo, parece agitar os meios literários de meu 
estado. 
Garcia de Resende, o moço jornalista da ‘Noite Ligeira’, entrou na roda com seu 
prestígio muito grande de quem escreve quase diariamente no maior jornal da Terra 
(t maiúsculo). E Calazans está brutalmente alegre com tudo isto. Foi Calazans quem 
despertou os instintos antropofágicos de nossos rapazes de letra com seus lindos 
artigos da Última Hora. 
A válvula de Freud, tantas vezes citada pelos antropófagos, andava funcionando 
lindamente bem com os sonetos antigos os alexandrinos. Mas é que, dentro da 
necessidade de sublimar as paixões grosseiras, anda à vontade de sublinhá-las de um 
modo novo, original. Vide o ‘Espírito de nosso tempo’. A arte não se explica apenas 
como a válvula freudiana. Também como o desejo de fixar os aspectos das coisas e 
os sentimentos das almas. Que maneiras originais e imprevistas, porque as maneiras 
imprevistas e originais se prestam melhor a gravar, a fixar no espírito dos outros as 
ideias do artista. 
Parece que assim a gente pode arquitetar uma vaga explicação para o movimento 
antropofágico. 
No entanto para justificar sua adesão à tribo dos tapuias literários, Garcia de 
Resende afirma – com sua bonita coragem de afirmar – que a ‘a antropofagia não 
admite o falso nem o decorativo. O homem antropofágico tem uma personalidade 
que interpreta o seu corpo e é uma expressão sincera e contente da Terra’. Ou houve 
algum pequeno erro de revisão, ou há um grande erro de minha parte, ou isto 
enternece pela ingenuidade. Ele, parece, quer dizer que vai fazer uma arte simples, 
muito sã e muito brasílica, uma arte natural, tão forte como as matas e tão cristalina 
como os regatos deste bonito Brasil. O Brasil antropofágico é o Brasil que ‘perdeu, 
de propósito, a educação, para se educar de novo’. Quando meu cérebro de noviço 
da literatura – oh! eu tenho apenas dezesseis anos! – quer interpretar o sentido destas 
palavras um pouquinho cabalísticas do ousado jornalista, ele se embrulha todo e 
compreende pouco. Em todo o caso compreende, mal ou bem, que palavras como 
essas de Garcia de Resende são naturais, mas são ingenuamente ridículas na pena de 
um rapaz que ama o blue e corre os olhos pro Le Figaro todas as manhãs, depois do 
banho de chuva.. 
‘O Brasil quer se educar de novo’. Qual! O Brasil quer é mais alguns hospícios... 
(BRAGA, Correio do Sul, “Antropofagia”, 1929) 

Ainda que o adolescente Rubem, destoasse ferozmente do mastigar antropófago do 

movimento encabeçado por Oswald, ambos buscam exatamente o mesmo fim: um país novo, 

que valorizasse a educação, a cultura, o homem, o brasileiro. As formas absolutamente 
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diversas, tantas vezes antagônicas, que fizeram Rubem Braga fuzilar criticamente Serafim 

Ponte Grande não foram suficientes para mantê-los em lados “opostos” por muito tempo. 

Sempre com o seu lápis afiado contra as fragmentações e o linguajar “chulo” de alguns 

antropófagos, aos poucos foi identificando como suas as vestes modernistas. Submersa na 

tradição oral, a crônica braguiana dá ao leitor a sensação de estar diante do último contador de 

histórias. Um contador que encontra como ponto de fuga um passado melancólico e o faz 

ruminar continuamente sobre o dizer camoniano (a frase predileta de sua coleção): “a grande 

dor das coisas que passaram”. 

Este sentimento do tempo supõe, por certo, uma sensibilidade moderna, formada no 
espaço das grandes metrópoles do capitalismo industrial, excitada pelo dinamismo 
da técnica em constantes transformações, pelo ritmo trepidante da vida urbana, pelo 
bombardeio informativo, pela exigência desenfreada de novidades do mercado. 
(ARRIGUCCI JR., 2001, p.11) 

A sensibilidade moderna a que se refere Arrigucci Jr. (2001) é um chamariz para os 

leitores de Braga: um narrador atento às transformações sociais, tecnológicas e político-

econômicas da metrópole que escolheu para viver – e de tantas outras onde morou 

temporariamente -, mas que se sente, muitas vezes, deslocado e traído pelo inchaço acelerado 

do Rio de Janeiro. Nesse momento, sobressai-se a lembrança de um tempo e espaços ideais, 

de um riacho amarelo, um pé de fruta-pão, um cajueiro ou uma viagem pelo interior, com o 

amigo Carybé. 

Logo em sua primeira coletânea, O conde e o passarinho (1936), a crônica-título faz 

com que o leitor ouça o tilintar das moedas, sinta o cheiro de fumaça das fábricas e se 

solidarize com a confissão do poeta prosador: “Devo confessar preliminarmente que, entre um 

conde e um passarinho, prefiro um passarinho”. E diante desta escolha o cronista, 

sublinarmente, rechaça o progresso que sufoca o lirismo dos pequenos nadas, a vida moderna 

e se recolhe no canto de um passarinho que, num piscar de olhos, o leva de volta a Cachoeiro 

de suas traquinagens. 

Nem sei mesmo explicar essa preferência. Afinal de contas, um passarinho canta e 
voa. O conde não sabe gorjear nem voar. O conde gorjeia com apitos de usinas, 
barulheiras enormes, de fábricas espalhadas pelo Brasil, vozes dos operários, dos 
teares, das máquinas de aço e de carne que trabalham para o conde. O conde gorjeia 
com o dinheiro que entra e sai de seus cofres, o conde é um industrial, e o conde é 
conde porque é industrial. O passarinho não é industrial, não é conde não tem 
fábricas. Tem um ninho, sabe cantar, sabe voar, é apenas um passarinho e isso é 
gentil, ser um passarinho. (BRAGA, 2002, p. 71-72) 
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Estão ali, no instante exato do olhar observador de Braga, a essência de sua crônica: a 

falta de um tempo que já se foi (e talvez só tenha existido em sua memória), a valorização da 

simplicidade, a identidade do individual e do coletivo, o contato com a natureza e os bichos, em 

especial, os passarinhos. Ele segue em seu devaneio na contramão das grandes avenidas, 

procurando os pequenos achados de linguagens que surgem da leitura de uma inusitada notícia 

de jornal. Os poetas modernos fragmentam o mesmo cotidiano, criam novas palavras, buscam 

novos formatos que constroem o próprio poema, rompem com as regras artísticas e criam as 

suas, com a integração do velho, do novo, do surpreendente. Querem uma nova história para o 

seu iletrado país. O passarinho herói de Braga, nesta história, surrupia a valorosa medalha do 

conde e voa para longe – dos condes, das fábricas, da cidade grande, dos aparatos modernos. 

Simples assim. O narrador incentiva o voo do passarinho, “voai, voai, por entre as chaminés do 

conde, [...] voai, voai [...]”. E ele permanece ali, entre o moderno e a tradição, espacialmente 

entre os modernos, contando histórias. À primeira vista, um gato entre os pombos.  

2.4 O brejo da aura 

A aura acena pela última vez na expressão fugaz de um 
rosto, nas antigas fotos. É o que lhes dá sua beleza 
melancólica e incomparável.  

Walter Benjamin 

Para além da discussão sobre o nacionalismo importado e/ou as fragilidades do 

movimento modernista, já descritas nos “Aspectos da Literatura Brasileira”, de Mário de 

Andrade, é sobre o denominador comum entre o modernismo brasileiro e a escrita do 

cotidiano no jornal que este estudo se debruça. Se algum crítico dissesse hoje, sem fornecer 

nenhuma referência anterior, que “a poesia existe nos fatos”, possivelmente o leitor pensaria 

em uma prosa poética, numa crônica escrita a partir de uma notícia de jornal ou ainda no 

lirismo poético de Rubem Braga. Especificamente sobre esse lirismo, também poderia ser dito 

que é “uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando numa mata resumida de 

gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para flauta e a Maricota lendo o jornal. No 

jornal anda todo o presente”. Estas afirmações, porém, vagas e imprecisas como 

amodernidade, referem-se à poesia Pau-Brasil de Oswald de Andrade. A mesma poética 

contra qual se insurgiu Rubem Braga, em início de carreira. Para Haroldo de Campos, que 

assina o prefácio de Pau-Brasil, o que está ali 
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[...] é um programa de dessacralização da poesia, através do despojamento da ‘aura’ 
de objeto único que circundava a concepção poética tradicional. Essa ‘aura’, que 
nimbava a aparição radiante da poesia como um produtor para a contemplação, foi 
posta em xeque, mostra-nos Walter Benjamin, com o desenvolvimento dos meios de 
reprodução próprios da civilização industrial (técnicas de impressão, fotografia e 
sobretudo o cinema). (ANDRADE, 2003, p.25) 

Se, para Benjamin, a perda da aura de um objeto artístico na era da reprodutibilidade 

técnica destaca-o de sua tradição, substituindo “a existência única de uma obra por uma 

existência serial”, para o manifesto oswaldiano isso significa “reconstrução geral”, um 

ressignificação da linguagem, com as “palavras em liberdade”, como designa Paulo Prado em 

seu prefácio. Retira o artista de sua posição inerte, contemplativa, e o põe em ação, na 

concretude do dia a dia. E significa, também, a democratização da obra de arte e do acesso à 

cultura. “Aura” e “democratização”, para Haroldo de Campos (em sua análise da poesia 

oswaldiana) são óleo e água, inconciliáveis: esta absolutamente vital para a sobrevivência, 

aquele, um empecilho para a “globalização” da arte.  

O traçado que Oswald faz da evolução das artes sob o signo da era industrial é de 
uma admirável pertinência. Vai ele direto ao miolo do problema, percebendo que, 
com as técnicas de reprodução (pirogravura, máquina fotográfica, piano de 
manivela, objetos fabricados em série), houve um fenômeno de ‘democratização 
estética das cinco partes do mundo’. Era a ‘aura’ do objeto único que entrava em 
falência. (ANDRADE, 2003, p.28) 

É certo que a aura benjaminiana, à qual se refere Haroldo de Campos, atinge matizes 

ambivalentes e mutantes, a priori em “Pequena história da fotografia” (1931), depois em “A 

obra de arte na era da reprodutibilidade técnica” (1935), no ensaio “Alguns temas em 

Baudelarie” (1939) e em diversos trechos de suas inacabadas Passagens. A análise de 

Haroldo de Campos data de 1965, ou seja, 37 anos após a publicação do Manifesto, quando as 

teorias de Benjamin já tinham chamado a atenção de estudiosos de diversas áreas do 

conhecimento, em vários países. Seus primeiros pensamentos sobre o fim da aura na obra de 

arte datam de 1931, na “Pequena história da fotografia”. Os princípios de autenticidade e 

unicidade, que gravitam ao redor da aura e de sua vinculação ao culto e ao sagrado na tradição 

grega e medieval, não sobreviveriam ao racionalismo moderno e suas técnicas de reprodução. 

Aquela imagem de um instante único, capturada pelo flash, é o exemplo referencial de 

Benjamin sobre a influência definitiva da técnica na mudança de rumos da arte moderna. 

Parecia ponto pacífico que a reprodutibilidade técnica havia inaugurado uma nova 
forma de relacionamento entre a arte e o público de uma só vez, democratiza o 
acesso às obras e retira delas seu caráter sagrado, promovendo, pelo menos em 
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teoria, uma relação mais crítica com a tradição. Em resumo, destrói sua aura. 
(PALHARES, 2006, p.11) 

Esse algo “que se manifesta como para sempre inacessível” (PALHARES, 2006, p.36), 

coloca o emissor (artista) e o receptor (leitor) em um paradoxo temporal e espacial: “alcançar 

o que está longe, perder o que está perto, em suma, uma felicidade que decepciona e escapa”, 

alcançar “a única aparição de uma realidade longínqua, por mais próxima que ela esteja” 

(PALHARES, 2006, p.55). Mas este objeto imaterial vive no tempo fugidio em que o passado 

se faz presente e que o presente (re)visita o pretérito em busca de novas significações. 

Subverte-se o sentido funcional da arte, que escapa à submissão teológica, símbolo de uma 

concepção burguesa, e se rende ao valor expositivo, como mercadoria mais ou menos 

acessível às massas, de acordo com as especificidades de mercado na era 

industrial/tecnológica. Ainda que inicialmente utilizada como uma imagem congelada no 

tempo, dos rostos das primeiras fotografias, assume sentido metafórico do sublime, de algo 

diferente daquilo que se tem à frente dos olhos, uma aparição dotada de espaço e tempo 

próprios, além do tangível. 

Mas a construção de um conceito de aura, na obra de Benjamin, é tão ambivalente 

quanto a modernidade que decifra a partir de Baudelaire – e vai tomando contorno diversos, à 

medida que o judeu alemão o correlaciona à história, ao choque, à fotografia, à reprodução, à 

experiência, ao devaneio criador. O que leva a pensar que a aura, em si, só existe em 

conversação com um segundo ou terceiro conceitos e a partir de uma arte primeva referencial. 

Nesse espaço dialético, é possível avaliar a produção oswaldiana – que remete à montagem 

cinematográfica de montagem de fragmentos – como o brejo da aura, síntese da 

ressignificação da arte na era moderna em sua manifestação brasileira. Fincada nos elementos 

da industrialização, a poesia Pau-Brasil e, mais tarde, a antropofagia, despem-se o quanto 

podem de um poder aurático que ficou na história. O mistério da poesia agoniza na forma 

estrutural do texto, na bricolagem, no readymade, na concretude mundana: 

As vicissitudes sexuais e domésticas do casal Ponte Grande são narradas em 
linguagem despida de eufemismos, com todos os pontos nos is, à boa maneira de 
Boccaccio e de Rabelais, por onde se vê que o modernismo do renovador paulista 
tem algumas raízes no passado. (ANDRADE, 2003, p.9) 

Essas raízes do passado, nas quais mergulha o antropofagismo oswaldiano, não 

incluem o sagrado, ao contrário. É cultuando o profano que sua poesia relaciona-se com os 

ritos da aura e do divino que quer superar: “Nota: Não sei ainda se escreverei a palavra 
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‘coito’ com todas as letras. O arcebispo e as famílias podem ficar revoltados. Talvez ponha 

só a sílaba ‘coi’ seguida de três pontinhos discretos. Como Camões fazia com ‘bunda’”. 

(ANDRADE, 2003, p.71) 

A relação de Rubem Braga com o mesmo século das catástrofes, das indústrias e da 

cultura de massa, do materialismo marxista e da morte da aura, diferencia-se por seu modo 

peculiar de lidar com o cotidiano. Não se trata de escrever “coi...” ou “coito”, mas de fazer 

surgir na mente de quem lê, num átimo, uma possibilidade de imagem que ele, como narrador, 

sugere. A opção é pelo não dito, pelo sugerido. Pode usar discretamente um vocábulo ou 

expressão com o apoio das reticências ou escrevê-lo com todas as letras, mas o que sobrevive 

é a névoa, o inefável, o que está no fato e para além dele. Como um pavão, quer “atingir o 

máximo de matizes, com o mínimo de elementos”. A qualidade do que é sagrado, do que é 

sublime, mistura-se por um instante epifânico ao que é mundano, e desse acasalamento nasce 

algo bem próximo à imagem benjaminiana de aura. A memória de um rosto, tão perto e tão 

longe, que se eternizou primitivo e aurático, como as primeiras fotografias. 

Seria impossível descrever o ambiente, estranho a nós ambos; e não havia nem canto 
de pássaro nem murmúrio de mar. [...]. Serão lembranças verdadeiras? Como voltar 
àquele apartamento, reconstituir aquelas duas horas da tarde, lembrar a data, 
verificar a posição dos móveis e o ângulo de incidência do sol? Do chão ou da porta 
do banheiro – creio que do chão – ele iluminava teus olhos claros que me fitavam 
quietos. (BRAGA, 1998, p.93) 

Por um segundo, a tentativa de perpetuar a imagem, com o auxílio de luzes e sombras, 

transferindo para a linguagem um quadro registrado e retocado pela memória, remete aos 

fotógrafos posteriores a 1880, que tentaram “criar a ilusão da aura através de todos os 

artifícios do retoque”, saturando a imagem de luz e a destituindo de sua sombra. 

Essa mesma aura que fora expulsa da imagem graças à eliminação da sombra por 
meio de objetivas de maior intensidade luminosa, da mesma forma que ela fora 
expulsa da realidade, graças à degenerescência da burguesia imperialista. Desse 
modo, entrou na moda um tom crepuscular, interrompido por reflexos artificiais [...] 
(BENJAMIN, 1994, p.99) 

A “expulsão da aura” é mais visível na imagem poética de Oswald de Andrade e nos 

relatos político-econômicos de Braga. O lirismo que marcou a fase de crescimento e 

maturação da prosa poética do cronista, ao contrário, remete ao casamento de modernidade e 

tradição (oral e sagrada), através da memória. Nesse lirismo o cronista, flâneur por vocação, 

vive seu momento contemplativo, como diante da unicidade do sagrado presente na natureza. 

Como Benjamin (1994, p.171), em um de seus conceitos mais explorados de aura: “Observar 
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em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte significa respirar a 

aura dessas montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é fácil identificar os fatores 

sociais específicos que condicionam o declínio atual da aura”.  

Na frase reticente, imagina-se que os “fatores sociais específicos” que condicionam a 

agonia da aura estão nos costumes da vida moderna, decorrentes das alterações de ritmo do 

cotidiano das grandes cidades, irreversivelmente marcados pelos avanços tecnológicos e 

industriais. O retorno ao sagrado, ao mítico, torna-se um refúgio poético do artista, um 

respiradouro de puro oxigênio, uma pausa para “respirar a aura”, ver e ouvir uma natureza 

intocada, primitiva. Assim são “As músicas de Deus”: 

Em toda grande cidade deveria acontecer assim: de repente um apagamento de todas 
as luzes para toda gente recordar a noite, o escuro, as estrelas e, mesmo, um pouco, 
Deus. Os crentes dizem que Deus está em toda parte; mas ninguém me tira da 
cabeça que a iluminação, os ruídos do tráfego, a televisão, os rádios tocando alto, 
tudo isso o aborrece um pouco. E ele fica num canto mais sossegado, talvez sentado 
numa pedra na ilha de Palmas, ouvindo apenas o murmúrio do vento e do mar, que 
são músicas de Deus. (BRAGA, 1997, p.29)  

O narrador serve-se de um entre tantos apagões da metrópole para resgatar uma paisagem 

isenta das construções/destruições humanas – que sempre esteve ali, quase invisível pelo clarão 

das luzes da modernidade. Como habitante e co-autor dessa cidade, segue em busca de uma 

presença sagrada, onde é possível o encontro com Deus e com a tradição. Eximindo-se da fé 

(“dizem os crentes”), o cronista faz de Deus personagem, o seu alter ego, capaz, como ele 

próprio gostaria, de captar aquela aura imemorial dos sons da brisa e das ondas do mar. Como 

ele, logo ele, que escolhera escrever em um meio de comunicação que é símbolo da 

modernidade, o jornal, poderia enxergar uma imagem assim? Seria mais aceitável, mais lógico, 

que houvesse maior proximidade de sua prosa às técnicas brechtianas descritas por Benjamin, 

para chegar ao “conceito jornalístico de montagem”. Para ele, “tecnicamente falando, o jornal 

representa a posição literária mais importante”, pois seu lay out, “sua disposição 

multidimensional da escrita, constituiu um enorme desafio para a cultura tradicional do livro” 

(BOLLE, 2000, p. 91). Como o narrador pode se valer do estilo jornalístico que “tolhe a 

imaginação do leitor”? Como pode transcender a diagramação que fragmenta e põe lado a lado 

conteúdos desconexos para construir um estilo à margem da notícia? 

2.5 Pós-moderna: a crônica no lugar dos afetos esmaecidos 

Entre os sapatos de Van Gogh e os de Andy Warhol 
(há...) o aparecimento de um novo tipo de achatamento 
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ou de falta de profundidade, um novo tipo de 
superficialidade no sentido mais literal, o que é talvez a 
mais importante característica formal de todos os pós-
modernismos. 

Fredric Jameson 

Antes de se enxergar em Rubem Braga um outro lírico - entre o auge do capitalismo 

(vivido por Baudelaire) e o “capitalismo tardio” (de Ernest Mandel, em O capitalismo tardio, 

e retomado por Fredric Jameson) -, é oportuno que se vislumbre, minimante, o lugar que ele 

viveu. Se a questão do espaço, no pós-modernismo, predomina sobre o tempo, como afirma 

Jameson, há que se investigar um pouco mais sobre esse lugar pós-moderno para um narrador 

de “causos”, um remanescente da tradição oral, como o cronista. 

Não há como definir o cerne do que diferencia e aproxima o “pós”, o prefixo do 

vocábulo, com sua raiz moderna, mas é possível aproximar-se dele, por exemplo, a partir de 

duas imagens emblemáticas escolhidas por Jameson, que têm como objeto a mesma figura: o 

calçado. A primeira imagem é o quadro Um par de botas, de Vincent Van Gogh, “trabalho 

canônico das artes visuais do alto modernismo”. As botas gastas sobre a superfície neutra 

permitem que se imagine um sintoma de existência para além da tela, a matéria-prima original 

da miséria agrícola, da pobreza, da luta diária, “rudimentar e opressiva” do camponês, 

eternizada pelo “gesto utópico de Van Gogh”, ao destacar o objeto de sua brutal realidade. 

Pelo contato visual, 

[...] parte de uma nova divisão do trabalho no interior do capital, uma nova 
fragmentação de um sensorial emergente que replica as especializações e divisões da 
vida capitalista, ao mesmo tempo que busca, precisamente em tal fragmentação, uma 
desesperada compensação utópica. (JAMESON, 2000, p. 32-33) 

A segunda imagem, capturada por uma câmera digital, é “Diamond dustshoes”, de 

Andy Warhol. Nela, os sapatos femininos dispostos lado a lado, denunciam mais a biografia 

de Warhol, que começou sua carreira como ilustrador de moda de calçados e tem sua obra 

centrada na mercantilização, que propriamente ao contexto social, econômico e político da 

transição para a pós-modernidade. É certo que os modelos apontam para a moda de uma 

determinada época, mas a imagem está longe de remeter a uma dimensão maior, do tipo de 

sociedade/ocasião em que seriam usados, como observa Jameson (2000, p.35). 

[...] Uma coleção aleatória de objetos sem vida, pendurados na tela como se fossem 
nabos, tão desprovidos de sinais de sua vida anterior como uma pilha de sapatos que 
ficaram em Auschwitz, ou restos de um incêndio inexplicável e trágico em um salão 
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de baile lotado. Não há, então, em Warhol, nenhum modo de completar o gesto 
hermenêutico e reintegrar essa miscelânea ao contexto vivido mais amplo do salão, 
ou do baile, do mundo de alta moda ou de revistas glamourosas.  

Sem entrar no mérito da qualidade artística, a superficialidade como característica do 

pós-modernismo, em contraponto com a “profundidade” além da tela de Van Gogh, 

(representante do alto modernismo) é o primeiro ponto de contato do lugar pós-moderno com 

a prosa de Braga. Na linguagem escrita, o cronista posiciona-se diante de algo superficial e 

frívolo, como a fotografia publicada pela revista Manchete na reportagem sobre as “Mais 

elegantes de 1967”, para estabelecer o diálogo irônico e surpreso entre o moderno e o seu pós. 

A crônica “A traição das elegantes” utiliza a superficialidade da foto (aqui comparada, 

livremente, aos sapatos de Warhol) à dimensão maior de seu espaço e de seu tempo (como o 

fazem as botas de Van Gogh). Sarcástico, pergunta o narrador: “[...] Que aura envenenada 

lhes tirou o encanto, e as deixou ali tão enfeitadas e tão banais, tão pateticamente sem graça, 

expostas naquelas páginas coloridas como risíveis manequins em uma vitrine de subúrbio?” 

(BRAGA, 1998b, p.200-203) 

Essas mulheres, que um dia representaram o símbolo de perfeição e encantamento 

burgueses, que “romantizavam a riqueza e o desnível social”, agora denunciam, em seus 

próprios rostos desfigurados em “caricaturas de si mesmas, espaventosas e frias”, a 

decadência de um tempo; “eram aves de luxo que enobreciam com sua graça a injustiça 

fundamental da sociedade burguesa”. Dizendo-se representante de um anseio coletivo por um 

novo modelo de felicidade e prestígio social, o autor revela a véspera de um novo estágio 

capitalista, que enche o presente de um vazio à espera de algo que o torne novamente sob o 

domínio utópico de um modelo ideal. 

Estou apenas ecoando um sentimento coletivo de pena e de desgosto, de embaraço e 
desilusão; nossas deusas apareceram de súbito a uma luz galhofeira, ingrata e cruel; 
sentimo-nos traídos, desapontados, constrangidos, desamparados e sem fé. É duro 
confessar isto, mas é preciso forrar o coração de dureza, porque não sabemos se tudo 
isso é o fim de uma era ou o começo de uma nova era mais desolada e difícil de 
suportar. (BRAGA, 1998b, p. 203) 

Se até “ontem” aquela foto de desconcertantes senhoras representavam o sonho de subir 

na vida, uma quimera de consumo e comportamento para as classes menos abastadas, hoje, 

algo desbotou e desfigurou ali, como se um líquido qualquer tivesse borrado e desfeito a 

perfeita maquiagem-máscara da alta sociedade da década de 1960. A metáfora metonímica dá 

conta de uma elite – 12 senhoras escolhidas, por votação, como as mais elegantes do ano – 
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que representa as ilusões de riqueza, poder e bem-viver de uma população, em sua maioria, 

miserável. O que ontem era modelo de vida, hoje é apenas algo um tanto ridículo, fora de 

moda, uma lembrança de um passado em que havia a esperança burguesa de final feliz. Então, 

o narrador, ele mesmo fora de lugar, revela o “sentimento de perda e de desgosto” – perda do 

que ficou para trás e desgosto pelo que virá, um desconhecido amedrontador, “uma nova era 

mais desolada e difícil de suportar”.  

Essa “nova era” a que se refere Braga (1998b) pode ser identificada, ainda que 

hipoteticamente, como mais uma modificação sistêmica do próprio capitalismo, onde se 

encontra o que Jameson (2000, p.29) denomina de terceiro estágio do sistema do capitalismo 

tardio - “estágio do capitalismo mais puro que qualquer momento que o precedeu”. Ou ainda 

como um tempo em que há “uma total aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo 

e do caótico que formavam uma metade do conceito baudelairiano de modernidade”, com 

aponta David Harvey (HARVEY, 2008, p.49). A diferença desse estágio capitalista fora de 

hora (ou “tardio”) é que o pós-moderno não rema contra a maré do caos, não tenta opor-se a 

ela ou nela apoiar-se como se ali estivesse a panaceia da história. Ao contrário, o pós-

modernismo “nada, e até se espoja, nas fragmentárias e caóticas correntes da mudança, como 

se isso fosse tudo o que existisse”. (HARVEY, 2008, p.49) 

As expressões “capitalismo tardio” (já utilizada pela Escola de Frankfurt, em Adorno e 

Horkheimer), “multinacional”, “sociedade do espetáculo”, “da imagem”, “da mídia”, “sistema 

mundial”, “pós-modernismo”, utilizadas pelo autor, tentam apreender os sentidos de 

continuidade e de ruptura com o modernismo em sua concepção histórica. 

A concepção de pós-modernismo [...] é uma concepção histórica e não meramente 
estilística. É preciso insistir na diferença radicalmente uma visão do pós-
modernismo como um estilo (opcional) entre muitos outros disponíveis e uma visão 
que procura apreendê-lo como a dominante cultural da lógica do capitalismo tardio. 
(JAMESON, 2000, p.72) 

Imagina-se então o pós-modernismo como uma máquina “de última geração”, que, ao 

contrário das máquinas modernas, não representa o movimento, destacada de seu campo de 

ação, mas só pode ser representada em movimento (JAMESON, 2000, p.72), em constante 

mutação. Seu perfil globalizante, transnacional e online, busca a totalidade a partir de sua 

visão fragmentária e caótica, num contínuo vir-a-ser. A deglutição de um sem número de 

mercadorias (informações) leva à imperiosa necessidade de separar o joio do trigo, para que o 

pós-moderno possa nutrir-se, sem se deixar contaminar pelos lixos “internéticos” tão 
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rapidamente comunicáveis. Nesse pormenor, pode-se dizer que, enquanto a antropofagia 

como movimento de seleção do que se tornaria uma cultura brasileira moderna digeria o 

produto nacional para eliminar os excessos europeus, o pós-modernismo tritura a informação 

global para dela extrair partículas de seu momento de “dilatação da esfera” da mercadoria. Em 

termos de linguagem, o gênero discursivo pós-moderno seria uma junção de todos os 

discursos juntos, em formação dialética. Da crítica à mercadoria, do modernismo, 

[...] a própria ‘cultura’ se tornou um produto, o mercado tornou-se o seu próprio 
substituto, um produto exatamente igual a qualquer um dos itens que o constituem: o 
modernismo era, ainda que minimamente e de forma tendencial, uma crítica à 
mercadoria e um esforço de forçá-la a se autotranscender. O pós-modernismo é o 
consumo da própria produção de mercadorias como processo. (JAMESON, 2000, p.14) 

Esse consumo da própria produção de mercadorias põe em evidência, na substância do 

pós-modernismo, a presença “do brega e do kitsch, dos seriados de TV e da cultura do 

Reader’s Digest, dos anúncios e dos motéis, dos late shows e dos filmes B hollywoodianos”. 

E também “da assim chamada paraliteratura – com seus bolsilivros de aeroporto e suas 

subcategorias do romanesco e do gótico, da biografia popular, histórias de mistério e 

assassinatos ficção científica e romances de fantasia”; da cultura shopping Center e do novo 

cinema “cult” – que trocou o cinema de arte, de ritmo mais lento e reflexivo, pelas alucinantes 

e caóticas histórias do estilo Quentin Tarantino, cheias de sangue e crueldade, antes uma 

preferência dos públicos menos intelectualizados. A digestão de alimentos culturais 

globalizantes une, portanto, a crescente mobilização pela preservação do meio ambiente, o 

direito às diferenças, ações de solidariedade transnacionais e a luta pelos direitos humanos, 

por exemplo, aos interesses econômicos regionais e universais, às guerras, à disputa pelo 

poder social e político, à violência desenfreada das ruas que resultam nos maiores recordes de 

público de todos os tempos. 

Dentro desse universo de cultura mercadológica, Rubem Braga (e a crônica como 

narrativa) refugia-se, de uma maneira geral, no modernismo de crítica ao uso do ser humano 

como mercadoria e se aproxima da teoria benjaminiana de narrador e de história – 

especialmente do que é “pequeno” e “grande”, “banal” e “oficial” dentro desses conceitos. 

Antes, porém, vale destacar de sua obra os fragmentos que relatam a sua posição diante dos 

modernismos e dos modernos de sua época e de quando era preciso “forrar o coração de 

dureza”, ou como disse Jameson, a era do esmaecimento dos afetos, o pós-modernismo: 
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Imaginei, para começar, uma saudável campanha popular contra os últimos luxos e 
modas. Bem tenho sentido a insistência de amigas interesseiras a me perguntar – por 
que não compro um aparelho de vídeo-cassete? Acho que devemos proibir não 
apenas seu fabrico, montagem e importação, como também o funcionamento dos já 
instalados: que sejam quebrados a pauladas para que não dêem o mau exemplo. 
(BRAGA, 1998a, p.51) 
Ah, eu sou do tempo em que todos os telefones eram pretos e todas as geladeiras 
eram brancas. (BRAGA, 1998c, p.54) 
O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos 
piores desregramentos futuristas e tanto abusaram que caíram de moda. Ele 
permaneceu austero, negro, com seu cabo e invariáveis varetas [...], ele tem se 
mantido digno. (BRAGA, 1998d, p.66) 
Antigamente eu tinha aqui na Manchete, ao lado de minha crônica, uma pequena 
crônica chamada A Poesia É Necessária. Ali eu publicava toda semana um poema, 
quase sempre de autor novo. Depois houve mudança na direção da revista e fui 
informado de que a poesia não era mais necessária.  A prova é que [...] a revista 
continua crescendo, vende como pão quente, está cheia de anúncios e rendendo bela 
erva. (BRAGA, 1998d, p.72) 
Havia também (na revista Eu sei tudo) uma seção chamada ‘A pretensa arte 
moderna’ em que apareciam fotografias de quadro por exemplo de Picasso e 
Modigliani e esculturas por exemplo de Brancusi e através da qual eu aprendi a 
gostar da (pretensa) arte moderna. (BRAGA, 1998c, p.55) 
Ai de ti, Copacabana, porque eu já fiz o sinal bem claro de que é chegada a véspera 
de teu dia e tu não viste; porém minha voz te abalará até as entranhas [...] Grandes 
são teus edifício de cimento, e eles se postam diante do mar qual alta muralha 
desafiando o mar; mas eles se abaterão [...] Então quem especulará sobre o metro 
quadrado de teu terreno? Pois na verdade não haverá terreno algum. (BRAGA, 
1998d, p.80-81) 

Uma esquadrilha de aviões a jato passou assobiando, zunindo. Depois vieram aviões 
comuns, em formação, com seus motores roncando. Pareciam morosos como carros 
de boi. Os outros eram apenas alguns pontos negros no horizonte. Onde (sic) iriam 
com tanta pressa? (BRAGA, 1998a, p.36) 

Ainda que umbilicalmente ligada a um meio de comunicação moderno, o jornal, porta-

voz do que há de recentes novidades sociais e tecnológicas, a narrativa de Rubem Braga ora 

reforça o conceito baudelairiano de moderno (como citado no início deste capítulo: 

“modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra 

metade o eterno e o imutável”). Colocando o efêmero (as sombrinhas) e o resistente/imutável 

(o austero e conservador guarda-chuva) lado a lado, ora se ressente da pressa caótica que veio 

depois dele (como os aviões a jato, que passaram tão rapidamente que só se via “alguns 

pontos negros no horizonte).   

À cidade grande, representada por Copacabana, um bairro burguês (bem mais, no fim da 

década de 50, quando foi escrita a crônica), destila toda a sua ira profética, com linguajar 

bíblico e a experiência de um jornalista que sabia onde todos aqueles excessos urbanos iriam 

desaguar. Os modernismos, as inovações metropolitanas das largas avenidas, a imagem do 

vídeo-cassete ou o som irritante dos atores no cinema, para o cronista, não eram vistos apenas 

por um saudosista conservador, mas pelo repórter de esquerda, que se aproxima das teorias 
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marxistas de Benjamin, Sartre e Jameson, embora não se defina como marxista ou comunista. 

O repórter vê a governabilidade e o bem-estar social sob custódia autoritária do capital e do 

poder; o cronista, subproduto da cultura, insiste (e sobrevive) em valorizar o poético, o lírico, 

a tradição oral. Mas é como um habitante do lugar pós-moderno que ele atira sua 

metralhadora giratória, formando um mosaico do caos para, ironicamente, denunciar esta 

“máquina de mandar” – propriedade número um dos reis que estão à frente das principais 

mudanças de rotas na sociedade. 

Entre os homens às vezes há reis. E quando é Rei de fato, [...] ele monta a sua 
máquina de mandar.  São máquinas monstros, de mil compartimentos complexos - 
masmorras e picadeiros, com aparelhos de metralhadores, microfones, casas de 
moedas e medalhas, jornais, uniformes, bandeiras, talentos, alicates de arrancar 
unhas e técnicos em festinhas escolares, foguetes, benemerências – se a quisésseis 
conhecer, toda essa engrenagem de aço e sentimento, de ouro e vaidades, de bem-
aventuranças fáceis e torturas facílimas, haveríeis de gastar uma vida, e não 
conseguiríeis (BRAGA, 1993a, p.106). 

A engrenagem de aço e sentimento, em dias pós-modernos, põe o narrador de crônicas 

em uma situação inusitada. A engrenagem urbana sempre em movimento parece rodar no 

ritmo apressado da crônica - curta, de fácil leitura, pode ser saboreada entre uma estação e 

outra do metrô, mistura-se ao célere cotidiano dos transeuntes. O esmaecimento do 

sentimento, do afeto, traço pós-moderno, porém, remete o cronista ao passado, de volta à 

oralidade, em busca do sentimento primitivo de contato amoroso com o outro, da contação de 

histórias nas rodas de cadeiras na calçada. Na crônica de Rubem Braga, esse encontro com o 

passado ocorre, geralmente, em três circunstâncias: 1. quando puxa pela memória diversos 

fatos autobiográficos; 2. quando retransmite uma história sobre a qual ouviu falar; 3. quando 

cria um lampejo de lirismo, um sentimento de esperança, amor, saudade, um instante que foge 

da engrenagem de aço e vê, fora dela, um coração postiço, batendo ao ar livre. 

Como a brincadeira infantil de telefone sem fio, o cronista cita os “causos” que ouviu, 

mas não se pode apostar na veracidade de suas histórias. Pode ser “conversa de pescador”, 

armadilhas da memória ou uma junção de ambos. A “fonte” da informação, essencial para a 

credibilidade de uma matéria jornalística, na crônica é fogo fátuo, um artifício que o narrador 

usa para dar a sensação ao leitor de que a história vale a pena ser contada, independentemente 

de que seja verdadeira. 

Alguém me conta a história de um homem velho que ele viu sentado à porta da casa 
em uma noite de sol (BRAGA, 1998c, p.61). 
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São cantigas de escravos? Parecem ser de escravos soldados que daqui [...] eram 
mandados para o Rio Doce ou o Paraguai. A música desse congo é triste, mas viva, e 
paramos o carro na estrada para ouvir. (BRAGA, 1964, p.64) 
Outra senhora disse então que se lembrava muito de que, quando era menina, 
apanhava pitangas em Copacabana (BRAGA, 1998b, p. 77) 
Lembro-me, quando menino, eu ouvia falar com espanto e achando graça de uns rios 
do Nordeste que sumiam na seca... (BRAGA, 1997, p. 19) 

O narrador moderno descrito por Benjamin a partir da obra de Nicolai Leskov, só pode 

ser minimamente apreendido pela crítica através de uma distância regulamentar e sob um 

“ângulo favorável”. Dessa maneira, “os traços grandes e simples que caracterizam o narrador 

se destacam nele”. A narração como experiência, repassada de geração a geração, ou boca a 

boca, em conversas de rua, como nos trechos de crônicas acima, já estaria agonizante na 

época do crítico alemão.  

Uma experiência quase cotidiana nos impõe a exigência dessa distância e desse 
ângulo de observação. É a experiência de que a arte de narrar está em vias de 
extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando 
se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É 
como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e 
inalienável: a faculdade de intercambiar experiências. (BENJAMIN, 1994, p. 97-98) 

Essa experiência repassada indefinidamente como fonte primária de narração, para 

Benjamin, tem origem em seus representantes arcaicos, especialmente em dois tipos 

predominantes: o camponês sedentário e o marinheiro comerciante. Para compreender o 

alcance histórico e a “a extensão real do reino narrativo” é fundamental a interpenetração e a 

complementariedade destes dois tipos, cujas informações vêm de tempos e lugares diferentes, 

mas que trabalham na mesma “oficina”: na fábrica de contar histórias. 

Se os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de narrar, foram 
os artífices que a aperfeiçoaram. No sistema corporativo associava-se o saber das 
terras distantes, trazidos para casa pelos migrantes, com o saber do passado, 
recolhido pelo trabalhador sedentário. (BENJAMIN, 1994, p.99) 

A figura do camponês sedentário, aparentemente imóvel, contemplativa, contribui com 

a narração pelo acúmulo de experiências, memórias, conhecimentos adquiridos durante sua 

vida e de seus antepassados. O seu tempo é pretérito. O viajante, vendedor de mercadorias e 

contador de histórias de terras distantes, está sempre em ação, em movimento. O seu tempo é 

o agora, o seu lugar é o mundo. Ao longo de seis décadas, Rubem Braga foi lapidando em si o 

artífice da palavra, que se formou a partir desses dois “eus” primordiais. Um deles é o 

“camponês sedentário” nascido na roça, brincante do riacho Amarelo, cuja narrativa é fruto da 

memória de um passado longínquo e faz morada na pequena Cachoeiro de Itapemirim de sua 
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infância e de sua imaginação. O outro, “marinheiro”, mundano, tem no Rio de Janeiro a 

referência de todas as cidades e países por onde andou e/ou viveu. No Brasil, morou em 

Cachoeiro, Niterói, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Porto Alegre. Foi à guerra da Itália 

como correspondente, morou em Paris, Marrocos e Chile, conheceu vários outros países.   

Além de aliar as informações e a experiência da roça e da cidade (não por acaso, título de 

uma de suas coletâneas A cidade e a roça) ao cuidado de lapidar a linguagem, como um artífice 

da escrita, Rubem Braga revela em seus textos uma outra característica observada por Benjamin 

em seus estudos sobre o contador de histórias Nicolai Leskov: o senso prático. Avesso à maioria 

dos best-selers de sua época, que logo viravam assunto nas rodas noturnas de intelectuais na 

zona sul carioca, o escritor capixaba costumava se deliciar com a cultura de almanaque, que o 

nutria com um sem número de conhecimentos cotidianos – desprezíveis, talvez, para um 

romancista, um “alto” literato, mas bastante útil para um catador de miudezas relegadas ao lixo 

na vida urbana. Se Nordier, como cita Benjamin, fala sobre os perigos da iluminação a gás e 

Hebel repassa pequenas informações científicas, em Braga esse leque é mais amplo: os ventos 

de todas as épocas do ano, formas de pescaria, o uso da rede no Nordeste, críticas gramaticais, 

costumes dos beija-flores, culinária, dicas ecológicas, informações sobre plantas e animais. Na 

crônica “A chamada cultura de almanaque”, em Um cartão de Paris (BRAGA, 1997, p.102), 

ele diz de que forma costuma aguçar seu senso prático: “É doce aprender coisas simples [...]. 

Encho meus domingos com uma longa e várias cultura de almanaque; é uma sabença que não 

prime, toda cômoda e folgada como um pijama velho”.   

O que se pode chamar de “cultura geral”, juntamente com as experiências individuais e 

coletivas, o saber popular e a maestria com a linguagem, ainda não são suficientes para a 

formação de um bom narrador. O contador de histórias sobrevivente, ainda em “vias de 

extinção” no século XX, tem de lançar mão de outro elemento, também decadente e fora de 

moda: o conselho. Ou seja, a narração traz em si uma “dimensão utilitária”, que pode vestir-se 

de acordo com a ocasião relatada. 

Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão 
prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de qualquer maneira, o 
narrador é um homem que sabe dar conselhos. Mas, se ‘dar conselhos’ parece hoje 
algo de antiquado, é porque as experiências estão deixando de ser comunicáveis. 
(BENJAMIN, 1994, p. 200) 

Para que o tom “antiquado” não seja empecilho para despertar o interesse do leitor, 

como bem observa o crítico alemão, é essencial que a construção dessa narrativa seja atraente. 
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O cronista, especialmente, que recebe cartas de leitores pedindo conselhos, sugestões, 

opiniões e até previsões de futuro, tem que ter na manga um sem número de palpites, 

informações e um jogo de cintura flexível e cuidadoso. Com o auxílio do humor e da ironia, 

Braga assume o comando da narrativa para responder às cartas, dar conselhos sem que 

ninguém os peça ou ainda para divertir os leitores de sua coluna. Em uma delas, o conselho 

vem logo no título: “Não ameis a distância!” – assim mesmo, com um enfático ponto de 

exclamação. O texto é um dossiê de arrazoados motivos para não amar – ou, para os já 

fisgados – não permanecer amando uma pessoa que mora longe. Pois,  

[...] ao que ama o que lhe importa não é a luz nem o som, é a própria pessoa amada 
mesma, o seu vero cabelo, e o vero pelo, o osso de seu joelho, sua tenra e úmida 
presença carnal, o imediato calor; é o de hoje, o agora, o aqui – e isso não há. [...] 
Cuidai amar uma pessoa, e a o fim vosso amor é um maço de cartas e fotografias no 
fundo de uma gaveta que se abre cada vez menos... Não ameis a distancia, não 
ameis, não ameis! (BRAGA, 1988b, p. 58) 

O público que escreve ao cronista, preponderantemente feminino, quer conselhos 

sentimentais. Em “Receita para mal de amor”, o cronista responde a uma leitora que teria 

escrito fazendo uma pergunta ingênua: - “Como é que a gente faz para esquecer uma pessoa?” 

Com o mote, um divertido narrador revela-se, também, um sofredor. Confessa-se apaixonado 

por uma tal Joana: “Se me derem para encher uma fórmula impressa ou uma ficha de hotel eu 

poderei escrever assim: Procedência - São Paulo; Destino - Joana. Pois é somente para ela que 

eu marcho. No táxi, no bonde, no avião, na rua, não interessa a direção em que me movo, meu 

destino é Joana”. Cúmplice de sua leitora, o narrador começa a confortá-la, entende a sua dor 

de amor e dá o tão esperado conselho para superá-la: uma simpatia, uma receita para mal de 

amor que ele mesmo acabara de criar: 

Então lhe aconselho a comprar um canivete bem amolado e afinar dezoito 
pedacinhos de pau até ficarem bem pontudos, bem lisos, perfeitamente torneados - e 
depois deixá-los a um canto. Apanhar uma folha de papel tamanho ofício e enchê-la 
com o nome de seu amado, escrevendo uma letra bem bonita, de preferência com 
tinta azul. [...] (Dobre) e volte a dobrá-la, desta vez ao meio. Dobre outras vezes, até 
obter o menor retângulo possível. Então, com o canivete, vá cortando as partes 
dobradas até transformar toda a folha em minúsculos papeizinhos. [...]. Aí, apanhe 
todos aqueles pauzinhos que tinha deixado a um canto e, com os pedacinhos de 
papel, faça uma fogueira com o máximo cuidado até que restem somente cinzas. A 
seguir poderá repetir a operação [...] (BRAGA, 1998b, p.96) 

Incrédula, a pobre moça ainda pergunta: - Adianta alguma coisa? Só então o sarcástico 

cronista admite o artifício brincalhão que usou para dizer-lhe, somente, que não havia remédio 

para a sua dor: “Nada adianta coisa alguma, a não ser o tempo; e fazer fogueirinhas é um meio 
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tão bom quanto qualquer outro de passar o tempo”. A receita, afinal, seria esperar – e 

enquanto isso, jogar paciência ou fazer fogueirinhas de papel. Outro caso é de uma 

inconformada leitora que reclama de uma crônica que conta a história de dois amantes 

suicidas, na qual o cronista define o amor como “coisa tão incômoda” (“Amor e outros 

males”). Por acaso não teria o cronista amado, sequer uma vez na vida? 

Não, minha senhora, não amo ninguém; o coração está velho e cansado. Mas a 
lembrança que tenho de meu último amor, anos atrás, foi exatamente isso que me 
inspirou esse vulgar adjetivo – ‘incômodo’. Na época eu usaria talvez adjetivo mais 
bonito, pois o amor, ainda que infeliz, era grande; mas é uma das tristes coisas desta 
vida sentir que um grande amor pode deixar apenas uma lembrança mesquinha; 
daquele ficou apenas esse adjetivo, que a aborreceu. (BRAGA, 1988b, p.86) 

E o cronista segue contando, de maneira dramática, o quanto sofreu por aquele amor, 

como é justificável e até eufemístico o adjetivo “incômodo” para qualificar aquele sentimento.  

Durou, doeu e – perdoe, minha delicada leitora – incomodou. [...]. Era um terceiro 
braço que me faltava, e doía um pouco; era uma gravata que me enforcava devagar, 
suspensa de uma nuvem. A senhora acharia exagerado se eu lhe dissesse que aquele 
amor era uma cruz que eu carregava o dia inteiro e à qual eu dormia pregado; então 
serei mais modesto e mais prosaico dizendo que era como um mau jeito no pescoço 
que de vez em quando doía como bursite. Eu já tive um mês de bursite, minha 
senhora; dói de se dar guinchos, de se ter vontade de saltar pela janela. Pois que venha 
outra bursite, mas não volte nunca um amor como aquele. (BRAGA, 1988b, p.87-88). 

É nítida a inversão que faz o hábil narrador de “Amor e outros males”: de algoz, que 

provocou no público leitor a indignação e a revolta, ele passa a vítima do (não só incômodo) 

mal de amor. O afeto se materializa em uma doença da alma que, somatizada, atinge o corpo 

como quem não quer nada, às vezes doce e sutilmente, até que se urre de dor. O jeito, afinal, é 

apelar para o humor mais uma vez: 

Bursite é uma dor burra, que dói, dói, mesmo, e vai doendo; a dor do amor tem de 
repente uma doçura, um instante de sonho que mesmo sabendo que não se tem 
esperança alguma a gente fica sonhando, como um menino bobo que vai andando 
distraído e de repente dá uma topada numa pedra. E a angústia lenta de quem parece 
que está morrendo afogado no ar, e o humilde sentimento de ridículo e de 
impotência, e o desânimo que às vezes invade o corpo e a alma, e a ‘vontade de 
chorar e de morrer’, de que fala o samba?  
Por favor, minha delicada leitora; se, pelo que escrevo, me tem alguma estima, por 
favor: me deseje uma boa bursite. (BRAGA, 1988b, p.87-88) 

O sentimento universal falado e cantado, em verso e prosa, bem e mal, desde tempos 

imemoriais, ganha novas tintas sob o olhar irônico de um cronista, que repassa a própria 

experiência amorosa (indicada pela primeira pessoa do singular, mas nem por isso 

verdadeira) para atingir não só a leitora que pediu o conselho, mas todos os seus leitores. 
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Saber contar experiências – de sua própria vida ou de outrem - é a marca do narrador, que 

alcança o outro a partir de um encontro consigo mesmo. Walter Benjamin (1994), em “O 

narrador”, chama de sabedoria “o conselho tecido na substância viva da existência”. A 

narrativa, matéria-prima do narrador, 

[...] tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa 
utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, 
seja num provérbio ou numa norma de vida – de qualquer maneira, o narrador é um 
homem que sabe dar conselhos. (BENJAMIN, 1994, p. 200) 

Mas se o próprio crítico reconhece que, como base da narrativa, o repasse de 

experiência, individual ou coletiva, estava agonizando em 1936 – quando foi escrito “O 

narrador” e o cronista Rubem Braga lançava sua primeira coletânea – dar conselhos, hoje, não 

seria algo fora de propósito? Inadequado, extemporâneo? 

[...] se ‘dar conselhos’ parece hoje algo de antiquado, é porque as experiências estão 
deixando de ser comunicáveis.  Em consequência, não podemos dar conselhos nem a 
nós mesmos nem aos outros. Aconselhar é menos responder a uma pergunta que 
fazer uma sugestão, é necessário primeiro saber narrar a história. (BENJAMIN, 
1994, p. 200) 

É esta capacidade de contar sua própria história em pedaços, de recriar outras que ouviu 

por aí, refletir sobre fatos que saíram no jornal ou registrar costumes e festas coletivas que faz 

de Rubem Braga um narrador que se encaixa no conceito benjaminiano. Para o crítico, “o 

primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa é o surgimento do 

romance, no início do período moderno”. Embora seus primórdios remontem à Antiguidade, o 

florescimento do romance no alto capitalismo, no século XIX, distancia-se da narrativa, pois 

ao contrário dela, não se alimenta da oralidade, da história coletiva. Com a ascensão da 

burguesia e um dos seus mais significativos instrumentos, a imprensa,  

[...] destacou-se uma forma de comunicação que, por mais antigas que fossem suas 
origens, nunca havia influenciado decisivamente a forma épica. Agora ela exerce 
essa influência. Ela é tão estranha à narrativa como o romance, mas é mais 
ameaçadora e, de resto, provoca uma crise no próprio romance. Essa nova forma de 
comunicação é a informação. (BENJAMIN, 1994, p. 202) 

Assim como o florescimento do gênero romanesco é tido como responsável pela morte 

da narrativa, a difusão da informação e a necessidade de fornecer o maior número de 

explicações do fato ao leitor, podem ser consideradas pelo seu sepultamento. Nem sempre o 

narrador consegue fugir da armadilha de “mastigar” as informações, roubando do leitor a 
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possibilidade de alargar o que está no texto, de descobrir novas possibilidades através do não 

dito, de reconhecer a arte de narrar, além da mera informação. 

Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em 
histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de 
explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da 
narrativa, e quase tudo esta a serviço da informação. (BENJAMIN, 1994, p. 203). 

Ao reconhecer nos cronistas medievais os representantes clássicos do gênero, 

“precursores da historiografia moderna”, Benjamin (1994) demonstra como, desde a base, a 

crônica desenvolve-se livre das amarras com o palpável, o real: a “explicação verificável”, 

que se pode provar, é substituída pela exegese, ou seja, não se preocupa em contar os fatos na 

ordem em que ocorreram, “mas com a maneira de sua inserção no fluxo insondável das 

coisas”, no mistério da poesia. Ao lado da sugestão implícita, a concisão e a naturalidade são 

ingredientes fundamentais para que o narrador exerça esta “forma artesanal de comunicação”. 

Com base na prosa do russo Nicolai Leskov, Benjamin (1994) vê a palavra narrada de um 

certo modo singular, a marca do narrador, como “a mão do oleiro na argila do barro”. Os 

provérbios, como “ruínas de antigas narrativas”, ou a mais nova gíria adolescente, são usados 

com a experiência de um operário da palavra, não para alcançar somente uma faixa etária 

específica, mas para envolver o máximo de pessoas com o mínimo de informações.  

[...] O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para 
alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. Pois pode 
recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria 
experiência, mas em grande parte a experiência alheia.O narrador assume à sua 
substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). (BENJAMIN, 1994, p. 221) 

Ao relacionar a história escrita e as formas épicas com “a luz branca e a cores do 

espectro”, o crítico alemão detecta a crueza nua de cores na historiografia. As cores da arte 

estão na mão do “oleiro” das formas épicas: 

[...] Entre todas as formas épicas, a crônica é aquela cuja inclusão na luz pura e 
incolor da história escrita é mais incontestável. E, no amplo espectro da crônica, 
todas as maneiras com que uma história pode ser narrada se estratificam como se 
fossem variações da mesma cor. O cronista é o narrador da história. (BENJAMIN, 
1994, p. 209) 

Se for feita uma leitura metalinguística da crônica “O pavão” de Rubem Braga, a 

predileta de Manuel Bandeira, pode-se encontrar o cerne de seu poder narrativo, no amplo 

espectro da crônica, em suas variações da mesma cor, como diz W. Benjamin. Água e luz 

como receita de simplicidade, mistério e beleza, a conquista do “máximo de matizes com o 
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mínimo de elementos”. E, sobretudo, o encantamento do texto transmitido pelo que não existe 

nele mesmo, que está no reflexo, no prisma de luzes sobre um corpo sem cor, é a argila que dá 

forma à curta narrativa do cronista.   

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo 
imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na 
pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a 
luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. 
Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o 
mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a 
simplicidade. 
Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e 
esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz 
de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. (BRAGA, 1998d, p.120). 

A informação sobre o pavão, que o narrador leu em algum lugar, mais que o pavão em 

si, desperta nele imagens sucessivas, ligeiras, que se dissolvem em três curtos parágrafos: o 

prisma, a criação do artista, o olhar da mulher amada. O autor vive, em sua prosa, o que Emil 

Steiger (1972, p. 45) reconhece no poeta lírico. 

Para ele, uma mulher não tem ‘corpo’, nada resistente, nada de contornos. Tem 
talvez um brilho nos olhos e seios que o confundem, mas não tem um busto no 
sentido de uma forma plástica e nenhuma fisionomia marcante. Uma paisagem tem 
cores, luzes, aromas, mas nem chão, nem terra como base. Quando falamos na 
poesia lírica, por essa razão, em imagens, não podemos lembrar absolutamente de 
pinturas, mas no máximo de visões que surgem e se desfazem novamente, 
despreocupadas com as relações de espaço e tempo.  

Em seus Conceitos fundamentais da poética, Emil Staiger (1972) define aquilo que é 

recorrente em poetas prosadores, como Braga: o olhar profundo que enxerga no alvo 

externo o que vive em sua própria alma, o que o leva a lugares, tempos e imagens que não 

se pode identificar com base no real. Sob a luz da afinidade entre a alma, o olho e a mão do 

poeta, o objeto perde sua identidade e ganha valor místico, inesperado, lírico. Como observa 

Benjamin (1994), o poeta observa e surpreende em si algo novo, para só então produzir o 

que descobriu em narrativa. 

A observação do artista pode atingir uma profundidade quase mística. Os objetos 
iluminados perdem os seus nomes: sombras e claridades formam sistemas e problemas 
particulares que não dependem de nenhuma ciência, que não aludem a nenhuma 
prática, mas que recebem toda sua existência e todo o seu valor de certas afinidades 
singulares entre a alma, o olho e a mão de uma pessoa nascida para surpreender tais 
afinidades em si mesmo, e para as produzir (BENJAMIN, 1994, p.220) 



3 A FLÂNERIE E O DESPERTAR DAS CIDADES  

3.1 Memória: um sonho feliz de cidade 

O passado, conservando o valor do fantasma, recuperará 
a luz e o movimento, e se tornará presente. 

Charles Baudelaire 

Na década de 80, o autor resgata, nas coletâneas que publicou no período (Recado de 

primavera, de 1984, e As boas coisas da vida, de 1988), uma serenidade, uma leveza interior 

de quem já não sofre tanto com o presente, como se não vivesse mais nele. “Os objetos 

iluminados perdem os seus nomes: sombras e claridades formam sistemas e problemas 

particulares que não dependem de nenhuma ciência” (BENJAMIN, 1994, p.220), mas de uma 

relação construtiva com a história. Os temas são exatamente os mesmos, mas a narrativa é 

outra.  Principalmente em Recado de primavera1, o tempo é o da memória, a história que 

conta é a que passou, no espaço urbano que mora sua lembrança. A começar pela crônica-

título, “Recado de Primavera”, uma despedida ao velho amigo Vinícius de Moraes, que havia 

morrido um ano antes2. Alguns outros títulos (“Lembrança de Tenerá”, p.62, “Recordações 

pernambucanas”, p.127, “Antigamente se escrevia assim”, p.95, “Diário de um subversivo – 

ano 1936”, p.123, “A inesquecível Beatriz”, p.110, “O colégio de Tia Gracinha”3, entre 

outras, indicam a mudança de tempo narrativo e a passagem do tempo real.  

Os verbos utilizados nos títulos, a maioria no passado, também indicam a opção 

temporal da narrativa. A linguagem, inconfundível, diferencia-se da habitual pelos vocábulos 

empregados logo no início da história: “Recebi sua carta com gosto de missiva, de coisa 

antiga e meiga que para mim é seu gosto” (“Foi bom”, p.12), “Estou me lembrando agora”, 

(“Fumando espero aquela”..., p.15), “Houve um tempo...”, (“As estrelas que amamos”, p. 29), 

“E de repente nós nos lembramos das damas antigas”, (“Lucíola era assim”, p.42), “Ah, eu 

sou do tempo em que todos os telefones eram pretos e todas as geladeiras eram brancas”, (“O 

macuco tem ovos azuis”, p.54) e muitas outras. Na crônica “O espanhol que morreu” (p.58), o 

sentimento de urbanidade, antes furioso, profético e ameaçador (“Ai de ti, Copacabana”), 

                                                 
1A maioria das crônicas foi publicada nos anos 80, na Revista Nacional e no suplemento dominical do Correio 

do Povo, em Porto Alegre.  
2 A crônica “Recado de primavera” foi escrita para a TV Globo e está na abertura e encerramento do 

documentário Vinícius. 
3 Crônica publicada também em Casa dos Braga – memória de infância, coletânea de cunho autobiográfico, 

editada depois de sua morte, com posfácio de seu filho, o escritor Roberto Braga (“A casa”).   
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contestador, apaixonado, agora é o sentimento de uma melancólica, mas pacífica convivência 

com uma Copacabana repleta de amistosos fantasmas, que povoam a mente e a vida de um 

narrador de 71 anos. 

Ir para Copacabana já não tinha o menor sentido; seria regressar à idade moderna. 
Como dar adeus às sombras amigas, como deixar os fantasmas cordiais que se 
tinham abancado em volta, ou de pé, e em silêncio no fitavam? Era melhor 
cambalear pela triste Lapa. Mas então aconteceu que os fantasmas cordiais ficaram 
lá embaixo, quando subimos a escada. (BRAGA, 1998d, p.58, grifos nossos) 

Na literatura braguiana, cidade e narração evoluem como um ser uno, o que pode ser 

verificado através de uma leitura mais atenta das coletâneas escritas em cada uma das seis 

décadas nas quais Rubem Braga manteve-se atuante. A coletânea Casa dos Braga – memória 

de infância, por exemplo, é uma tentativa de pinçar as principais crônicas nas quais a cidade 

perfeita da infância (Cachoeiro de Itapemirim) e a narrativa mnemônica são o próprio barro 

em que Rubem Braga molda sua escrita. Mas é importante ressaltar que a coletânea foi 

editada e publicada após a morte do cronista e que, portanto, ele não teve nenhuma ingerência 

sobre a seleção dos textos, retirados de diversas coletâneas anteriores. Ao concentrar-se na 

narrativa da memória, de si e da cidade, este estudo percorre ruelas e veredas da cidade-

infância (Cachoeiro) e da cidade-vivência (todas as cidades, representadas pelo Rio de 

Janeiro) - ambas fragmentadas, incertas, fluidas e entrecortadas em uma narrativa que nasce, 

cresce e se estabelece na tessitura da metrópole. 

Nessa narrativa, intercalam-se, ou mesmo se sobrepõem, a história aberta, a memória, o 

homem na cidade, o narrador, o lírico. Rubem Braga publicou, em vida, 16 coletâneas. O conde 

e o passarinho (1936), O morro do isolamento (1944), Com a FEB na Itália (1945, republicada 

em 1985, com o título Crônicas da guerra na Itália, onde foram incluídos mais oito textos), Um 

pé de milho (1948), O homem rouco (1949), Cinquenta crônicas escolhidas (1951), Três 

primitivos (1954), A borboleta amarela (1955), A cidade e a roça (1957, coletânea que depois 

foi republicada com o título O verão e as mulheres, em 1986), Cem crônicas escolhidas (1958), 

Ai de ti, Copacabana (1960), A traição das elegantes (1967), Duzentas crônicas escolhidas 

(1980), Recado de Primavera (1984), Crônicas do Espírito Santo (1984, Coleção Letras 

Capixabas) e As boas coisas da vida (1988). Após sua morte, foram publicadas ainda Casa dos 

Braga – memória de infância (1997, seleção e pósfácio de Roberto Seljan Braga), Um cartão de 

Paris (1997, seleção Domício Proença Filho), Melhores contos (2001, seleção de Davi 

Arrigucci Jr.), Rubem Braga Aventuras (2002, seleção de Domício Proença Filho), Uma fada 

no front, Rubem Braga em 39 (1994 e republicada com o título1939 – um episódio em Porto 
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Alegre - Uma fada no front, seleção e introdução de Carlos Reverbel, publicada em 2002) e 

Cinquenta crônicas escolhidas (reeditada em versão pocket, em 2009, com prefácio de André 

Seffrin). Ao todo, 23 livros editados4 e milhares de textos publicados em revistas e jornais de 

várias cidades brasileiras, que permanecem em arquivos (pessoais e de empresas jornalísticas) à 

espera de pesquisa e seleção para novas coletâneas. 

Em cada uma delas, em pequenos fragmentos ou crônicas inteiras, Braga reescreve a 

história de sua vida, onde registra, assim como Benjamin, “os embricamentos entre a 

biografia individual e a história coletiva” (BOLLE, 2000, p.315). Se na obra de Benjamin, a 

memória é mais visível nos retalhos textuais de Rua de mão única (1928) e na trilogia 

berlinense5, em Rubem Braga ela se dilui em todas as fases do cronista: na adolescência e em 

suas primeiras coletâneas publicadas, quando o teor de crítica social era mais forte e 

combativo; no auge de sua narrativa lírica, entre as décadas de 50 e 60 e, finalmente, quando 

assume o ponto central da narrativa, nas coletâneas dos anos 80. 

Na escrita em torno da infância, Braga ora se aproxima de Baudelaire (e por meio deste, 

de Benjamin), ora de Proust (Em busca do tempo perdido). Diferenciando as trilhas da 

memória rumo à infância, em Baudelaire e Proust, Willi Bole diz que “na busca baudelairiana, 

o ‘tempo reencontrado’ não é o da infância empírica, biográfica, mas um estado de percepção 

que tem as cores e a vivacidade das impressões infantis – é o estado da criação poética” (id., 

p.329). Em “O porto de minha infância” (As boas coisas da vida), fala a narrativa 

autobiográfica, à maneira de Proust: 

Lembro-me de que uma vez meu pai viajou no vaporzinho. Eu disse que queria ir, 
mas alguém disse quem iria era meu irmão mais velho, e eu teria de esperar a minha 
vez. Era razoável. Mas o diabo é que ainda havia outros dois irmãos mais velhos 
para ir antes de mim! Foi a essa altura que inventaram a estrada de ferro [...]. 
(BRAGA, 1998a)   

                                                 
4 À dedicada pesquisa de Carlos Ribeiro, no artigo “Revendo Braga: olhar renovado sobre um cronista 

combativo”, publicada na Revista do Centro de Artes, Humanidades e Letras v. 3 (2), 2009, recorte de sua tese 
de doutorado sobre o cronista, são acrescentadas aqui as coletâneas Crônicas do Espírito Santo, Casa dos 
Braga – memória de infância, Melhores contos, Rubem Braga Aventuras e as seleções de 50, 100 e 200 
crônicas, incluindo a versão de bolso das 50 crônicas escolhidas, de 2009). 

 
5“A esse livro (Contramão) seguiu um complexo de escritos em que o autor se ocupou intensamente do trabalho 

de memória: a ‘trilogia berlinense’. Ela se compõe de uma série radiofônica sobre a metrópole Berlim (1929-
1930), da Crônica Berlinense (1931-1932) e da “Infância em Berlim por volta de 1900” (1ª versão: 1932-1934; 
última versão: 1938). Esses textos foram produzidos justamente no intervalo em que Benjamin interrompeu seu 
trabalho nas Obra das Passagens (1ª fase: 1927-1929; 2ª fase: 1934-1940)”.  (BOLLE, 2000, p.314) 
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O texto é bem mais informativo, autobiográfico, que resultado de “um estado da 

criação poética”, como em Baudelaire. A sensação infantil de frustração por não ter 

navegado pelo porto de Cachoeiro, por causa da idade, é subliminar, não se vale da 

“percepção que tem as cores e a vivacidade das impressões” da criança. Em “Receita de 

Casa” (Um pé de milho), entretanto, o cronista cita Ciro dos Anjos, em “uma de suas mais 

belas páginas sobre fazendas mineiras”, na qual lhe chamou a atenção “uma certa menina de 

vestido branco”. A partir de então, Braga começa a criar sua própria receita de casa: “Assim 

vos direi que a primeira coisa a respeito de uma casa é que ela deve ter um porão, um bom 

porão”. A imagem antiga, do “cemitério das coisas”, traz à narrativa o diálogo de um adulto 

com o tempo, a infância e a tradição. 

Convém que as crianças sintam um certo medo do porão; e embora pensem que é 
medo do escuro, ou de aranhas caranguejeiras, será o medo do Tempo, esse bicho 
que tudo come, esse monstro que irá tragando em suas faces negras os sapatos da 
criança, sua roupinha, sua atiradeira, seu canivete, as bolas de vidro, e afinal a 
própria criança. (BRAGA, 1993, p.129) 

A evocação espacial (casa/porão) e objetiva (roupas, brinquedos), ao invés dos 

companheiros de infância, resgata uma memória coletiva, sem a presença das pessoas que 

compõem esta memória. Assim como Benjamin, na Obra das Passagens, “faz uma fusão dos 

materiais do passado individual com o coletivo” (BOLLE, 2000, p.330). Na segunda versão 

do tableaux  “Loggias” (1938), o crítico alemão suprime a referência aos colegas e mantém a 

sólida presença dos móveis e objetos. “Registrar os conteúdos históricos coletivos significa, 

para o autor da Infância em Berlim, antes de mais nada: preservar a comunicação entre as 

sucessivas gerações – o que ele realiza mantendo a fidelidade aos objetos” (id., p.330-331). 

Em Braga, a atiradeira, as bolas de vidro, o canivete, são testemunhos da corrosão do tempo 

sobre a vida, o monstro de face negra, que começa a devorar a criança pelos sapatos, roupa, 

brinquedos mais queridos, sem deixá-la qualquer esperança de sobrevivência. Em Benjamin, 

na sua “Infância em Berlim, por volta de 1900”, eram os objetos que ganhavam vida e se 

tornam protetores, amenizando os medos infantis: “[...] Entre os querubins e as pomonas, que 

então me observavam, preferia agora os primeiros, aqueles empoeirados das estirpes dos 

guardiães dos umbrais, que protegem nossos passos pela vida afora e dentro de casa”.  

Ambos utilizam os objetos da meninice como presentificação de seus receios mais 

íntimos – seja a corrosão inexorável da vida pelo tempo, seja a necessidade da proteção dos 

“guardiães dos umbrais”, na alma e no corpo, dentro de casa e pela vida afora. A forma do 

tempo de Benjamin, que o diferencia de Proust, abre mão de uma narrativa linear e contínua 



 
 

95  

 

95

para emoldurar quadros diversos, curtos, os tableaux6, como se vê nas Passagens e Rua de 

mão única. O catador de miudezas do cotidiano vagueia por diversas formas de narrativa 

(pequenos comentários, como em Recado de Primavera, cartas, entrevista, diálogos), mas, 

preferencialmente, começa com uma história, que leva a outra e mais outra, até que uma delas 

a traz de volta para a primeira história, fechando o círculo “infinito” aberto por Benjamin: 

“Cada história é o ensejo de uma nova história, que desencadeia uma outra, que traz uma 

quarta etc; essa dinâmica ilimitada da memória é a da constituição do relato, com cada texto 

chamando e suscitando outros textos” (BENJAMIN, 1994, p.13). Ao contar que o córrego da 

Cachoeiro de sua infância “Chamava-se amarelo”, o cronista relata a que distância ficava sua 

casa do Amarelo, as brincadeiras dos meninos da família – “antes da idade de se aventurarem 

pelas correntezas do rio e depois pelas ondas do mar”. Mas as recordações do Amarelo 

desaguam no presente, quando o narrador, um respeitável senhor de branca cabeleira, 

identifica nelas o litoral carioca onde vive. 

Até hoje me lembro destas lagostas de água doce aqui no Rio, quando vejo, depois 
do jantar, nas noites quentes de Copacabana, quantas mulheres e moças saem à 
rua, ficam zanzando na calçada da praia, tomando a fresca. Nossos lagostins 
vivem sistematicamente na oca, debaixo das pedras, mostrando apenas os bigodes 
sensíveis e as puas; mas o calor em Cachoeiro é tão forte que às vezes, de tarde, 
eles saem passeando lentamente na água rasinha sobre a areia, se mostrando. 
(BRAGA, 1998 A, p.109)  

A rigor, as moças faceiras passeando à beira-mar nada lembravam as brincadeiras de 

criança no córrego de sua cidade natal. Mas a lagosta de água doce, que sai a passear na areia, 

obrigadas pelo calor escaldante de Cachoeiro, é o mote para que o narrador molde uma outra 

história, que pode ser criada ali, sob o sol forte de Copacabana, contemplando aquela que é a 

sua mais forte inspiração lírica: a mulher. Neste e em muito outros trechos, “estabelece-se [...] 

um duelo entre a vontade de tudo ver, de nada esquecer, e a faculdade da memória, que adquiriu 

o hábito de absorver com vivacidade a cor geral e a silhueta, o arabesco do contorno” 

(BAUDELAIRE, 1996, p.31). Muitas histórias em uma história que “tão-somente a imaginação 

do espectador sabe transformar em coisas perfeitas” (BAUDELAIRE, 1996, p.29). É assim a 

cidade-infância de Rubem Braga: “permanece visível numa arte perfeita” (BAUDELAIRE, 

1996, p.29), como a redenção pueril de todos os males da cidade grande, como o sagrado diante 

do profano, o imaculado e onipotente passado, na incompletude do presente.   

                                                 
6Tableau (plural, tableaux), em sua forma fragmentária e sem encadeamento lógico, foi o método escolhido por 

Benjamin para representar esteticamente a fisionomia da cidade grande, bem como o  seu pensamento dialético e 
historiográfico, em Infância Berlinense por volta de 1900 e em seu maior projeto (inacabado), a obra das Passagens.  
No seu apogeu, nos séculos XVIII e XIX, o tableau foi a forma preferida dos folhetinistas historiógrafos. São 
quadros curtos, fragmentos desconexos entre si, que revelam usos e costumes, dados arquitetônicos, ambientes, 
informações históricas, pensamentos filosóficos e demais traços da coreografia da metrópole.   
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O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à redenção. Pois não 
somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? Não existem, nas vozes 
que escutamos, ecos de vozes que emudeceram? Não têm mulheres que cortejamos 
irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se assim é, existe um encontro secreto, 
marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na terra esta à nossa 
espera. Nesse caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força 
messiânica para a qual o passado dirige um apelo. (BENJAMIN, 1994, p.223)  

Em suas teses sobre a História, o autor das Passagens concebe uma relação de troca e 

criação: o passado transforma o presente e vice-versa. A memória do que passou, tecida pelo 

que ficou gravado e pelo esquecimento do inconsciente, trabalha para formar um novo tecido 

e então “se mesclam e se cruzam na produção do texto, a atividade do lembrar e a atividade 

do esquecer”. Uma “escrita do eu”, que se mantém de vazios, desvios, convenientes 

bloqueios, tessituras formadas pela distância, pelo desejo e pelo medo dos fatos ou do que 

poderia acontecer e não aconteceu, mas que ficou na lembrança como algo real. Sentimentos 

de perda e morte, traumas e dores, que no presente solidificaram no adulto boa parte de seus 

mais íntimos códigos de conduta e visão de mundo são elementos fundamentais na fabricação 

desse tecido textual. Em “Os pés do morto”, escrita em 1988, o passado e o presente, 

embalados pelo sentimento de morte, tomam conta de uma senhorita, “que não mais chorava 

no velório”. E o que a fazia sofrer com olhar seco e estático, imagina o narrador, era a 

imagem dos pés do morto, que a levavam para outras imagens, outro espaço e outro tempo 

dentro de si mesma. 

Apenas tinha os olhos nublados e olhava fixamente os pés do morto; olhava sem ver. 
Em seus olhos dançavam antigas cenas de vida; eram recordações e, possivelmente, 
saudades de certos momentos. Que pensar na morte em si mesma é coisa absurda e 
confusa [...]. Diante do morto temos, então, saudade de nós mesmos; porque na 
verdade não somos exatamente vivos: somos sobreviventes. Sobreviventes às nossas 
próprias mortes; são íntimas e confusas mortes que às vezes mal percebemos. 
Quando alguém que era alguma coisa de nós deixa de viver, sentimos que estamos 
morrendo um pouco nesse alguém (BRAGA, 1997, p.19-20)  

O narrador percorre os vãos da casa (alma) e encontra no passado “possivelmente, 

saudades”, que dão à situação presente, os pés do morto, uma nova perspectiva. E nesta casa, 

com suas salas claras e luminosas, também há as sombras de um porão. O porão como 

metáfora do eu interior, como esconderijo sombrio da alma (casa), é retomada no fim da 

década de 80, na crônica “Amemos burramente”, da mesma coletânea. 

Que complicada é a gente por dentro, quanta coisa no porão se carrega sem saber! 
Somos todos uma espécie de contrabandista de nós mesmos. Quando entro em 
contato com tais assuntos, não me admiro mais de que haja tantos loucos e birutas 
no mundo; me espanto é de ver o grande número de pessoas que conseguem ser 
mais ou menos normais e viver dentro de certas regras, beijando as mãos das damas 
sem mordê-las e deixando um automóvel passar sem lhe jogar uma pedra. (BRAGA, 
1997, p.15-16)  
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Agregando um pouco de humor ao “grande mal” do século das catástrofes – a 

depressão, a loucura, as crises de pânico e outros transtornos psíquicos –, o cronista dá uma 

certa graça a um assunto denso e assustador. Aos poucos, vai desfiando o ofício dos 

psicanalistas, que se dedicam a “casos de pessoas às portas da loucura ou mesmo já no interior 

de sua cova de serpentes”, que precisam de tantos predicados juntos (“sensibilidade, argúcia, 

imaginação, espírito crítico e rigorosa honestidade”), que moram no terreno “mais fácil para o 

charlatanismo”. E então o narrador sai do divã e penetra em dois espaços inusitados: o 

confessionário e a mesa de bar. Passa a divagar sobre as vantagens e desvantagens do 

desabafo da confiança e da fé (sagrado) em outro descompromissado e livre onde a 

“imaginação e a vaidade acesas pelo álcool” maquiam as verdades internas. O padre e o 

bêbado assumem o lugar do analista. 

Ora, o que a gente ouve no quinto copo pode ser interessante se achamos algum 
interesse na própria pessoa que conta. Caso contrário, fica apenas a melancolia da 
triste condição humana, das experiências do amor, dos desencontros físicos e 
sentimentais, das incompreensões e dos fracassos. Sempre admirei nos médicos a 
coragem com que eles se acostumam a lidar com as tristezas e misérias do corpo; 
talvez seja ainda maior a desses especialistas que mergulham por dever de ofício nos 
brejos da alma. (BRAGA, 1997, p.17) 

O narrador confessa-se inapto para flanar pelos “brejos da alma”, embora neles mergulhe 

de quando em vez, sem o dever de ofício diário, como o fazem os médicos. Viver de “pequenas 

pilhas de palavras”, como ele, nesse “ofício vão de dizer coisas, dizer coisas”, ao menos lhe dá 

o prazer de mergulhar e voltar a respirar na superfície, de se apaixonar e de se iludir com 

pequeninos nadas, “catando a poesia que entornas no chão7”, como diz a canção de outro poeta, 

Chico Buarque de Holanda. Não inveja a vida cotidiana do analista, que prende o fôlego nas 

profundezas humanas e remexe seus próprios mangues a cada hora de trabalho. 

Uma pessoa assim deve adquirir, ao cabo de um tempo, um tédio infinito de todas as 
histórias de amor; a vida há de lhe parecer ainda mais mesquinha e sem graça que a 
nós outros que vamos navegando pela superfície da alma dos outros e da nossa 
própria. [...]. Redescobrir toda a tragédia grega na alma de qualquer funcionário 
público, cutucar todos esses polvos e arraias enterradas na lama ou entocados nas 
pedras, isso deve cansar mais do que tudo, essa intimidade com o bicho humano. 
(BRAGA, 1997, p.17) 

Braga prefere, aliás, puxar uma outra história, mais leve e cheia de sol, que enche seus 

dias, suas páginas, sua obra literária: a lembrança de uma certa mulher (talvez Joana, talvez 

Pierina), destino final do poeta: 

                                                 
7 Música “As vitrines”, composta por  Chico Buarque de Holanda, CD Almanaque, (1981). 
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Fico a imaginar no que ela diria deitada em um consultório. A consciência de que 
cada um de nós tem lá pode dentro aquela porção de cordinhas e alçapões me faz 
sentir até que ponto eu a conheço pouco e como podem ser estabanados os meus 
gestos, e quanto uma palavra minha, dita por simples tolice, pode afastá-la (e, o que 
é pior, já ter afastado) de mim. É um pouco aflitivo pensar nisso, e imaginar que, 
acima dos gestos e das palavras, o sentimento talvez valha alguma coisa; e que a 
ternura e o bem-querer devem ter um instinto certo e tocar naquelas zonas 
indefiníveis da alma em que nem os analistas conseguem explicar nada. Ora, pois; 
mesmo às cegas, burramente, amemos [...]. (BRAGA, 1997, p.18)   

É o vaivém da memória (fantasia e imaginação) de um “flâneur” do tempo que faz 

emergir no texto as “zonas indefiníveis da alma”. A cidade-infância (Cachoeiro), muitas vezes, 

convive com a cidade-vivência (Rio de Janeiro) e muitas vezes se fundem em uma só. A 

diferença entre elas, o que as mantém longe uma da outra é a memória. Cachoeiro é feita de rios 

e peixes, natureza intocada, inocência e alegria, sonho acalentado de infância feliz; Rio de 

Janeiro, da adolescência à terceira idade é um caleidoscópio de contraditórias imagens, ora 

poéticas, útero de grandes paixões, ora violentas, desumanas, um espelho estilhaçado da 

sociedade moderna e pós-moderna. A cada encontro com a cidade-vivência (e consigo mesmo, 

através dela), amor e ódio se alternam com a mesma intensidade. Ao contrário de João do Rio, 

que marcou o jornalismo brasileiro ao sair do confinamento das redações para as vielas fétidas e 

os salões da elite carioca, Rubem Braga viveu em um tempo que flanar já não era tão seguro. 

Especialmente na década de oitenta, ainda mais recluso à cobertura de Ipanema e um ou dois 

bares onde encontrava os amigos, Braga costumava “flanar” com mais frequência entre as 

brechas da memória – memória da cidade-infância e seus tons rosados de cidade ideal e 

memória da cidade-vivência, com a qual convive, sobre a qual “clama, reclama e fica”.  

O adulto, que se debruça sobre o seu próprio passado, vê as expectativas infantis e sabe o 

resultado delas, viabilizando um entrelaçamento de passado e presente que contam uma história 

rica em pormenores e miudezas desprezadas pelo historicismo criticado por Benjamin. Em 

História e narração em Walter Benjamin (2007), Jeanne Marie Gagnebin destaca essas 

“migalhas”, alimento essencial da crônica, no conceito de História do crítico alemão. 

A filosofia da história de Benjamin insiste nestes dois componentes da memória: na 
dinâmica infinita de Erinnerung, que submerge a memória individual e restrita, mas 
também na concentração em que interrompe o rio, que recolhe, num só instante 
privilegiado, as migalhas dispersas do passado para oferecê-las à atenção do 
presente. As imagens dialéticas nascem da profusão da lembrança, mas só adquirem 
uma forma verdadeira através da intensidade imobilizadora da rememoração. 
(GAGNEBIN, 2007, p.8, grifo nosso) 

Na “Crônica Berlinense” e na “Infância Berlinense”, Benjamin evolui para um 

esgarçamento da autobiografia clássica e constrói “uma série finita de imagens exemplares, 
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mônadas (para usarmos um dos seus conceitos preferidos)”, que, segundo Gagnebin, “retêm a 

extensão do tempo na intensidade de uma vibração, de um relâmpago [...]”. Este recorte do 

passado que congela uma “imagem exemplar”, como uma mostra de uma pesquisa científica, 

e ilumina o texto e a história com a duração de um relâmpago, do clarão de um vaga-lume, é 

um traço marcante na crônica de Rubem Braga. É o que diz Davi Arrigucci Jr. a respeito da 

crônica braguiana. 

A base material das lembranças (no texto de Braga), nos remete simultaneamente ao 
destino geral da matéria, submissa nas mãos do tempo, seguindo o curso contínuo 
das mudanças. A impressão aguda do momento de beleza se faz então sempre contra 
o fundo móvel da sucessão temporal. Quando o gesto momentâneo é captado numa 
expressão plástica que imita às vezes o quadro ou a escultura [...] – as meninas, a 
mulher no crepúsculo, a ginasiana -, isto se dá sempre contra o perpetuum mobile da 
existência, sob ameaça iminente de destruição. O instante instável brilha contra as 
sombras (BRAGA, 2001, p.10, grifo nosso) 

Como nas imagens exemplares das “Lembranças da fazenda”, em sua coletânea de 

maior sucesso de vendas, Ai de ti Copacabana:  

E subir morro e descer morro com espingarda na mão, e a cobra vista de repente e os 
mosquitos de tarde e o bambual na beira do rio com rolinhas ciscando. Os bois 
curados com creolina, as vacas mugindo longe dos bezerros, o leite quentinho 
bebido de manhã, a terra vermelha dos barrancos, a terra preta onde se cava 
minhoca, a tempestade no milharal, o calor e a tonteira da primeira cachaça, e os 
pecados cometidos atrás do morro com tanta inocência animal.  
E, de repente, uma paixão. (BRAGA, 1998d, p.99) 

Em “Uma senhora de sorriso triste” (Um cartão de Paris, 1997, p. 35), o palco é a 

cidade-vivência, nos tempos em que o prestígio conquistado pelo acúmulo de riquezas 

determina o número de “amigos” e bajuladores de plantão. Ele conta a história de uma 

elegante e formosa dama, esposa de um “personagem” da alta sociedade, que levou a vida 

entre mimos e colunas sociais e que, de repente, dividiu com o marido o ostracismo e o 

precoce envelhecimento. Mas houve o momento que “a roda da fortuna vem agora colocar 

outra vez esse casal na luz” – e com ela, amigos desaparecidos (“novos ou ressuscitados”), 

flores e flashes. O narrador, lívido, utiliza a história (que admite nem saber se é verdadeira) 

como um instantâneo de uma máquina digital, que reflete a cidade-vivência em que ele 

testemunha a hipocrisia social e a sua própria melancolia diante dela. 

Não sei se a história é verdadeira, pois hoje contam muitas, e algumas falsas. Mas é 
uma fábula dos tempos. Pareceu-me valer a pena contá-la; não para fazer agrados a 
essa senhora [...]; mas para edificação de outras que um dia possam mergulhar 
nessas melancolias. Que elas recebam estas linhas como se fossem flores, ainda que 
tristes. São, creio bem, as primeiras que lhes mando. Aceitem-nas, pois podem não 
ter muitas nesses tempos que vão vir. (BRAGA, 1997, p. 35) 
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A fábula urbana, que de boca em boca se firma, revelando o retrato da cidade 

contemporânea a partir de uma imagem da metrópole moderna, é narrada pelo cronista como 

um sinal dos tempos. Diante do capitalismo, feitor dos tempos modernos, que esmaece afetos e 

reverte valores e sentimentos de amizade e ternura, o contador de histórias se compadece das 

damas cujos rostos, um dia, estamparam as capas de revistas e hoje não passam de anônimas e 

envelhecidas sombras de um passado de glórias. Tendo como companheira a melancolia, o 

narrador citadino refugia-se na memória: como último remanescente de uma sociedade 

solidária, pré-industrial, torna-se o remetente das flores para todas as senhoras que envelhecem 

sob o véu do esquecimento, à mercê de falsos valores. Encarnando o tipo “que ainda manda 

flores”, o autor anda na contramão da cidade-vivência e busca novamente a cidade perfeita de 

sua lembrança. Transforma-se, no meio do burburinho da cidade grande, em uma flor de asfalto.  

Os textos de Braga – ao fazerem “uma mescla ímpar, difícil de deslindar, entre o 

tradicional e o moderno”, “a poesia do instante” como afirma Arrigucci Jr. em “Braga de 

novo por aqui” – são o tempo do agora, de Walter Benjamin. Nesse tempo, um “passado de 

sombras se atualiza inesperadamente à luz do presente” e é transformado em um instante 

poético resgatado pela memória épica, “numa súbita iluminação do espírito” (BRAGA, 2001, 

p.8), que logo depois se esvanece: “Contra o fundo de sombras da memória, que é também da 

morte e do esquecimento, brilham por um instante as imagens simbólicas. As imagens, 

passageiras como as sombras” (BRAGA, 2001) e a lembrança de um amor que se foi.  

Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e também uma lembrança boa. [...]. 
E que houve momentos perfeitos que passaram; mas não se perderam, porque ficaram 
em nossa vida; que a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas que essa 
solidão ficou menos infeliz: que importa que uma estrela já esteja morta se ela ainda 
brilha no fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho? (BRAGA, 1982, p. 84-85) 

A história triste de um amor (passado, impossível, imaginário ou como promessa de 

futuro, mas sempre, sempre efêmero e triste) é inseparável da memória do cronista: está em 

“Despedida”, “Ao crepúsculo, a mulher”, “Lembrança de um braço direito”, “Os amantes”, 

“Às duas horas da tarde de domingo”, “Mais uma desilusão amorosa”, “Amor e outros 

males”, “Sobre o amor etc”, “Visão”, “A mulher e seu passado”, “A moça chamada Pierina”, 

“Viver sem Mariana é impossível”, “Sobre o amor, desamor”, “Esquina”, “Fumando espero 

aquela...”, “Uma água marinha para Bárbara”, “Era um sonho feliz”, “Aconteceu na ilha de 

Cat”, “A inesquecível Beatriz”, “A grande mulher internacional”, “Aproveite sua paixão”, “A 

mulher ideal”, “Velhas cartas”, “Uma certa americana”, “Pensamentos em Itatiaia” e tantas 

outras. A forte sensualidade de sua prosa não se submete apenas aos caprichos do amor; é a 
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poesia do prazer que orna os perfis de mulher (a amada ou qualquer outra), a natureza, o gosto 

de saborear a comida predileta ou sorver deliciosamente um gole de uísque ou cachaça. Nela, 

reluz a “plenitude passageira” do gozo, o instante em que o tempo do agora se materializa sob 

a forma do tempo poético, aqui e ontem, aqui e amanhã, aqui e agora. 

Davi Arrigucci Jr. divide em dois os aspectos principais do tempo na obra do cronista 

capixaba. Em sua “proesia” (o termo é de Affonso Romano de Sant’Anna) haveria o tempo de 

êxtase e de cristalização da imagem, que une prazer e melancolia, um momento fugidio, “que 

traduz a fugacidade irreparável das coisas”. Este seria o tempo da “sensibilidade moderna, 

formada no espaço das grandes metrópoles do capitalismo industrial, excitada pelo 

dinamismo da técnica em constantes transformações, pelo ritmo trepidante da vida urbana, 

pelo bombardeio informativo, pela existência desenfreada de novidades do mercado, tudo 

acentuado pelo efêmero das coisas” (BRAGA, 2001, p. 11). Tradição e modernidade, de mãos 

dadas, moldam um outro tempo. A tradição traz à modernidade a experiência da vida na roça 

(predominantemente na cidade-infância) e na grande metrópole (sua cidade-vivência)8. 

[...] Seus antecedentes históricos (de Rubem Braga) vêm do século passado (XIX) e 
são personagens típicos da cidade grande: o flâneur e o dândi, como nosso João do 
Rio, mais perto no espaço e no tempo, mas herdeiro também dos modelos 
parisienses. Aparentemente, o cronista é ainda o indivíduo recluso na solidão da 
grande metrópole, mas nutre uma curiosidade intensa por tudo aquilo que não é o 
Eu. [...] Os olhos do cronista treinados no jornal para o flagrante do cotidiano, 
afeitos à experiência do choque inesperado em qualquer esquina, estão preparados, 
em meio à vida fragmentária, aleatória e fugaz dos tempos modernos, para a caça de 
instantâneos. O cronista é um lírico de passagem. (BRAGA, 2001, p. 12) 

Neste trecho, o repórter treinado para que “o inesperado faça uma surpresa”, como diz a 

canção, vivencia, concomitantemente, pelo menos dois tempos diversos: o momento atual do 

flagrante do cotidiano (de sua cidade-vivência) e o momento da lembrança de um passado 

(sua cidade-infância). É a experiência desse recorte do passado e do fragmento instantâneo do 

presente que nasce o instante poético, o alumbramento, o estado epifânico (no sentido livre 

desenvolvido por Arrigucci Jr)9 que transcende presente e pretérito em alguns frames de 

                                                 
8Como foi destacado, as duas expressões aqui utilizadas, a cidade-infância e a cidade-vivência são definidas por 

esta pesquisa, respectivamente, como a escrita da memória (representada, em primeiro lugar, mas não 
exclusivamente, por Cachoeiro de Itapemirim) e a escrita da cidade (representada prioritariamente pelo Rio de 
Janeiro). A distinção entre a cidade-infância e a cidade-vivência, que na verdade deixa de existir quando 
memória e cidade são águas de um mesmo rio, é apenas uma forma didática, mas arbitrária, de mergulhar no 
universo braguiano com maior facilidade. Registre-se, portanto, que os dois termos foram criados para clarear 
aspectos específicos da prosa poética de Rubem Braga: a história, o tempo, o flâneur, a cidade). 

9“Provavelmente sem querer, o cronista retoma por essa última via uma longa linhagem que, vinda do pós-
simbolismo, penetra na literatura moderna: a dos coletores de epifanias [...] Como em James Joyce, para citar 
apenas um dos mais famosos desses coletores, a noção de epifania remonta à leitura de Walter Pater, dos 
simbolistas e ao sensorialismo decadista de D’Annunzio. Um leitor atento e minucioso poderá, quem sabe, 
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segundo, acende um flash no texto, e novamente retorna à cidade-vivência, onde o sonho 

acabou e tudo volta a ser como antes, antes do voo da memória. 

Não era uma angústia dolorosa; era leve, quase suave. Como se eu tivesse de repente 
o sentimento vivo de que aquele momento luminoso era precário e fugaz; a grossa 
tristeza da vida, com seu gosto de solidão, subiu um instante dentro de mim, para me 
lembrar que eu deveria ser feliz naquele momento, pois aquele momento ia passar. 
Foi talvez para fixá-lo, de algum modo, que pedi a ajuda de uma pessoa amiga; ou 
talvez eu quisesse dizer alguma coisa a essa pessoa e apenas lhe soubesse dizer: 
‘veja aquelas duas meninas’[...]  
E as meninas riam brincando no mar. (BRAGA, 1982, p. 82-83) 

O que não é clarão, ou seja, o que está “associado à permanência das coisas no tempo” é 

o segundo aspecto destacado por Arrigucci Jr. É o tempo do “ritmo sereno da narração”, que 

vai construindo ao longo do texto os alicerces para o instante epifânico; é o tempo em que o 

narrador relata a experiência (sua e/ou de outrem) na cidade-infância e na cidade-vivência. 

Nessa experiência, ao contrário do que afirma o crítico, não cabe apenas “a memória do que o 

cronista aprendeu e viveu no seu passado interiorano”, “mais socializada pelo contato de rua e 

brinquedos com os meninos mais pobres e com o trabalho da gente humilde” ou “pela 

proximidade da roça, do rio, do mar, da natureza”.  

Neste outro tempo, mais duradouro, o enredo da crônica, é também formado pela 

cidade-vivência, pelos costumes burgueses da cidade grande, pela escolha política do adulto 

em defender a ecologia, as minorias, os direitos dos cidadãos. Cidade-infância e cidade-

vivência, juntas, são o menino Rubinho e o que ele veio a ser, o “velho Braga”, que carrega 

em si a Cachoeiro da infância, a Niterói da adolescência, o Rio de Janeiro que guardou como 

referência de cidade. O instante poético nasce quando a tradição e o moderno, em constante 

vaivém, chegam à exaustão e a ultrapassam. Na crônica “Ao crepúsculo, a mulher”, o corpo 

feminino somente chega a um “desenho delicado e firme”, após “milênios de milênios de 

sonho”. E assim como o corpo da mulher “entardecendo”, o narrador também chega, 

finalmente, aonde quer chegar: a um balé textual também delicado e firme, no qual ele próprio 

se debate contra a rude animalidade e a delicadeza da “exata melodia das mãos”. 

Era tão linda assim, entardecendo, que me perguntei se já estávamos preparados, 
nós, os rudes homens destes tempos, para testemunhar a sua fugaz presença sobre a 
terra. Foram precisos milênios de luta contra a animalidade, milênios de milênios de 
sonho para se obter esse desenho delicado e firme. Depois os ombros são 
subitamente fortes, para suster os braços longos; mas os seios são pequenos, e o 
corpo esgalgo foge para a cintura breve; logo as ancas adquirem o direito de ser 

                                                                                                                                                         
detectar ecos ou resquícios da literatura pós-simbolista na prosa modesta e despretensiosa do cronista 
brasileiro. Sentirá talvez algum elemento da atmosfera proustiana [...] ou raízes latentes do Impressionismo, ao 
tentar compreender o processo perceptivo e os vínculos do escritor à sensibilidade moderna para as impressões 
efêmeras”. (BRAGA, 2001, p.13) 
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graves, e as coxas são longas, os tornozelos de raça, os pés repetindo em outro ritmo 
a exata melodia das mãos. (BRAGA, 1982, p. 61-63) 

As expressões “rudes homens destes tempos” e “me perguntei se já estávamos 

preparados” fazem um jogo entre um passado de animalidade e a realização de um sonho 

presente: o corpo de mulher, por milênios lapidado, que atinge o ritmo e a estética perfeitos. 

Aqui, a cidade-infância é anterior ao nascimento do cronista, remete à tradição oral de tempos 

imemoriais e investe a lógica braguiana: não há um fato que faça emergir o instante epifânico, 

mas a contemplação de um corpo em movimento é o que mensura o seu fugaz encantamento, 

a sua presença sobre a terra.  

3.2 Flâneur: o urso solitário no pequeno jardim da alma  

E ele sai! E observa fluir o rio da vitalidade, tão 
majestoso e brilhante. Admira a eterna beleza e a 
espantosa harmonia da vida nas capitais, harmonia tão 
providencialmente mantida no tumulto da liberdade 
humana. Contempla as paisagens da cidade grande, 
paisagens de pedra acariciadas pela bruma ou fustigadas 
pelos sopros do sol. 

Charles Baudelaire 

Uma embriaguez anamnéstica em que vagueia o flâneur 
pela cidade não se nutre apenas daquilo que, 
sensorialmente, lhe atinge o olhar; com frequência 
também se apossa do simples saber, ou seja, de dados 
mortos, como de algo experimentado e vivido. Esse 
saber sentido se transmite sobretudo por notícias orais. 

Walter Benjamin 

Cidade, multidão e flâneur intercalam-se, fundem-se e se vestem de roupagens diversas 

e inusitadas nos dois textos de mesmo título, “O flâneur”, de Walter Benjamin. O primeiro 

deles abre Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo (Obras Escolhidas III, 1989, 

p.33), e o segundo, que abre a Parte II do mesmo livro, é uma coletânea de achados, 

pensamentos e trechos de obras, com várias citações do primeiro texto homônimo. Neste, a 

forma é a de tableaux, próximo à linguagem usada em Rua de mão única. O primeiro, que 

sucede o subtópico “A boêmia”, no artigo “Paris do segundo império”, conta a história a partir 

de gêneros textuais que faziam sucesso ao retratar recortes da cidade: a literatura panorâmica 

(esboços plásticos e textuais do panorama10, as fisiologias, os folhetins. As coletâneas 

panorâmicas eram “sedimentos do mesmo trabalho beletrístico para o qual Girardin 

inaugurara um espaço nos folhetins” (BENJAMIN, 1989, p.33). Os fascículos de bolso, 
                                                 
10Panorama: “grande tela circular e contínua, pintada de maneira enganosa sobre as paredes de uma rotunda 

iluminada por cima e que representa uma paisagem)”(BENJAMIN, 1989, p. 09-30) 
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“radicalmente burgueses” e de insignificante aparência, as chamadas fisiologias, tinham como 

tema central os tipos humanos, a cidade, os povos, os bichos. Assuntos inofensivos, diz 

Benjamin, triviais. Se todo ser humano, da mais alta classe ao miserável, realmente tem um 

segredo escondido que, se descoberto “o tornaria odioso a todos os outros”, como afirma 

Goethe, as fisiologias jamais seriam capazes de descobri-lo, pois “eram perfeitamente 

adequadas para afastar como frívolas essas noções inquietantes” (BENJAMIN, 1989, p.36). O 

objetivo dessas fisiologias, mais pueril e livre de engajamentos políticos, “era dar às pessoas 

uma imagem amistosa das outras”. De um modo distorcido por um recorte de superfície, ali 

estavam um ou outro fragmento da cidade.  

O público de Paris aparece mais consistentemente nos folhetins de Devau, amigo de 

Baudelaire e, pra Benjamin, “o mais interessante dos pequenos mestres do folhetim”. As 

diversas camadas do público da capital francesa no século XVIII, para Benjamin, eram 

reveladas “com tanto desembaraço quanto para o geólogo as camadas de rocha”. Baudelaire, 

em choque o com o mundo civilizado e o constante dissabor de fugir de seus credores, 

colocava em pé de igualdade o homem do campo (da floresta, “selvagem”) e o da cidade 

(“civilizado”), indagando: “O que são os perigos da floresta e da pradaria comparados com os 

choques e conflitos diários do mundo civilizado? Enlace sua vítima no bulevar ou traspasse 

sua presa em florestas desconhecidas, não continua sendo o homem, aqui e lá, o mais perfeito 

de todos os predadores?” (BAUDELAIRE apud BENJAMIN, 1989, p.37). Nesse ambiente 

ameaçador de grandes massas humanas acotovelando-se nas ruas das grandes cidades, é de se 

supor o motivo da rápida decadência das fisiologias inofensivas e alienantes e o futuro 

duradouro e exitoso da literatura que descortina o medo desse convívio com o desconhecido, 

seja nos versos premonitórios de Baudelaire ou nas tramas detetivescas de Edgar Alan Poe.  

Esse contato primeiro com a cidade é feito pelo flâneur – quer com a função de 

desvendar um crime, sempre à espreita nas curvas da metrópole, quer com o único propósito 

de “enxergar uma paisagem encantada, intensa como o ópio” (Mallarmé) ou para “ler aquilo 

que nunca foi escrito” (Hofmannstahl). O primeiro e, certamente, o mais clássico dos 

flâneurs está no conto “O homem da multidão”, de Poe. Logo na abertura, esse ambiente 

fantasmagórico, de velada ameaça de um crime em gestação, expõe os receios dos 

moradores da cidade. 

Foi muito bem dito, a respeito de um certo livro alemão, que ‘erlasstsichnichtlesen’ 
– ele não se deixa ler. Há certos segredos que não se deixam contar. Homens 
morrem toda noite em suas camas, torcendo as mãos de fantasmagóricos confessores 
e fitando-os lamentosamente nos olhos — morrem com desespero no coração e 
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convulsões na garganta, por causa do horror de mistérios que não aceitam ser 
revelados. Infelizmente, a consciência humana às vezes carrega tão pesado fardo de 
pavor que só no túmulo consegue desembaraçar-se dele. E assim a essência de todo 
crime permanece irrevelada. (POE, 1986) 

O narrador, hábil, cria o suspense. Na cidade, assim como no livro alemão a que se 

refere o contista, “há certos segredos que não se deixam contar”. Não é o homem que beija 

apaixonadamente sua esposa, depois de ajudá-la a trocar a lâmpada, como noticia Rubem 

Braga em “Os jornais”. Ao contrário, os segredos de alcova assemelham-se às notas das 

páginas policiais da imprensa escrita, criticadas por Braga, que sempre selecionam para 

publicação os assuntos mais sangrentos, daqueles que até hoje nos causam “convulsões na 

garganta”. O texto é carregado de “pavor”, “desespero”, “horror”, “mistérios”, “pesado 

fardo”, “túmulo”, “crime”. A dedução primeira é que “o homem da multidão” será agente ou 

vítima de um crime, talvez um assassinato.  

A famosa novela de Poe, O homem da multidão, é algo como a radiografia de um 
romance policial. Nele, o invólucro que representa o crime foi suprimido; permanece 
a simples armadura: o perseguidor, a multidão, um desconhecido que estabelece seu 
trajeto através de Londres de modo a ficar sempre no seu centro. Esse desconhecido 
é o flâneur. Também Baudelaire o entende assim quando, em seu ensaio sobre Guys, 
denominou o flâneur  ‘o homem das multidões’. (BENJAMIN, 1989, p. 45) 

O homem convalescente que se deleita com o simples fato de respirar e contempla a rua 

de um café londrinense e o homem da multidão que lhe chama a atenção e o faz segui-lo por 

um dia inteiro, como um detetive à procura de provas contra um criminoso (“com um charuto 

na boca e um jornal nas mãos”, que acabou virando estereótipo detetivesco) são os dois 

personagens, ambos flâneurs, que servem de pano de fundo para uma protagonista 

surpreendente: a multidão da cidade. “[...] É a multidão que sobressai. O que impressiona, em 

primeiro lugar, é o fascínio com que o narrador acompanha o espetáculo da multidão”, diz 

Benjamin (Idem, p.46). O flâneur de Poe, para Benjamin, “é acima de tudo alguém que não se 

sente seguro em sua própria sociedade”. A violência das grandes cidades, como um espectro, 

acompanha a trajetória do flâneur desde suas origens europeias. Não é, como se poderia 

pensar, um mal do “século das catástrofes”, embora nele tenha alcançado proporções 

gigantescas, inimagináveis.  

O observador atento (narrador e personagem, narrativa em primeira pessoa) começa a 

descrever, primeiramente, “aquele mar tumultuoso de cabeças humanas”, a massa disforme, a 

caminhar como um formigueiro para, em seguida, identificar cada fisionomia, profissões para 

essas fisionomias, cafetões, jogadores, altos funcionários, dândis e militares, requintados 

batedores de carteira, exaustos trabalhadores. Com os detalhes, da cabeleira à vestimenta, do 
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semblante ao andar, Edgar Alan Poe compõe uma narrativa recheada de acessórios cotidianos, 

comportamentos citadinos, bem próximos aos da crônica. Os habitantes são o rosto de uma 

Londres populosa e labiríntica, rosto que conta a história da cidade, que ganha novos 

contornos e cores sob o olhar do investigativo flâneur.  

Os efeitos fantásticos da luz me obrigavam a um exame individual de cada rosto; e 
ainda que a rapidez  com que o mundo de luz borboleteava diante da janela me 
impedisse de lançar mais do que um olhar em cada semblante, mesmo assim parecia 
que, no peculiar estado de espírito em  que me encontrava, eu muitas vezes conseguia 
ler, até neste breve intervalo de um olhar, a história de longos anos. (POE, 1986, p.13)  

Ao contrário da crônica, coletora de pequenas epifanias do cotidiano, o conto constrói o 

clima da história, cria um obstáculo e prepara o leitor para o clímax, como um romance em 

miniatura. No conto de suspense, onde reina Poe, mas especialmente em “O homem da 

multidão”, o fim é o anticlímax, que substitui a revelação do suspense pelo “suspenso” no ar. 

Depois de andar horas e horas atrás do idoso e incansável flâneur, o exausto convalescente 

conclui que aquele homem, simplesmente, é como uma das misericórdias de Deus “que não se 

deve ler” (“erlasstsichnichtlesen”, em alemão). Mas carrega em seu pequeno jardim da alma 

“hortulusanimae”11 

Ele não reparou em mim, e retomou sua caminhada solene, enquanto eu, deixando 
de segui-lo, fiquei absorto em contemplação. ‘Este velho’, eu disse afinal, é o 
modelo e o gênio do crime profundo. Ele se nega a ficar sozinho. Ele é o homem da 
multidão. Vai ser inútil segui-lo; pois não vou aprender mais nada, nem com ele, 
nem com seus atos. O pior coração do mundo é um livro mais repulsivo do que o 
‘HortulusAnimae’, e talvez seja apenas uma das grandes misericórdias de Deus que 
‘erlässtsichnichtlesn’. (POE, 1986, p.14) 

Assim como o pequeno jardim da alma do “gênio do crime profundo”, a cidade e seus 

moradores, as ruas, becos e praças, com suas histórias em constante mutação, têm certos 

segredos que não se deixam contar – como a pista do narrador, displicentemente escrita logo 

na terceira linha do conto, que passa despercebida em uma primeira leitura. A estrutura 

narrativa de Edgar Alan Poe, que virou modelo para tantos escritores do gênero policial até o 

presente século XXI, é absolutamente singular: a capital inglesa de 1840 e o costume de 

flanar pela cidade desvendando os segredos inconfessáveis dos passantes, denunciados por 

seu aspecto, gesto ou vestimenta, parecem saltar do texto para o cotidiano do leitor. Seja um 

leitor que viveu no século XVIII, seja europeu ou latino-americano, sempre haverá entre 

                                                 
11Poe refere-se ao “Hortulus Animaec um Oratiunculis Aliquibus Superadditis” (um criminoso em potencial, 

ininteligível a olho nu), de Johann Grüninger.  
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ambos – o narrador e o que lê – uma afinidade íntima e inquietante, que não se apaga ao longo 

dos séculos, distintivo próprio do que se pode chamar de “clássico”.   

No conto de Poe, o narrador contemplativo (que inicialmente experiencia a observação 

extática da multidão) e o flâneur (andarilho em movimento ininterrupto) são vividos no 

mesmo palco, a cidade, e metaforicamente encarnam meios possíveis de se narrar/vivenciar 

uma história: pela ação corporal e/ou pela contemplação. “A afinidade entre ambas as figuras 

se faz evidente, quando lembramos que “O homem da multidão” [...] tem sua origem no olhar 

do observador parado, sentado num café, registrando as imagens dos transeuntes”, diz Bole. 

Melancolia e flânerie alternam momentos de concentração e dispersão, tendo como 

companheira constante a memória. 

É como se os fragmentos de um ‘tempo de homens partidos’ (no dizer de Carlos 
Drummond de Andrade) fossem resgatados por uma arte mnemônica que encarna 
nessas duas figuras. Todo o processo de elaboração da Obra das Passagens traduz 
esse movimento de composição, ora centrípeto, ora centrífugo, de fragmentos urbanos 
em torno de uma figuração da memória criativa que é o flâneur. (BOLE, 2000, p.367)  

Como figuração da memória criativa, o andarilho ocioso e criativo traduz a sensação de 

insegurança diante dos desvios e ameaças da grande cidade, o humano vício de conhecer por 

dentro os segredos de si e do outro, a vontade de perder-se na multidão sem rosto e sem rumo 

certo, a rotina de pegar um meio de transporte ou de quebrá-la com uma caminhada, o 

irresistível impulso de perder o destino das horas que passam a contemplar bugigangas, seres, 

asfaltos e plantas. Ou simplesmente se render ao costume boêmio de olhar isso tudo enquanto 

beberica algo que estimule a imagem do pensamento - esse é o mundo de pequenezas diárias 

dos “coletores de epifania”, dos cronistas e poetas, dos cronistas que colhem a poesia 

esquecida ao relento. Sobre estes seres, diz Baudelaire (1996, p. 20-21): 

Sua paixão e profissão é desposar a multidão. Para o perfeito flâneur, para o observador 
apaixonado, é um imenso júbilo fixar residência no numeroso, no ondulante, no 
movimento, no fugidio e no infinito. Estar fora de casa, e contudo sentir-se em casa onde 
quer que se encontre; ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto ao 
mundo, eis alguns dos pequenos prazeres desses espíritos independentes, apaixonados, 
imparciais, que a linguagem não pode definir senão toscamente.  

Para Baudelaire, a sua própria tentativa de apreender o máximo de significados 

possíveis para o andarilho que extrai do ócio sua arte, não é suficiente: “a linguagem não pode 

definir (o flâneur) senão toscamente”.  Se o pequeno jardim da alma desse artista é 

impenetrável, na visão de Allan Poe e Baudelaire (tradutor de Poe), o que se fixou como 

atributo básico do flâneur é a singular experiência de “sentir-se em casa onde quer que se 

encontre; ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo”. Ou como 
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diz Benjamin, “o perfeito flâneur é um bohémien, um desenraizado. Ele não se sente em casa 

dentro de sua classe, mas apenas dentro da multidão” (BENJAMIN, 2007). Seu perfil também 

se encaixa nos dois tipos de narrador do autor das Passagens: o camponês sedentário e o 

marinheiro comerciante, o morador do campo e o viajante do mundo. Ambos aliam a 

experiência de vida particular, do campo e da cidade, na qual passeia o cronista flanador. 

Imerso na multidão, na rede de sua cobertura em Ipanema, ou nas cidades que viveu, no Brasil 

ou no exterior, Rubem Braga conserva o atributo que lhe valeu a alcunha de “velho urso”: o 

de estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, em uma ruminante e solitária 

criação. Ainda assim, deitado em sua rede, no meio da noite, sua crônica fala 

metonimicamente de um “eu” particular em constante relação consonante/dissonante com a 

multidão, com o coletivo do qual faz parte como cidadão. Dele, seria próprio dizer o que 

Baudelaire viu nos flâneurs de seu tempo. 

Pode-se igualmente compará-lo a um espelho tão imenso quanto essa multidão.; a um 
caleidoscópio dotado de consciência, que, a cada um de seus movimentos,  representa 
a vida múltipla e o encanto cambiante de todos os elementos da vida. É um eu 
insaciável do não-eu, que a cada instante o revela e o exprime em imagens mais vivas 
do que a própria vida, sempre instável e fugidia. (BENJAMIN, 2007, p. 21) 

Essas imagens “mais vivas do que a própria vida”, em Rubem Braga, são ainda mais 

visíveis à medida que o homem envelhece (e vê a vida mais “instável e fugidia”), mas o texto, 

experiente e lúcido, explora ainda mais a contemplação do observador aquém da janela, em 

detrimento do boêmio e do andarilho. Não raro, resolve flanar pelo seu pequeno jardim da 

alma, envolve-se em questões existenciais, especialmente a morte que se aproxima. 

Não tenho sequer uma filosofia de vida ou, se tenho alguma, ela se resume no vago e 
banal consolo que é a ideia da morte. Confesso não ter religião, eu sou feliz com 
isso; a ideia de viver outra vida depois desta, e ainda por cima ligada a esta por um 
sistema de prêmio e castigos, me parece tediosa e cruel. Prefiro pensar que a morte é 
apenas e um perdão para todos: a solidão tão perfeita que não poderá sentir a si 
mesma. ‘Depois mais nada; acabou’ – como o poema de Carlos Drummond de 
Andrade. (BRAGA, 1997, p. 113) 

Mesmo com o consolo do perdão no dia do “juízo final”, o cronista volta à costumeira 

melancolia, ao responder a uma “senhora extremamente culta”, que lhe escreveu sobre as suas 

insatisfações da vida e a sua tristeza: 

De tudo concluiremos uma coisa velha: que a vida é triste. O que, por mim, faço e – 
vá lá! – posso aconselhar às minhas missivistas é aceitar essas tristezas sem fazer 
nada para agravá-las; lutar sempre, e bravamente, por um pouco de beleza, de 
bondade, de alegria. E, mesmo sem acreditar em outro mundo, ou talvez por isso, 
repetir com convicção, com fé, que Deus é grande. (BRAGA, 1997, p.114) 
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A morte é novamente o tema em “Os que vieram morrer no outono”, também na 

coletânea Um cartão de Paris. A propósito da morte recente do amigo José Olympio, o 

narrador assume que o anoitecer da vida, para o cronista idoso, é discorrer um rosário de 

perdas e acontecimentos funestos.  

São dias desagregados, num país desagregado. É difícil escrever algo que diga coisa 
com coisa. O mal de um cronista idoso é sua tendência de só falar de mortos – os 
novos mortos, que afinal, são, para ele, as únicas verdadeiras novidades. Digo por 
mim. [...]. Quem também se foi, nesta virada de outono, foi o editor José Olympio, 
amigo de mais de meio século. (BRAGA, 1997, p.76-79) 

Mas em meio a narrativas com aspectos sombrios e solitários, surge “Viver sem 

Mariana é impossível”, que traz novamente a paixão e a ternura, a emoção de reconhecer o 

belo ao ouvir, no meio de tantas, uma voz que personifica a emoção e reaviva a lembrança. 

Não se sabe sequer o lugar do encontro, nem a companhia do narrador naquele instante. O 

cronista não julga importante. Pelo burburinho do local, pode ter sido um bar, um restaurante, 

uma praça, uma festa na casa de amigos. A história começa em qualquer tempo, em qualquer 

canto da cidade, mas começa por causa do reconhecimento de uma voz. 

Voltei devagar a cabeça, enquanto o amigo me falava, e procurei, sem saber por que, 
localizar a dona daquela voz. Mas o amigo contava uma coisa interessante, e minha 
atenção voltou para ele. Só, alguns instantes depois, ouvindo, entre vozes de 
homem, uma risada clara de mulher, é que um nome me cruzou a cabeça como um 
relâmpago: Mariana! (BRAGA, 1997, p. 39) 

A euforia de poder ter diante da retina uma imagem da memória, mais viva que a 

própria vida, de um escritor cujas maiores emoções estão na poeira de um passado distante, 

desconcertou a ambos. Ali, abraçados efusivamente, deram-se conta que, na verdade, nunca 

foram tão íntimos assim. Mas era o reencontro com dias felizes, com a euforia das grandes 

ilusões de um jovem flâneur que desponta naquele súbito e exagerado carinho, como se 

estivessem ali “dois amantes que tivessem passado anos ansiando um pelo outro, e se 

buscando em vão”. Mas, “toda essa multidão de pessoas e fatos que houve durante esse tempo 

em que não nos vimos tem apenas um sentido vago”. Restaram um timbre de voz, um certo 

gesto ao acender o cigarro, um jeito de balançar a cabeça quando fala, as mãos suadas – “tudo 

é um belo reino que de repente recuperei”, diz o narrador. E descobre, ali, depois do 

inesperado encontro com sua juventude, certas vantagens que só o passar dos anos é capaz de 

trazer. Entre elas, o sábio poder de retardar os bons momentos e a serena sinceridade. 

Quando saímos, e me atraso um momento, e a vejo assim de corpo inteiro, andando, 
firme e suave na sua beleza, sigo-a um pouco mais devagar, para durante mais um 
instante ter o prazer de revê-la dos pés à cabeça, antes de lhe segurar o braço de 
velha amiga e lhe dizer, com uma franqueza instantânea que a faz rir: ‘Mariana, eu 
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acho impossível uma pessoa viver sem você’. E ela ri e agradece – pois já estamos 
na idade de poder dizer e ouvir, sem ilusões, as mais simples, e belas e graves 
tolices. (BRAGA, 1997, p. 41) 

Na década de oitenta, Braga cultiva o mesmo momento encantatório que de repente 

transforma a sua melancolia e a sua solidão. E assim como aconteceu com Mariana, o 

alumbramento se despede, a vida (e a crônica) segue seu caminho, o flâneur da memória 

evoca a multidão de fantasmas que povoa a sua morada. As praias, as viagens, as mulheres, as 

ruas e os bares, a catedral de sal, amigos e desafetos, a leitura da cultura de almanaque, tudo 

está ali, no exíguo espaço de um apartamento, na infinitude da memória, no tempo do agora. 

Os conceitos de flâneur e narrador, desenvolvidos por Benjamin, juntos, aproximam-se 

de mais dois, presentes em sua terceira tese de história: o cronista e a dialética relação entre 

pequeno e grande na construção da história. 

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os 
pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu poder ser 
considerado perdido para a história. Sem dúvida, somente a humanidade redimida 
poderá apropriar-se totalmente do seu passado. Isso quer dizer: somente para a 
humanidade redimida o passado é citável, em cada um dos seus momentos. Cada 
momento vivido transforma-se numa citation à l’ordre du jour – e esse dia é 
justamente o do juízo final. (BENJAMIN, 1994, p.223) 

O resgate dos fragmentos da história torna-se tão atual quanto uma notícia “da ordem do 

dia”, já que recria a história constantemente e revê as transformações do seu discurso de 

história ao longo do tempo. Para Benjamin, a redenção permite à humanidade apropriar-se 

desse passado, assumindo-o tanto na sua grandeza quanto no detalhe cotidiano – ambos, peças 

importantes de sua “totalidade”12 existencial.  A crônica, particularmente a crônica braguiana, 

comprova que um detalhe (“pequeno”), como uma borboleta amarela no caos diário, ou um 

fato importante (“grande”), como a revolução de 30, são, ambos, fragmentos da história, da 

história do cotidiano, de uma cultura, de uma cidade, de uma época.  

Ao repensar os conceitos de história, que designam tanto o “desenvolvimento da 

realidade no tempo”, “o estudo desse processo” ou “um relato qualquer”, o filósofo alemão 

provoca uma revisão crítica sobre o discurso dessa história, “inseparável de uma certa 

prática”, como bem ressalta Jeanne Marie Gagnebin, ao prefaciar Magia e técnica, arte e 

política (Op.cit., p.7).  Essa abertura do conceito de história influi diretamente na visão linear 

                                                 
12As aspas ressaltam essa totalidade como uma busca constante, como uma necessidade imanente ao humano, tão 

inatingível quanto a apreensão total de uma obra, por mais abrangente que ela seja.  
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do tempo e na própria estrutura da narrativa tradicional, viabilizando novas possibilidades de 

formação de um narrador e de sua(s) narrativa(s) na modernidade e depois dela. 

Com resquícios evidentes da tradição oral, mas com as fragmentações alegóricas 

comuns ao dia a dia do seu tempo, a crônica braguiana vivencia seis décadas do século XX e 

se torna referencial de uma narrativa antitética que, mesmo ao trabalhar com opostos, prima 

pela simplicidade – substantivo basilar em sua prosa, utilizado de modo recorrente, como 

sinônimo de qualidade artística e, ao mesmo tempo, de resistência à crise do cotidiano, aos 

“paradoxos da modernidade” e da “liquidez” pós-moderna13: “Então, de repente, no meio 

dessa desarrumação feroz da vida urbana, dá na gente um sonho de simplicidade. Será um 

sonho vão?” (BRAGA, 1967, p.21) 

Rubem Braga, às vezes, parece estar um minuto antes da hora e noutro momento, 

principalmente em sua postura juvenil, dá a nítida impressão de ter envelhecido antes do 

tempo, solidificando o “velho Braga” aos 20 anos. Na narrativa, essa postura antitética abre 

uma nova dimensão de tempo, de história do cotidiano e também da ilusão da efemeridade da 

crônica. Em sua obra, passado, presente, futuro se mesclam a um outro tempo, o imensurável 

e fugaz alumbramento – uma de suas mais fortes marcas, que atua como contraponto e refúgio 

ao cansaço, ao desconforto e à instabilidade intrínsecos ao século XX. Como referencial, a 

cidade materializa essa “vivência de choque”14  que gera a criação artística na era moderna: 

[...] a contundência da cidade como caleidoscópio de colisões; a mulher que passa, 
num átimo, e provoca o amor que jamais será possível; a presença do flâneur, que se 
mistura a multidão, sem todavia com ela identificar-se. O flâneur torna-se portador 
de uma contundente marca de isolamento e de fragmentação, além de indicar quão 
difícil é o resgate da convivência e da integração nas relações sociais. (HELENA, 
1985, p.31) 

A presença desse tipo de flânerie, como constata a autora, difere do caráter detetivesco 

de Alan Poe e do flâneur mencionado pela experiência romântica, que nos chega através de 

José de Alencar, no século de ouro da imprensa e dos folhetins (XIX): 

Sabeis o que é a flânerie? É o passeio ao ar livre, feito lenta e vagarosamente, 
conversando ou cismando, contemplando a beleza natural ou a beleza da arte; 
variando a cada momento de aspecto e de impressões [...]. Tudo no homem passeia, 
o corpo e a alma, os olhos e a imaginação. Tudo se agita; porém é uma agitação doce 
e calma, que excita o espírito e a fantasia e provoca deliciosas emoções. 
(ALENCAR, 2004, p.67)  

                                                 
13 Expressões tomadas de Antoine Compagnon (Os cinco paradoxos da modernidade) e Zigmunt Bauman (Amor 

líquido). 
14A expressão benjaminiana é utilizada pela pesquisadora Lucia Helena, no livro Totens e tabus da modernidade 

brasileira (p.31). Embora se refira especificamente à lírica de Baudelaire, a relação com o meio urbano é 
comum à arte modernista e contemporânea.  
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Nada mais distante que o passear atento e ansioso, de quem passa ligeiro pelas ruas das 

grandes metrópoles do século passado, olhando para os lados, receoso, angustiado. A 

sensação não escapa ao artista da palavra, ao narrador, que incorpora a vivência coletiva e a 

transcende na criação de oásis imaginários que reagem lírica, crítica ou sarcasticamente a essa 

realidade, como quem ri de si mesmo e da precariedade de sua própria existência. Em um 

senhor de 75 anos, como no jovem de 15, tudo “passeia, o corpo e a alma, os olhos e a 

imaginação” – principalmente, a imaginação. 

Se a figura urbana do andarilho criativo, nos tempos modernos, trocou o mundo do ócio 

pelo mundo do negócio, como aponta Bole (2000), efetivamente o flâneur esmoreceu. Os 

poucos sobreviventes da espécie sentem o ambiente hostil das grandes cidades, que os rotula 

de vagabundos – numa nítida referência ao mundo da produção e do consumo, o mundo do 

capital. O ócio é direito de “artistas de gabinete”, designers e jornalistas que criam em tablets, 

ipeds e seus parentes, fazendo de uma tela de computador as suas ruas sem alma. A mudança 

do mundo do ócio ao negócio está nas Passagens de Benjamin, onde ele define o flâneur 

como uma figura de resistência e contestação:  

Trata-se de um aristocrata que não se adaptou aos tempos pós-1789, não se arranjou 
nem com a Restauração sob Carlos X nem com a nova classe dominante sob Luís 
Filipe. Visceralmente contra a ordem burguesa capitalista, protestava contra ela nas 
esquinas: um aristocrata vestido de trapos. Benjamin o considera o primeiro flâneur 
entre os desclassificados. (BOLE, 2000, p.376) 

A opção ideológica do aristocrata citado por Benjamin é bem diferente do caso de 

Baudelaire, poeta, intelectual, que, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, não soube 

explorar mercadologicamente sua arte e, além de fugir de constantes credores, evitava 

“movimentos bruscos, senão suas roupas rasgavam”.  No Brasil, um exemplo era o escritor e 

dramaturgo Nélson Rodrigues, um “homem de um terno só”. De um modo geral, entretanto, a 

imagem do literato como roto flanador é “um mascaramento próprio da profissão”, que nega a 

origem feudal da flânerie como restrito privilégio dos mais abastados, entre o 

enfraquecimento da aristocracia e a estabilização da burguesia. Para Benjamin, inicialmente 

criada como “arte do burguês enquanto particular” (enquanto empresário ou homem de 

negócios), na era do capital, “tornou-se uma necessidade para as massas” trabalhadoras. Na 

crise econômica de 1929, que resultou em uma explosão do número de desempregados 

oferecendo seus préstimos, a imagem do “homem-sanduíche”, para Benjamin, é “a última 

encarnação do flâneur” – um ocioso “à revelia”. Sua degradação, “ocorrida desde a época de 
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Baudelaire, é para Benjamin uma alegoria da deterioração das condições de vida de uma 

classe: o indivíduo burguês acaba como desempregado anônimo” (BOLE, 2000, p.378). 

No século de Braga, portanto, o exercício de colher nas ruas a matéria-prima para 

reportagens ou crônicas tem um significado poético, às vezes de falsa representação de uma 

elite cult, boêmia, que começa desfrutando as benesses de uma bele époque, como João do 

Rio, e um outro de indignação, que segue amargando e denunciando crises políticas 

(ditaduras), econômicas e sociais (violência urbana, educação, saúde pública, moradia). Dois 

exemplos são Rubem Braga e Carlos Heitor Cony – que passeiam elegantemente entre os 

cacos de um cotidiano (individual) e a crítica social e política (coletivo).  

Em constante metamorfose, o flâneur resiste à extinção, transformando-se junto com a 

cidade, flanando em “ruas-texto”, cidades-texto. Como habitante da metrópole em um país em 

desenvolvimento, fora do restrito grupo de potências econômicas mundiais e em pleno século 

das catástrofes, Rubem Braga faz sua escolha: assim como na Metrópole Moderna de 

Benjamin, na obra de Braga a ótica é a “dos marginalizados e desclassificados, dos que vivem 

na periferia”, cuja base histórica remonta a época da Revolução Industrial, inicialmente em 

Paris e Londres, depois em Berlim e Moscou. Quando foge dessa esfera e adentra a elite 

burguesa, como em “Os pobres homens ricos” e “A traição das elegantes”, o tom é de fina 

ironia e de mal disfarçada crítica aos colunáveis.  Dos 15 aos 77 anos, o seu trajeto pelas ruas 

da cidade-texto está impresso em cada uma das coletâneas que publicou. Em Um cartão de 

Paris, onde se misturam o apagão da cidade grande, Deus e morte, cultura de almanaque, 

viagens, a amizade, a mulher e o amor, sempre ele – em tempo de gripe, na memória, de todos 

os jeitos que há de amar – escritores, crônica, pintura, natureza.  A relação com a cidade é 

tranquila e intimista, no recesso do lar. Nem sempre foi assim. 

3.3 Cidades despertas: a lua que semeava crisântemos  

Estou chegando de São Paulo antes viajar telefonei não 
consegui você! [...] afetuosa generosa histórica dedicatória. 
comovi-me até as brasas e águas da alma. você é mágico. 
deus é que te pagará. perpétuo forte abraço.  

Seu Guimarães Rosa15   

Em todas as cidades de Rubem Braga (1913-1990), o primeiro referencial é a terra natal: 

Cachoeiro de Itapemirim, “a capital secreta do mundo”, como chamam os capixabas. Tomando 
                                                 
15Telegrama enviado por João Guimarães Rosa do Palácio Itamaraty, Rio de Janeiro – Distrito Federal para  Rubem 

Braga, quando ele ainda residia na Rua Prudente de Moraes, 599, apto, 501, Rio de Janeiro/RJ. Data: 26/04/s.a. 
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banho no riacho Amarelo, pescando ou sonhando com o porto do rio Itapemirim, que espalhou 

suas cinzas. As férias se dividiam entre a Fazenda do Frade e a praia de Marataízes – litoral 

preferido pelas famílias tradicionais do Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Depois disso, 

morou e visitou um sem número de cidades, no Brasil, em Marrocos, no Chile, na França. Mas 

aquela cidade que incorpora todas as outras e pela qual se apaixonou, que odiou e dela 

reclamou, mas sempre a ela retornou, é a capital da crônica: o Rio de Janeiro.  Dentro desse 

universo restrito, de crônicas que fazem da metrópole protagonista do fato,  percebem-se mais 

nitidamente as variações e aproximações de linguagem, contexto, tempo e visão de mundo ao 

longo da obra de Rubem Braga. Em todas as suas coletâneas, aqui e ali, Rubem Braga traz de 

volta um ou outro traço da cidade do interior capixaba, à qual fez questão de pouco voltar 

(talvez para não trair o que guardou com tons rosados em sua saudade). 

Com o Rio de Janeiro, seu porto seguro, estreitou duradoura relação, que acabou se 

transformando em um misto de amor e ódio, admiração e indignação, conformação e revolta. 

Rio e Rubem convivem tão intimamente que as rusgas do cotidiano e os rasgos de amor se 

revezam, como em dois seres que se amam e não podem viver um sem o outro. A cidade real 

e a da memória estão na coletânea A cidade e a roça, de 1957, onde há, de um lado, crônicas 

como “A cidade feia”, e de outro, cenas rurais, como n’“O lavrador”. A partir da quarta 

edição (Record), no entanto, após ter sido publicada pela editora José Olympio, Editora do 

Autor e Sabiá, a coletânea recebeu o nome de O verão e as mulheres e assim permaneceu. 

A exemplo de Ítalo Calvino em As Cidades Invisíveis (1990), Rubem Braga vê uma 

cidade infiltrada na outra, com uma série infinita de mesmices e desigualdades – mas que não 

deixa nunca de surpreender. Na crônica “Os fícus do Senhor”, escrita em 1943, quando ele 

estava com apenas 20 anos, o cronista começa a desvendar o complexo sentimento que o liga 

à cidade do Rio de Janeiro: 

Ninguém pode amar mais do que eu essa cidade do Rio de Janeiro. Ó grande beleza 
de cidade, ó cidade que é vinte, trinta, quarenta cidades imprevistas, uma infiltrada 
na outra, esta mais coloquial que Ouro Preto, aquela mais nova que Goiânia, uma de 
alta montanha, uma de oeste de Minas [...]. Cidade de minhas tantas agonias e 
felicidades, palcos de velhas inquietações, canais de silenciosa aventura, blocos de 
cimento que me esmagaram, praças de humilhações, arrabaldes de exaltações líricas 
– minha medíocre história anda escrita em tuas ruas e nenhuma entre as cidades é 
mais formosa do que tu, nem sabe mais coisas de mim. (BRAGA, 1993, p.106-110). 

Dezessete anos depois, em 1960, ele lança o mais vendido de todos os seus livros: Ai de ti, 

Copacabana. A crônica-título é um balde de água fria naquele jovem e sonhador cronista que, 

anos atrás, declarava sua paixão pela capital carioca. Em tom bíblico, prevê castigos, fúria e 
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destruição de um bairro, reflexo de uma cidade em decomposição. Hoje, mais de 50 anos depois, 

identificam-se naquela cidade alguns traços da metrópole atual, especialmente a violência:  

Ai de ti, Copacabana, porque eu já fiz o sinal bem claro de que é chegada a véspera 
de teu dia, e tu não viste; porém minha voz te abalará até as entranhas. [...]. Os 
gentios de teus morros descerão uivando sobre ti, e os canhões de teu próprio Forte 
se voltarão contra teu corpo, e troarão [...]. É tarde para a prece; e que estremeça o 
teu corpo fino e cheio de máculas, desde o Edifício Olinda até a sede dos Marimbas 
porque eis que sobre ele vai a minha fúria, e o destruirá. Canta a tua última canção, 
Copacabana (BRAGA, 1998d) 

Entre o deslumbramento de “Os fícus do Senhor” e a revolta amarga de “Ai de ti 

Copacabana, Rubem Braga revelou, em 1953, um sentimento crescente de desencanto e 

tristeza com o meio urbano onde vivia. N’ “A cidade feia” há uma certa desconfiança na 

humanidade. Ele diz que “essa humanidade é em demasia feia, e mesmo as criaturas jovens, 

belas e fortes, têm um certo ar cansado ou usado, um indefinível desgaste, uma invisível 

poeira de fadiga que invade seus pulmões e seus destinos” (BRAGA, 1964, p. 29-31). A 

cidade feia traduz o homem que desistiu do belo, o desalento humano, a desesperança na 

construção de um futuro sólido a partir de bases movediças: “Não há miséria, há apenas 

pobreza, mas o que essa pobreza tem de terrível é seu ar impuro e comercial, sua afetação 

medíocre, a mesquinhez de seu território de asfalto, entre paredes pardas”. Ali ele esgota o 

pessimismo e a falta de fé no futuro do citadino. Até o lirismo, o que mais se destaca no 

poeta-cronista, é esmagado pelo concreto das ruas. A história da cidade é vivida pelo próprio 

narrador, que desabafa com o amigo Carybé: 

Isto é uma cidade, esta é a maldição da cidade, e ainda nas mais belas cidades há 
estas zonas sem horizonte e sem história, cheias de barulho, de pequenas espertezas 
e medíocres ambições, de esforço, tédio e limitação. Proponho a Carybé que eu me 
mude para um hotelzinho melhor [...] e levemos para o quarto uma garrafa de 
cachaça e lá bebamos, discutamos e durmamos, para sonhar com uma cidade mais 
humana e uma vida mais bela. (BRAGA, 1964, p. 29-31). 

Na crônica “O homem e a cidade”, de 1960, o tom é mais sereno, o flâneur despretensioso 

reencontra “um prazer novo em andar por essas velhas ruas do centro”. São as pazes com a cidade, 

com a vida, com o lirismo que o consagrou, consigo mesmo. E aquela paz sopra a lembrança de um 

amor que nasceu ali mesmo, no meio da rua, onde antes era só sujeira e mediocridade. 

Por um instante, sou o homem dramático e silencioso de 1938, e caminho carregado 
de angústia por essa calçada que, entretanto, é a mesma de hoje – há o vento 
palpitando nos vestidos coloridos de mulheres finas que sorriem com dentes muito 
brancos entre os lábios úmidos. E vou andando, como um café, sinto uma grande 
ternura pela cidade grande onde outrora te amei tanto, tanto, oh! para sempre perdida 
Lenora. [...]. Quieto, vou repetindo sem voz, para mim mesmo, teu nome, Lenora – 
perdida para sempre perdida, mas tão viva, tão linda, batendo os saltos na calçada, 
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andando de cabelos ao vento dentro de minha cidade e de minha saudade, Lenora. 
(BRAGA, 1998d, p. 162-164). 

Declarações de amor rasgado, como essas, são típicas dos cronistas, que choram e riem, 

nascem e morrem, no eterno ofício de recriar pequenos momentos, sonhos em flash, 

instantâneos de vidas ou simplesmente o nada, o vazio de não ter o que escrever naquele dia, o 

vazio (sentimento) urbano que automatiza os moradores das metrópoles. O território urbano, 

aqui, é cheio de cores, cheiros, sabores, gestos que denunciam um andarilho sensível e 

observador. Sente os encantos das ruas, o que mudou e o que continua tão igual, em décadas de 

convivência. E de repente algo descortina no homem uma série de sensações, a memória de um 

passado juvenil, a lembrança de um amor. Passado e presente edificam um novo espaço urbano, 

onde a cidade, assim como o narrador, vai se transfigurando e deixando rastros. O lirismo 

substitui a descrença na humanidade. Os antigos costumes, a meia-entrada do cinema, o bonde, 

a esquina, os vestidos coloridos, suscitam no transeunte o desejo de ajudar uma senhora a subir 

no bonde. Cacos de um cotidiano a um só tempo agitado e tranquilo, nostálgico e contente, que 

dá no homem a esperança de ser feliz dentro de sua cidade e de sua saudade (“será um sonho 

vão?”). Homem e cidade são vistos como um todo amorfo, indivisível, indecifrável. 

Entre inúmeras crônicas nas quais o narrador revela suas cidades, é consumido por suas 

mudanças e interage com suas cidades internas, destaca-se uma, em que o cronista visita o 

realismo fantástico,16 publicado na coletânea A borboleta amarela). Aliás, é o cronista-

narrador que recebe uma inesperada visita: o diabo. “Eu e bebu na hora neutra da 

madrugada”, publicada em Um pé de milho. Ali se vislumbram os contornos de uma cidade, 

de todas as cidades, de um mundo em que a antiga dualidade do bem e do mal desfez-se em 

milhões de tonalidades de virtude, vício e precipício, tudo em um só ser humano e em todos. 

“Eu e bebu”, com sua suave e crescente ironia, é a visão política de um mundo sem saída, que 

fracassou sem atribuir o prejuízo a nenhuma imagem de herói ou bandido. A cidade, nessa 

narrativa de Braga, é o mundo, é o homem, é Deus e o diabo em franca decomposição.  Em 

janeiro de 1933, quando ainda não ocorrera a eleição para a Assembleia Constituinte, em 

pleno governo Vargas17, é prudente falar de fracassos, autoritarismos, mandatários eternos e 

miséria através de um diálogo com Belzebu em pessoa. 

                                                 
16Um outro exemplo de realismo fantástico em sua obra seria “Odabeb” (bêbado, ao contrário)  
17 Ao assumir o governo, Getúlio Vargas não só desalojou do poder Washington Luiz como dissolveu o Senado e 

a Câmara Federal e destituiu os governadores estaduais. As elites afastadas do poder passaram então a 
reivindicar uma Assembleia Constituinte como etapa necessária ao retorno do país à ordem jurídica. Em 
fevereiro de 1932, Vargas decretou uma Lei Eleitoral que convocava eleições para uma Assembleia 
Constituinte no ano seguinte. Essa lei instituía importantes novidades como o voto secreto e o voto feminino. A 
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Muitos homens, e até senhoras, já receberam a visita do Diabo, e conversaram com ele 
de um modo elegante e paradoxal. Centenas de escritores sem assunto inventaram uma 
palestra com o diabo. Quanto a mim, o caso é diferente. Ele não entrou subitamente 
em meu quarto, não apareceu pelo buraco da fechadura, nem sob a luz vermelha do 
abajur. Passou um dia inteiro comigo. Descemos juntos o elevador, andamos pelas 
ruas, trabalhamos e comemos juntos. (BRAGA, 2004, p.63-67) 

Um dia inteiro de pura rotina, incluindo nele a flânerie, a boêmia, a ida ao cinema, ao 

trabalho.  Braga o chamou de “pobre-diabo”, no que ele respondeu: “pobre diabo é um pobre 

Deus que fracassou”. Tão íntimos ficaram que, de Belzebu, o narrador passa a chamá-lo 

apenas Bebu, quando já era visível o efeito do álcool. Mas havia entre ambos um incômodo 

silêncio, como se à luz do dia alguns assuntos não fossem bem-vindos. “Na hora neutra da 

madrugada”, porém, entre gatos pardos e a enésima cerveja, o diabo diz a que veio – e a 

crônica também. Ao ser indagado sobre a existência do bem e do mal, ele faz um discurso de 

palanque, no qual relata as “eleições viciadas” que sempre reelegem Deus e tudo continua 

como antes. Um espelho do que vivia o Brasil naquele início de década, que viria desembocar 

não somente na ditadura de Getúlio Vargas (o “deus” citado na crônica) e Lúcifer (a oposição, 

da qual fazia parte o próprio cronista). 

- Não amole. Você sabe a minha história. Fiz uma revolução contra Deus. Perdi, fui 
vencido, fui exilado; nunca tive nem implorei anistia. Deus me venceu para todos os 
séculos, para a eternidade. É o prefeito eterno, ninguém pode fazer nada. Agora, se 
tem coragem, imagine isto: eu saio do meu inferno uma bela tarde, junto meu 
pessoal, faço uma campanha de radiodifusão, arranjo armamento, vou até o Paraíso e 
derroto aquele patife. Expulso de lá aquele canalha, todas aquelas onze mil virgens, 
aquela santaria imunda. O que acontece? [...]. Acontece isto, seu animal: não 
acontece nada! (BRAGA, 2004, p.63-67) 

O silêncio incômodo que reinou durante o dia, apesar de uma certa camaradagem de início 

de convivência (“eu lhe paguei um cafezinho; ele me pagou o bonde”), desaguou em impropérios 

e revolta. Calma e apaziguadoramente, o narrador tenta amenizar a situação: “- [...].Você como 

está, vai bem. Tem seu prestígio...”, diz, com uma certa pena daquele pobre-diabo. 

- Eu estou bem? Canalha! Pensa que, quando me revoltei, foi à ‘toa’? [...] O governo 
atual diz que eu fui movido pela ambição e pela vaidade. Mas todos os governos 
dizem isso de todos os revolucionários fracassados! [...]. Deus me derrotou, me 
esmagou, e nunca nenhum vencedor foi mais infame para com um vencido. Mas 
pelo amor que você tem a esse canalha, diga-me: o que é que ele fez até agora? A 
vida que ele organizou e que ele dirige não é uma miséria – uma porca miséria?  
Você sabe perfeitamente disto. Os homens não sofrem, não se matam, não vivem 
fazendo burradas? É impossível esconder o fracasso. Deus fracassou, fracassou mi-

                                                                                                                                                         
guerra paulista de julho de 1932 - realizada em nome da Constituinte e em parte motivada pela descrença de 
que a Lei Eleitoral fosse cumprida - interrompeu momentaneamente o processo eleitoral, que acabou sendo 
marcado para maio de 1933. No dia 3 de maio de 1933, foram realizadas, então, as eleições para a Assembleia 
Constituinte. Cada Estado escolheu deputados em número proporcional à população. Foram eleitos 254 
deputados. Entre eles havia uma única mulher, Carlota Pereira de Queirós, eleita por São Paulo. 
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se-ra-vel-men-te! E agora, vamos, me diga: por pior que eu fosse, acha possível, 
camarada, acha possível que eu organizasse um mundo tão ridículo, tão sujo? 
(BRAGA, 2004, p.66)  

Toda a indignação do cronista está nas palavras do diabo, que assume a posição de alter 

ego de Braga. A postura de esquerda, pela qual Rubem Braga ficou conhecido no meio 

jornalístico e literário, é a de alguém que não se cala, mesmo sendo perseguido e preso três 

vezes pela ditadura Vargas. O fantástico é um subterfúgio que até os mais limitados seres, 

cuja função era censurar o menor vestígio de avesso à ordem, poderiam enxergar. O que 

Rubem Braga denuncia, através do Bebu, é a cidade amordaçada, presa e torturada por um 

algoz que parou o tempo para que ele governasse eternamente. O convívio diário com aquela 

cidade (estado, país, mundo) era a tal ponto difícil, que nem o diabo se acha capaz de criar 

“um mundo tão ridículo, tão sujo”.  Já em 1933, aos 20 anos, o cronista revela sua instável 

relação com a cidade, especialmente em sua dimensão política. Os injustiçados, pobres, 

marginalizados não assumem mais o centro da prosa braguiana na década de 80. Ao contrário, 

a opção pela crítica social é a de um jovem idealista e sonhador, com viés socialista 

apartidário, que refina ao longo do tempo sua posição de cidadão politizado, um formador de 

opinião. Os arroubos juvenis foram sendo lapidados por uma linguagem mais irônica, 

melancólica, frutos de uma descrença nos rumos de uma cidade organizada pelo mesmo 

sistema, por pessoas cujas diferenças (segundo demonstra o narrador no diálogo com o 

Belzebu) restringem-se à sua posição no jogo (à esquerda ou à direita, dentro ou fora do 

poder). Na hora neutra da madrugada, na calada da noite, o narrador aproveita o apagar das 

luzes da cidade para dizer tudo o que estaria engasgado na garganta. E finaliza com uma 

ironia desconcertante, próxima ao sarcasmo:18 

Esvaziamos em silêncio o último copo de cerveja. Eu ia pedir outra, mas refleti 
amargamente que não tinha mais dinheiro no bolso. Ele, por sua vez, constatou o 
mesmo. Saímos. Lá fora já era dia.  
- Puxa vida! Que sol claro, Bebu! Isso deve ser sete horas. 
Andamos até a esquina da Avenida. 
Ele me perguntou: 
- Onde é que você vai? 
- Vou dormir. E você? 
Bebu me olhou com seus olhos escuros e respondeu com um sorriso de anjo: 
- Vou à missa... (BRAGA, 2004, p.67) 

                                                 
18 Esquivo e complexo, o conceito de ironia é extensivamente analisado por Maussad Moisés em seu Dicionário 

de termos literários, com citações de Muecke, Heler, Allemann e Platão. Opta-se, aqui, pelo trecho em que ele 
a define como resultado “do inteligente emprego do contraste, com vistas a perturbar o interlocutor, ao passo 
que o sarcasmo lança mão da dualidade para aniquilá-lo”. Como uma forma de humor, a ironia também pode 
ser utilizada, “no sentido próprio do termo, uma alegoria, ou melhor, uma pseudologia, pois ela pensa uma 
coisa e, à sua maneira, diz outra”; ela “não quer que se acredite nela, mas que seja compreendida, interpretada” 
(MOISÉS, 2004, p.246-247). 
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A aparente contradição – a ida do diabo a um culto de bem intencionados católicos – pode 

ser vista de pelo menos duas maneiras: a primeira é que, como insinuou anteriormente o 

demônio, não há diferença entre bem e mal, mas apenas uma questão de posição e oportunidade 

para praticar, tanto um quanto o outro. Portanto, o Bebu iria conhecer o terreno do inimigo para 

melhor enfrentá-lo e, mais ainda, cobiçar o posto que poderia ser dele - um pobre-diabo que não 

deu certo como deus. É apenas uma estratégia política. A segunda, presente na maior parte da 

obra do cronista, é a indução do leitor à crença de que o narrador é ateu. Esta afirmação, às 

vezes categórica e, nessa crônica em particular, tão aparente, é contrariada inúmeras vezes por 

ele mesmo, que recorre a Deus em tantos textos, seja para falar tanto de sua ausência (em si 

mesmo e na vida) como de sua presença (na natureza e nos lampejos iluminados de sua crônica, 

quando se sente o retorno ao conceito de epifania como manifestação do sagrado). 

Racionalmente, intelectualmente até, o homem da cidade não concebe a fé em um deus que 

permita tanta miséria; visceralmente, o homem acredita e sonha e sente que “as boas coisas da 

vida”, ainda que efêmeras, não têm explicação senão pela fé em Deus. 

Nos seus dois últimos anos de vida (1988-1990), narrador e cidade navegam pelas águas 

mansas da experiência acumulada, de quem não acredita mais que haverá uma solução 

definitiva para as mazelas humanas/urbanas, que a felicidade dura o tempo de um relâmpago. 

A consciência do caos citadino e do próprio homem, por causa disso, é ainda maior, mas não 

perde tempo em campanhas e desgastes vãos. Como ele próprio já atestava em 1977, em 

entrevista à Clarice Lispector (“Literatura: Rubem Braga”, Fatos e Fotos, n° 827, junho de 

1977), na qual ele se define como uma “vaca atolada no brejo”:  

[...] Na volta dos meus 30 anos eu ainda era muito rapaz. Ainda pensava em dar um 
jeito nesse mundo ou pelo menos no Brasil. Hoje estamos em um brejo com 
mormaço, e acho que tão cedo não sairemos disso. Eu sou uma velha vaca atolada. 
No brejo, naturalmente. A gente escrever não adianta nada, Clarice (DUBIELA, 
2007, p.136) 

A atitude desiludida é constante nas crônicas de Um cartão de Paris, escritas entre 1988 

e 1990 para o jornal O Estado de São Paulo, com seleção inicial de Otto Lara Resende e 

atualizada com o empenho de seu filho, o poeta e jornalista Roberto Braga19. Para fazer um 

contraponto entre dois momentos da vida de Braga (1988/90 e 1947), em duas cidades 

diferentes, Paris e Rio de Janeiro, foram escolhidas para esta pesquisa algumas das “Notas de 

                                                 
19As crônicas escolhidas, na íntegra, estão no tópico 3.5. Notas de Paris: no porão dos jornais, crônicas inéditas 

em livro, p.133. Os 14 textos foram cedidos à jornalista carioca Lívia de Melo Rodrigues pela Fundação Casa 
de Rui Barbosa – Arquivo Rubem Braga, em outubro de 2011. 
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Paris”, escritas quando o cronista morava na capital francês, em 1947, e enviadas para os 

jornais O Globo, Folha da Noite e Folha de Minas .  

Dos 14 textos selecionados, inéditos em livro, a crônica de abertura da seção “Notas 

de Paris”, enviada ao jornal O Globo, revela a “Impressão de chegada” de um cidadão 

carioca (embora nascido capixaba) diante das ruínas da guerra na Europa e de certas 

diferenças de comportamento entre europeus e brasileiros. Fala com a experiência de quem 

já conhece o continente (já havia sido correspondente de guerra na Itália, dois anos antes, 

por exemplo), mas com o olhar novato de um atento repórter. A crônica é bem mais 

informativa que o comum, datada, com relato de ameaças de greve, previsões de nova 

guerra e “mil problemas” que “perturbam a França e o mundo”.  Mas na primeira crônica é 

evidente que o pequeno (insignificantes gestos da gente anônima) e o grande (o fim da 

primeira guerra, possibilidade de uma segunda guerra mundial) andam juntos em sua 

história. É com uma impressão pessoal sobre o jeito de ser dos europeus, começando por 

Lisboa, durante a viagem, que ele inaugura seus escritos. 

Quando no Brasil eu pensava na Europa, não podia deixar de fazer ideia de uma 
porção de países de vida infeliz e atormentada. Os dramas da ameaça de outra 
guerra... Sim, tudo isso existe. Mas encontrei em Lisboa um povo mais bem 
alimentado e sadio que o carioca e, sobretudo, muito mais calmo. Não assisti a uma 
briga nem mesmo a uma discussão. [...]. Aquela irritação da vida carioca não a vi em 
parte alguma. (BRAGA, “Impressão de chegada”, 01/08/47, O Globo) 

A capacidade de superação de uma guerra mundial, juntando os cacos enquanto convivem 

com a possibilidade de uma nova, chamou mais a atenção do cronista do que os números 

aterrorizantes colhidos pelo repórter. Antes vem o espírito europeu de sobrevivência, a parada 

militar que fez o povo dançar dia e noite na rua, os beijos de casais em plena rua e uma 

infinidade de bebês louros passeando com suas mães. Somente nos dois últimos parágrafos vêm 

as primeiras informações jornalísticas: ameaça de greve dos funcionários públicos na França, a 

Grécia em luta, de quatro mil prisões preventivas em Barcelona por ocasião da visita do General 

Franco. Mas o que é grande para a história (e para o repórter) fica em segundo plano. Ao final, o 

cronista volta para o centro da cidade e para o coração do povo de Paris. 

O povo dançou na rua três dias e três noites, e cantou e bebeu; os pais compraram 
periscópios de papelão para os filhos poderem ver a parada [...]. Minha primeira 
impressão da França - serei honesto - é de mocidade e de alegria. Sob a luz dos 
refletores, na noite de alegres ruídos – (ali perto, diante do Hotel de Ville, milhares de 
jovens cantavam e dançavam) – Notre Dame, fantasticamente bela, parecia abençoar 
seu bom povo de Paris. (BRAGA, “Impressão de chegada”, 01/08/47, O Globo) 
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Em “Ciclismo, greve e ‘governo fraco’”, Braga explica o motivo de estar enviando, a 

partir de então, somente notas: “Mandarei notas e não artigos e crônicas. Menos por preguiça 

do que por uma prudência natural em quem chega a um país que não conhece e não quer 

formar opiniões a galope”. Ainda assim, na mesma crônica, marca posição sobre a existência 

de muitos para uma só aldeia.  

E o governo funciona mal e manda pouco – queixa-se, entre outros, Raymond Aron. 
A administração, o aparelho burocrático manda muito. E há essas organizações 
sindicais. Há os partidos. A Quarta República será um governo fraco, cujos planos 
nem sempre são cumpridos e muitas vezes ficam pelo meio. Os comunistas de um 
lado e De Gaulle do outro, oferecem à França governos fortes. Mas parece que em 
sua maioria os franceses preferem se governar mal a serem governados, bem ou 
mal... (“Ciclismo, greve e ‘governo fraco’”, 02/08/47, O Globo) 

A intenção de fazer apenas notas, como já anunciava este último parágrafo (bastante 

opinativo para quem não quer formar “opiniões a galope”), durou pouco. Três dias depois, 

volta ao texto corrido, em “A feira das vaidades mortas”.  É lá, em meio a quinquilharias que 

o flâneur enche sua cesta com a matéria-prima de seu próximo produto. Ao contrário do 

flâneur do século XIX, citado por Benjamin, não vai à feira para vender sua mercadoria a 

peso de ouro na imprensa. Vai ali para abastecer-se de novidades, bater pernas entre “artigos 

industriais baratos e ruins, como esses que as lojinhas do turco no interior do Brasil vendem”. 

Paris também tem seu “Mercado das Pulgas”. É nele que o cronista sente-se em casa, 

desposando a multidão, vendo o mundo, estando no centro e permanecendo oculto ao mundo, 

como observou Baudelaire. Ali o narrador desiste da ideia de enviar ao Brasil pequenas notas 

no lugar da crônica, domina a linguagem universal da modernidade e seus apetrechos de 

massa, visita o passado e dele extrai o presente, em uma história viva, pulsante de velhas e 

novas experiências. A experiência francesa faz o narrador optar pela segunda pessoa do 

singular, o que é bastante incomum em seus textos. 

- Queres comprar um colar chinês ou um cinto mexicano para tua amada, um fogão, 
um rádio galena capaz de captar o silêncio de todas as estações do mundo, um metro 
de fazenda barata ou uma alpercata? O ‘Mercado das Pulgas’ fica bem ao norte da 
cidade, na porta de Clignancourt. Estendem-se ao longo da avenida Michelet, e 
muitas outras outras ruas e praças, milhares e milhares de barracas. (“A feira das 
vaidades mortas”, 05/09/1947, O Globo)  

O contato do olhar, como afirma Renato Cordeiro Gomes em Todas as cidades, a 

cidade – Literatura e experiência urbana, possibilita as metáforas visuais. Transferindo-se 

sua reflexão para a escrita de Braga, observa-se que o cronista enxerga todas as cidades (as 

suas próprias cidades internas e aquelas que já visitou) na cidade de Paris. 
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A representação imagística da cidade está estreitamente ligada às metáforas visuais, 
numa correspondência que forma uma tradição. A cena da escrita faz-se sob o signo da 
visibilidade; traduz-se no “dar a ver”. Pode prender-se, por um lado, à técnica do 
retrato, quando, na produção do discurso remete-se à realidade observável e atrela-se à 
geografia do lugar; por outro lado, busca construir ‘cidades invisíveis’ que a 
imaginação torna visíveis. Em ambos, verifica-se a persistência da metáfora espacial 
para descrever a cidade, para compreendê-la em ternos visuais. (GOMES, 1994, p.76) 

A realidade observável atrelada à geografia do lugar transcende o obstáculo da língua 

ou qualquer outro que se interponha entre o narrador e a cidade. Os olhos do cronista fazem 

uma radiografia da cidade, expondo suas entranhas e as veias que a ligam a outras cidades, o 

que permite “uma possível leitura da sociedade urbana”, como diz Gomes. A exemplo de 

Hegel, que denunciou “a ‘vida selvagem’ e desumana da multidão londrina” com uma 

imagem “revestida com a crítica à cidade transformada pela Revolução Industrial”, 

denominada por Benjamin como “a cidade do vício” e que “se projeta na metáfora do 

‘inferno’, com a qual Benjamin caracteriza a modernidade e ser universo de mercadorias”, de 

vaidades mortas. Braga vê ali “todos esses mil produtos de uma indústria pobre e pretensiosa, 

que imita coisas ricas e boas para captar o dinheirinho e lisonjear a vaidade de um povo mal 

vestido e mal alimentado”. É a cidade moderna, da idade da máquina, quando “em todo o 

mundo floresce essa extravagante indústria de bobagem, que faz coisas de utilidade precária 

ou nula e perverte o gosto do público com seus ‘bibelots’ infames”. É com ironia que ele fala 

de objetos de uso pessoal da burguesia decadente. Abre o porão do mundo como o de sua 

própria casa, em metáfora já conhecida em sua obra. 

 

É quase uma falta de respeito comprar um desses objetos que outrora serviram à 
vaidade de alguma família da ‘Comédia Humana’. Não, tampouco comprarei o 
broche de madame Bovary. É pungente essa feira de vaidades mortas, é lúgubre esse 
porão de um mundo arrebentado pelas guerras, e dormir nessa cama do Segundo 
Império é dormir no fundo do tempo, entre um bacamarte e um ídolo indiano. [...] 
Mas eis aqui máquinas de costura do começo do século, eis gramofones anti-
diluvianos – é o começo da idade da máquina. (BRAGA, “A feira das vaidades  
mortas”, 05/09/1947, O Globo). 
 
 

 O resgate de Balzac da aristocracia francesa de seu tempo, em contraponto com as 

bugigangas de qualidade duvidosa, quase descartáveis, é o passaporte para entrar no cerne das 

cidades, de hoje e de ontem. A “Comédia Humana” de uma Paris devastada pela guerra, em 

1947, lida por meio de objetos, móveis e até inacreditáveis calçados de papelão, pode ser 

transportada para uma cidade da década de 80 ou até de 2011, quando as metáforas visuais 

utilizadas pelo narrador vêm facilmente à memória dos habitantes das cidades 

contemporâneas. Nelas, há imagens de casais de namorado “enchendo alegremente seus copos 
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de vinhos” e “que se beijam com sossego em plena rua”, avisando que “a vida continua, e 

melhor do que sonhar é comer, beber, amar, andar”. Difícil supor que o cronista viria a ser, 

tempos depois, um criador de anúncios, com o intuito de vender o que mandassem, 

descartável ou não. Em fevereiro de 1990, dez meses antes de morrer, Braga conta sem 

saudade do tempo em que era redator publicitário – uma peça fundamental da máquina 

moderna, em “A lua semeava crisântemos”. Na década de 80, a técnica do ofício é de 

importação americana e não mais francesa. 

Recordo, sem nenhuma saudade, o tempo em que passei redigindo anúncios. O leitor 
comum não pode imaginar que um pequeno anúncio é tão trabalhoso como um 
soneto. Foram os americanos que fixaram as normas do anúncio comercial. E essas 
normas funcionam. O redator tem de respeitar estes e aqueles princípios, tocar nestes 
e naqueles pontos. São regras fáceis de decorar e difíceis de aplicar. Claro que vale 
muito ‘bolar’ alguma novidade para atrair ou prender o leitor, mas isto dentro de 
certos limites. [...] E para isso, [...] deve atender a mil pequenas circunstâncias, 
meditar sobre o estado psicológico do tipo de pessoa a que se dirige, nível social, 
sexo, idade, enfim uma interminável chateação. (BRAGA, 1997, p.57-59)  

Ao citar escritores brasileiros que fizeram publicidade, como Bilac e Álvaro Moreira, o 

narrador volta ao tempo em que muitos escritores eram também publicitários, sem que 

fossem, por essa razão, olhados “com um certo desprezo condescendente”. Mas a questão 

com a qual se bate não é ideológica, como em Paris, mas pragmática, técnica:  

Valerá de alguma coisa o treino publicitário com toda a sua minuciosa disciplina? 
Não lhe será esse ‘serviço militar’ útil para desenvolver o senso de economia verbal, 
precisão, clareza? ‘Não’, me diz um deles, ‘em burrice’. A menos que na hora de 
folga ele jogue tudo aquilo fora e se entregue à literatura mais solta, escrevendo 
coisas assim: ‘A lua de agosto semeava crisântemos e bicicletas verdes no abril de 
teu sonho de mariposa tonta’ [...] (BRAGA, 1997, p.59) 

Com bastante humor, Rubem Braga finge estar de folga da redação publicitária, mas 

ainda impregnado por ela, cria uma narrativa lírico-publicitária. A lua, tão recorrente em seus 

textos (sugestiva de tantos amores), perde o seu estereótipo de morada de São Jorge e seu 

cavaleiro, e assume uma função inusitada, que chama a atenção do leitor/consumidor e que 

caracteriza o modo de se vender um produto: aquela lua de agosto semeava crisântemos e 

bicicletas verdes no abril... E dependendo da pressa com que o comerciante queira desovar seus 

estoques, a lua poderia semear em janeiro, para antecipar em três meses a produção de 

crisântemos e bicicletas. O consumidor, de qualquer modo e em qualquer mês, veria acalentado 

o seu “sonho de mariposa tonta” sobre o mel dos atrativos mercadológicos do século XX. 

A publicidade como espelho da cidade também reflete as angústias do cronista diante 

das exigências da era pós-industrial. Habituado a luas e rios e mares, beija-flores e amor, 
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mulheres e verão, o cronista se vê às voltas com um trabalho que vende mercadorias para as 

grandes massas, sem controle de qualidade prévio, como pode ser feito com a informação, 

matéria-prima do jornalismo e da crônica. Tal qual o consumidor, feito mariposa tonta sobre o 

texto, o narrador deixa-se perder entre agosto e abril, crisântemos e bicicletas verdes, para 

fazer brilhar, sob a luz da lua, a sociedade de consumo que ele representa. 

Refém desta mesma sociedade de consumo e tecnológica é o protagonista de “Rapaz do 

interior deseja vencer na capital” (Um cartão de Paris). Sonhador e com os pés nas nuvens, o 

rapaz é um leitor que se julga tão íntimo daquele narrador que escreve diariamente coisas para 

o seu deleite, que lhe escreve uma carta contando seu desejo e pedindo conselhos: quer deixar 

o campo e ir morar na cidade grande, na capital do estado.  E envia como currículo um tímido 

e mal acabado jornalzinho de colégio no qual escreveu algo (tal como o próprio cronista 

escreveu “A lágrima” e publicou no colégio de Cachoeiro, ainda criança). Ao que o cronista 

responde, publicamente, no jornal: 

Tudo está certo; mas por que esse rapaz se dirige logo a mim para pedir conselho? 
Que foi que escrevi, que frase solta no meio de alguma crônica pôde lhe dar a ilusão 
de que posso servir para dar conselhos a alguém? Ele diz que minhas crônicas 
servem de ‘lenitivo para as almas sofredoras’, o que me deixa francamente 
embaraçado e talvez um pouco aflito. (BRAGA, 1997, p.50-60) 

A cidade que se esconde por trás da história do rapaz que queria vencer na capital é 

cruelmente iluminada, vendida pela mídia como o grande sonho da vida de quem foge da 

“pasmaceira” do interior. O leitor procura o colunista como quem busca um parente próximo, 

na esperança de, se não conseguir casa e comida, ao menos emprego ou indicação de um 

trabalho temporário. Atônito, o narrador se pergunta onde errou, ao dar a falsa impressão de 

que vivia no melhor dos mundos e que serviria de “lenitivo” para as mais necessitadas das 

almas perdidas na imensidão da capital. Diante da inocência daquele jovem, uma possível 

Macabéa de calças, desesperadamente angustiado em sua peregrinação por dias melhores, o 

narrador identifica-se. Ele mesmo gostaria de alguém que lhe pudesse ser útil, “alguém que 

possui alguma faculdade superior, capaz de orientar sua vida, resolver sua angústia, ajudar os 

seus sonhos”. Solidariza-se, entende, mas na cidade em que vive não mora esse tipo de 

compaixão a desconhecidos.  

Se até em mim acontece isso, que não acontecerá aos que procuram pastorear 
sentimentos e espíritos, os chefes de partido e de seita, os demagogos de todas as 
cores, os iluminados de todas as luminárias? É espantoso pensar no enorme campo 
de sentimentos disponíveis que ainda existe no Brasil, apesar de todas as 
explorações; a imensa massa flutuante de jovens e velhos, homens e mulheres, 
capazes de a qualquer momento abraçar uma nova religião, seguir um novo chefe, 
adorar uma nova filosofia, entrar para um novo partido. (BRAGA, 1997, p.51)  
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O narrador caminha junto com esse rebanho sem rumo, que segue a mais próxima 

oportunidade de ser feliz, de se dar bem na vida, de marchar ao lado de outras almas, tão 

perdidas quanto a sua, encoleirado pelas mesmas ilusões. E se dá conta do poder que um 

cronista tem, bem menor que uma telenovela, mas ainda assim, assustador. 

Com uma coluna de jornal ou uma página de revista, quinze minutos de rádio ou 
cinco minutos de televisão e um pouco de cinismo ou paranoia – eu convencerei 
milhares de pessoas de que o importante na vida é pentear os cabelos da esquerda 
para a direita, votar em mim e usar uma gravata roxa, se for homem, ou uma fita 
roxa, se for mulher, e no lugar de dizer ‘bom-dia’ dizer ‘saravá-piu-piu’. (BRAGA, 
1997, p.51)  

A comunicação de massa que induz o imenso público a trocar um “bom dia” por um 

“saravá-piu-piu”- e outras onomatopeias, gírias e cacoetes do personagem literário ou da última 

novela das nove, - anda na contramão da literatura que atraía Franz Kafka20. Para o autor de 

Metamorfose, a literatura só era interessante, quando doía feito “um soco no crânio que nos 

desperta [...], uma machadinha que rompe em nós o mar de gelo”, obtendo o efeito da 

experiência de choque das vanguardas. No caso de Braga, a “machadinha” rompe o mar de 

mesmices da cultura de massa, em seu caráter alienante e nivelador, quando envereda pela 

crítica social, pela denúncia, quando toma como sua uma reivindicação coletiva. Algumas vezes 

francamente debochado, outras em tom de despretensiosa saudade, com um humor irônico ou 

satírico, o narrador, então, põe o leitor em contato direto com a vivência de choque de uma 

realidade camuflada sob mil camadas de papel para presente. Em “O largo do poeta e o busto do 

rei”, (BRAGA,1997, p. 98) ele clama por um dos mais comuns e incômodos transtornos das 

grandes cidades: a falta d’água. E utiliza o nome do poeta Carlos Drummond de Andrade, 

ilustre morador de Copacabana, para conseguir providências junto às autoridades municipais. 

No meio do caminho de seu itinerário para o clube, o cronista resolve fazer uma visita ao poeta. 

Estava fatigado, pois acordara antes das três da madrugada, como acontecia todas as 
terças-feiras, devido ao ruído dos caminhões que descarregavam caixotes e dos 
feirantes que descarregavam palavrões debaixo de sua janela.  Isso era muito comum 
naquele tempo, antes do governo Lacerda. Moradores de rua faziam uma campanha 
de protesto, exigindo água, e o manobreiro esteve quase levando uma surra, acusado 
de desviar água para outras ruas cujos moradores o subornavam.  [...]. Quando voltei 
para casa, fiz minha crônica concitando o prefeito (era o sr. Alim Pedro) a atender 
aos moradores da rua Joaquim Nabuco.   (BRAGA, 1997, p.97-98) 

O porta-voz da coletividade, com sede de justiça e competência pública, era também o porta-

voz de uma classe, que se não dormia em leito de ouro, ao menos tinha o privilégio de influenciar 
                                                 
20O trecho da carta escrita por Kafka para o amigo Oskar Pollak, datada de 27/01/1904, foi citado por Lucia 

Helena no artigo “O intelectual e as cadeias de papel”, em Ficções do desassossego. Rio de Janeiro: 
Contracapa, 2000, p.78. 
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milhares de (e)leitores e seus representantes públicos com seus escritos publicados diariamente. São 

duas reivindicações em uma, como se dissesse: “deixem o poeta dormir às terças-feiras” e “matem a 

sede do poeta”. O destaque da denúncia de desvio da água é de Drummond:  

[...] Inclusive (Sr. prefeito) um grande  poeta que esta cidade deveria respeitar e 
honrar e não perturbar, empobrecer, irritar e deprimir, como está fazendo. Sugeri 
que ele (prefeito) comprasse o livro das obras completas de Carlos que estava a sair: 
‘e se o senhor não tem nenhuma sensibilidade se envergonhará de não fornecer 
sequer água a quem lhe oferece o ouro das nuvens, o licor dos sonhos e o diamante 
da mais pura poesia’. Naquele tempo eu, às vezes, escrevia assim, enfeitado, meio 
oratório. Mas eu tinha razão. (BRAGA, 1997, p.98) 

À maneira híbrida da crônica, Braga compila em sua narrativa as mudanças autoritárias 

do busto do poeta Carlos Drummond aos tumultos e protestos dos moradores de Copacabana, 

causados pela falta d’água e, en passant, a necessidade de alterar o local da feira, para garantir 

os bons sonhos do poeta, realçado em alto relevo. Sublinarmente, ali estão toda a burocracia 

municipal, o descaso público dos políticos de palanque, a estrutura que deixa a cidade e seus 

moradores à mercê do interesse e vontade de seus governantes. A tentativa de “dar um soco 

com uma machadinha” que consiga, como afirma Lucia Helena (2010, p. 79), “o despertar 

que rompe o mar de gelo da alienação costumeira”, de fazer jorrar a sensibilidade congelada 

pelo excesso de informações de superfície. Esse seria o papel do intelectual: induzir uma 

vivência de choque (expressão de Benjamin), que suscita perguntas, questionamentos, 

reflexões. Como uma das cidades invisíveis de Calvino, Eudóxia, onde se encontram 

existências calcificadas pela ilusão de movimento. Nela, a metáfora kafkaniana da camada de 

gelo assume a forma de uma crosta, que impede a cidade de fluir.  

Não as lábeis névoas da memória nem a árida transparência, mas o cheiro de 
queimado de vidas queimadas que forma uma crosta sobre as cidades, a inchada 
esponja de matéria vital que deixou de fluir, o entupimento de passado presente 
futuro que bloqueia as existências calcificadas pela ilusão de movimento, eis o que 
encontrava ao término da viagem. (CALVINO, 1990, p. 94) 

A imagem criada por Kafka, ao afirmar que “as cadeias da humanidade torturada são feitas 

de papel de escritório”, sugere, segundo Lucia Helena (2010, p.78), “tanto o cunho opressor do 

sistema burocrático quanto o caráter precário das cadeias que poderiam ser rompidas pelo esforço 

do homem”. Em Calvino, esse esforço, se existe, não consegue chegar à “inchada esponja de 

matéria vital”, pulsante, que permanece aprisionada pelo rodopiar veloz da cidade, na falsa 

impressão de que estamos indo além da superfície, saindo do labirinto.  Se os homens, em 

particular os intelectuais, não são capazes de dar uma resposta ao desespero humano em busca de 

saídas, ao menos podem quebrar o gelo da ignorância e a anestesia das massas.  
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Hoje, portanto, quando a violência se dissemina pelo mundo no convívio com a 
cultura do simulacro e um único modelo econômico, o que dizer seja da assertiva de 
Sartre, seja das considerações de Kafka, Benjamin e Arendt, conclamando os 
intelectuais a sair de suas tocas, a prestar atenção à tendência ao individualismo 
radical e à extrema especialização, em detrimento do coletivo. [...]. Não obstante 
efeitos, contextos e linguagem distintos, tais textos e autores, por diferentes meios e 
imbuídos de diferentes propósitos, dão passagem a um exercício da linguagem que 
teima em não se deixar absorver pelos meios de comunicação de que se utilizam, 
bem como não se esvaziam da força irônica que lhes dá vitalidade crítica. 
(HELENA, 2010, p.80-81) 

Segundo o biógrafo de Braga, Marco Antonio de Carvalho, o cronista foi um legítimo 

formador de opinião e defensor do que está além da camada de gelo, que não se deixou 

absorver pelos jornais em que trabalhou e participou, de alguma maneira, de todos os grandes 

acontecimentos brasileiros do século XX: “Braga é bem maior do que eu pensava”, afirmou 

Carvalho. Com sua afiada machadinha, Rubem Braga saiu dos Diários Associados por 

contrariar os interesses da Igreja Católica e suas posturas conservadoras na área de educação, 

fez severas críticas ao governo getulista, aos comunistas, à censura militar, aos intelectuais e 

escritores que, volta e meia, traíam o interesse coletivo. Ainda que tenha sido consagrado, 

sobretudo, pelo lirismo de sua prosa, a flor e a dor de seu povo geralmente andavam de mãos 

dadas em suas crônicas. Em 1947, quando vivia em Paris, e de 1988 a 1990, quando escreveu 

as crônicas de Um cartão de Paris, no Rio de Janeiro, as cidades de Braga sempre estiveram 

sobre um fio de alta tensão, aliviado somente pelo instante fugaz do alumbramento - que 

causa no leitor uma ínfima euforia, seguida do medo do retorno à massacrante e permanente 

violação do indivíduo, perdido no labirinto.21 

Viver sob constante ameaça em uma cidade que não realizou os prometidos sonhos de 

progresso, como diz Cordeiro Gomes, faz o narrador recorrer à cidade-infância ou tentar 

encarar esta “cidade infernal que está lá no fundo” por dois caminhos opostos: o da entrega (e 

integração) ao inferno ou a persistência afiada da machadinha: 

Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: 
aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A 
segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar saber 
reconhecer quem e o quê, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir 
espaço. (CALVINO, 1990, p.150) 

                                                 
21 “A imagem do labirinto é uma recorrência na representação da metrópole, a partir do século XIX, não só em 

poetas e romancistas, mas também em outros pensadores que se debruçaram sobre as questões do fenômeno 
urbano na modernidade. A metáfora reciclada do solo mítico, para tentar uma possível leitura das grandes 
cidades, é um motivo recorrente em Benjamin, como em Georg Simmel (1858-1918). [...]. Labirinto, ‘teia de 
filiações grupais’ ou ‘interseção de círculos sociais’, mostra os trabalhos da sociedade no nível das contínuas 
interações cotidianas”. (GOMES, 1994, p.70-71).     
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Na obra de Braga não se identifica a opção de fazer parte da engrenagem ao ponto de 

não perceber o que se passa na cidade. Ao contrário: amor e ódio, sentimentos passionais e 

firmes, excluem de suas cidades o vocábulo “indiferença”. Mesmo nos anos 80, muito mais 

observador que flâneur, o cronista “clama, reclama e fica” no Rio de Janeiro, sem perder a 

oportunidade, ainda que de maneira mais leve e irônica, de denunciar e questionar os 

desmandos e mazelas das cidades.     

 

 

3.4 Pintura do cotidiano: curvas, cores e músicas internas 

E de repente compreendo que minha música interior não 
a recebo pelo ouvido, impreciso e deseducado, mas pela 
visão das linhas e das cores. É de ver pintura e desenho 
que tenho saudade e fome quando o jogo da vida me 
cansa; é a pintura que me apazigua e me faz sonhar. 
Sou, entretanto, um viciado quase grosseiro e me culpo 
de não ter nunca afinado melhor essa regular 
sensibilidade que nasceu comigo. 

Rubem Braga 

No retrospecto de meio século de literatura brasileira, 
publicado em um dos números de cinquentenário do 
Correio da Manhã, Lucia Miguel Pereira destacou na 
prosa de Rubem Braga o traço que apresentaria em 
comum com toda a poesia nova: preeminência da 
palavra sobre a frase, do pormenor sobre a linha, de 
cada nota sobre a melodia, da cor sobre o desenho. 

Sérgio Buarque de Holanda 

O cronista a que se refere Walter Benjamin, o narrador da história, trabalha com 

variações de uma mesma cor. No olhar de Braga, as variações de cores das penas de um 

pavão, como valor estético, pictórico, são o que o faz “sonhar” e criar. Assim como o pintor 

de costumes de Baudelaire, o cronista do cotidiano é de natureza mista: observador, flâneur, 

às vezes um poeta. Com uma “boa dose de espírito literário”, Braga representa o prisma com 

uma linguagem de traçado lírico, ácido, crítico, doce, entre a soma de todas as cores (branco) 

e a sua ausência total (preto). Em sua aquarela, pinta os costumes do cotidiano e “tudo o que 

ele sugere de eterno”, com a sensibilidade de quem foi perfurado pela machadinha de Kafka, 

tocado além da superfície, como o pintor de Baudelaire:   

[...] O gênio do pintor de costumes é um gênio de uma natureza mista, isto é, no qual 
entra uma boa dose de espírito literário. Observador, flâneur, filósofo, chamem-no 
como quiserem, mas, para caracterizar esse artista, certamente seremos levados a 
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agraciá-lo com um epíteto que não poderíamos aplicar ao pintor das coisas eternas, 
ou pelo menos mais duradouras, coisas heroicas ou religiosas. Às vezes ele é um 
poeta; mais frequentemente aproxima-se do romancista ou do moralista; é o pintor 
do circunstancial e de tudo o que este sugere de eterno. Todos os países, para seu 
prazer e glória, possuíram alguns desses homens. (BAUDELAIRE, 1996, p.13)  

Benjamin afirma que a história escrita mantém com as formas épicas uma relação que 

poderia ser representada como penetração da luz branca (história) e as cores do espectro 

(crônica). Para ele,  

[...] Entre todas as formas épicas, a crônica é aquela cuja inclusão na luz pura e 
incolor da história escrita é mais incontestável. E, no amplo aspecto da crônica, 
todas as maneiras com que uma história pode ser narrada se estratificam como se 
fossem variações de uma mesma cor. O cronista é o narrador da história. 
(BENJAMIN, 1994, p.209) 

Exemplar como forma de diferenciar historiador e cronista, Benjamin destaca uma 

solução narrativa encontrada por Hebel para a história de dois amantes que se separaram, 

muito jovens, com a morte do homem. A mulher, abalada, foi fiel ao seu primeiro amor até a 

velhice. Para demarcar a passagem do tempo entre a paixão vivida e o encontro final (quando 

ela finalmente acha o cadáver do noivo e morre em seguida), Hebel resume todo o contexto de 

uma época em um breve parágrafo: 

Entrementes, a cidade de Lisboa foi destruída por um terremoto, e a Guerra dos Sete 
anos terminou, e o imperador Francisco I morreu, e a ordem dos jesuítas foi 
dissolvida, e a Polônia foi retalhada, e a imperatriz Maria Teresa morreu, e 
Struensee foi executado, a América se tornou independente, e a potência combinada 
da França e da Espanha não pôde conquistar Gibraltar. (BENJAMIN, 1994, p.208)  

A narração habilmente substitui uma fria (e branca) citação de um determinado 

intervalo de tempo, através de números, e enche de cores vivas, fortes, que dão a exata 

sensação de que tudo mudou sobre a Terra, mas o amor daquela mulher, não esmoreceu. Para 

Benjamin, “jamais outro narrador conseguiu inscrever tão profundamente sua história na 

história natural como Hebel com essa cronologia”. O que leva o crítico judeu a formular sua 

visão sobre o historiador e o narrador da história (o cronista): 

O historiador é obrigado a explicar de uma ou de outra maneira os episódios com 
que lida, e não pode absolutamente contentar-se em representá-los como modelos de 
história do mundo. É exatamente o que faz o cronista, especialmente através dos 
seus representantes clássicos, os cronistas medievais, precursores da historiografia 
moderna. (A crônica) Não se preocupa com o encadeamento exato de fatos 
determinados, mas com a maneira de sua inserção no fluxo insondável das coisas. 
(BENJAMIN, 1994, p.209)  

A forma narrativa assume, então, a sua aquarela: distancia-se da luz branca, do fato puro 

e incolor e “pinta” a história sem compromisso com o real, instaura o compromisso com o 
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prazer e com a estética. Assim, em Braga, a mulher entardece, o diabo vai à missa, o jacaré 

grita “odabeb”, Machado de Assis dá entrevista depois de morto. As “cores” que escolhe para 

desenhar e pintar o circunstancial, segundo ele mesmo, vêm de um recepção visual de 

admirador confesso da pintura, que o impele a escrever. Diante de um catálogo de quadros, o 

cronista questiona-se sobre “O milagre da pintura”: 

Abro um álbum de reproduções de quadros. Vou folheando devagar, reparando aqui 
e ali coisas que não tinha reparado antes; volumes que se compensam, linhas que se 
correspondem, cores... Fico a imaginar o que o pintor pensava ou sentia ao começar 
o quadro; o motivo que o guiou na escolha de uma figura, e como ele conseguiu 
criar essa atmosfera com meios tão simples; procuro o motivo além do assunto, o 
enredo íntimo, o sentimento pessoal que ele deu ao tema, o que ele conta de si 
mesmo nesse quadro. (BRAGA, 1997, p.122) 

Novamente, o cronista realça o traço que, para ele, é essencial numa obra de arte: o que 

atinge o máximo de cores com o mínimo de elementos, o “simples”. Voltar à infância, na 

crônica como na apreciação do quadro, perseguir a simplicidade e viver as cores com 

inocência. É como narrador do cotidiano, um pintor de costumes do século XX, que ele vê a 

literatura e a pintura. 

Abstraio os detalhes da fatura e me deixo ver o quadro, como se o visse pela 
primeira vez, renovo em mim essa impressão primeira sem indagar se ela vem do 
claro-escuro ou do jogo de cores, se do arabesco do desenho ou do espaço criado 
pela perspectiva, do modelo ou da composição. Deixo-me ver o quadro com 
inocência, recebo a sua revelação virgem como se fosse uma bela desconhecida, que 
apenas achamos digna e triste, ou leve e tímida, sem sequer poder dizer a forma do 
seu nariz ou a cor de seus cabelos (BRAGA, 1997, p. 123)      

O prazer é a sensação mais nítida que tem o narrador diante do quadro, uma sensação 

que só a inocência infantil é capaz de sentir e decifrar, extraindo da natureza o que ela tem de 

belo, como diz Baudelaire: “A fantasmagoria foi extraída da natureza. Todos os materiais 

atravancados na memória, classificam-se, ordenam-se, harmonizam-se e sofrem essa 

idealização forçada que é o resultado de uma percepção infantil, isto é, de uma percepção 

aguda, mágica à força de ser ingênua”. De repente, o cronista-narrador penaliza-se de todos os 

que, no afã de construir uma carreira, abrem mão dessa percepção infantil e se apegam  

a teorias e escolas, do concretista apaixonado ou apenas acompanhador da moda que 
se proíbe a delícia que lhe poderia causar uma figura ou uma paisagem, do neo-
realista para quem fica sendo um pecado gostar de uma composição abstrata – de 
todos os que amputam, por causa de teorias do momento, de paixões estranhas à 
arte, à própria sensibilidade e limitam suas alegrias íntimas nesse mundo 
maravilhoso da pintura (BRAGA, 1997, p. 123)  

 A recusa de teorias, classificações de gênero e todos os elementos que possam dar a 

ideia de finitude e limite à obra de arte são rejeitadas pelo cronista.  Na moldura ou na página, 
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não é possível, segundo ele, procurar mensurar “sua tristeza, sua maravilha ou sua ânsia de 

infinito”. Afinal,  

O que nunca é vulgar – e aqui está o misterioso poder da natureza – é o objeto de 
arte em si mesmo, a curva de um ombro mais forte que a outra, o traço um pouco 
mais alto de um olho esquerdo sobre o direito, um nada qualquer que em si mesmo 
não diz nada e, entretanto, sempre sugere o misterioso clima de beleza. (BRAGA, 
1997, p. 125) 

Ao se deter na curva de um ombro, Braga indica mais uma opção formal de seus textos: 

foge das linhas retas e vagueia pelas curvas, com ritmos e cores graduais, até alcançar o 

instante epifânico da narrativa. Desenhista de si mesmo (fez alguns autorretratos) e do mundo, 

poeta de um livro só (Livro de versos, com prefácio de Affonso Romano de Sant’Anna), o 

cronista conta, em curvas, o que significa, para ele, o rabisco de um eletrodoméstico que seu 

personagem22 fez:  

Era um desenho medíocre, feito com tinta azul em um papel muito alvo. 
Representava um objeto banal em todo quarto de Paris, um aquecedor. Arrumando 
seus papéis, o homem jogava fora muitas cartas, muitos rabiscos, um mundo de 
coisas inúteis. Quando viu o desenho, pensou também em jogá-lo fora: uma semana 
viu, entretanto, distraidamente, que não o fizera. Dias depois, como fosse mudar de 
quarto de hotel, deparou outra vez (com) aquele desenho sem graça. Amarrotou-o 
com a mão e ia lançá-lo na cesta quando alguém o chamou ao telefone. (BRAGA, 
1997, p.88-89) 

O narrador cria curvas em espiral, e muda de quarto, e pensa porque estaria aquele 

desenho sem graça a persegui-lo e a se recusar como lixo. O desenho pormenorizado das 

linhas retas de um aquecedor o fez lembrar as curvas de uma certa mulher, que o desconsertou 

a ponto de, cabisbaixo, ser obrigado a se entreter com aquele rabisco.  

A atenção que dava às retas e curvas do aquecedor era certamente uma defesa contra 
sua vontade de olhar de frente a moça cuja presença forte, bela, animal, dentro do 
quarto, naquela visita puramente cordial, o constrangia. [...]. Sabia que não 
despertava o menor interesse naquela moça. Fugia, meio consciente, meio 
inconscientemente, daquele sentimento de que estava a seu lado em um quarto. 
(BRAGA, 1997, p.89). 

O registro de que o desenho “do objeto mais prosaico” era a único ponto de fuga 

possível naquele poético quarto francês na romântica Paris, não impediu o cronista de relatar 

tudo o que poderia suscitar aquela presença feminina, caso ela (uma simples arrumadeira de 

hotel) não tivesse deixado claro o seu desprezo. Ao leve toque do seu corpo, a história (e o 

desenho) seria outra. 

                                                 
22Na crônica “Em um quarto de hotel, em Paris”, excepcionalmente, o texto é em terceira pessoa.  
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Uma cama grande, um vaso de flores e folhas, a janela dando para as pequenas 
chaminés de uma série de telhados escuros, em três ou quatro planos. Desenhara 
apenas o aquecedor, o objeto mais prosaico, mais sem graça, mais impessoal. 
Qualquer outra coisa no quarto, mesmo a paisagem lá fora, falaria mais da moça, de 
seus olhos, de sua mão, de suas pernas, dos joelhos fortes, do seu jeito de arrumar e 
desarrumar as coisas, de sua respiração próxima. (BRAGA, 1997, p.89-90)  

A sensualidade do texto, o desejo e a contenção do desejo relacionam-se antiteticamente 

com um desenho prosaico, de linhas retas, contrário às sensações físicas provocadas pelo 

corpo de mulher. O aquecedor que “olhava, em sua forma geral e em todos os detalhes”, com 

o desprezo que ela o veria, se confessasse a sua vontade.  É a linguagem que, dando voltas e 

curvas, penetra no mais íntimo sentimento e dele arranca qualquer possibilidade de satisfação, 

com o auxílio de uns disfarçados rabiscos. A imagem do quarto de hotel ou a rede que 

abrigava suas insônias na cobertura de Ipanema lembram a solidão e o ócio criativo do 

cronista, que despertava principalmente quando a cidade adormecia, como o pintor de 

costumes de Baudelaire (1996, p. 24):    

Agora, à hora em que os outros estão dormindo, ele está curvado sobre sua mesa, 
lançando sobre uma folha de papel o mesmo olhar que há pouco dirigia às coisas, 
lutando com seu lápis, sua pena, seu pincel, lançando água do copo até o teto, 
limpando a pena na camisa, apressando, violento, ativo, como se temesse que as 
imagens lhe escapassem, belicoso, mas sozinho e debatendo-se consigo mesmo. E as 
coisas renascem no papel, naturais, e mais que naturais, belas; mais do que belas, 
singulares e dotadas de uma vida entusiasta como a alma do autor.  

Essa vida entusiasta que salta da tela, assim como do texto, remete outra vez ao prazer. 

A fruição do texto, como afirma Roland Barthes, é precoce, não espera amadurecer, “tudo é 

fruído na primeira vista”.  O cronista extrai poesia do mínimo e extrai de si mesmo o prazer 

de produzi-la, com o cuidado de deixar abertas pequenas frestas, para que o leitor possa passar 

por elas e prolongar a história com a sua própria experiência, a se perguntar 

Por que é que, em obras históricas, biográficas, há [...] um prazer em ver representar 
a ‘vida quotidiana’ de uma época, de uma personagem? Porque essa curiosidade 
pelos pequenos pormenores: horários hábitos, refeições, habitações, roupas etc? Será 
o gosto fantasmático da ‘realidade’ (a própria matéria do ‘isto existiu’)? E não será o 
próprio fantasma que chama o ‘pormenor’, a cena minúscula, privada, na qual posso 
finalmente tomar lugar? (BARTHES, 2006, p. 63) 

Ao ultrapassar os limites da narrativa histórica e biográfica, assumindo o hibridismo do 

gênero que o consagrou, Braga revela não só o “gosto fantasmático” pelo que já existiu, como 

a paixão pelo prazer do texto - notável muito mais pela forma poética no uso do ‘pormenor’ 

que pela confissão de que ama o que faz. Quanto a esse aspecto, é bem mais comum encontrar 

declarações autobiográficas negativas quanto ao ofício que escolheu (o ofício vão de dizer 

coisas em pilhas e pilhas de palavras) que a rara constatação do quanto é gostoso se entregar 
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“à literatura mais solta”, como faz em “A lua semeava crisântemos” (BRAGA, 1997, p.59). 

Entretanto, é nesta literatura mais solta, feita de migalhas e minúsculos grãos colhidos no 

cotidiano, que ele dá cor às crônicas que escreve. Foge dos cânones e recorre à cultura de 

almanaque, destoando, no quesito “gosto literário”, à intelectualidade de sua época.  

Através do detalhe, de cacos de um cotidiano espalhados no chão, o cronista traça o 

caminho de volta – à infância, à inocência/essência, à oralidade, à nostalgia de um contador 

de histórias ancestral. Uma figura residual do narrador de Benjamin, a resgatar o simples no 

complexo contexto em que vive. Uma miudeza qualquer que o atrai é capaz de desfiar o 

novelo de um cotidiano repleto de história, que revisita o passado e se recria a cada instante, 

como a própria crônica, que, nas palavras de Margarida de Souza Neves, revela-se um 

permanente “canteiro de obras”.  

O tempo, no texto de Braga, é via de mão dupla, onde os flashbacks e os olhos no futuro 

configuram-se não apenas como rotas de fuga, mas como (re)construção do presente. É ao 

tentar apreender passado e futuro que a crônica braguiana cria novas possibilidades para um 

cotidiano confuso, de exaustivos bombardeios de informações online, nem sempre confiáveis.   

É como se Rubem Braga criasse um outro conceito para flânerie, oposto ao que já se conhece 

(visto que não se concebe flânerie entre quatro paredes, no recesso do lar), mas tão necessária 

à criação de uma crônica como sua antecessora. Essa busca de cacos de memória, imaginação 

do amanhã, reflexões e resquícios de experiência acumulada, dá-se, por vezes, sem o 

exercício real da flânerie, sem a companhia da multidão, sem os percalços de uma observação 

in loco, no meio da rua. O ato de criação, nos últimos anos de Braga, é geralmente fruto de 

um passeio solitário entre o que houve e o que poderia ter sido, entre o que há e o que não 

poderá haver por muito mais tempo. Um telefonema, uma carta, uma notícia de rádio ou de 

TV, uma visita ou uma gaveta de antigos guardados substituem, em várias crônicas, o impulso 

criador que aflora do encontro com um inusitado personagem urbano, de um porre entre 

amigos, das histórias de pescador, da visão de uma bela viúva da praia, de tantas viagens pelo 

país e pelo mundo.  

Como afirma Cordeiro Gomes, o “eu” do cronista “dosa proximidades e distâncias para 

registrar o cotidiano subjetivo e o coletivo social”, o que faz da crônica moderna “um veículo 

das representações sociais”, um intérprete e porta-voz de seu tempo. 

(...) Partindo da observação do cotidiano, que lhe fornece os assuntos, o 

cronista não abre mão de testemunhar seu tempo, de ser seu porta-voz. As 
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crônicas, quase sempre, são respostas a certas perplexidades pessoais e 

sociais. (...) Nesse sentido, o cronista é observador, testemunho, historiador 

muito especial de sua contemporaneidade, que tem consciência da fluidez 

dos fatos e acontecimentos que configuram o cotidiano. (GOMES, ???, grifos 

nossos) 

         Ciente da fluidez alucinante do cotidiano, especialmente nas grandes cidades, o cronista 

moderno alia ao seu observatório diário a necessidade de expandir a realidade na ficção, o 

fato recente ao histórico, o factual à essência que permanece na linha do tempo, o perambular 

criativo ao ócio da memória e da reflexão.   De todas as suas coletâneas, Um cartão de Paris é 

aquela que mais retrata o que se poderia chamar de “flânerie” do cronista em suas cidades 

internas. Nela, como afirmava Alencar, “tudo no homem passeia”. O tudo e o nada se tornam, 

cada vez mais, veredas temáticas de suas histórias, mas sem a imperiosa presença física do 

autor nas ruas da metrópole. O ruído permanece alguns metros abaixo e o silêncio 

infinitamente acima: é o que basta para aflorar em crônica a cidade-infância e a cidade-

vivência.  
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3.5 Notas de Paris: no porão dos jornais, crônicas inéditas em livro 

Os que lamentam no Brasil a excessiva influência norte-
americana nos gostos do nosso povo, e pregam uma 
atenção maior às coisas da cultura e do espírito europeu 
e principalmente francês ficarão tristes ao saber que... a 
França também sofre a influência norte-americana. (...) 
Não faltam autores franceses que lamentem que o 
público prefira as traduções nem sempre boas de “best-
sellers” americanos, quase sempre maus...  

Rubem Braga 

Esta miúda seleção de crônicas, escritas no primeiro período em que o cronista morou em 

Paris, em 1947 é apenas uma gota no oceano de crônicas que jazem empoeiradas nos arquivos 

de jornais e revistas de todo o país, para os quais Rubem Braga escrevia. Seguiu-se a pista da 

crônica “As velhinhas da rue Hamelin”, publicada na coletânea Um pé de milho (que reúne 

diversos textos escritos em Paris, no mesmo ano. A partir de então, as “pegadas” levaram ao 

jornal O Globo e, por último, à Fundação Casa de Rui Barbosa e ao arquivo de Rubem Braga. 

Os textos foram escolhidos levando-se em conta critérios como o ineditismo (nenhuma delas foi 

publicada em livro), o tema (todas elas têm relação com os conceitos abordados ao longo da 

pesquisa: a cidade, “o grande e o pequeno” na história, o cronista na feira (que permite o 

diálogo com o narrador de Benjamin) e a metalinguagem (o autor fala sobre a forma que 

escolheu para escrever suas “Notas de Paris). Outro critério utilizado foi a possibilidade de 

contraponto entre as crônicas de Paris na década de 40 com a coletânea Um cartão de Paris, 

cujas crônicas foram escritas nos dois últimos anos de vida do cronista (1988/1990). Paris e Rio 

de Janeiro, em duas épocas distintas, são as cidades de Rubem Braga. E levando em conta 

apenas o tempo do agora, de Benjamin, é possível flanar pela Modernidade e depois dela, na 

agradável companhia de Walter Benjamin e Charles Baudelaire. 

Embora somente as crônicas “Impressão de chegada” (01/08/1947), “Ciclismo, greves e 

‘governo fraco’” (02/08/47) e “A feira das vaidades mortas” (05/09/47) tenham sido analisadas 

neste trabalho, por atenderem os critérios mencionados, todas as outras 10 estão neste tópico, na 

íntegra. São elas: “Menos pão, mais vinho” (03/08/1947), “Táxis de outrora, fronteira fechada e 

pão de milho” (04/08/47), “Pedestais sem estátua, De Gaulle sem praça e palavras solenes” 

(08/08/47), “A opinião do rei” (10/09/47), “Uma escola antiexistencialista: o intimismo” 

(12/09/47), “Os surrealistas se julgam profetas” (12/09/47), “Guerra ao cinema americano” 
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(15/09/47), “O que a França lê”  (15/09/47), “O casal Pigeon” (25/09/47)23, “Fim de Verão” 

(29/09/1947). Delas, destaca-se aquela em que o cronista, 64 anos antes desta pesquisa, antecipa 

a visita ao poeta Baudelaire (em detrimento de outros grandes nomes, incluindo aí um dos 

autores que muito admira: Émile Zola). A visita foi no dia 25 de setembro de 1947: 

Confesso que ainda não fui ver o túmulo de Napoleão, nem mesmo o Pantheon, 
onde dormem Voltaire, Rousseau, Jaurés, Zola, Vicotr Hugo... mas achei que era 
meu dever, na qualidade de vizinho do cemitério de Montparnasse, fazer uma visita 
ao túmulo de Baudelaire. Encontrei o poeta enterrado junto ao muro que dá para a 
pequena e encantadora rua Emile Richard. Há, no alto, uma cabeça de pensador; há 
também um morcego; e a estátua do poeta nos aprece deitado sobre o túmulo, o 
corpo envolvido em uma espécie de sudário apertado, como se fosse uma múmia. 
Mas a cabeça tem a sua dignidade; e eu confesso que ali, no cemitério deserto, na 
bela manhã outonal, eu me comovi, pensando no poeta. (“O casal Pigeon”, 
25/09/1947)     

                                                 
23Embora esta crônica apresente duas datas diferentes (outubro de 1954 e setembro de 1947), optou-se pela 

última data, setembro de 1947, por ser a mesma que aparece no início do texto: Paris, setembro, via aérea.    
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O vento e a lua: onde ponto final vira reticências... 

[...] Foi então que passou por mim a brisa da terra; e 
essa brisa que esbarrava em tantos ângulos de cimento 
para chegar até mim ainda tinha, apesar de tudo, um 
vago cheiro de folhas, um murmúrio de grilos distantes, 
um segredo de terra anoitecendo. 

Rubem Braga 

É presumível que se o poeta pudesse falar em francês 
ele teria dito: A simplicidade embeleza a beleza! O que 
equivale a esta verdade, de um gênero completamente 
inesperado: O nada embeleza aquilo que é. 

Charles Baudelaire 

Dezembro de 1990: a vida de Rubem Braga anoitecia, e foi então que passou por ele “a 

brisa da terra”, soprando em seus ouvidos “um segredo de terra anoitecendo”. A prosa madura 

e doce larga a dureza de “tantos ângulos de cimento” da cidade-vivência e retorna ao princípio 

de tudo: o riacho amarelo, o “vago cheiro de folhas, um murmúrio de grilos distantes”, que 

enchem de cores, curvas e músicas a sua cidade-infância, a distante e sempre presente 

Cachoeiro de Itapemirim.  

Pesquisar uma terceira vez sobre o mesmo autor e o mesmo gênero literário é, em 

síntese antitética, um desafio penoso e um prazer teimoso; é a ânsia de esgotar o inesgotável, 

responder o que não tem resposta, tentando ir além da camada de gelo de Kafka, perfurando-a 

vezes seguidas, até que a machadinha encontre algo vibrante, vivo, pulsante. Algo como o 

vento da modernidade uivando suas mudanças e contradições. E a tarefa torna-se ainda mais 

instigante quando se tenta enveredar pelos caminhos tantas vezes revisitados por tantos 

acadêmicos, os caminhos de Walter Benjamin (tanto inesgotáveis quanto tortuosos, por sua 

incompletude). 

Consistente e contraditória, a crônica de Rubem Braga é um sem número de “achados e 

perdidos” de linguagem, que ganha alma nova ao ser (re)vista em diálogo com o pensamento 

de Walter Benjamin e Baudelaire, dois ícones da modernidade. São a história, a dialética, a 

aura, o grande e o pequeno, a cidade, o flâneur, o narrador e a crônica benjaminianas que 

abrem as frestas deste trabalho para novos olhares sobre a obra de Braga, na antevéspera do 

centenário de seu nascimento (que se comemora em 2013). O primeiro diferencial é o próprio 

conceito e a geografia da crônica. O conceito amplia-se para abranger as três áreas de 

conhecimento da crônica (história, jornalismo e literatura); a geografia, antes vista como 

limitada às fronteiras nacionais, também cresce, com a descoberta de cronistas além-mar que 

se aproximam do estilo singular do gênero no Brasil.  
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Outra contribuição da pesquisa é o estudo pormenorizado das crônicas de José de 

Alencar, um precursor brasileiro da crônica moderna, com seus conceitos de flânerie e 

metáforas sobre o folhetim e a crônica. É uma maneira de trazer à tona uma visão diferenciada 

da crônica moderna no Brasil e alargar a crítica além dos muros machadianos.       

O modernismo brasileiro, sob a perspectiva oswaldiana, e a crítica que dela faz 

Humberto de Campos, volta à cena com o olhar mais crítico sobre a posição do “velho Braga” 

e com as inserções indispensáveis de Lucia Helena e Davi Arrigucci Jr. “O gato entre pombos 

antropofágicos” analisa uma fase importante da evolução da linguagem do “velho Braga” ao 

revelar os pontos de atrito e aproximação entre ela e a linguagem modernista brasileira.  

Dois pontos contradizem as pesquisas anteriores: a descoberta de alguns cronistas 

estrangeiros (o que desconstrói a ideia de que a crônica é um bem exclusivo dos brasileiros, 

como já foi citado) e a flânerie como base da atividade do cronista. Verifica-se que, 

principalmente a partir dos anos 80, o cronista costumava “flanar” aquém da janela, através da 

memória ou contando fatos que aconteceram em seu “pequeno jardim da alma”. Na coletânea 

Um cartão de Paris, foco da pesquisa, a maioria das 35 crônicas acontecem “do lado de 

dentro”: da sua lembrança, do seu quarto em Paris, de sua casa, do apartamento de um amigo. 

A sensação íntima, calorosa e doce ao receber uma carta de Cachoeiro de Itapemirim ou um 

cartão de Paris, ao ler textos diversos (livros de psicanálise, jornal, cartas de leitoras). Velhice 

e infância, morte e vida, amor e ausência desfilam como flashes de seus 77 anos de vida, 

enquanto ouve “todos os ruídos da cidade lá embaixo”, vê as “janelas acesas de apartamentos” 

próximos e se detém olhando “a presença da lua (que) fazia uma espécie de silêncio superior e 

de majestade plácida”.  

Na Paris da década de 40, ao contrário, um olhar buliçoso percorre a feira, o cemitério, 

uma parada militar; perscruta o pequeno e o grande, salta das bugigangas da feira à ameaça de 

uma nova guerra mundial, confirmando, nos ínfimos detalhes do dia a dia da cidade o que 

Benjamin diz sobre o cronista, aquele que “narra os acontecimentos, sem distinguir entre os 

grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu poder 

ser considerado perdido para a história”.  Por isso, a opção de trazer ao conhecimento 

acadêmico, mais uma vez, uma mínima parte das crônicas que escreveu para os jornais 

brasileiros e ainda inéditas em livro – desta vez com o olhar estrangeiro de um capixaba-

carioca em Paris. 
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Ainda que por rotas diferentes, há também outras afinidades com as pesquisas 

anteriores. A primeira delas é a tentativa de contribuir para alargar os estudos acadêmicos 

sobre o autor, já que são muito poucos os que existem hoje no Brasil – entre eles merecem 

destaque especialmente os de Carlos Ribeiro, Lucia Pratini e Girlane Florindo. A segunda é 

ter buscado “responder ao desafio de rastreamento do passado para intervir no presente”, 

como observa Marília Rothier Cardoso no prefácio de Um coração postiço – a formação da 

crônica de Rubem Braga. E uma outra, não menos importante, é a oportunidade de navegar 

entre a literatura e a filosofia, a literatura e a pintura, levando a crônica por mares nunca antes 

(ou muito pouco) navegados. Um dia, não faz muito tempo, alguém disse que não havia nada 

mais estranho, para não dizer incompatível, que unir Benjamin, Braga e crônica em um 

trabalho acadêmico. O que se espera é que se tenha conseguido, ao menos, argumentar que 

sim, isso é possível.   

Quanto à obra de Rubem Braga, a ideia que fica é a de que Rubem Braga conseguiu 

“tornar-se menor”, que realizou seu sonho de simplicidade no meio da desarrumação urbana, 

ao achar uma vereda linguística “que irmana o homem e o bicho, a árvore e a água”, onde o 

profano e o sagrado, o pequeno e o grande, a aura e a técnica caminham em busca do prazer e 

fazem história. Talvez, se ainda estivesse por aqui, Kublai Khan lhe diria, como disse a Marco 

Pólo:24 

- É para se desfazer de uma carga de nostalgia que você foi tão longe! 

Longe ou perto, o que importa é que o fim deste caminho é apenas o começo de outros...

                                                 
24Kublai Khan e Marco Polo são personagens de Ítalo Calvino, em As cidades Invisíveis. 
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