
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joana Leopoldina de Melo Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS ESPAÇOS POÉTICOS DE UM CRONISTA CONTADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal – RN 
2009 



 
 
 

Joana Leopoldina de Melo Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os espaços poéticos de um cronista contador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – 
PPGEL – do Departamento de Letras da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como 
um dos requisitos para a obtenção do título de 
Mestre em Literatura Comparada, linha de pesquisa: 
Literatura e memória cultural. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini 
Charlon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal – RN 
2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 

  

 
         Oliveira, Joana Leopoldina de Melo.          
              Os espaços poéticos de um cronista contador / Joana Leopoldina de Melo 

Oliveira. – 2009.         
              121 f. 
 

     Dissertação (Mestrado em Literatura Comparada) – Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de 
Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. 

 Orientador: Profª. Drª. Maria de Lourdes Patrini Charlon.  
          

 
              1. Braga, Rubem, 1913-1990 – Crítica e interpretação. 2. Crônicas brasileiras. 

3. Jornais. I. Charlon, Maria de Lourdes Patrini. II. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. III. Título.                           

       
        RN/BSE-CCHLA                                                               CDU 821.134.3(81).09 
     

 
 
 
 



 
OS ESPAÇOS POÉTICOS DE UM CRONISTA CONTADOR 

 
 
 

Dissertação apresentada por Joana 
Leopoldina de Melo Oliveira, como parte dos 
requisitos necessários para a obtenção do grau 
de mestre, foi aprovada pela banca 
examinadora constituída pelo Programa de 
Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, 
PPGEL, do Departamento de Letras da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
UFRN. 
 
 

Aprovada em: ____/ ____/ ____. 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

_______________________________________________ 
Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon 

(Orientadora – UFRN) 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Profa. Dra. Aparecida Maria Nunes 
(Examinador externo – Unifal/MG) 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Prof. Dr. Marcos Falchero Falleiros 

(Examinador interno – UFRN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLIVEIRA, Joana Leopoldina de Melo. Os espaços poéticos de um cronista contador. 
Orientador: Maria de Lourdes Patrini Charlon. Natal: UFRN/PPGEL, 2009. Dissertação 
(Mestrado em Literatura Comparada). 
 
 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho trata do cronista Rubem Braga e suas crônicas publicadas no jornal 

O Estado de São Paulo (Suplemento Caderno 2), nos anos de 1988 a 1990. A análise 

das 84 crônicas publicadas nesse período no jornal aborda o estudo dos espaços poéticos 

fundamentado, principalmente, no livro A poética do Espaço, de Gaston Bachelard. 

Destacam-se ainda as características do narrador presente nas crônicas analisadas, tendo 

em vista que este se assemelha a um contador de histórias tradicional, mesmo fazendo 

parte de um gênero que pertence a um veículo moderno: o jornal. O cronista contador 

desloca-se no tempo e no espaço transmitindo para os leitores experiências vividas e 

também viaja dentro de si, descobrindo lugares que estavam guardados na memória. 
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ABSTRACT 
 
 

This study discusses chronicler Rubem Braga and his chronicles published in O Estado 

de São Paulo newspaper (supplement Caderno 2), from 1988 to 1990. The analysis of 

the 84 chronicles focuses on the study of poetic spaces, mainly based on Gaston 

Bachelard’s book The Poetics of Space. Narrator’s characteristics are also shown in the 

analyzed chronicles, as he resembles a traditional storyteller, even though participates in 

a genre that belongs to a modern vehicle: the newspaper. The storyteller-chronicler 

moves in time and space, reporting his experiences to the readers, and also travels inside 

of himself, discovering places which were kept in his memory. 

 

 

Key words: Newspaper and Chronicle. Storyteller-chronicler. Poetic Space. Rubem 

Braga. 
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Definir um cronista como Rubem Braga como um narrador que se assemelha a um 

contador de histórias tradicional é um desafio encantador. Temos, a partir dessa 

definição, a junção do narrador moderno com o narrador tradicional. Seguindo, dessa 

maneira, o que diz Davi Arrigucci Jr. (2001, p.25): 

 
 

No centro da obra de Rubem Braga estará talvez o desconcerto do 
narrador tradicional, cujo saber, fundado numa experiência 
comunitária de outros tempos, perde a eficácia no mundo moderno. É 
muito perceptível a dificuldade desse narrador para generalizar a 
experiência pessoal, transformando-a em conselho prático para os 
outros, ao mesmo tempo que essa experiência em si mesma se vai 
tornando cada vez mais rala, num mundo que adotou o ritmo 
desnorteante das mudanças contínuas e imprevisíveis. 

 
 

Ele é um narrador moderno porque pertence a um veículo símbolo da modernidade, 

o jornal. O cronista, homem do jornal, também escreve para um leitor da modernidade. 

Esses leitores precisam de algo mais que a notícia, dessa forma, recorrem às crônicas 

que sondam os fatos banais do cotidiano, fazendo-os parar e refletir um pouco sobre a 

vida. Além dos leitores modernos, que na maioria das vezes, vivem sem tempo, o 

próprio cronista também sofre desse mal moderno, muitas vezes escreve para manter 

seu sustento e tem que escrever para mais de um jornal, fazendo em alguns casos mais 

de um texto por dia. 

Não são todos os cronistas que podem ser comparados a um narrador tradicional. 

Rubem Braga foi um dos que conseguiu esse título, pois apresenta características que se 

assemelham ao narrador contador: contar causos vivenciados através das experiências 

do narrador, a conversa com o leitor, feita através de um narrador em 1ª pessoa e a 

presença da oralidade na narrativa, são pontos fundamentais da arte de narrar desse 

cronista contador.  

Davi Arrigucci22 revela que as crônicas de Rubem têm parentesco com os contos, 

não com a forma do gênero conto moderno, mas com a do conto oral ou do causo do 

interior do Brasil, onde os saberes são comunicados de boca em boca por narradores 

anônimos. Braga seria, então, um narrador portador de uma sabedoria que transmite as 

experiências vividas no interior, na cidade grande e também em várias partes do mundo. 
                                                            
22 Braga de novo por aqui. In: Melhores Contos – Rubem Braga (Seleção de Davi Arrigucci Jr.) São 
Paulo: Global, 2001. 
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Suas histórias aproximam-se das formas de vida simples, dos objetos esquecidos, 

da natureza, das coisas humildes em geral, que são as que, para ele, sempre têm uma 

história que vale a pena contar. Ele pode ser comparado “aos anciãos, exemplos vivos, 

que são os depositários da memória coletiva. Sua palavra a manifesta, num estilo 

formular cujo eco se percebe em várias crônicas.” (ZUMTHOR, 1993, p. 86). E o 

próprio narrador confessa o seu lado interiorano que lhe dá autoridade pra falar dos 

causos que o povo ainda gosta de ouvir: “Como sou do interior, entendo que brasileiro 

gosta mesmo é de terreiro limpo, bem limpo, em volta de sua casa, sem nenhum mato 

que possa esconder insetos, cobras, aranhas, gambás, besouros, lesmas, assaltantes, 

almas do outro mundo e índios”. (“Este homem das árvores chega aos 80 anos”, 

05/08/1989) 

As crônicas são também muito fáceis de serem memorizadas, por isso muitas delas 

ficaram famosas e conhecidas do grande público. Esta característica é observada 

principalmente porque os textos possuem marcas de oralidade. Notamos constantemente 

o cronista se utilizando desses recursos, escrevendo como se estivesse falando com o 

leitor, utilizando uma linguagem coloquial e de fácil entendimento, falando em 1ª 

pessoa e usando em alguns casos o discurso direto, além do uso da pontuação que indica 

muitas vezes a euforia, a indignação ou a imparcialidade do narrador sobre determinado 

assunto. De acordo com Paul Zumthor essas marcas facilitavam a memorização desde 

os séculos passados:  

 
 

Tradição é voz. Partes inteiras da bíblia, como os salmos, conservaram 
as marcas formais e as particularidades semânticas do discurso oral. 
Ora, os salmos foram, durante séculos em todo Ocidente cristão, o 
livro no qual os escolares exercitavam a leitura, a pronúncia e a 
memorização. (A letra e a voz, 1993, p. 84) 

 
 
Como exemplo, podemos citar a crônica “Conversa sobre símbolos e passarinhos” 

(14/10/1989). Nela, o cronista utiliza alguns dos elementos citados acima que, além de 

facilitar a memorização, aproxima o narrador do leitor:  

 
 

Ainda hoje cedo ouvi um cantar. É um bichinho cheio de graça, 
devorador de insetos, espevitado e elegante, que faz seu ninho em 
qualquer buraco que encontra e por isso tem o pavoroso nome 
científico de troglodytes. Outros nomes seus são carriça, garriche e 
garrincha. Garrincha, alegria do povo! 
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No trecho citado, além do cronista utilizar praticamente todos os recursos de 

oralidade, observamos que ele trata de um assunto que remete à natureza, à vida no 

interior e também aproxima-se ainda mais do seu leitor por citar o nome de um famoso 

jogador de futebol. Por isso, Davi Arrigucci afirma que esse narrador tradicional 

continua resistindo nos dias atuais, diferentemente do que pensou Benjamin há mais de 

cinqüenta anos no seu famoso ensaio, O Narrador23. Rubem Braga é então “o cronista 

narrador-artesão ilhado no meio da indústria da informação”. (Arrigucci, 2001, p.27).  

Em algumas das crônicas de 1988 a 1990, vemos que o narrador não entende o 

porquê de ser comparado ou reconhecido como um transmissor de experiências e fica 

ensimesmado por seus leitores insistirem em pedir conselhos, esclarecimentos sobre que 

direção tomar na vida, pois sentem confiança no narrador e desejam que os ajudem 

através da sua sabedoria.  

Na crônica “Rapaz do interior deseja vencer na capital” (06/01/1990), o narrador 

fala de um rapaz de 19 anos que mora no interior do Paraná e que enviou uma carta 

pedindo conselhos sobre o seu futuro como jornalista. O narrador se questiona pelo fato 

de pessoas desconhecidas lhe escreverem pedindo conselhos:  

 
 

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.  

 
 
Para ele, não tem nenhum sentido uma pessoa escrever para um desconhecido 

pedindo conselho sobre uma decisão importante a tomar na vida. Esse estranhamento 

acontece porque o narrador se imagina apenas como um jornalista, homem da imprensa 

cuja função é ser um transmissor de informação. De acordo com Walter Benjamin 

(1986, p.203), “a informação é um dos principais motivos para o desaparecimento do 

narrador, pois aspira uma verificação imediata e os fatos já nos chegam acompanhados 

de explicação”.  

Apesar do nosso narrador não acreditar ser um transmissor de experiências por 

viver no mundo da informação, acaba usando sua sabedoria para finalizar a crônica da 

forma que só um verdadeiro narrador contador poderia concluir, fazendo com que o 
                                                            
23 BENJAMIN, Walter. O narrador. In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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leitor ouvinte reflita, sem deixar de acrescentar o tom irônico que é uma das 

características do seu estilo e que também é característico do narrador moderno: “Não, 

rapaz do interior, não te direi que venhas nem que fiques. Deves ser menos crédulo e 

não pedir conselhos a quem não conheces. É tudo que honradamente posso te dizer. E 

sarava-piu-piu!”.  

Ele não quer dar conselhos, porque é um narrador moderno, e estes são 

individualistas, já que a modernidade acabou por isolar os indivíduos. Para Benjamin 

(1985, p. 201), esse individualismo começou com a difusão do romance: “A origem do 

romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre suas 

preocupações mais importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los”. Por esta 

razão, acaba não aconselhando e ao mesmo tempo aconselhando no final da crônica, 

pois fala para que o rapaz não peça a opinião de estranhos, vivenciando assim a mistura 

entre o tradicional e o contemporâneo. E, antes disso, ainda provoca uma reflexão 

irônica sobre a influência e o poder que a mídia exerce sobre as pessoas: 

 
 

Com uma coluna de jornal ou uma página de revista, 15 minutos de 
rádio ou 5 minutos de televisão e um pouco de cinismo ou paranóia – 
eu convencerei a 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”. 

 
 

É importante observarmos que esse narrador/contador entra em contradição com o 

veículo de divulgação das crônicas, já que, segundo Davi Arrigucci (2001), não adere 

totalmente à informação, ele está um pouco à margem, com um olho no seu passado 

capixaba, nas suas viagens, nos seus amores e na sua velha casa, e o outro olho no 

presente transitório dos acontecimentos.  

Vemos então que o cronista contador apresenta-se em meio a um conflito por saber 

que faz parte de um veículo de informação que é transitório e descartável, mas que 

exerce também o poder de divulgação e reconhecimento de fatos e pessoas muito 

rápido.  Entretanto, admite não desejar influenciar nem iludir ninguém através das suas 

crônicas, também não tem a pretensão de que aquilo que escreve perdure, pois o jornal 

dura somente um dia. Mesmo assim, o leitor adotou esse narrador como o novo narrador 

contador de histórias, uma vez que ele, assim como o narrador tradicional, é transmissor 

de experiências e consegue através delas intercambiar conhecimentos.  
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Por isso, além de ser um contador de causos e das coisas simples da vida, falando 

de histórias que ficam guardadas na memória, devemos observar que “o fato de que uma 

tradição escrita passe ao registro oral não traz sua degradação nem a esteriliza. De modo 

geral, é certo que a partir daí ela visa um público mais amplo, o que pode causar sua 

depreciação na opinião de alguns.” (ZUMTHOR, 1993, p. 154). 

Em “Acontece que Deus é grande” (27/10/1990), verificamos novamente o 

narrador falando de uma carta que recebeu de uma leitora. Nela, a mulher explica querer 

simplesmente desabafar sobre sua vida. Esse parece ser um recurso constante utilizado 

pelos leitores de Braga, pois a carta aumenta a proximidade entre o leitor ouvinte e o 

narrador contador. Ele afirma receber várias desse gênero, mas continua não vendo 

motivo algum para que lhes escrevam:  

 
 

O pior é que o resultado dessa ‘ousadia’ é sempre o mesmo: nenhum. 
Que diabo poderá fazer o cronista, que não é padre nem analista, mas 
apenas um homem comum, de vida comumente também atrapalhada e 
triste, para ajudar alguém? Na melhor hipótese apenas algumas vagas 
palavras boas do gênero mais banal.  
 
 

Prossegue suas observações sobre esse assunto, afirmando de maneira irônica que 

não sabe o que dizer para essas mulheres:  

 
 

Em todo caso, que responder? Penso às vezes em aconselhar um 
banho de mar, passear na chuva ou andar de roda-gigante. Sempre é 
melhor do que dizer, em palavras finas, algo no fundo equivalente a 
“meta os peitos” ou “agüenta a mão”. Mas pode parecer que a gente 
está caçoando da tristeza dos outros. 
 
 

Esse tom de conversa fiada e a maneira de se comunicar com uma linguagem 

coloquial são características fortes da presença de um narrador oral tradicional que 

também se encontra presente no gênero crônica, como bem observou Antonio 

Candido24 (1984, p.08): “ O seu grande prestígio atual é um bom sintoma do processo 

de busca de oralidade na escrita, isto é, de quebra do artifício e aproximação com o que 

há de mais natural no modo de ser do nosso tempo”. Em virtude disso, Zumthor (1993, 

p.110) afirma que “a ausência de acabamento textual é uma característica da poesia 

                                                            
24 A vida ao rés-do-chão. In: A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. 
Campinas: Editora da Unicamp, 1992. 
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oral”, o que justifica também uma maior aproximação do narrador com o leitor. Sobre 

esse assunto, Davi Arrigucci25 (1979, p. 160) novamente ressalta que:  

 
 

Como em geral atrás de todo narrador, na sua prosa há sempre um 
autor implícito que supõe um outro, no caso o ouvinte, mais que o 
leitor. O Eu que nos fala nas crônicas de Rubem Braga é um tipo de 
narrador oral, que fala consigo mesmo, que fala sozinho, ou à amada 
ou a um amigo do peito, abrindo, porém, um cálido espaço solidário 
onde nos incluímos ao ler. Com ele, estamos sempre ao pé do forno, 
esperando a próxima.  

 
 
 Diferentemente do narrador tradicional que conta suas histórias para um público 

ouvinte ao seu redor, o narrador moderno que escreve para o jornal é aguardado pelos 

leitores toda semana quando a sua crônica é publicada. Os ouvintes do narrador oral, 

assim como os leitores do cronista contador, esperam pelas histórias que virão 

carregadas de sabedoria e também de experiências vividas por esse narrador.  

 Temos, assim, uma junção entre o tradicional e o moderno. Encontramos o narrador 

oral inserido nas crônicas do nosso cronista contador e comprovamos que: “Se a 

lembrança se contenta em conservar piamente o passado numa fidelidade inquieta e 

crispada, ela se torna, sub-repticiamente, infiel a ele porque negligencia o essencial: o 

que havia nele de renovação e que só pode repetir-se sendo outro, criação e diferença.” 

(GAGNEBIN, 2004, p.105)26.  

 Desse modo, detectamos que o narrador tradicional oral não morreu, ele ainda 

habita em meio às narrativas modernas, especialmente nas crônicas. Ele se salvou e 

encontra-se transformado como bem afirmou Jeanne Marie Gagnebin: “se encontram 

aqui na exigência de uma salvação que consista simplesmente na conservação do 

passado, mas que seja também transformação ativa do presente”. (2004, p. 105). 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 ARRIGUCCI JR., Davi. Onde andará o velho Braga. In: Achados e perdidos – ensaios de crítica. São 
Paulo: Polis, 1979. 
26 História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
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3.1 

                                                           

Um cronista narrador do tempo 
 

 Percebemos em algumas das crônicas do jornal O Estado de São Paulo que Rubem 

Braga gosta de retornar ao passado. E isto não é uma característica dos últimos anos de 

vida do cronista, tendo em vista que desde as suas primeiras histórias escritas, vemos 

que o narrador se apresenta sempre com saudades do passado, relembrando momentos 

vividos na sua infância em Cachoeiro ou trazendo de volta fatos que já haviam passado. 

Mesmo quando está falando de algum assunto atual, fato que ocorre constantemente, 

pois a crônica trata dos fatos do cotidiano, não se esquece de relacioná-lo com algo 

semelhante que aconteceu no passado. Desse modo, presente e passado estão sempre 

interagindo nas crônicas de Rubem Braga, fazendo um vai e vem do hoje e do ontem. 

 Santos e Oliveira27 (2001) dizem que o futuro é, de algum modo, uma volta do 

passado. E, por isso, só existe aquilo que pode retornar. Para eles, “o conceito de tempo, 

a sensação de que o tempo passa, supõe um movimento incessante de recomeço, de 

reiteração”. (2001, p.45). O velho Braga28 está sempre retornando, a situação presente 

torna-se uma lembrança do passado já vivido.  

 Vejamos que na crônica “Uma certa velha italiana, humilde, de luto aliviado”, algo 

leva o narrador ao passado: “Passei o dia das mães sozinho, lendo, vendo televisão, 

bobeando. Um jornal vejo a foto dos chefes militares diante do Monumento dos 

Pracinhas, no aterro. Lembrei-me de um dia de guerra na Itália.” (20/05/1989). A foto 

do Monumento e a data comemorativa do dia das mães será o motivo para voltar ao 

passado, fazendo o narrador relembrar de um fato ocorrido na 2ª guerra: 

 
 

Foi então que, através da fumaça, reparei, a um canto, em uma 
velhinha magra, de luto aliviado, que esfregava na pedra uma camisa, 
devagar, quieta. Alguma coisa nela me comoveu e me chocou, e no 
mesmo instante percebi: parecia minha mãe. [...] Era um pesadelo, ver 
minha mãe transportada para ali, perdida em um canto, a fazer seu 
trabalho humilde penosamente, como um castigo. 

 
 
 
 O narrador relaciona um fato do cotidiano, a comemoração do dia das mães, ao fato 

passado ocorrido num dia da 2ª guerra em que viu a imagem da sua mãe numa velha 

italiana triste, humilde e de luto. O seu descontentamento em ver a sua mãe transportada 

 
27 In: Sujeito, tempo e espaço ficcionais. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
28 Termo usado por Davi Arrigucci no ensaio “Onde Andará o velho Braga?” 
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para aquele lugar triste era porque ela representava momentos felizes vividos na 

infância em Cachoeiro e aquele ambiente de destruição e tristeza provocados pela 

guerra entravam em contraste com esse mundo de lembranças boas vividas em outro 

momento de sua vida. 

 Temos nessa crônica três tempos e três espaços diferentes: o tempo presente que 

escreveu a crônica, o dia da mães; o tempo passado, na 2ª guerra; e o tempo lembrado 

no passado, a imagem da mãe e a lembrança da infância na sua cidade natal. Esse tipo 

de deslocamento do tempo e do espaço é comum nas crônicas de Braga. “É deslocável o 

presente, como deslocáveis são o passado e o futuro”, diz Benedito Nunes (1988, p. 25). 

E afirma ainda:  

 
 

De ‘uma infinita docilidade’, o tempo da ficção liga entre si momentos 
que o tempo real separa. Também pode inverter a ordem desses 
momentos ou perturbar a distinção entre eles, de tal maneira que será 
capaz de dilatá-los indefinidamente ou de contraí-los num momento 
único, caso em que se transforma no oposto do tempo, figurado o 
intemporal e o eterno. (1988, p. 25) 
 
 

 Nas crônicas, o narrador consegue unir dois tempos da maneira mais simples que 

podemos compreender, através das lembranças. A partir principalmente de datas 

comemorativas transforma o texto numa grande reflexão sobre o tempo (passado e 

presente) e, de forma crítica, analisa a situação dos acontecimentos passados que ainda 

persistem, mesmo que de outras maneiras, no presente. Na crônica “Os libambos e as 

gargalheiras desapareceram?” Vemos o entrelaçamento dos tempos na visão crítica do 

narrador: 

 
 

Gente fina! Leio aqui na “Memória” do Jornal do Comércio: No dia 
24 de maio de 1829, domingo, o jornal publicava este anúncio: “Quem 
tiver e queira vender libambos e gargalheiras próprias para escravos 
da Costa da África dirija-se à rua de S. Pedro nº154, sobrado”. Vou ao 
dicionário. Gargalheira é a coleira de ferro ou madeira com que se 
prendem negros quando são castigados. [...] Meu Deus, este era o 
Brasil do homem cordial, onde a bondade dos brancos amenizava a 
sorte dos escravos? A única coisa que desapareceu mesmo e para 
sempre foi a Rua de São Pedro, tragada pela Avenida Presidente 
Vargas. O resto continua com nomes diferentes, mas o mesmo 
‘espírito cristão’. 
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 Nesta crônica o narrador começa a refletir sobre o assunto porque era o centenário 

da abolição, além disso, ele morava no Rio de Janeiro, junto ao morro e as favelas. A 

reflexão aqui não fica apenas para o narrador, ele repassa também aos leitores da 

crônica, observem o sinal de interrogação no título da crônica e no trecho citado acima. 

 O narrador dialoga com o leitor desde o início e sua intenção é fazer com que ele 

reflita sobre o assunto abordado na crônica. “Daí sua acessibilidade para todos e, ao 

mesmo tempo, sua oculta dificuldade, sua capacidade de tratar as questões difíceis sem 

ostentação. Por isso, o Eu que nos fala nas crônicas de Braga de fato fala para todos, 

fala para a comunidade ampla dos homens.” (ARRIGUCCI, 1979, p.166). Nessa 

situação ele se assemelha ao contador de histórias tradicional por apresentar essa 

característica de falar para a comunidade em geral empregando uma linguagem de fácil 

entendimento, além de questionar sobre os problemas, fazendo dessa forma com que o 

leitor reflita sobre o assunto abordado. 

 O narrador espera que todos os leitores entendam o que está querendo transmitir.  

As experiências, as lembranças e os relatos devem estar claros para quem o lê, por isso 

sempre a sua intervenção e suas explicações diretas ao leitor. Vejamos a crônica “Na 

África, entre as mangueiras e os manacás” (01/04/1989). O narrador deseja situar muito 

bem o leitor ao local em que irá se passar sua história:  

 
 

Vinte e tantos anos atrás fui mandado a Uganda representar o Brasil 
nas festas da independência do país.[...] Cubango é, por sinal, um 
subúrbio de Niterói. E Uganda, até o dia 9 de outubro de 1962, não era 
um país independente, mas um protetorado britânico. Fica no centro 
da África, mais para lá do que para o nosso lado, à altura do Equador, 
entre Kênia e o Congo. A capital de Kênia é, para o leitor acaso mal-
informado, Nairobi. 
 
 

 Ele está sempre informando ao leitor sobre tudo que ele pode não conhecer. Na 

crônica “Não bote o retrato do velho outra vez” (03/06/1989), informa aos leitores mais 

jovens sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas:  

 
 

Quero dizer aos que não viveram aqueles anos dourados que durante o 
Estado Novo (novembro de 1937 a outubro de 1945) não havia loja, 
botequim, clube, repartição que não tivesse na parede um retrato do 
Sr. Getúlio Vargas, com sua faixa de presidente da república. 
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 Sempre usando a ironia para dizer o que pensava, o narrador utiliza o termo ‘anos 

dourados’ para falar da época de perseguição, prisão e tortura do Estado Novo. Mais 

adiante, continua com o mesmo tom irônico, para depois revelar o que verdadeiramente 

pensava sobre isso: “Ele era o Guia da nacionalidade, o Pai dos Pobres, um ser superior 

louvado sem cessar. E para quem ousasse duvidar de suas virtudes havia a polícia, 

prendendo, achacando, torturando, matando”.  

 

3.1.1 As experiências do tempo 
 

  Nas crônicas analisadas vemos que o narrador além de falar do passado, às vezes 

também reflete de forma irônica sobre a sua idade. Ele já não é mais aquele menino 

feliz de Cachoeiro, nem aquele homem aventureiro e viajante. Está velho e, por isso, 

tem alguns privilégios, como o aumento de experiências que adquiriu ao longo da vida e 

algumas desvantagens, pois sabe que o seu tempo de vida está diminuindo a cada dia. 

Com isso, vemos que “o tempo não é representado, mas vivido. O que importa não é 

abordar o tempo, mas experimentá-lo; não é reconhecer o tempo, mas mergulhar nele”. 

(OLIVEIRA e SANTOS, 2001, p.54)29. 

 Com o passar do tempo e o acréscimo de experiências vividas, o narrador percebe 

que em alguns momentos fica mais fácil falar de coisas que antes não conseguiria. Na 

crônica “Viver sem Mariana é impossível” (09/09/1989), Rubem Braga revela que com 

o tempo nós aprendemos a dizer tudo que sentimos vontade, até as mais belas tolices: 

 
 

...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 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. 
 
 

 O prazer de ter reencontrado aquela mulher por acaso, fê-lo dizer aquilo que 

realmente desejava e sentia naquele momento. Entendemos que nesse instante o lirismo 

do cronista também aflora ao descrever o momento do encontro. Tudo isso poderia até 

ser uma tolice, mas a idade lhe permitia dizer. Algumas vezes, a velhice lhe parece algo 

engraçado: “Com o tempo a gente descobre que andar com duas pernas apenas é uma 
                                                            
29 Sujeito, tempo e espaço ficcionais. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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grande proeza da evolução, mas um tanto incerta e até perigosa. Andar de quatro é 

muito feio; uma boa bengala sempre poderá fazer o papel de uma terceira perna”. 

(“Conversa de velho, para não pensar muito”, 29/07/1989). Outras vezes, parece não ter 

nenhuma graça a condição de velho: “Ocorre-me então que sou, afinal, um ‘velho de 

Ipanema’. [...] pego a letra de Tom e Vinícius e tento fazer uma adaptação: Olha que 

coisa mais triste; Coisa mais sem graça; É esse velhote que vem e que passa; No passo 

cansado, caminho do bar...” (O Estado de São Paulo, 29/07/1989). Nesse momento, ele 

mesmo se denomina ironicamente de velho. 

 Benedito Nunes (1988, p.17) fala que “direta ou indiretamente, a experiência 

individual, externa e interna, bem como a experiência social ou cultural, interferem na 

concepção do tempo”. Rubem Braga em algumas crônicas aparenta se achar até muito 

mais velho e, confessa não simpatizar com a sua condição de idoso: “ ‘Aborrida coisa é 

a velhice!’ – disse Frei Lourenço Lampreia [...] ‘Aborrida coisa!’ Estivesse eu lá, e 

secundaria com certeza: ‘eu que o diga!’ Mas eu não estava; o caso aconteceu no ano da 

Redenção 1401 quando, juro, eu ainda não era nascido”. (O Estado de São Paulo, 

29/07/1989). Mais uma vez aqui, ele se considera velho demais e confessa ser 

desagradável a velhice, talvez por isso o gosto pelo retorno ao passado. 

 Com o passar do tempo e as experiências vividas, o narrador também é capaz de 

captar as belezas mais simples e casuais, como um encontro com uma velha conhecida:  

 
 

Pobre é a vida de um homem; mas é estranho como ele desperdiça 
riquezas, e nem se lembra mais. Se, passados tantos anos, eu tivesse 
ido encontrá-la sabendo que iria vê-la, e ela também esperasse me 
rever, talvez não houvesse essa explosão de carinho tão intensa que 
parecíamos, entre os outros que nos olhavam surpresos, dois amantes 
que tivessem passado anos ansiando um pelo outro, e se buscando em 
vão. (“Viver sem Mariana é impossível”, 09/09/1989). 

 
 
 Ele revela aquele momento de uma forma poética, transcreve a beleza de um 

instante e através dele revive um momento do passado. Por isso a sua importância, 

mesmo que aquela mulher não fosse tão sua amiga assim, mas o encontro que não era 

esperado causa uma imensa alegria: “Tudo é um belo reino que de repente recuperei. 

Somos subitamente ricos um do outro, e conscientes dessa riqueza afetiva, com uma 

extraordinária pureza”. (O Estado de São Paulo, 09/09/1989). 

 Às vezes o seu estado de contemplação vai mais longe e atravessa o oceano para 

consolar uma triste amiga esquecida no frio em Paris. Cheio de sabedoria e autoridade, 
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revela pra amiga, para si mesmo e também aos leitores, que apesar de tudo “Ainda há 

sol, ainda há mar e vento” (30/12/1989): 

  
 

Mas guarde esta notícia, minha amiga: o mundo não é tão escuro e frio 
como lhe parece neste momento; fique bem quieta e paciente, num 
canto da cama, vendo televisão ou ouvindo música e sabendo que logo 
haverá, também para você, dias de sol, cálidos e alegres, com espuma 
brilhando. 

 
 
 É a sabedoria adquirida com o tempo, que faz o narrador revelar que ainda há 

esperança e tudo passa. Nesses casos, Arrigucci (1979, p. 160) afirma que: 

  
 
Ele é essencialmente lírico. Ocorre que a contemplação expressa dos 
estados de espírito, essa espécie de remoagem das emoções em 
palavras que o lírico opera, ao mesmo tempo que transforma o mundo 
em conteúdo de sua consciência, nele se faz com alguma coisa no 
meio. Essa mediação é a do narrador que ele também é em grau 
elevado. 
 
 

 Percebemos que o seu lirismo se eleva quando o narrador fala de mulheres, 

mulheres especiais e bonitas que o faz se sentir rejuvenescido, confiante e poético. 

Como sempre, o sexo feminino, assim como também a natureza, deixa o narrador 

menos carrancudo e revela o que realmente o faz bem. São nesses momentos de 

encantamento e descrição sobre as coisas mais simples ou banais da nossa vida, aquelas 

em que muitas vezes não paramos para observar, que o narrador revela a sua grandeza, a 

capacidade de transformar a simplicidade do cotidiano em beleza poética. 
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3.1.2 Um tempo vivido e sonhado – representação ou realidade? 
 

 O cronista fala nas crônicas de um tempo que já não existe mais. O que ficou foi 

somente a lembrança e o sonho de um passado vivido. Na maioria das crônicas, o 

narrador mistura sonho e realidade, o que viveu no passado é revelado da forma que lhe 

é conveniente falar no texto. Mas se os fatos narrados são realmente verídicos ou não, 

isto não nos interessa, pois as crônicas literárias, assim como a poesia, o conto ou o 

romance são escritos para o leitor interpretá-los para a vida, são a reinvenção da vida e 

não a vida real. 

 No caso específico da crônica, podemos classificá-la, de acordo com a divisão 

narrativa de Scholes e Kellogg (1977, p.08), como uma narrativa empírica que é fiel à 

realidade, mas é também mimética, pois “deve sua fidelidade não à verdade do fato mas 

à verdade da sensação e do meio ambiente, dependendo antes da observação do presente 

do que da investigação do passado. [...] Sua forma fundamental é a fatia de vida”. Dessa 

forma, falar em realidade é algo possível para o narrador, entretanto a sua verdade é a 

do momento e não mais a do passado vivido.  

 Ainda segundo Scholes e Kellogg (1977, p.02) afirmam que: “Para uma obra 

literária ser narrativa, não é preciso nada mais nada menos do que uma estória e um 

contador”. Vamos encontrar essas características em várias crônicas de Rubem Braga. 

Numa delas, “Kerenski e Dom Pedro Segundo na revolução” (13/05/89), o contador e a 

estória vivida aparecem em meio à Revolução:  

 
 

Só me lembro que desci a serra em um ônibus, e que de vez em 
quando a gente tinha de parar porque havia tropas na estrada. Vinham 
algumas senhoras no ônibus. Em certo ponto, quando passamos por 
uma companhia, uma dessas senhoras gritou: “Viva o Exército 
brasileiro! Viva a Revolução! Vivam os heróis! Vamos bater 
palmas!” [...] Duas outras senhoras também bateram palmas, mas os 
homens dentro do ônibus se entreolharam, sorriam e acabaram rindo; 
[...] Então o ônibus tocou – e a vida também. E deu tudo no que se 
viu. 
 
 

 O narrador conta uma história inusitada e até engraçada de um acontecimento que, 

provavelmente, aconteceu com ele em 1964, no período do golpe militar e que o fez 
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recordar de quando trabalhava como jornalista na revolução de 32 no Brasil e como 

correspondente na 2ª guerra na Itália.  

 Mas, em outras vezes prefere contar histórias que ouviu alguém falando, como na 

crônica “Governar é abrir estradas” (O Estado de São Paulo, 15/04/1989), que conta um 

caso que ouviu falar: 

 
 

Sempre saudoso de sua terra natal, Jair contou certa vez o que 
aconteceu a uma localidade ali vizinha quando nos anos 20 a Central 
do Brasil construiu a estrada Belo Horizonte – Montes Claros. [...] O 
dia em que o primeiro trem chegou lá, foi uma grande festa. Era uma 
composição enorme, com muitos trens, e fogueteiros e bandas de 
música e autoridades federais e estaduais e oradores retumbantes. 
Quando o trem foi embora toda a população do lugar embarcou nele e 
também se foi para nunca mais voltar. 

 
 
 Se esse fato aconteceu ou não, isto não nos cabe investigar, nem muito menos ao 

narrador que apenas se serve dele para concluir de forma irônica o seu texto sobre o 

governo de José Sarney: “Temo e tremo ao pensar que o sr. Sarney – logo ele! – pode 

esvaziar o Maranhão”.  

 As situações narradas são as mais diversas, algumas são mais engraçadas, outras 

são mais reais e comoventes e existem aquelas que parecem ser fruto da imaginação do 

narrador para acrescentar ao texto a sua visão crítica sobre determinado assunto. Ainda 

segundo Scholes e Kellogg (1977, p.58), o leitor moderno precisa somente de saber 

para poder entender a obra alheia e “este saber deve ser posto a serviço da obra literária 

– e não vice-versa – e deve ser usado imaginativamente, a fim de afinar o mais possível 

o mundo do leitor com o do autor”.  

 Por isso, devemos olhar o texto e não o autor, pois o mundo imaginário ou o mundo 

real do autor será sempre de onde virá sua criação. Dessa forma, segundo Todorov 

(1979, p.146), a linguagem é a principal caminho para o bom entendimento de uma 

obra, então devemos observar com cuidado a gramática da narrativa, pois:  

 
 
Compreender-se-á melhor a narrativa se souber que a personagem é 
um nome e a ação, um verbo. Mas compreender-se-á melhor o nome e 
o verbo pensando no papel que eles representam na narrativa. Em 
definitivo, a linguagem não poderá ser compreendida sem que se 
aprenda a pensar sua manifestação essencial, a literatura.  
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 Assim, o texto esclarece que temos de olhar primeiramente para a linguagem 

utilizada na narrativa, ou seja, para o texto, porque será ele que irá possibilitar um 

melhor entendimento da obra. Todavia, a correta compreensão do texto só será possível 

com a aprendizagem sobre o que é a manifestação literária, só assim será possível uma 

provável explicação para os fatos narrados. 

  Tendo em vista as características familiares presentes no gênero crônica, também 

podemos inferir, segundo Ligia Chiappini (1993, p.12) que:  

 
 

Essa proximidade pode nos dar a ilusão de que estamos diante de uma 
pessoa nos expondo diretamente seus pensamentos, quando, na 
verdade, tanto o narrador como o leitor ao qual ele se dirige são seres 
ficcionais que se relacionam com os reais, através de convenções 
narrativas: da técnica, dos caracteres, do ambiente, do tempo, da 
linguagem. 

 
 
 Todos esses pensamentos nos levam a conclusão de que devemos observar com 

bastante cuidado os critérios utilizados, principalmente através da linguagem e da 

estrutura da narrativa, para um melhor entendimento do texto. Entretanto, fica claro que 

ficção e realidade caminham sempre juntas num texto literário, mesmo que esse fale de 

acontecimentos cotidianos, como no caso da crônica, pois a imaginação do cronista 

pode transformar um simples acontecimento num fato extraordinário. 

 

3.2 Um narrador irônico 
 

 Uma característica marcante no cronista Rubem Braga é a sua capacidade de relatar 

tanto os fatos pessoais como os acontecimentos observados na vida cotidiana de forma 

irônica. Para Scholes e Kellogg (1977, p.169), “a essência da arte narrativa reside no 

relacionamento entre o contador e o relato e no outro relacionamento entre o contador e 

o público. Dessa forma, a situação narrativa é, inelutavelmente, irônica”. Evidenciamos, 

assim, que esta característica aproxima o narrador do seu leitor, mostrando muitas vezes 

de um jeito disfarçado a opinião do narrador sobre determinado assunto.  

 Isso é freqüente em muitas das crônicas publicadas no jornal O Estado de São 

Paulo. O narrador fala de situações que são importantes ou até preocupantes para as 

pessoas ou então que são observadas apenas pelo narrador e, ao mesmo tempo, insere a 

ironia no texto, especialmente quando é para criticar algo ou alguém. Mas, em todas 
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essas maneiras, percebemos que o seu ponto de vista sobre o assunto abordado que está 

inserido naquele comentário muitas vezes é “inocente”. Portanto, a ironia é um meio de 

alcançar a verdade, como afirma Benedito Nunes (1976, p. 228): “À sua ironia, 

profunda e constante, deve-se a doutrina do fingimento, como meio de alcançar a 

verdade.” 

 Na crônica já citada acima “Governar é abrir estradas” (15/04/1989), vemos um 

narrador comovido com a atitude do presidente na inauguração de um pequeno trecho 

de uma ferrovia: “Acreditem ou não, fiquei um tanto comovido. Não sou grande 

admirador da política do presidente Sarney (quem será?) mas gostei de ver sua alegria 

autêntica no meio da alegria do povo; homem do interior, eu me comovo com essas 

coisas”. Ao longo da crônica, percebemos a intenção irônica do narrador ao falar desta 

inauguração, os elogios e observações sobre o fato são extremamente de crítica ao 

governo e as suas ‘pequenas iniciativas’. 

 Compreendemos que, na maioria das vezes, a sua atitude de se posicionar 

ironicamente acontece quando fala sobre o contexto político do país. Nesse caso, ele 

sabe o momento apropriado de utilizar na crônica a sua posição crítica e, ao mesmo 

tempo, não parecer agressivo ou deselegante com as palavras utilizadas. Desse modo, 

fica claro que “o controle da ironia é uma das principais funções do ponto de vista”. 

(SCHOLES e KELLOGG, 1977, p.170). Além disso, as palavras escolhidas são 

importantes para a interferência de um autor que está implícito no texto, pois segundo 

Chiappini (1993, p.12): “Mesmo quando o narrador não se interpõe diretamente entre 

nós e os seres ficcionais, eles são feitos de palavras, escolhidas e arranjadas num 

conjunto estruturado por alguém – um autor implícito, sempre, ao mesmo tempo, oculto 

e revelado pelo e no que narra.” 

 As ironias se intensificaram na época do governo Collor, tendo em vista que o 

cronista além de não aprovar suas medidas, também foi atingido por uma delas, o que o 

deixou ainda mais propenso a atitudes desse gênero no texto. Mesmo sem querer, não 

conseguia falar no assunto sem sentir-se também enganado pelo governo. E assim, na 

crônica “Tem que dar certo, ou será o caos” (24/03/1990) fala das mulheres que 

parecem estar dominando o país, mas sem esquecer a ministra Zélia Cardoso:  
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Que estranho Brasil este de hoje em dia, parece que somos conduzidos 
pelas mulheres; ora é a Marília Gabriela com seus cabelos crespos e 
olhos claros, a voz estalando no ar; ou Márcia Peltier loura, de azul, 
que mesmo quando diz coisas trágicas parece estar sussurrando 
suavidades [...]. E durante horas e horas da madrugada novamente a 
ministra Zélia, explicando as coisas, mesmo sabendo que não 
entendemos; [...] prefiro pensar que isso tudo vai dar certo, e teremos 
de pôr sobre os louros cabelos da professora Zélia uma auréola de 
santa ou (e) uma coroa de princesa. Sem esquecer da varinha de fada 
na mão, se der certo. 
 
  

 O narrador deixa claro que o elogio e o apoio serão dados à ministra apenas quando 

tudo se resolver, somente se tudo der certo. Mesmo assim, demonstra não ter muita 

esperança que isso realmente aconteça, pois as palavras ‘santa’, ‘princesa’ e ‘varinha de 

fada’, indicam que tudo é imaginário ou extraordinário, muito distante da realidade 

vivida naquele momento.  

 Já em “Queremos a reforma agrária” (07/04/1990), vemos novamente uma crítica 

aos planos políticos do país, o narrador, indiretamente, fala de algo que até parece 

engraçado para o leitor desatento, mas finaliza a crônica tentando deixar o seu ponto de 

vista sobre o assunto:  

 

Isto me fez voltar a pensar em reforma agrária. [...] A que me ocorre 
no momento é acabar com os bóias-frias e, para isso, tenho uma 
sugestão a fazer ao novo ministro: forneça aos seus homens aqueles 
recipientes em papel-de-alumínio, ou coisa parecida, que qualquer 
pizzaria do Rio manda para casa da gente e se chama “quentinha”. 
Com o uso de “quentinha” e, em certos casos, também de isopor, 
teremos no futuro bóias-quentinhas, o que me parece um bom começo 
para a reforma agrária que nós todos desejamos. 

 
 
 O narrador finaliza a crônica deixando claro sua opinião sobre a reforma agrária, 

pois diz ironicamente que a reforma deve começar primeiramente pelo ministro da 

agricultura que era dono de grandes fazendas e, como o narrador mesmo afirma no 

começo da crônica, não tinha recursos nem para pagar os seus bóias-frias. Por isso, 

lembra das situações desumanas que vivem esses trabalhadores no Brasil e, como 

também, reflete sobre a reforma agrária que deve começar pelo mais simples, dando 

condições de vida para que as pessoas possam trabalhar no campo. 

 O nosso narrador pode ser considerado a testemunha ocular de que falam Scholes e 

Kellogg (1977, p.180), pois “seus olhos podem estar voltados para dentro de modo a ser 

ela seu próprio assunto ou para fora, de modo a outros personagens ou a própria cena 
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social serem o interesse dominante”. Braga se volta para os dois lados e seu tom irônico 

não é diferente quando fala dele mesmo. A situação de estar já velho e doente, 

esperando pela morte, causa em alguns textos certa ironia no narrador diante da situação 

que é triste e desagradável, mas que por já ser esperada, também não é poupada. 

 Na crônica “Os que vieram morrer no outono” (12/05/1990), o narrador inicia 

ironicamente comentando sobre quando um cronista se torna idoso e, logicamente, 

também logo se incluí: “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 [...]”. Nesse trecho, percebemos que falar dos outros cronistas é só uma 

‘desculpa’ que o narrador cria para chegar ao assunto desejado que é o de falar sobre ele 

mesmo. O cronista nos faz lembrar Montaigne nos seus Ensaios que segundo Auerbach 

(1987, p.257-258):  

 

[...] ele só se procura a si próprio. Em inumeráveis experiências, 
realizadas em instantes quaisquer, examina este seu objeto, ilumina-o 
de todos os lados, e como que o circunscreve; o resultado não é, 
porém, um monte de instantâneos sem referencia entre si, mas é a 
unidade de uma pessoa, apreendida espontaneamente, composta da 
multiplicidade das observações. [...] Estar à caça de si mesmo, com 
um tal método, isto já é um caminho para a posse de si mesmo. 

 
 

O narrador se interessa em falar dele próprio, analisa os seus medos e suas 

frustrações diante da vida e do mundo. Essa atitude de encontrar primeiramente a si 

mesmo pode revelar um maior conhecimento também sobre o outro, pois a investigação 

de uma vida qualquer, como afirma Auerbach (1987), pode ser entendida como a 

investigação da vida como um todo. 

 A crônica seguinte “Com simpatia, mas sem nenhuma pressa” (19/05/1990) ainda 

fala despercebidamente sobre o mesmo assunto, a esperada morte do cronista. O 

narrador confessa jocosamente que pode até ser esperada, mas que não tem muita 

pressa: “Bem, mas, como eu ia dizendo, vamos ter, ainda este ano, ali pelo Caju, nosso 

crematório. Confesso que estou olhando com uma certa melancólica simpatia a idéia da 

morte. Mas sem pressa”.  

 Já em “O largo do poeta e o busto do rei” (25/08/1990) o cronista observa a sua 

escritura de algum tempo atrás, numa crônica dedicada ao poeta Carlos Drummond de 

Andrade e, depois de transcrever um trecho da crônica antiga, confessa: “Naquele 

tempo eu, às vezes, escrevia assim, enfeitado, meio oratório. Mas eu tinha razão”. Aqui 
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o narrador analisa criticamente o que escreveu no passado e, apesar de achar enfeitado, 

concorda que a situação pedia algo dessa maneira.  

 Vemos então que há momentos em que a ironia também se cruza com o tempo, 

entretanto, ainda segundo Auerbach (1987, p. 258): 

 
 
São as próprias coisas que o guiam – ele se movimenta entre as coisas, 
vive nelas, pode sempre ser encontrado nelas, pois encontra-se, com 
olhos muito abertos e espírito sempre pronto a receber impressões em 
meio ao mundo; só que ele não segue o seu decurso no tempo, [...]mas 
segue o seu próprio ritmo interno, o qual, embora seja movimentado e 
alimentado sempre de novo pelas coisas, não se ata a elas, mas pula 
livremente de uma para outra. 
 

  De acordo com os exemplos observados, temos um narrador testemunha ocular que 

tanto observa criticamente, através da ironia, os acontecimentos sociais de que também 

é participante ou então, olha para si mesmo analisando as situações vividas e encarando-

as com olhar crítico e um pouco de humor. Por isso, conforme Ligia Chiappini (1993, 

p.37): “Testemunha, não é à toa esse nome: apela-se para o testemunho de alguém, 

quando se está em busca da verdade ou querendo fazer algo parecer como tal.” 

 

3.2.1 O narrador ensimesmado30 
 

 Em algumas crônicas parece que o narrador esquece o seu leitor e fala para ele e 

dele mesmo. Nesses casos, não apresenta um tom irônico ao texto, ele fala 

objetivamente, utilizando palavras que muitas vezes são até grosseiras, mas que 

representam a sua indignação sobre algum assunto. Nesses momentos, ele pede licença 

ao leitor para dizer o que gostaria. Encontramos um exemplo desse narrador 

ensimesmado e indignado na crônica “A propósito das tristes colocações” (17/06/1989) 

em que o narrador se acha mal-humorado com os problemas ocorridos nos períodos das 

chuvas e principalmente os não resolvidos pela empresa de telefonia quando chove: 

“Vocês vão me desculpar a linguagem, mas isto é uma esculhambação; o termo pode ser 

um pouco chulo, mas a culpa não é minha; e da Telerj, que é esculhambada mesmo”. E 

no final, ainda confessa o seu estado naquele momento que reflete também na crônica: 

“E aqui estou eu colocando um ponto final nesta crônica mal-humorada”. 

                                                            
30 Termo utilizado no título do livro de Maria Lúcia Del Farra. O narrador ensimesmado: o foco narrativo 
em Vergílio Ferreira. São Paulo: Ática, 1978. 
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 Seguindo a tipologia de Norman Friedman, descrita por Ligia Chiappini (1993, p. 

26), o narrador nesses casos se assemelha ao narrador onisciente intruso que “tem a 

liberdade de narrar à vontade” e “como canais de informação, predominam suas 

próprias palavras, pensamentos e percepções”. No caso das crônicas descritas o narrador 

é onisciente, pois domina a narrativa e é o detentor de poder sobre a mesma, além de 

também ser intruso porque deixa os assuntos abordados e abre um parêntese para 

expressar com suas palavras o que pensa.  

 Ainda na crônica publicada no dia 17/06/1989, vemos como ele, no meio da 

narrativa, expõe intencionalmente e com ironia a sua opinião, porque “seu traço 

característico é a intrusão, ou seja, seus comentários sobre a vida, os costumes, os 

caracteres, a moral, que podem ou não estar entrosados com a história narrada”, 

vejamos: 

 
 
Eu gostaria de avisar, por exemplo, à direção da Telerj, que às vezes 
chove no Rio; seria assim, conveniente, que seus cabos e instalações 
pudessem funcionar mesmo em dias de chuva. E também que em caso 
de enguiço não é preciso esperar dias e dias de um lindo sol outonal 
para tentar uma solução. Escrevo em uma quarta-feira, e desde 
domingo meu telefone está em silêncio. 
 
 

 Na crônica o narrador sabe usar todos os artifícios para chegar ao assunto desejado. 

Começa falando dos problemas que aparecem com as chuvas no Rio de Janeiro para, 

logo em seguida, dar um exemplo do seu problema que também está relacionado com as 

chuvas. Nesse caso, assim como também nos outros, ele está muito bem entrosado com 

a narrativa quando fala de algo particular ou quando deseja falar o que pensa ou sente. 

 Em “A morte de um brasileiro” (08/07/1989), o cronista inicia a crônica falando do 

seu amigo Oswaldo França Júnior, das várias profissões que tinha, e da principal para o 

narrador, que era ser escritor. Elogia seu jeito de escrever para logo passar as notícias 

sobre o acidente de carro e a morte do escritor em Minas Gerais. E, em seguida, 

começam as críticas:  
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Morre-se com uma extraordinária facilidade, apesar da campanha da 
Confederação Nacional dos Transportes Terrestres. É que uma 
campanha, por mais bem engendrada, não funciona, simplesmente 
porque nada ou quase nada funciona neste país, que anda à matroca. 
[...] O terrível é que o Brasil não estava em condições, não tinha o 
direito de perder um escritor como Oswaldo França Júnior, em plena 
produção e em plena aventura de vida, em seus 53 anos, sua densa 
humanidade generosa, seu riso claro de rapaz. Merda! 
 
  

 O narrador expressa toda a sua indignação no final da crônica com apenas uma 

palavra. Ele não aceita que ocorram acidentes banais e mortes provocadas em estradas 

mal cuidadas pelas autoridades. Nesse caso, ele não pede perdão nem licença ao leitor 

para falar o que sente, apenas demonstra da maneira que achou melhor, através da sua 

escritura, o sentimento pela perda de um amigo. 

 As palavras servem na maioria das vezes para expressar sentimentos de alegria, de 

tristeza, de revolta e inconformismo com as situações. No caso do nosso narrador ele 

sabe usá-las em todos esses momentos e, na crônica acima, não pede licença ao leitor, 

pois além de ser considerado ‘intruso’ por não precisar avisar o que fala porque 

comanda, sabe que pela situação descrita o leitor saberá interpretar o uso desse termo. 

Por isso, Chiappini (1993, p.29) classifica esse tipo de narrador como: “um eu que tudo 

segue, tudo sabe e tudo comenta, analisa e critica sem nenhuma neutralidade. 

Dominando tudo e todos, até mesmo puxando com pleno domínio as nossas reações de 

leitores e driblando-nos o tempo todo.” 

 

3.3 Visitando outros textos 
 

 O narrador em alguns momentos prefere refletir sobre crônicas já escritas 

anteriormente, dele ou de outras pessoas, dessa maneira utiliza o recurso gramatical 

conhecido como metalinguagem, já que escreve uma crônica falando ou analisando 

outra crônica. Também comenta e analisa livros que estava lendo ou que já havia lido, 

mas resolve citá-los, pois trazem alguma história interessante que provoca a sua 

atenção. Quando esses livros são reencontrados por acaso nas suas gavetas e armários, 

na maioria das vezes, o reencontro lhe trás lembranças vividas de algum lugar que 

visitou no passado e, por isso, sempre tem algo interessante para contar e repassar para 

o seu leitor. 
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 No dia 27 de maio de 1989 escreve sobre “Machado de Assis e as suas cartas, 

sempre elegantes”, o narrador confessa ter encontrado por acaso na sua estante um livro 

que contém as cartas do escritor: “Esbarro por acaso, em minha estante, com um livro 

sobre a exposição, feita em 1939 na Biblioteca Nacional, para comemorar seu 

centenário”. Cita alguns trechos de cartas que Machado de Assis escreveu para sua 

amada e analisa a linguagem do escritor que sempre foi muito elegante até onde poderia 

ser um pouco mais informal: “A linguagem de Machado, mesmo na intimidade das 

cartas, é sempre correta. [...] Machado escrevendo na segunda ou na terceira pessoa, é 

sempre elegante [...]”. A crônica inteira é uma pequena análise das cartas do escritor e 

do seu jeito correto e elegante de escrever, o cronista aqui vira um crítico literário, 

citando trechos para exemplificar as suas observações sobre Machado. 

 A crônica “Onde “ardina” quer dizer jornaleiro” (01/07/1989) o narrador inicia 

citando uma crônica do seu livro Recado de Primavera que fala das expressões faladas 

em Portugal que são desconhecidas pelos brasileiros. O cronista confessa que na época 

teve a idéia de fazer um dicionário das diferenças da nossa língua com a língua de 

Portugal, mas ficou só na idéia: “Essa minha idéia (como outras muitas que tenho tido) 

não foi levado avante. E foi bom, porque certamente eu não escreveria um livro tão bem 

feito como o Dicionário Contrastivo Luso-Brasileiro de Mauro Villar, que a Editora 

Guanabara lançou agora”. Aqui também analisa a qualidade do dicionário, falando da 

sua divisão, sem deixar de citar trechos do dicionário, trechos estes que compõem a 

maior parte da crônica. 

 O narrador aqui ainda é o onisciente intruso, é ele quem comanda a sua narrativa e 

tem a liberdade de falar de qualquer assunto, até de outros textos que lhe chamaram a 

atenção ao longo da semana por algum motivo especial ou de algum livro reencontrado 

perdido na sua estante. Sendo assim, a crônica assume a função de um gênero livre, 

característica esta que já é bastante conhecida e utilizada por esse gênero estritamente 

pessoal e que também está aberto e disponível para divulgação e opinião do cronista 

sobre os mais variados assuntos.  

 Assim, vemos que a crônica pode ser escrita de várias maneiras e não há muitas 

regras para classificá-las, além da pretensão do cronista que se põe a escrevê-las, como 

bem afirmou Davi Arrigucci Jr. (1985, p.46)31: 

 

                                                            
31 Fragmentos sobre a crônica. In: In: Boletim bibliográfico – Biblioteca Mário de Andrade. São Paulo, 
Vol. 46, nº 1-4, jan./ dez. de 1985. 
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Às vezes a prosa da crônica se torna lírica, como se estivesse tomada 
pela subjetividade de um poeta do instantâneo [...]. Outras vezes, a 
tendência é para a prosa de ficção, pela ênfase na objetivação de um 
mundo recriado imaginariamente: ela pode se confundir com o conto, 
a narrativa satírica, a confissão. Outras ainda, como em tantos casos 
conhecidos, constitui um texto difícil de classificar: é...crônica. Foi o 
que levou Fernando Sabino a repetir sobre ela a famosa piada de 
Mário de Andrade a propósito do conto: tudo o que o autor chamar 
assim. 
  
 

 Encontramos em Rubem Braga um pouco de tudo isso, ele inova e surpreende em 

crônicas que não expressam sua opinião, apenas cita trechos que traduziu, como vemos 

em “Pequenas coisas que andei traduzindo” (30/09/1989) ou então, para ajudar a passar 

o carnaval, utiliza toda a crônica para citar provérbios, como acontece em “Rifões para 

ajudar a passar o carnaval” (24/02/1990). Nela, o narrador confessa no final que os 

rifões serviram somente para não deixar os seus leitores sem crônica no período do 

carnaval: “Paremos por aqui; os rifões são muitos, e esses já me fazem uma crônica de 

bom tamanho; a folga é minha e o proveito é vosso. E viva o Carnaval”. 

 O cronista utiliza ainda crônicas antigas para falar de assuntos que voltaram aos 

meios de comunicação por algum motivo, como no caso da crônica “Quando havia o 

muro de Berlim” (02/12/1989), nela, o cronista cita uma crônica inteira publicada em 

1962, momento da criação do muro de Berlim e, no momento da queda do muro, 

resolve comentá-lo relembrando esse acontecimento histórico que foi descrito numa 

crônica. Nesse caso, a crônica pode conter as características descritas por Arrigucci 

(1985, p. 43) quando afirma que: “a crônica pode constituir o testemunho de uma vida, 

o documento de toda uma época ou um meio de se inscrever a História no texto”. 

Percebemos, portanto, que nessa crônica o motivo de utilizar outro texto não foi não ter 

assunto para falar do acontecimento, mas mostrar a importância da crônica como 

documento histórico de uma época.  

 Encontramos outras crônicas em que o narrador revela não estar com disposição de 

articular as palavras para fazer uma crônica, como por exemplo, em “Onde está Nero, o 

Imperador de Roma” (17/03/1990) ele inicia falando da sua indisposição de articular as 

palavras para fazer uma crônica, por isso vai somente citar algumas notas de viagem: 

“A nuvem da Amazônia Notas esparsas de viagem que tenho preguiça de juntar, 

articular, para fazer uma crônica”. Mesmo assim, é quando não tem assunto que o seu 

lirismo aflora e, nesses casos escreve ainda melhor, pois segundo Arrigucci (1985, p. 

46):  
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Há momentos em que a crônica teima em não sair, claramente por 
falta de assunto, gerando-se no limite a situação embaraçosa, 
literariamente tão moderna, do comentário ou relato diante da 
ausência do fato, como se a linguagem do cronista se visse obrigada a 
desgarrar-se necessariamente da circunstância imediata, seu vínculo 
jornalístico mais ostensivo. Mas é quando o assunto se torna tênue, se 
esgarça ou falta inteiramente, que Braga mostra melhor sua garra de 
cronista. 
 
 

 Mesmo citando apenas notas sobre uma viagem, percebemos o valor e as 

características freqüentes no cronista que estão também presentes aí, como o lirismo, a 

ironia e o trato com as palavras:  

 
 
Mas o que não é ilusão no mundo do movimento e da distância? 
Minha verdade é esta: a nuvem voando, a sombra parada. E o avião 
sempre me dá uma espécie de lirismo pueril; penso em alguém que 
passou como nuvem branca no céu; e em sua sombra imóvel no meu 
coração. A sombra é a minha verdade; não a nuvem... A nuvem é dos 
outros. 
 

 Desse modo, temos nesses momentos a expressão interior do narrador relatada com 

maior vigor, pois quando não possui nada exterior para comentar ou refletir volta-se 

para ele mesmo, local de onde sai suas melhores reflexões. Portanto, “a crônica parece 

que se enrola em si mesma e se solta, voando como bolha de sabão, esfera leve e 

translúcida, irisada apenas pela luz interior do sujeito que a anima com o mais profundo 

de sua experiência humana”. (ARRIGUCCI, 1985, p.46). 

 

3.3.1 Dialogando com personagens e escritores mundiais 
 

 Em algumas crônicas, encontramos o narrador dialogando com escritores da 

literatura universal como García Márquez, Jorge Luis Borges, o ator francês Jean Gabin 

e até Freud é citado numa crônica. O narrador apenas comenta alguns trechos de textos 

desses escritores, destacando algo que chamou sua atenção. Na crônica “García 

Márquez, Lima Barreto, Jean Gabin” (07/07/1990) o cronista confessa que nunca leria 

os livros do escritor García Márquez e a biografia de Jean Gabin se não falassem do 

Brasil, os dois relacionados de alguma forma ao cinema. O primeiro cita o brasileiro 

Lima Barreto e uma produção cinematográfica sua: o cangaceiro. Já a biografia de 

Gabin relata uma visita inusitada do ator ao Brasil quando ainda era jovem e 
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desconhecido do público. Aqui, o cronista é apenas um comentarista dos assuntos lidos 

e estes são descritos na crônica. 

 Nessas crônicas, percebemos uma característica importante do gênero como um 

gênero literário autônomo que pode assumir a função de narrar, comentar, informar, 

refletir ou até ser um poema em prosa, entre outros. Entretanto, de acordo com Afrânio 

Coutinho (A literatura no Brasil V.6, 2004, p.133):  

 
 
Essa tentativa de classificação não implica o reconhecimento de uma 
separação estanque entre os vários tipos, os quais, na realidade, se 
encontram fundidos traços de uns e outros. Há mesmo, entre os 
cronistas, os ecléticos, que se deliciam a borboletear em torno de 
diversos assuntos ou temas ou motivos, não se deixando jamais 
prender a nenhum deles permanentemente. É mesmo da própria 
natureza da crônica a flexibilidade, a mobilidade, a irregularidade. 
  

 
 Como fez também nas crônicas “Tudo e nada, por Jorge Luis Borges” (14/07/1990) 

e “Freud está deitado no divã” (15/09/1990). Nelas ele ainda comenta sobre leituras e 

escritores importantes da literatura mundial, tecendo comentários sobre assuntos ou 

partes que lhe chamaram a atenção. Na primeira crônica, o narrador novamente 

confessa ao leitor que prefere traduzir um texto a escrever algo seu: “Hoje prefiro 

traduzir a escrever por minha conta; melhor para o leitor. É uma página de Jorge Luis 

Borges sobre Shakespeare, que tem um título inglês. Everything And Nothing, mas, 

naturalmente, o texto em espanhol”. Mais uma vez, verificamos a liberdade do gênero 

literário que permite ao narrador apenas transcrever uma tradução quando não se sente à 

vontade para escrever algum texto seu.  

 Da mesma forma, na crônica “Freud está deitado no divã” o cronista mais uma vez 

tece comentários sobre um livro. Entretanto, aqui não somente expõe a tradução ou o 

conteúdo do livro, mas também, conta ao leitor sobre a sua leitura sobre um livro de 

correspondências de amor de Freud, fazendo comentários sobre a vida desse grande 

pesquisador da alma humana e observações curiosas sobre a vida íntima e amorosa dele, 

pois sofria dos mesmos males que tanto tentou decifrar nos seus livros sobre 

psicanálise. E assim, mais uma vez acaba fazendo da crônica um comentário sobre um 

livro que lhe chamou atenção em determinado aspecto. 

 Entendemos que as crônicas vistas até agora não se encaixam numa mesma 

classificação, tendo em vista que o narrador “borboleteia” sobre os mais variados 

assuntos, e também se encontra nos  mais variados lugares, dentro ou fora dele, para 
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escrever suas histórias. Por isso, só podemos identificá-lo como um cronista contador de 

histórias que comanda e que decide qual assunto será tratado ou contado para os seus 

leitores-ouvintes. Dessa forma, ele tem a liberdade de falar sobre o que está sentindo ou 

imaginando, ou então, falar e comentar sobre leituras, escritores e personalidades que 

chamaram sua atenção de alguma forma, como fez nessas crônicas analisadas.  
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4 O ESPAÇO POÉTICO NAS CRÔNICAS DE RUBEM BRAGA 
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 Rubem Braga passou a sua vida inteira vivendo de um lugar para outro.  Era um 

homem do mundo, por isso acumulava várias histórias e experiências para contar nas 

suas crônicas. Mas, nos últimos anos de sua vida, fixou-se num apartamento localizado 

no Rio de Janeiro. Sua vida nessa época de maturidade passou a ser pacata, sem muitas 

novidades para contar, como o próprio narrador afirma: “[...] 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”. (“Os que 

vieram morrer no outono”, 12/05/90).  

 O cronista contador agora irá recontar as lembranças vividas no passado e utiliza a 

memória para viajar no tempo, tempo sonhado que desperta felicidade e o faz esquecer 

do presente. Mas, isso não foi uma característica apenas do final da vida desse narrador, 

ele se apresenta assim em toda obra. Segundo Arrigucci (2001, p.19) “A figura do 

narrador, tal como é representada no interior dos textos, desde as primeiras crônicas, 

tende a se recortar à distância, afastando-se do presente [...]”.  

 Acreditamos que essa é uma característica marcante desse narrador, ele é sempre o 

velho Braga32, o narrador do passado e das memórias. Ele é também em toda a sua obra 

o narrador viajante de que falou Walter Benjamin, aquele que conta o que viu em terras 

distantes e por isso o seu desejo é o de sempre estar de volta ao lar, a sua velha casa no 

interior capixaba. Entretanto, esses espaços construídos pelo narrador serão sempre 

míticos: 

 
 

A casa tende a redimir o narrador do descentramento presente: torna-
se o espaço mítico de um cosmo desejado, de um universo harmônico 
sonhado, mas, em última instância, inacessível para um ser dividido e 
instável no curso do tempo. Reunindo aspectos psicológicos e 
ontológicos, a casa é, pois, a imagem de um contraponto fixo, ponto 
de estabilidade para o ser que o deseja e busca, enquanto se torna 
consciente de que tudo flui, corrompendo-se. Mas é também um 
fragmento de duração perdida, que, simbolicamente, se reilumina 
junto ao fogo, carregado de tempo vivido. Imagem de um desejo 
impossível. (ARRIGUCCI, 2001, p. 24) 
  

 
 Quando o narrador no momento de maturidade deixa de ser um viajante e se fixa 

num único espaço, o desejo agora é de voltar aos espaços míticos que fizeram parte do 

seu passado, além de ainda desejar a velha casa do interior. Bachelard (2008, p.25) diz 

que: “A casa não vive somente no dia-a-dia, no curso de uma história, na narrativa de 
                                                            
32 Ver o texto: Onde andará o velho Braga?In: Achados e perdidos – ensaios de crítica. São Paulo: Polis, 
1979. 
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nossa história. Pelos sonhos, as diversas moradas de nossa vida se interpenetram e 

guardam os tesouros dos dias antigos”.  

 De 1987 a 1990, ano de sua morte, o narrador irá retornar através de suas crônicas 

para a Itália, Paris, Índia, Amazônia, Acre, Bogotá, Cachoeiro de Itapemirim, Maricá, 

Lisboa, Berlim e vai até para a Pasárgada de Manoel Bandeira. Além desses, a 

lembrança dos amigos leva o narrador para um passeio por lugares em que viveu 

momentos marcantes. O narrador também explora o seu espaço interior nessas crônicas. 

Sobre as imagens presentes na nossa vida, Bachelard (2008, p. 50) afirma que:  

 
 
As grandes imagens têm ao mesmo tempo uma história e uma pré-
história. São sempre lembrança e lenda ao mesmo tempo. Nunca se 
vive a imagem em primeira instância. [...] Assim, é no final do curso 
da vida que veneramos realmente uma imagem, descobrindo suas 
raízes para além da história fixada na memória. 
 
 

 Assim, analisemos como esse narrador, que antes era um narrador viajante e agora 

apenas viaja pelos espaços da sua imaginação, vai tratar dos espaços poéticos que 

fizeram parte da sua vida. 

 

 

4.1 As imagens da memória 
 

 É através das imagens guardadas na memória que o narrador poderá retornar e 

visitar os espaços vividos e sonhados. Quando lembrados, esses espaços passam a ser 

revividos de um modo mais pleno e bonito, pois são momentos especiais que ficaram 

guardados lá no fundo das gavetas, nos pensamentos mais íntimos do nosso narrador. 

De acordo com Bosi (2004, p.19): “A imagem pode ser retirada e depois suscitada pela 

reminiscência ou pelo sonho. Com a retentiva começa a correr aquele processo de co-

existência de tempos que marca a ação da memória: o agora refaz o passado e convive 

com ele.” 

 Nas crônicas de 1990, ano de sua morte, fica perceptível que o narrador prefere 

estar no passado, reviver momentos inesquecíveis do seu passado viajante. Logo, o 

narrador apresenta-se de duas maneiras segundo Arrigucci (1979, p.162): 
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Como um narrador primitivo, ele é, por um lado, o viajante irrequieto 
que, montado num tapete das Mil e uma noites, percorre as cidades do 
mundo: Casablanca, Rabat, Atenas, Paris, Nápoles, Veneza, Porto 
Alegre, São Paulo, Rio, Cachoeiro do Itapemirim. A aventura termina 
sempre em Cachoeiro do Itapemirim, o ponto de partida. Ali se revela 
o seu outro lado: o do apego à terra, às formas elementares da vida 
natural, à infância, ao mundo, enfim, onde a experiência que se conta 
é fruto da memória e da tradição. 
 
  

 É novamente o narrador tradicional e o moderno que coexistem e formam o 

cronista contador. Acontecia que, desde muito jovem saiu da sua cidade para viver no 

‘mundo’, por isso as lembranças eram quase sempre voltadas para sua terra natal. 

Cachoeiro sempre foi o ponto de partida e o ponto de chegada, lugar de refúgio onde irá 

retornar através das boas recordações que nunca foram esquecidas e agora se 

encontravam guardadas na memória. 

 Mas, no final de sua vida, se estabeleceu no Rio de Janeiro e as lembranças se 

estenderam também aos lugares por onde viveu no decorrer da sua vida. Dessa maneira 

constatamos porque fala tão pouco da sua infância e da sua cidade natal. Agora as 

lembranças eram de uma vida inteira e não somente de uma parte dela. Em “Aluno 

externo tinha de ir à missa” (31/03/1990), o narrador relembra com muito bom humor 

um momento de travessura dentro da igreja: 

 
 
Algum rapaz maroto tivera a idéia, que todos acharam genial: a gente 
punha a moedinha na bandeja e tirava outra, como se fosse troco; só 
que o troco era maior que a esmola... Havia quem pusesse um tostão e 
tirasse deztões. Lembro-me de que pus duzentos réis e tirei uma 
pratinha de quinhentos. [...] o menino estava com tanta raiva que a 
bandeja tremia em sua mão; logo depois disse um desaforo e desistiu 
da coleta, enquanto nós tínhamos frouxos de riso. Foi assim que 
morreu aquela idéia de obrigar aluno externo a ir à missa. 
 
 

 Essa é a única crônica do ano de 1990 que o narrador fala sobre sua infância, ou sua 

fase de adolescência, já que na crônica revela: “Eu já era rapazinho quando o diretor do 

ginásio lá de Cachoeiro, homem muito piedoso, apareceu com uma novidade: os alunos 

externos, cujos pais fossem católicos, também teriam de ir á missa no domingo”. Apesar 

de só ter escrito um texto referente a essa época em Cachoeiro, entendemos que as 

recordações são de momentos de felicidade. Ali “a imagem poética está sob o signo de 

um novo ser. Esse novo ser é o homem feliz. Feliz na palavra, portanto infeliz na 

realidade”. (BACHELARD, 2008, p.13). 
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 Neste momento em que o narrador se transporta, através da palavra, para sua terra 

natal, vemos o quanto o nosso velho lar, o lugar onde vivemos os momentos de pureza e 

beleza da nossa infância nos faz bem. E, por isso, “sabemos bem que nos sentimos mais 

tranqüilos, mais seguros na velha morada, na casa natal, que na casa das ruas que só de 

passagem habitamos”. (BACHELARD, 2008, p. 59). 

 Muitas vezes parece que o relógio da vida do nosso velho Braga está rodando no 

sentido anti-horário, como se estivesse sempre voltando. Ele sabe que está muito mais 

perto do fim e seu desejo é de sentir um pouco do que viu e viveu em vários lugares por 

onde andou. A felicidade é expressa quando conta ou transmite as diversas experiências 

aos leitores através da palavra, já que viver a realidade não é mais tão bom quanto antes. 

“Os desejos agora são recordações” (CALVINO, 1990, p.12), recordações que vão levá-

lo as suas diversas moradas. 

 Essas moradas podem ser bem familiares e em outras vezes um pouco estranhas, 

são imagens de bares, de capelas, de cidades e principalmente de pessoas que o faz 

habitar em si mesmo e descobrir os lugares mais bonitos, lugares que só existem dentro 

dele. O narrador então nos abrirá o seu cofre, com o seu tesouro mais precioso, porque é 

“no cofre que estão as coisas inesquecíveis; inesquecíveis para nós, mas também para 

aqueles a quem daremos os nossos tesouros. O passado, o presente, um futuro nele se 

condensam. E assim o cofre é a memória do imemorial” (BACHELARD, 2008, p.97). 

 Na crônica “Juca: o bar, o engenheiro, o homem” (13/01/1990) Braga nos mostra 

um lugar onde tudo acontecia, repouso dos grandes escritores e artistas:  

 
 
O Juca´s Bar do Hotel Ambassador, na Rua Senador Dantas, ficou 
sendo o melhor ponto de encontro de escritores e artistas no Rio, ao 
cair da tarde. Era bonito, bem refrigerado[...]. Como centro literário e 
artístico, mais concorrido e vivo que qualquer Academia. 
 
 

 No início, parece que falar de um bar é algo muito normal, porque um bar é algo 

tão comum e tão simples, entretanto “toda grande imagem simples revela um estado de 

alma” (BACHELARD, 2008, p.84). E será sempre esse estado da alma do escritor que 

nos revelará coisas que nem imaginamos. São imagens e experiências de um narrador 

que transforma o insignificante e o enche de significados que irão preencher a sua vida, 

e assim também contagiar o seu leitor. 

 É nesse local que o narrador nos revela o convívio com pessoas de grande valor e 

será nesse local que um homem começara a sonhar com um projeto de grande 
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importância para o nosso país: “foi ali, no Juca´s, que se resolveu mais tarde executar o 

projeto de outro freguês do bar, Oscar Niemeyer, o Catetinho. Juca entusiasmou-se, 

partiu para o deserto do Planalto Central e fez a obra”. 

 Acontecimentos, sonhos e projetos são conhecidos no Juca’s bar, além do dono do 

bar, o Juca, que era um excelente engenheiro e se caracterizava por ser mão-aberta: 

“lembro-me uma vez em que um grupo de amigos foi almoçar na casa dele [...] e 

alguém perguntou se não havia piano na casa. [...] Menos de uma hora depois chegava 

ao apartamento um piano novo que ele o comprara por telefone”. Por isso, segundo o 

nosso cronista, morreu pobre, entretanto mesmo sem dinheiro era feliz agora com o seu 

modesto emprego e não reclamava pela situação e posição que se encontrava: “Morreu 

pobre, como era de se prever; nos últimos anos trabalhava como engenheiro em um 

grande loteamento industrial no vale do Paraíba; impressionei-me com o entusiasmo 

com que ele falava da obra, embora fosse ali um simples empregado”.  

 Portanto, percebemos que o local o leva até o amigo, pessoa admirável pelo caráter 

e coragem. Nessa perspectiva vemos que “a força da prosa do cronista parece residir no 

fato de que, para ele, cada pessoa, cada coisa tem ainda uma história, uma história que 

ele contempla sob a perspectiva do que passa”. (ARRIGUCCI, 1979, p.161). 

 É interessante notar que algumas imagens e lugares só voltam a partir da morte de 

pessoas que fazem o narrador buscar o passado tentando não se encontrar com o 

presente. Ainda na crônica “Juca: o bar, o engenheiro, o homem” (13/01/1990), o 

narrador revela: “Estou dizendo assim porque ele morreu no fim do ano passado, depois 

de meses de luta contra o câncer”.  

 Logo no início da crônica “Nuvens de beija-flores e de morcegos também” 

(21/04/1990) ele nos anuncia que a história é de um amigo que já morreu: “É numa 

pequena clareira bem no meio da mata, junto de um córrego, que fica o túmulo solitário 

de Augusto Ruschi”. Esse homem tinha características que o nosso cronista admirava e 

se identificava também, como a paixão pelo mato e por aves, especificamente beija-

flores: “Andei com ele certa vez por uma picada na floresta. Se aparecia uma ave e eu 

perguntava o nome, ele dizia, e dizia também o que ela estava fazendo, procurando se 

alimentar com frutas, ou sementes, ou folhas, ou flores, insetos ou detritos do chão”.   

 Mas, as lindas imagens que o nosso narrador guardava desse local estavam 

ameaçadas, o presente volta a ser cruel: “A reforma Collor ou, se preferirem Brasil 

Novo, extinguiu, entre outras coisas, a Fundação Pró-Memória, de que dependia o 

Museu, e todas as suas verbas foram cortadas”. A função do cronista, narrador do 
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momento e do cotidiano não pode deixar de existir, porém, com a particularidade do 

nosso narrador, em que os fatos presentes relacionados aos lugares e pessoas do passado 

coexistem numa mesma história. “Essa luta é a da experiência que busca perpetuar-se 

no instante, que se esquiva aos golpes do tempo, mas sempre de forma canhestra, para 

afinal se esvair irremissivelmente”. (ARRIGUCCI, 1979, p.161).  

 Com o seu lirismo característico acredita que os beija-flores levaram a alma do 

Augusto Ruschi para o céu. E, termina a crônica desejando aos que eram contra a causa 

de Ruschi, com um tom irônico e linguagem bem direta: “desejo mil felicidades e que, 

ao morrer, sejam enterrados entre mármores esplêndidos. Espero apenas que uma 

nuvem guinchante de morcegos com as fuças sangrentas levem suas almas para a 

escuridão fedorenta do inferno”. O lirismo utilizado ao conceito de céu e a ironia ao 

desejo de mandá-los para o inferno parecem se contrapor, respectivamente, ao passado 

agradável e ao presente injusto vivido pelo cronista diante daquela situação. 

 A memória, nesse caso, só recupera os momentos bons a partir das situações 

difíceis do presente que desagradam ou entristecem o narrador. Sobre esse assunto, 

Ecléa Bosi (1994, p. 82), no livro Memória e sociedade, afirma que:  

 
 
A lembrança de tempos melhores se converte num sucedâneo da vida. 
E a vida atual só parece significar se ela recolher de outra época o 
alento. O vínculo com outra época, a consciência de ter suportado, 
compreendido muita coisa, traz para o ancião alegria e uma ocasião de 
mostrar sua competência. [...] Momentos desse mundo perdido podem 
ser compreendidos por quem não os viveu e até humanizar o presente. 
 
 

  Caso semelhante acontece na crônica “A morte de um brasileiro” (08/07/1989), 

como na maioria das vezes, o cronista começa falando dos momentos bons que o 

marcaram na presença de um amigo que no começo da crônica ainda não sabemos quem 

é: 

 
 

Houve um tempo em que cada vez que eu o encontrava, ia 
perguntando: mas afinal, qual é a sua profissão? Ele ria e respondia 
que agora tinha uns carrinhos de pipoca, ou estava comprando e 
vendendo carros usados. Também lidava com cereais. Ou então era 
corretor. De quê? De ações, também um pouco de imóveis. 
 
 

 Depois de um parágrafo inteiro falando das profissões do seu amigo, mais adiante 

revela quem ele é: “Mas Oswald França Júnior inventara uma nova profissão: queria 
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ser escritor”. Continua falando dele e de suas qualidades marcantes, para depois revelar 

o momento presente que não o agradava: “[...] o Escort de Oswaldo deslizou no dia de 

sábado, 10 de junho, e saiu da pista rolando pela ribanceira”.  

 Finaliza a crônica, mostrando a sua indignação com a situação presente das estradas 

brasileiras que provocam perdas desnecessárias: “O terrível é que o Brasil não estava 

em condições, não tinha o direito de perder um escritor como Oswaldo França Júnior, 

em plena produção e em plena aventura de vida, em seus 53 anos, sua densa 

humanidade generosa, seu riso claro de rapaz. Merda!”. Mais uma vez, aqui ele não se 

preocupa com as palavras que usa, ou se agrada ou desagrada o leitor, é simplesmente a 

expressão do estado de alma, também representa uma crítica social encoberta pela dor 

da perda. Desse modo, Arrigucci (1979, p.166) afirma que:  

 
 
Com sua base ética muito sensível às injustiças sociais, percebia as 
contradições reais da sociedade brasileira nas pequenas coisas 
aparentemente alheias ao processo histórico. Na agudeza com que 
sempre penetrou no momento, Braga também devassa as suas 
determinações latentes mais finas. 
 
 

 Usa, por isso, uma linguagem clara e, ao mesmo tempo, divagadora e reflexiva. 

Para Arrigucci (2001, p.06) esse seu estilo de escrever: “Disfarçavam a arte da escrita 

numa prosa divagadora de quem conversa sem rumo certo, distraído com o balanço da 

rede, passando o tempo, mais para se livrar do ócio ou do tédio, sem se preocupar com o 

jeito de falar”. O narrador parece muitas vezes escrever para ele mesmo, isso explica 

como as lembranças que projetam imagens de momentos vividos o fazem escrever 

refletindo muitas vezes na grandeza do seu ser e, dessa forma, marcando um estilo único 

que utiliza a simplicidade no trato das palavras e o lirismo.  

 

4.2 Uma viagem de fora para dentro 
 

 Bachelard (2008, p.126) comenta que “as coisas mais simples são por vezes 

psicologicamente complexas”. Percebemos que isso acontece freqüentemente nas 

crônicas de Rubem Braga, ele narra sempre sobre lugares ou acontecimentos que são 

aparentemente muito simples, entretanto, se analisados cuidadosamente, carregam as 

grandes complexidades íntimas que vivem o ser humano, como bem afirmou Arrigucci 

(1979, p. 164): “Contra o quadro das exterioridades devassadas, das singularidades 
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desconectadas entre si, do caleidoscópio cotidiano e informe do jornal, Braga nos 

oferece a intimidade particular e complexa aonde vêm se abrigar e repercutir 

profundamente as contradições de fora”. Os lugares visitados pela sua memória, no seu 

último ano de vida, são na verdade um passeio por seu interior. O narrador visita o Eu 

de Rubem Braga e nos apresenta um homem que em algumas vezes se acha ainda um 

menino, entre tantas outras características que se revelam através das imagens e 

experiências percebidas no mundo:  

 
 
Queremos fixar o ser e, ao fixá-lo, queremos transcender todas as 
situações para dar uma situação de todas as situações. Confrontamos 
então o ser do homem com o ser do mundo, como se tocássemos 
facilmente as primitividades. Fazemos passar para o nível do absoluto 
a dialética do aqui e do aí. Atribuímos a esses pobres advérbios de 
lugar poderes de determinação ontológica mal controlada. 
(BACHELARD, 2008, p.216) 
 
 

 O homem e o mundo estão se confrontando e, ao mesmo tempo, o homem vai se 

descobrindo através do mundo. Ele está na rua observando as suas belezas, os seus 

encantos e também os seus problemas, contudo não se esquece de retornar para casa, 

lugar onde pode se revelar intimamente e esmiuçar o ser que somente é melhor 

decifrado, ou melhor entendido, a partir do que acontece e do que vê no mundo, na rua. 

Por isso, segundo Yi-Fu Tuan33 (1983, p.10): “a experiência está voltada para o mundo 

exterior. Ver e pensar claramente vão além do eu”.  

 Mas Rubem Braga contém sempre o mundo e a casa, o fora e o dentro. Esses 

espaços coexistem como Um cigano fazendeiro do ar, título da biografia do cronista, ou 

então como o personagem “Quinca Cigano” que viaja pelo mundo afora, entretanto 

sempre volta para visitar sua casa, sua terra natal. Desse modo, segundo Leandro 

Konder34 (1984, p.49): 

 
 

A contradição é essencial: não é um mero defeito do raciocínio. [...] a 
contradição é reconhecida pela dialética como princípio básico do 
movimento pelo qual os seres existem. A dialética não se contrapõe à 
lógica, mas vai além da lógica, desbravando um espaço que a lógica 
não consegue ocupar. 
 

 

                                                            
33 No livro: Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: DIFEL, 1983. 
34 No livro: O que é dialética. São Paulo: Brasiliense, 1984. (Primeiros passos) 
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 Com isso, podemos afirmar que essa ‘dialética do exterior e do interior’35 é uma 

constante nas crônicas analisadas. Aqui, entendemos por dialética, segundo Leandro 

Konder (1984, p.08): “o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendemos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente 

transformação”, pois o narrador tanto se volta para o seu interior, como também pode 

retornar para o exterior, todavia esses deslocamentos aos lugares da memória, do 

passado que se faz presente novamente, são reconstruídos ou repensados de acordo com 

o presente vivido.  

 Na crônica “Uma visitação a soberba beleza da catedral de sal” (17/11/1990) o 

narrador inicia a crônica falando da beleza e do mistério da catedral do Sal de Bogotá: 

“A história é esta: a montanha de Zipaquirá é toda feita de sal-gema; antes de chegarem 

os espanhóis, os índios já cavavam túneis em seu meio. [...] Foi o medo de morrer que 

levou alguns mineiros, no fim de um túnel abandonado, a fazer a ogiva de uma capela”.  

 Na crônica ele lembra que contou essa história a García Márquez que não conhecia 

a Catedral, mas com a sua descrição confessou que deu vontade de visitá-la. O narrador 

penetra nos labirintos do local descrito para depois se descobrir dentro dele com uma 

‘grandeza humilde’:  

 
 
Aqui o que se construiu foi apenas o vão, o espaço, o ar, o oco; é uma 
grande e pobre catedral de ar cercada de sal, coberta de sal – e o som 
do órgão se perde e se reencontra, e ecos estranhos na penumbra, na 
imensidão subterrânea; e a gente sente uma grandeza humilde diante 
de uma religião que pode ser qualquer religião, ou nenhuma.  
 
 

 Aquele espaço despertou no narrador um sentimento de imensidão e simplicidade 

ao mesmo tempo. A catedral de sal poderia ser comparada ao ser humano que se acha 

muitas vezes grande e poderoso, mas em algumas situações é frágil, como em sua 

essência, e apresenta vazios que o acompanham para sempre na imensidão do seu ser.  

“E que espiral é o ser do homem! [...] Já não sabemos imediatamente se corremos para o 

centro ou se nos evadimos”. (BACHELARD, 2008, p. 217). Tudo parece ser um 

caminho de opostos: altos e baixos, grande e pequeno, pobre e rico.  

 A Catedral imperiosa levou o narrador para dentro de si, mas finaliza a mesma 

crônica confessando que não só locais famosos que ostentam grandiosidade o levam a 

viagens estranhas pelo desconhecido do seu ser: “Mas por que não confessar que às 

                                                            
35 Termo utilizado por Bachelard, no livro A poética do espaço. 
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vezes, como aconteceu agora mesmo, uma simples fotografia de mulher – a cara meio 

solta no ar, os cabelos meio soltos no vento – pode nos levar a outras estranhas viagens 

de melancolias e encantamentos?” (17/11/1990). Agora, é a imagem simples que 

desperta os mais variados tipos de sentimentos e o faz viajar pelos caminhos do ser, 

caminhos ainda em oposição: da melancolia ao lirismo. O narrador quer deixar claro 

que, tanto o grande, como também o pequeno e simples, podem causar no homem os 

sentimentos mais complexos de descobrimento e viagem para o próprio Eu. Por isso, 

Bachelard (2008, p.146) afirma: “Quanto mais simples é a imagem, maiores são os 

sonhos”. 

 Às vezes, o narrador não precisa sair do seu canto ou imaginar lugares para sonhar 

com belezas extraordinárias. Basta somente abrir um álbum de reproduções de quadros, 

e recolhido no seu canto, fará despertar os maiores encantos. “Todo canto de uma casa 

todo ângulo de um quarto, todo espaço reduzido onde gostamos de encolher-nos, de 

recolher-nos em nós mesmos, é, para a imaginação, uma solidão, ou seja, o germe de 

um quarto, o germe de uma casa.” (BACHELARD, 2008, p. 145). 

 Isso acontece na crônica “O encanto misterioso da natureza” (01/12/1990), nela o 

narrador confessa gostar do seu canto e da solidão que ele desperta: “Estou sozinho em 

casa, por preguiça e prazer [...]. Mas tenho uma hora inteira à minha frente. Começo a 

escolher um disco, dos pouquíssimos que tenho; mas reparo que não é isso que estou 

querendo”. Ele queria algo que completasse o prazer de estar sozinho, e uma imagem 

sempre nos leva a lugares novos: “Abro um álbum de reproduções de quadros. Vou 

folheando devagar, bem devagar, reparando aqui e ali coisas que não tinha reparado 

antes”. Bachelard (2008) diz que as imagens habitam, elas habitam dentro do narrador 

de maneiras diferentes a cada dia e, na sua casa, no seu canto de solidão e sossego, ele 

encontra novidade na arte.  

 A obra de arte o faz descansar e habitar em outros mundos, ou então habitar no seu 

próprio mundo, o mundo da beleza e do amor a arte. O narrador se sente livre para dizer 

o que está sentindo diante daquelas imagens e fala:  

 
 
E de repente compreendo que minha música interior não a recebo pelo 
ouvido, impreciso e deseducado, mas pela visão da 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. (“O 
encanto misterioso da natureza”, 01/12/1990). 
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 Ele confessa que o ouvido não é tão preciso quanto o olhar, as imagens o fascinam 

mais, por isso a música interior do seu Eu é recebida pela visão. É pela visão que ele é 

transportado para o seu interior com seus devaneios e sonhos, porque “imaginar será 

sempre maior que viver”. (BACHELARD, 2008, p. 100). Ainda com relação à visão, 

Yi-Fu tuan (1983, p.11) afirma que:  

 
 

Ver e pensar são processos intimamente relacionados. Em inglês, ‘eu 
vejo’ significa ‘eu entendo’. Há muito tempo, que já não se considera 
a visão apenas um simples registro do estímulo da luz; ela é um 
processo seletivo e criativo em que os estímulos ambientais são 
organizados em estruturas fluentes que fornecem sinais significativos 
ao órgão apropriado. 
 
  

 A partir disso, compreendemos que a visão é um elemento importante que auxilia 

no entendimento das coisas exteriores e também estimula a imaginação do narrador em 

certos casos. 

 Também compreendemos que é a solidão da sua casa, juntamente com a beleza da 

arte, que proporciona uma fuga da vida, do mundo real. O narrador sente que tudo pode 

parecer até ordinário, sem valor:  

 
 

São coisas que no fim fico pensando à toa quando estou em casa 
sozinho. Sinto que elas são quase vulgares [...]. O que nunca é vulgar 
– e aqui está o misterioso poder da natureza – é o objeto da arte em si 
mesmo, a curva de um ombro mais forte que a outra, o traço um pouco 
mais alto de um olho esquerdo sobe o direito, um nada qualquer que 
em si mesmo não diz nada e, entretanto, sugere o misterioso clima da 
beleza.  
  
 

 Mas a arte transforma tudo o que parece vulgar, sem sentido ou até sem beleza, e os 

enche de significados, pois tudo que é feito com liberdade de expressão e fidelidade aos 

desejos do seu próprio ser, em um momento de descoberta da vida nas suas diversas 

formas e representações, será transformado pela beleza da arte. Assim como esta 

crônica, que ultrapassou os limites do gênero jornalístico para falar e descrever 

liricamente sobre uma das diversas formas da arte, a beleza também se pronunciou na 

crônica através da escritura poética do cronista narrador. 
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4.3 

                                                           

A beleza de um instante 
 

 Na crônica “O vento que vinha trazendo a lua” (07/12/1990) ainda é o encanto 

misterioso da natureza que se revela ao narrador, agora através da lua. Muitas vezes é a 

imagem da natureza que leva o ser para lugares distantes, lugares que nem mesmo 

existiram, mas que habitam dentro dele, na sua imaginação. E, é quando a vida parece 

andar na mais pura normalidade, com seus ritmos e barulhos, que surge o encantamento 

da natureza e irá transportá-lo para longe: “Eu estava no apartamento de um amigo, no 

posto 6, e quando cheguei à janela vi a lua [...]. Havia certamente todos os ruídos da 

cidade lá embaixo, havia janelas acesas e apartamentos. Mas a presença da lua fazia 

uma espécie de silêncio superior e de majestade plácida”. 

 O narrador vive um momento epifânico ao ver a lua e é nesse instante que vemos 

em plenitude a sua poeticidade. Como já aconteceu em outras crônicas, aqui o olhar e a 

imagem novamente irão prevalecer e superar o som do mundo, já que nem mesmo os 

sons e as luzes da cidade impedem o narrador de se deter diante da beleza da lua. É a 

visão que o aproxima dele mesmo, e principalmente a visão do belo que desperta a 

necessidade de perceber a si mesmo e colher as imagens daquele instante que se 

revelavam dentro dele. Novamente aqui, é com o olhar que o narrador se transporta para 

dentro de si, esse olhar pode ser considerado o olhar da alma, da contemplação que 

descreveu Antonio Quinet (2004, p. 24): “o olho da alma não é um olhar 

substancializado, trata-se de um olhar que não deixa de ter relação com o gozo – o gozo 

presente na contemplação”. 

 Rubem Braga é cronista narrador do passado, mas, é também do presente, ou 

melhor, do instante. Sobre essa questão, Arrigucci (2001, p.08) fala que: 

 
 
O presente pode então ser apreendido na forma de um momento 
poético, convertendo-se em símbolo: síntese de uma totalidade 
ausente que, no entanto, se presentifica por um resgate da memória 
numa súbita iluminação do espírito, numa imagem fulgurante e 
instantânea, que se vai perder em seguida.  
 
 

 Essa imagem instantânea que logo irá se perder é o momento de epifania vivido 

pelo narrador na crônica, esse fenômeno literário é caracterizado por Affonso Romano 

de Sant’Anna36(1977, p.05) como: “a percepção de uma realidade atordoante quando os 

 
36 No Prefácio do livro A legião estrangeira de Clarice Lispector. 
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objetos mais simples, os gestos mais banais e as situações mais cotidianas comportam 

iluminação súbita na consciência”. Logo, com a imagem da lua temos o momento da 

iluminação do espírito descrita por Arrigucci e ela é também o elemento simples, do 

cotidiano, que provoca e epifania, levando o narrador a uma reflexão súbita.  

 Apesar dessa imagem logo se perder na visão, no tempo e quem sabe também na 

memória do cronista, ela poderá voltar algum dia, como em tantas outras vezes que a 

imagem de instantes belos, já passados e vividos retornam em ocasiões inesperadas 

tanto para o leitor como até para o narrador. 

 Parece sempre que o instante está retornando ao passado, mesmo que seja ao 

passado da imaginação do narrador: “Era como se Copacabana regressasse ao seu 

antigamente sem casas, talvez apenas alguma cabana de índio humilde entre cajueiros e 

pitangueiras e árvores de mangue [...]. Mas dava essa impressão de coisa antiga, esse 

mistério remoto”. Ele voltará sempre para trás, é o instante com a sombra do passado 

passeando por sua memória. Arrigucci (2001, p.08) comenta sobre essa atualização do 

passado através do instante, ele diz que: 

 
 
A memória envolve as coisas passageiras, que o olhar do cronista fixa 
por um instante, como um cone de sombra que se agarra aos seres, 
dando-lhes a profundidade do vivido. Por isso, o momento pode ser o 
instante singular da revelação, da visão instantânea, em que esse 
passado de sombras se atualiza inesperadamente à luz do presente ou 
se mostra como o esplendor do irremissivelmente perdido. 
 
 

 No final da crônica, o narrador já não está mais no apartamento de um amigo em 

Copacabana, ele sonha com alguém, e os dois vivendo inocentes a mais simples das 

situações, diante da beleza da lua: “E pensei em uma pessoa; e sonhei que poderíamos 

estar os dois juntos, vendo a ascensão da lua; deslembrados, inocentes, puros, na doçura 

da noitinha como dois bichos mansos vagamente surpreendidos e encantados perante o 

mistério e a beleza eterna da lua”.  

 O desejo de estar somente em contato com a natureza, vivendo a pureza e a 

inocência de um lugar tranqüilo para apreciar a noite, também a fuga da vida moderna 

com seus barulhos, os prédios e os concretos. O narrador queria sentir a terra com 

cheiro de mato, cenário perfeito para observar a ascensão da lua cheia. Por isso, de 

acordo com Bachelard (2008, p.48) na maior parte dos nossos sonhos “desejamos viver 

em outro local, longe da casa atravancada, longe das preocupações citadinas. Fugimos 

em pensamento para procurar um verdadeiro refúgio”.  
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 É na beleza de um instante que muitas vezes estamos acostumados a observar, ou 

através de uma imagem já vista várias vezes que retomamos a lugares desejados ou 

sonhados. Eles se tornam novos aos olhos de quem deseja estar longe, “já que a mais 

banal das imagens, uma imagem que o poeta viu decerto centenas de vezes, recebe de 

repente o signo da ‘primeira vez’ e transmite esse signo à noite familiar”. 

(BACHELARD, 2008, p. 53).  

 Fato semelhante acontece na crônica “Não escrevi sobre o livro da moça” 

(18/08/1990). Era para o narrador escrever sobre o livro de poemas da moça, ele até 

começa a falar deles: “Seria fácil elogiá-los. Os versos são arrumadinhos e discretos 

[...]. Acho que se poderia falar mesmo em elegância de estilo. Parece que a moça se 

preocupou um pouco em condensar – mas nem sempre teve o quê”. Mas aqueles versos 

não são tão contagiantes como aquele momento do mar e do vento que se percebe da 

sua varanda.  

 A crônica então toma outro rumo, é a beleza daquele instante que merece ser 

revelada: “Mas a força e o tumulto dessa ressaca, a grande raiva dessas espumas 

ferventes, o galope selvagem desse vento, tudo isso me deixou incompatibilizado com o 

livro da moça”. E, é a imagem de meninos olhando o mar no meio da ressaca que marca 

aquele instante:  

 
 

Dois meninos estão na calçada olhando o mar. [...] um menino aponta 
uma onda, grita alguma coisa, ri. Eu sei: ele está torcendo pela 
ressaca; todos os meninos do mundo são a favor das ressacas e das 
enchentes. Aqueles dois estão felizes, os pés molhados pela espuma. 
 
 

 Ainda é a infância que faz o narrador viver um momento especial de felicidade. 

Aqueles meninos o fazem lembrar quando era criança, ele conhece os sonhos e desejos 

de um menino. O espaço da infância é retomado num momento de beleza da natureza, 

que é, para Bachelard (2008, p. 68) onde “os espaços amados nem sempre querem ficar 

fechados! Eles se desdobram. Parece que se transportam facilmente para outros lugares, 

para outros tempos, para planos diferentes de sonhos e lembranças”.  

 O narrador queria falar sobre o livro da moça, mas o espaço amado se revela 

através daquele instante e naquele lugar. Ele não escolhe a ocasião e, por isso confessa 

no final da crônica: “Uma coisa não tem nada a ver com outra – mas não escreverei 

sobre o livro da moça”.  
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 Encontramos também nas crônicas escritas em 1988 e 1989 alguns instantes que 

levaram o autor para um devaneio, um sonho ou um retorno ao passado. Esses 

momentos são característicos do gênero crônica, gênero que capta o instante e o fugaz 

que muitos vêem, mas somente o cronista é capaz de revelar com sensibilidade a beleza. 

Rubem Braga possui essa capacidade de sondar o presente. “Para ele, ser feliz no 

instante se torna um imperativo”, diz Arrigucci (2001), porque aquela felicidade vai 

passar. Por isso, “se esforça então para partilhar o momento belo, feliz e fugaz, de que a 

crônica é a forma expressiva, na medida em que resgata a imagem do instante perdido 

pela narrativa do que se foi”. (2001, p.09). 

 Vemos isso acontecer novamente nas crônicas “As músicas de Deus” (?/12/1988) e 

“Viver sem Mariana é impossível” (09/09/1989). De repente, as luzes se pagam na 

cidade grande, pensamos ser um terror, além de perigoso. Mas, o narrador transforma o 

momento em algo único, perfeito para resgatar outros instantes que já se foram. Ele 

então viaja na escuridão da noite a procura de amor e de sonhos:  

 
 

Que pena não ter uma boa amiga no meu terraço; seria doce estar a 
seu lado, entrelaçando-a. lembrei-me de Livorno – não há nada como 
uma pessoa ser viajada! – lembrei-me de Livorno, numa noite de 
escuridão de guerra, deu alarme antiaéreo, todos os canhões 
começaram a caçar no alto do céu o avião inimigo. E então, à luz dos 
flaks traçantes, vi um jovem casal de namorados que, junto a um muro 
em ruínas, se beijava tão colado, tão imóvel, tão eterno! (As músicas 
de Deus, 12/1988). 
 
   

 O terror de uma escuridão na guerra se desfaz diante do amor tranqüilo de um 

jovem casal. Uma bela imagem da guerra vem povoar a imaginação do nosso cronista 

que se orgulha do seu passado viajante. 

  A falta de luz traz o silêncio que atrai a reflexão sobre a vida. No escuro notamos 

melhor o céu, a noite e as estrelas, enfim nos percebemos: “Depois meu espírito voltou 

a Ipanema, Rio de Janeiro. Em toda grande cidade devia 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”. A grandeza da noite na escuridão se revela para recordarmos 

um pouco até de Deus, que para o narrador se esconde do barulho e da agitação da 

cidade e talvez “fique num canto mais sossegado, [...] ouvindo apenas o murmúrio do 

vento e do mar, que são músicas de Deus”. Assim, o instante trouxe de volta a paz em 

meio à guerra, o silêncio no meio do caos da cidade, e dessa forma a poesia flui com 

naturalidade na prosa feita para expressar o momentâneo. 
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 Em “Viver sem Mariana é impossível” (09/09/1989) o momento de encontro entre 

dois conhecidos se torna único e verdadeiro, fazendo o lirismo fluir novamente através 

da beleza de uma velha conhecida. O instante que se apresenta através do encontro 

inesperado com uma amiga faz o narrador refletir sobre encontros, maturidade e beleza 

da mulher: “Nesse caso dos encontros do mundo, que mistério é esse que faz se ver frias 

duas pessoas que se deixaram com muito carinho, e torna contrafeitos amigos de 

infância, mas também dá esse choque de prazer em velhos conhecidos escassamente 

cordiais?”. Aqui, o cronista indaga a si próprio e também ao leitor sobre o mistério do 

tempo que torna amigos em desconhecidos e conhecidos em amigos. O tempo e, 

conseqüentemente, o lugar podem aproximar mais as pessoas ou então distanciá-las. 

 Observamos, então, que espaço e tempo caminham juntos e, no caso das crônicas 

de Rubem Braga, geralmente o espaço leva o narrador pra um retorno, ou para uma 

viagem no tempo. Assim, segundo Santos e Oliveira (2001, p. 82): “passa-se a pensar 

que espaço e tempo estão unidos de maneira indissociável”, e por isso, “muitas vezes as 

personagens existem em um universo que é constantemente rearranjado pela memória”. 

(2001, p.83). 

 Nosso cronista é apaixonado por beleza, principalmente por mulheres belas que 

acredita ficarem mais lindas com o passar dos anos. Comprova-se com isso que: “O 

espaço-tempo só pode ser tangenciado por nossos sentidos: olho, ouvido, voz, coração”. 

(2001, p.92). Na crônica, o narrador é levado até Mariana através dos sentidos, 

primeiramente escutando a sua voz, e logo depois toda a sua sensorialidade o leva a 

viajar por lembranças perdidas: “E seu movimento de cabeça, o gesto de sua mão a 

segurar a minha [...], o timbre de sua voz longamente extraviado, mas nunca perdido em 

minha lembrança – tudo é um belo reino que de repente recuperei”. Sua analise é a de 

quem tem conhecimento de causa, de quem observa com muita atenção a alma 

feminina:  

 
 
Ela estava bonita, talvez mais bonita que antes, mais dona da sua 
beleza. Há adolescentes e até moças que parecem não ser donas das 
próprias pernas, ou cujos olhos parecem um acaso, ou são 
inconscientes de seus ombros. [...] Sabem apenas que são bonitas, mas 
não tomaram posse de si mesmas, são um fato demasiado recente e 
ainda instável, como um pássaro que se balança em um galho florido. 
Nessa mulher madura, a beleza está morando, a beleza não é um 
acidente fortuito, é sua maneira de ser. (O Estado de São Paulo, 
09/09/1989) 
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 Entendemos, portanto, que essas imagens o atraem, a beleza descrita nesse caso já 

habita naquela mulher. Ainda é o espaço feliz, o espaço amado daquele instante que o 

narrador fixa e observa. Entretanto, nesse caso a imagem é somente externa ao narrador, 

ela transmite o que vê através da beleza madura daquela mulher. Assim, “por vezes, é 

estando fora de si que o ser experimenta consistências. Por vezes, também, ele está, 

poderíamos dizer, encerrado no exterior.” (BACHELARD, 2008, p. 218).  

 

4.4 Uma viagem ao passado – a lembrança dos amigos 
 

 Rubem Braga foi um homem que conservou grandes amizades na sua vida, 

apesar do seu conhecido mau-humor, apreciava estar na presença de pessoas que lhe 

agradavam. No ano da sua morte, parece deixar claro em algumas crônicas a falta que 

faz a ausência dos amigos que passaram pela sua vida e já não estavam mais vivos, 

restando ao cronista apenas a lembrança marcante de algumas qualidades que esses 

amigos deixaram. Para Braga, envelhecer não era bom porque os amigos morriam e a 

solidão, juntamente com a lembrança, era somente o que restava para quem permanecia 

ainda vivo. Por isso mesmo é que Bachelard (2008, p. 50) afirma que “é no final do 

curso da vida que veneramos realmente uma imagem, descobrindo suas raízes para além 

da história fixada na memória”. 

Na crônica “Os que vieram morrer no outono”, do dia 12 de maio de 90, o 

cronista escreve melancolicamente sobre os seus últimos amigos que se foram, citando 

algumas situações vividas com eles. Primeiramente, o narrador fala em 3ª pessoa sobre 

a morte: “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”. Para o 

narrador, fica difícil escrever alguma novidade na sua idade que não seja falar sobre 

morte, pois a vida solitária de um idoso que já perdeu a maioria dos amigos não tem 

novidade, é somente lembrança do passado.  

Ele apenas inicia a crônica em 3ª pessoa para introduzir o assunto que será 

tratado, logo após o cronista passa a escrever na 1ª pessoa. “Digo por mim”.  Nesse 

caso, o cronista parece querer se distanciar do assunto tratado quando começa falando 

em 3ª pessoa, deseja ser impessoal ao falar sobre a morte. Porém, as características 

subjetivas aparecem quando se insere como exemplo: “Digo por mim”. A partir dessa 

frase, começa a citar os últimos amigos que perdeu e algumas situações vividas com 
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cada um, e então retorna até o final da crônica com a linguagem subjetiva, em 1ª pessoa, 

que é própria do gênero e também do cronista.  

Os amigos citados na crônica são: Waldemar Bombonati, Elisete Cardoso e José 

Olympio. O tom melancólico na crônica ocorre pelo fato dos amigos terem morrido 

recentemente. Além disso, existia a situação da certeza do cronista de que sua morte 

também estava próxima, não só porque estava doente, mas porque estava vendo os seus 

amigos, ou seja, as pessoas da mesma geração morrerem e isso indicava a aproximação 

do fim. 

Entretanto, temos que observar que apenas no começo da crônica o narrador fala 

melancolicamente da morte. Depois vemos que a imaginação e a memória, lugar onde 

guardamos os nossos momentos felizes e os nossos espaços amados, já não mais está 

naquela realidade descrita no início. Bachelard (2008, p.18) fala que “com a sua 

atividade viva, a imaginação desprende-nos ao mesmo tempo do passado e da 

realidade”.Desse modo, é através da imaginação que o nosso cronista volta ao passado, 

mas não o passado recente de morte e sim um passado vivido com cada um, pois 

naquele momento só irá relembrar de coisas agradáveis vividas ao lado desses amigos 

que se foram:  

 
 

Logo me transporto para um apartamento da Avenida dos 
Democráticos, em 1954, onde Elizete Cardoso insiste em que eu fique 
para um jantar feito por ela mesma. [...] Lembro-me de que uma vez 
ela me perguntou o que eu achava de um vestido que estreou em um 
show; eu disse que sim, gostava, apenas me aprecia um pouco 
coruscante. “Coruscante?” – perguntou ela e desatou a rir – 
“Coruscante!” 

 
 

A crônica “Juca: o bar, o engenheiro, o homem”, do dia 13 de janeiro de 90, 

Braga fala de um amigo que recentemente também havia morrido, Juca Chaves. E é 

através da lembrança desse homem que relembra os fins de tarde no bar, cujo dono era 

Juca, que freqüentava com os seus companheiros escritores: 

 
 

[...] O Juca’s funcionou anos e anos, a gente chegava, e lá estavam o 
Rafael Correia de Oliveira, o José Lins do Rego, o Vinícius de 
Moraes, o Luís Jardim, o Lúcio Rangel, Irineu Garcia, Paulo Mendes 
Campos, Mário Cabral, Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Sérgio 
Porto, Carlos Leão [...] e até senhoras apareciam, o que era novidade 
em bar de fim de tarde. Políticos também iam muitos: naquele tempo 
o Rio ainda era capital, estamos falando de 1949. 
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Bachelard (2008, p. 25) diz que é pelos sonhos que as diversas moradas de nossa 

vida se interpenetram e guardam os tesouros dos dias antigos. O cronista relembra 

alguns amigos do passado com o intuito de revelar ao leitor algumas lições que eles 

deixaram quando vivos. São mensagens deixadas através de atitudes ou conselhos dados 

em situações diversas:  

 
 

Esse seu humor e mais uma delicadeza de trato e uma camaradagem 
aberta para todo o mundo faziam de Juca uma grande figura [...] 
Morreu pobre como era de prever, nos últimos anos trabalhava como 
engenheiro em um grande loteamento industrial no Vale do Paraíba; 
Impressionei-me com o entusiasmo com que ele falava da obra, 
embora fosse ali um simples empregado.  
 

 
 A lição que o narrador quer deixar nessa crônica é contar a história de um 

homem rico e bem sucedido, grande engenheiro que executou vários projetos de prédios 

importantes no país, mas era ‘mão aberta’ e, por essa razão, acabou ficando pobre. 

Mesmo assim, continuou sendo o Juca camarada de sempre. De acordo com o que 

observamos nessa crônica, “todas as imagens são boas desde que saibamos nos servir 

delas”. (BACHELARD, 2008, p. 46). 

 É importante perceber também nessas crônicas a característica do contador de 

histórias oral que se faz presente no cronista. Sua linguagem é de fácil entendimento, e 

parece conversar com o leitor, acrescenta até as falas dos amigos citados nas crônicas 

para revelar ainda mais as qualidades deles que pretende descrever no texto: “– Agora o 

uísque lá é nacional, porque a coisa está meio apertada [...]” (“Juca: o bar, o engenheiro, 

o homem”); “Pois chore, meu filho, é para chorar mesmo. Eu choro...” (“Os que vieram 

morrer no outono”). Esse tipo de recurso é freqüente nas crônicas de Rubem Braga. 

  Ainda relatando sobre as lembranças dos amigos ou conhecidos, como no caso 

do escritor Oswald de Andrade, Rubem escreve uma crônica para o seu centenário de 

nascimento, “Oswald tinha um canhão no quintal”, escrito no dia 20 de janeiro de 90. 

Relata que muitas coisas faladas pelo escritor não eram para ser levadas a sério, todavia, 

muitas vezes quando não davam importância para o que dizia, logo mais a sua lógica era 

concretizada como verdadeira. O cronista descreve passagens históricas do mundo e do 

Brasil que Oswald define com poucas, porém certeiras, palavras como: “estamos 

encalacrados”; “não vale de nada, eles dão a volta”. Dessa maneira, o narrador tenta 
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descrever o escritor através dessas situações, traçando um perfil com suas principais 

características:  

 
 
Inimigo, era um boca-de-ferro sem freio nem barbicacho. Veio do 
misticismo religioso para outras místicas, inclusive a vermelha; mas 
acabava sobrando de todas, graças ao seu sólido e fundamental bom 
senso... anarquista. [...] era, no fim das contas, um guerrilheiro 
solitário, que sempre fez sua guerra por conta própria. 
 
 

 Outro escritor que fez parte de sua história e que também foi lembrado nas 

crônicas do último ano de vida de Rubem Braga foi o poeta Carlos Drummond de 

Andrade. Em “O largo do poeta e o busto do rei”, do dia 25 de agosto de 90, o cronista 

fala da inauguração de uma placa em homenagem ao poeta . Mas, o que podemos 

observar de interessante nessa crônica é a citação que Rubem faz de outra crônica sua, 

escrita em 1954, e que também fala do poeta. 

 Trata de uma situação doméstica vivida pelo poeta naquela época e que, 

entretanto, era para o cronista inadmissível que alguém tão importante como 

Drummond passasse por uma irritação daquele tipo:  

 
 
Era de manhã e ele estava de busto nu respondendo a cartões de boas- 
festas (homem bem educado) e se queixando do calor. [...] Disse-me 
que estava sem água em casa. Isto era comum naquele tempo, antes do 
governo Lacerda. [...] Carlos foi aconselhado a trocar sua caixa d’água 
por outra maior e a montar um injetor, comprou injetor; mas todo 
mundo comprou injetor, e ele, homem de posses modestas, me 
confessou que já gastara mais de 40 mil cruzeiros (era dinheiro) com a 
falta d’água, e estava sem água. 
  
 

 Percebemos, nesse trecho, que ele ainda não cita a crônica, ele apenas relembra e 

reconta a situação que o fez escrever sobre o poeta naquela época. Logo após é que fala 

como escreveu sua crônica e cita um trecho, que parece o trecho final, usando aspas 

para indicar que foi retirado da crônica de 54:  

 
 
Quando voltei para casa fiz minha crônica concitando o prefeito (era o 
Sr. Alim Pedro) a atender os moradores da rua Joaquim Nabuco, 
inclusive um grande poeta que esta cidade deveria respeitar e honrar e 
não perturbar, empobrecer, irritar e deprimir, como estava fazendo. 
Sugeri que ele comprasse o livro das obras completas de Carlos que 
estava a sair: “e se o senhor tem alguma 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”. 
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 Ele cita esse trecho da crônica de 54, por achar que ficou muito bom e finaliza a 

crônica de 1990 sobre Drummond fazendo um comentário positivo sobre a de 1954: 

“Naquele tempo eu, às vezes, escrevia assim, enfeitado, meio oratório. Mas eu tinha 

razão”. Será que tanta inspiração para escrever assim poeticamente era porque falava de 

Drummond? Felizmente não, pois vemos em outras crônicas de Rubem Braga que a 

poesia se faz presente, inclusive nas crônicas de 1990. 

 As lembranças não ficaram somente nos escritores e poetas, Rubem também 

tinha amigos que eram atores, uma das suas grandes amigas era a atriz Tônia Carrero. 

Na crônica “De como eu acabei (não) trabalhando no teatro”, do dia 21 de julho de 90, 

Rubem conta um sonho que tivera, nele era praticamente obrigado a fazer um papel no 

teatro. Os atores citados nessa crônica são: Paulo Autran, Karin Rodrigues, Sílvia 

Bandeira e Tônia Carrero. Eles defendem e falam das regras que tem de haver para 

quem trabalha no teatro. A crônica é escrita com diálogos, onde as falas dos atores 

aparecem para convencer o cronista de que deve fazer uma pequena participação numa 

peça: “- Você tem de fazer seu papel pelo menos uns seis meses. Vou lhe explicar uma 

coisa: o importante em teatro é chegar com antecedência para entrar no palco na hora 

certa e fazer o papel [...]”.  

 É interessante notarmos que o tempo todo o cronista parece ter vivido aqueles 

momentos descritos na crônica através de diálogos. Ele deixa o leitor pensar que foi um 

acontecimento real que estava relembrando, mas no final da crônica revela ser tudo um 

sonho seu que resolver contar: “Foi então que me retirei e resolvi ir para casa, porque 

percebi que queriam me enredar naquelas coisas, e me olhavam com tanta severidade 

que apelei para o supremo recurso: acordei”. 

 Para o leitor desatento, essa informação, de que tudo não passa de um sonho, 

pode passar despercebida, pois o cronista usa de situações muito bem detalhadas no 

texto, por exemplo, sobre horários do teatro, por isso aparenta, o tempo todo, estar 

falando de uma situação que realmente vivenciou com esses atores.  Como o momento é 

de lembrança dos amigos, percebemos que elas estavam presentes até nos sonhos e que 

estes faziam parte de um mundo novo habitado pelo nosso narrador, o mundo de 

possibilidades que não pôde ser vivido na realidade dos seus dias. Vemos então que, 

“quando a imagem é nova, o mundo é novo” (BACHELARD,2008, p. 63), fato que 

possibilita uma série de sonhos e devaneios que fazem o cronista viver num tempo à 

parte. 
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 Mas o cronista não tinha apenas amigos famosos e conhecidos publicamente, 

também lembrava daqueles que faziam a diferença com pequenos gestos e atitudes, 

como nas crônicas “Nuvens de beija-flores e de morcegos também”, do dia 21 de abril 

de 90, e “Anotações do velho Acre”, do dia 10 de novembro de 90. Nessas crônicas, 

Rubem Braga relembra os amigos desconhecidos do público, mas que foram, assim 

como ele, amantes da natureza e da simplicidade. 

 A primeira, mais do que uma lembrança é uma crônica de protesto pela 

conservação dos projetos de proteção a natureza. Relembra um amigo seu do Espírito 

Santo, que também já estava morto, Augusto Ruschi. Sua principal qualidade era a 

paixão pela natureza, especialmente por aves e flores. O cronista o descreve assim:  

 
 

Foi esse sentido da ligação íntima das coisas naturais, das relações 
múltiplas entre bichos e plantas que fez de Ruschi um naturalista sob 
certo ponto de vista insuperável. Foi estudando orquídeas que ele 
passou a se interessar pelos beija-flores que cooperavam em sua 
reprodução – e Ruschi se tornou, sem dúvida, o maior conhecedor de 
beija-flores do mundo. 
 
 

 Ruschi tinha um Museu biológico, com centenas de espécies de flores e beija-

flores. Mas com o plano do presidente Collor o Museu estava com perigo de fechar, por 

isso a crônica foi feita, para ajudar nos protestos contra o fechamento do Museu e 

lembrar a importância de preservar o amor de um homem pela natureza. Nosso velho 

Braga também se preocupa com os problemas que atingem o nosso país, e 

principalmente os problemas que envolvem o seu Estado. O espaço onde viveu 

momentos felizes e que ainda era considerado como a sua casa, é motivo de cuidado 

para o cronista. Dessa forma, segundo Roberto Damatta (1985, p. 13): “A casa define 

tanto um espaço íntimo e privativo de uma pessoa (por exemplo: seu quarto de dormir), 

quanto um espaço máximo e absolutamente público, como ocorre quando nos referimos 

ao Brasil como nossa casa”. 

 O cronista relembra as palavras do naturalista dizendo que quando morresse os 

beija-flores levariam sua alma para o céu, e de forma crítica aos que eram contra os 

projetos do amigo, principalmente os grandes empresários, diz: “A esses, desejo mil 

felicidades e que, ao morrer, sejam enterrados entre mármores esplêndidos. Espero 

apenas que uma nuvem guinchante de morcegos com fuças sangrentas leve suas almas 

para a escuridão fedorenta do inferno”. Como sempre, o seu lado irônico não poderia 

deixar de aparecer também aqui nas suas últimas crônicas. 
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 Em “Anotações de certas lembranças do velho Acre”, o cronista relembra, 

através de anotações sobre o Acre, tudo que mais o fascinava: a natureza, juntamente 

com a vida simples do interior do nosso país. Na crônica, fala de um amigo muito 

especial, o seringueiro, o mesmo vive da maneira que Rubem Braga mais admirava e 

talvez sonhasse como um futuro ideal para sua vida – estar em contato com a natureza e 

sem lugar certo para viver. Porque “O seringueiro é meio nômade; sua vida muda ao 

sabor da natureza e das estações. Ele planta na terra alheia, e às vezes para usar somente 

alguns meses, sua casa primitiva, o tapiri”. Desse modo, observamos que na “maior 

parte de nossos sonhos de cabanas, desejamos viver em outro local, longe da casa 

atravancada, longe das preocupações citadinas. Fugimos em pensamento para procurar 

um verdadeiro refúgio”. (BACHELARD, 2008, p. 48). 

 A lembrança do amigo seringueiro traz também a imagem da casa habitada por 

ele, a primitividade da casa é, segundo Bachelard (2008, p.24), sonhada por todos, ricos 

e pobres. A qualidade do amigo, destacada pelo cronista, é sua hospitalidade com os 

visitantes que, apesar da simplicidade da moradia, oferece o que há de melhor para o 

conforto do seu hóspede:  

 
 
Que colchões suntuosos de que palácios me darão jamais o infinito 
bem-estar da rede branca que armou para mim, na sua “varanda”, pela 
madrugada, o caboclo Chico Pedro, veterano da Revolução do Acre, 
quando subimos a barranca do rio até o seu rancho, no fim da pescaria 
noturna? Que vinhos e pratos valerão essa chácara e esse peixe 
moqueado que ele me trouxe na rede imensa em que eu abandonara, 
feliz, o corpo cansado? 
 
  

 Para o cronista, essas são qualidades inesquecíveis naquele homem simples do 

Acre. Não consegue lembrar direito o seu nome “Chico Pedro ou Chico Antônio?”, mas 

finaliza a crônica revelando o que ficará na sua lembrança: “Esqueci o nome: o homem, 

o amigo, o mágico, o irmão, esse jamais esquecerei”.  

 Na memória também ficou guardado a imagem da cabana primitiva, lugar onde a 

expressão da simplicidade naquele momento era melhor do que qualquer palácio ou 

melhor do que o local onde estava habitando no momento da lembrança, já que é “na 

sua própria casa, na casa familiar, que um sonhador de refúgio sonha com sua cabana, 

com o ninho, com os cantos onde gostaria de se encolher como um animal em sua toca. 

Vive assim em um além das imagens humanas.” (BACHELARD, 2008, p. 47). 
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4.5 Uma casa chamada Brasil 
 

 No seu último ano de vida, o narrador além de estar constantemente retornando 

ao passado vivido ou sonhado, também observa os acontecimentos do Brasil naquele 

momento. Desse modo, verificamos que a função do jornalista se revela nesses instantes 

de análise da situação do seu país. Com olhar crítico e a linguagem sempre irônica, 

revela em que estado se encontrava o nosso país na política, na economia e até no 

esporte.  

 O Brasil é a sua morada, é o lugar onde vive, portanto é também a sua casa. Uma 

casa que apresenta problemas diversos e, é motivo de preocupação, porque “já sabemos 

que no caso do Brasil temos uma casa complicada, onde estilos aparentemente 

singulares e até mesmo mutuamente exclusivos parecem conviver em íntima relação.” 

(DAMATTA, 1985, p. 11). Tanto no passado como no presente, o Brasil sempre teve a 

capacidade de relacionar opostos, por isso, segundo Damatta (1985), riqueza e pobreza, 

santo e pecador, fraco e forte se entrecruzam numa relação de convivência que, em 

alguns casos, já se tornaram normais. Como no caso da política, que sempre foi motivo 

de contradições e críticas, estando sempre no rol dos motivos mais fortes para haver 

tantas oposições, principalmente entre o fraco e o forte e a riqueza e a pobreza. 

 Rubem Braga não podia deixar escapar do seu olhar atento os problemas de sua 

casa/país. Por isso, em várias crônicas comenta a situação política e econômica que 

estava afetando o seu espaço. E também, nesse caso o espaço exterior se apresenta com 

mais evidência, o que o narrador observa não é mais algo só particular, eram 

dificuldades que pertenciam à coletividade e, a partir dela, o atingiam.  

 Nas crônicas de 1990, temos alguns textos que remetem à política e economia do 

governo Collor, presidente que estava no comando do país naquela época. Com o seu 

tom irônico e o humor inteligente, fala constantemente sobre o governo de Fernando 

Collor de Melo e dá ênfase ao caso do embargo das poupanças, inclusive a do próprio 

cronista. Um bom exemplo disso é a crônica do dia 24 de março com o título “Tem que 

dar certo, ou será o caos”. Nela, o cronista começa falando na compra de um vídeo para, 

logo em seguida, entrar na história da poupança que, logicamente, está relacionada com 

a compra do seu vídeo:  
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Há muito tempo várias pessoas dizem que eu devia comprar um vídeo, 
mas nunca me animei. No momento eu estava com um saldo na 
poupança que dava pra comprar um. Não tenho muita certeza, porque 
o preço do vídeo estava sempre subindo. Agora é capaz de baixar, 
porque ninguém está comprando mais esse tipo de coisa. Mas não 
adianta, porque eu, supostamente, já comprei um vídeo e, de qualquer 
maneira, não disponho mais do dinheiro para isso, pois me tungaram a 
poupança, e de tal modo que meu dinheiro não daria nem para alugar 
filmes para meu vídeo.  
     
 

 Verificamos nesse trecho citado acima, a ironia com que o autor trata da questão 

econômica do país naquele momento, que atingia a todos os brasileiros, inclusive o 

cronista. Também, nessa mesma crônica deixa claro sua opinião contrária ao governo do 

país, por motivos que são óbvios no texto. 

 

4.5.1 Brasil: nossa casa e nossa rua 
 

 Na crônica “Queremos a reforma agrária”, publicada no dia 07 de abril, vemos 

que o narrador continua falando sobre o mesmo assunto. Mas acrescenta novos 

problemas como a reforma agrária e os bóias-frias, além de falar sobre a criação de 

chinchilas e também a plantação de macadâmia. Dessa forma, ele faz um passeio pelos 

problemas e também pelos avanços do nosso país. O narrador diz: “Essas coisas fazem 

o lado alegre destes dias de suspiros e apreensões. Nós todos que fomos tungados na 

poupança ou no over, acabamos distraídos, dispostos a tomar leite de búfala de manhã e 

ao dormir”. O cronista novamente aqui não está sozinho, ele se inclui no problema que é 

sentido por todos os que perderam a poupança. 

 Nesse sentido, não há velhos nem novos, nem ricos e nem pobres, na situação da 

perda da poupança eles são como ‘irmãos’ reunidos numa mesma causa. Roberto 

Damatta (1985, p. 16) afirma que:  

  
 
Leituras pelo ângulo da casa ressaltam a pessoa. São discursos 
arrematadores de processos ou situações. Sua intensidade emocional é 
alta. Aqui, a emoção é englobadora confundindo-se  com o espaço 
social que está de acordo com ela. Nesses contextos, todos podem ter 
sido adversários ou até mesmo inimigos, mas o discurso também 
indica que são “irmãos” porque pertencem a uma mesma pátria ou 
instituição social. 
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 Mesmo tendo consciência de que todos são iguais perante as leis do país, o nosso 

cronista se compadece do então presidente da Academia Brasileira de Letras, o senhor 

Austregésilo de Ataíde que, aos 92 anos, também teve sua poupança bloqueada pelo 

governo. Na crônica “Ele acreditava em Deus e nos homens”, publicada no dia 28 de 

abril, o narrador faz um apelo à ministra Zélia Cardoso:  

 
 
Está vendo, dona Zélia Cardoso de Mello, o que a senhora está 
arranjando? Não seria o caso de uma lei para liberar ao menos a 
poupança dos maiores de 90 anos? O meu velho mestre Belarmino 
Maria Austregésilo Augusto de Ataíde voltaria a crer em Deus, nos 
homens e até nas mulheres. 
 
 

 Tanto o cronista como o presidente da Academia Brasileira, entre outros tantos 

trabalhadores do Brasil, não escaparam de passar pelo mesmo problema. Assim, 

percebemos que fora da nossa casa e diante de algumas situações, somos todos 

parecidos, tratados com igualdade. De acordo com Damatta (1985, p. 42), “os discursos 

dos segmentos dominantes tendem a tomar o código da rua e assim produzem uma fala 

totalizada fundada em mecanismos impessoais [...], onde leis – e jamais entidades 

morais como pessoas – são pontos focais e dominantes”. 

 Assim, mesmo considerando o Brasil como a nossa casa, local onde habitamos, 

nada se compara ao conforto e à segurança adquirida dentro do nosso lar. Uma vez que 

a nossa casa será sempre pessoal e particular, já a rua é impessoal e nela as pessoas são 

tratadas com igualdade, ou seja, casa e rua serão sempre espaços distintos:  

 
 
A casa distingue esse espaço de calma, repouso, recuperação e 
hospitalidade, enfim, de tudo aquilo que se soma e define a nossa idéia 
de ‘amor’, ‘carinho’ e calor humano, a rua é um espaço definido 
precisamente inverso. Terra que pertence ao ‘governo’ ou ao ‘povo’ e 
que está sempre repleta de fluidez e movimento. A rua é um local 
perigoso. (DAMATTA, 1985, p.48). 
 
 

 A rua é um espaço público e a nossa residência é um espaço privado, mas 

sabemos que o público sempre prevalece sobre o privado, a maioria sempre ganha. E 

quando transportamos isso para as leis que regem um país, entendemos o quanto esse 

conceito fica ainda mais claro, pois ela é aplicada a todos sem exceção, ou pelo menos 

deveria ser assim.  
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 Portanto, concluímos que o Brasil é a nossa casa quando falamos num espaço 

grande e público onde habitamos, compartilhando problemas e também alegrias, 

tornando-nos assim uma grande família dentro desse contexto social. Mas, quando 

passamos de indivíduos a cidadãos, quando saímos de nossas casas para as ruas vemos 

que, na verdade, “a vida é um combate entre estranhos e que estamos sujeitos às leis 

impessoais do mercado e da cidadania que freqüentemente dizem que não somos 

ninguém”. (1985, p.78). 

 

4.5.2 Espaço reunido por uma paixão 
 

 Mas, apesar dessa luta diária como cidadãos dentro desse espaço pelo qual 

chamamos de casa que é o nosso país, notamos a união, a mesma torcida e a alegria 

compartilhada por todos através de algo que é comum e é considerado uma paixão 

nacional: O futebol. Especificando melhor, vivemos a mesma alegria e emoção de 

quatro em quatro anos quando vemos a Seleção Brasileira defendendo o país na Copa 

do Mundo de Futebol. 

 O ano de 1990, além de ter sido um ano de muitos problemas econômicos para o 

país, também foi o ano da Copa do Mundo. E o nosso cronista, apesar de não querer 

admitir o seu interesse pelo assunto, que é consequentemente o interesse de todos os 

brasileiros naquele momento, deixa claro que, assim como todos, não pode esconder sua 

paixão. Como uma grande família, além de compartilharmos os problemas que são 

comuns numa época de crise, compartilhamos com alegria um momento de paixão e de 

patriotismo como torcedores do mesmo time.  

 E nesses momentos de euforia e torcida esquecemos até dos problemas que estão 

no nosso cotidiano e que atingem a cidade e as ruas. Na crônica “É inútil não pensar no 

caneco”, do dia 09 de junho, o cronista fala sobre esse assunto:  

 
 
Mas precisamos pensar também, muito modestamente, humildemente, 
em nosso meio ambiente. Aquele em que vivemos, isto é, a cidade. 
Este é que, para começo de conversa, nós devemos proteger. Contra a 
fumaça dos ônibus, o ruído das buzinas, os buracos das ruas, os 
jornais velhos na areia da praia, o lixo, os papéis sujos e amarrotados 
por toda a parte. [...] É verdade que no dia de hoje quase não se notam 
mazelas. Há muitas ruas enfeitadas de verde e amarelo: amanhã vai 
começar, para o Brasil, a Copa do Mundo de Futebol. 
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 Era o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas todos os problemas ambientais que 

envolviam o nosso espaço foram esquecidos por um momento no país, porque a copa 

estava prestes a começar para o Brasil. E, nesse dia os brasileiros estão como que 

anestesiados ou vivendo numa outra realidade, um momento especial em que a alegria e 

o entusiasmo fazem com que esqueçamos tudo o que é ruim.  

 A felicidade é coletiva, pois expressa um sentimento que é comum em algumas 

situações que ocorrem num determinado país, principalmente quando envolve algum 

tipo de esporte, ou então, como no caso do Brasil, também é comum acontecer no 

carnaval, onde grande parte da população se envolve com as festividades, esquecendo 

das dificuldades do dia-a-dia e vivendo momentos de grandes euforias.  

 Depois que passar a copa ou o carnaval, tudo voltará a ser como era antes, os 

problemas, as dificuldades encontradas nas ruas das cidades serão as mesmas, mas o 

momento de alegria que também já passou, foi vivido intensamente, já que, “muitas 

vezes é essa imensidão interior que dá seu verdadeiro significado a certas expressões 

referentes ao mundo que vemos”. (BACHELARD, 2008, p.191). 

 Naqueles dias de celebração não lembramos as coisas desagradáveis porque não 

nos é conveniente. Até o cronista utilizando toda a sua racionalidade diante dos 

problemas e das situações envolvidas admite não resistir a esse acontecimento mundial 

do futebol: “O Brasil tem muita coisa além do futebol. Se houver - isole-se - uma 

derrota, isso vai ser muito chato, mas o mundo não vai se acabar”. Mesmo pensando 

numa possível derrota admite não desejar que isso aconteça através das expressões 

“isole-se” e “isso vai ser muito chato”. E não deixa escapar o entusiasmo ao falar de 

uma provável vitória: “Se houver uma vitória – bem aí não há o que fazer e o que 

pensar. Será apenas a prova do que todo mundo já sabia: O Brasil é o maior”.  

 A explicação para todo esse sentimento é porque, segundo Bachelard (2008), 

pensar na vida terrestre não é viver no mundo novo conquistado no mergulho. Por isso, 

mesmo se sentindo incomodado por todo o alvoroço em torno da estréia do Brasil na 

copa, o cronista termina a crônica expressando também a sua ansiedade pelo 

acontecimento: “Bem, mas a verdade é que amanhã...”.  
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Viagem ao desconhecido 4.6 
 

 O ano de 1990 foi especial para o cronista Rubem Braga, pois esse foi o ano da 

sua morte. Ele já sabia da sua doença e tinha consciência da gravidade do problema, 

mas resolveu continuar vivendo normalmente. Por isso, continuou escrevendo crônicas 

para o jornal O Estado de São Paulo. Trabalhou até o seu último dia de vida e sua 

última crônica foi publicada um dia depois da sua morte. 

  Encarava a morte com naturalidade e com uma certa ironia, apesar de ser 

desconhecida, ele tentava se preparar para essa viagem com simpatia, entretanto, afirma 

também, em uma das suas crônicas, que estava sem nenhuma pressa. Percebemos que o 

tema da morte é discretamente citado em algumas crônicas desse último ano de vida do 

cronista, juntamente com os temas que foram recorrentes na totalidade de sua obra.  

  Na crônica “Muita coisa o verbete não diz”, do dia 10 de fevereiro de 1990, o 

cronista com tom poético e um pouco melancólico fala do mar, do vento, de pescadores 

e mulheres, temas que foram freqüentemente citados por ele nas suas crônicas. Nessa 

crônica, Rubem Braga não escreve em primeira pessoa, como habitualmente vemos em 

outros textos seus. Entretanto, mesmo sem se incluir, logo percebemos que fala dele 

próprio, pois revela no texto o ano do seu nascimento e provável ano de morte. No meio 

do texto imagina como sua morte será vista pelos leitores: 

 
 
Mas falar de mulher a esta altura pode ficar um pouco ridículo. Como 
passou a vida inteira a escrever aqui e ali, ele acha que quando morrer 
vai virar um pequeno verbete no dicionário dos Escritores. Fulano de 
Tal. 1913 – 1990. O leitor automaticamente fará a conta: são 77 anos. 
“Bem, este viveu bastante”, pensará ele, lembrando que Álvares de 
Azevedo morreu com 21 anos, Castro Alves com 24, Machado de 
Assis, velhinho, velhinho, com 69, Coelho Neto (120 volumes 
publicados!) com 70 anos. “É, este viveu bastante”. Como poderá 
suspeitar que o homem do verbete era em grande parte ainda uma 
criança, ou pior, muito pior, um adolescente? 
 
 

   O cronista aparenta pressentir o fim, indicando o ano do seu falecimento e 

comparando a sua idade de morte com a de grandes escritores da literatura brasileira que 

morreram jovens, no entanto, o homem do verbete imagina, que para os leitores do 

dicionário, ele viveu bastante se comparado a esses grandes escritores. Dessa maneira, 

encontramos a ironia do cronista ao tratar do seu ofício, assim como do gênero que 

escolheu para escrever, um “gênero menor”, como bem afirmou Antonio Candido. 

 Nessa crônica, assim como tantas outras de sua obra, ficção e realidade se 
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confundem e o cronista vira também personagem da história, apesar de tentar disfarçar 

através do discurso em terceira pessoa. Essa mudança de pessoa na narrativa já era 

freqüente em algumas crônicas de sua obra, Maria de Lourdes Patrini analisando37 as 

crônicas de guerra do cronista afirma que: 

 
 

O narrador assim procede, simulando a conversa com alguém, 
inventando um personagem, entremeando de diálogos a narrativa, 
semeando no texto a presença de personagens a quem ele empresta a 
voz, intercalando em meio à primeira pessoa uma terceira pessoa, 
identificando-se ou não, com tais personagens, apresentando-se em 
primeira pessoa e nomeando-se na mistura de sua fala com uma 
terceira pessoa que parece acompanhá-lo no seu relato. (1991, p.208) 

 
 

  O tom de conversa fiada característico desse gênero está o tempo todo presente 

nas crônicas do último ano de vida do cronista. A maioria das vezes começa suas 

crônicas falando sobre um assunto e termina em outro que aparentemente não tem nada 

em comum com o que comunicou no começo do texto, contudo, consegue encaixar as 

partes de uma maneira que faz com que o leitor se sinta como estivesse conversando 

num botequim com um velho amigo. É por isso que, de acordo com Maria de Lourdes 

Patrini: 

 
 
Sua crônica se caracteriza por uma estrutura perfeita de encaixes, 
concebida através de incontáveis narrações. Ela se apresenta através 
de um jogo que se estabelece entre o que se ouve e o que se ouviu. A 
interrupção, mediante a entrada de uma nova história, é recebida 
brandamente, como se já fosse esperada. A perplexidade, se acontece, 
está não na aparente intromissão, mas na novidade do novo caso. 
(1991, p.208). 
 
 

 Dessa maneira, encaixa novamente o tema da morte na crônica “Com simpatia, 

mas sem nenhuma pressa”, publicada no dia 19 de maio de 90. Nela, o cronista começa 

falando da inauguração de um crematório no Rio de Janeiro, logo depois, começa a falar 

da história da Santa casa de Misericórdia, local de construção do crematório, depois 

passa a metade da crônica falando do Padre José Anchieta, fundador da Santa Casa e no 

último parágrafo do texto, quando o leitor já nem lembra mais, retoma a construção do 

crematório: “Bem, mas, como eu ia dizendo, vamos ter, ainda este ano, ali pelo Caju, 

                                                            
37 Analise retirada de sua dissertação de mestrado intitulada: Rubem Braga – um cronista de guerra e paz, 
defendida na USP, em 1991. 
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nosso crematório. Confesso que estou olhando com uma certa melancólica simpatia a 

idéia da morte. Mas sem pressa”. Sobre a morte, Roberto Damatta (1985, p. 115) afirma 

que: 

 
 
Falar abertamente da morte define uma atitude moderna e destemida 
diante da vida, algo que denuncia um questionamento “científico” e 
uma postura “tranqüila” e resignada face a um momento que, um dia, 
espera-se, será decifrado como tudo o mais. Discursar sobre os 
mortos, porém, revela o exato oposto, sendo algo sentimental e 
mórbido. Algo revelador de uma atitude psicologicamente débil, como 
se o indivíduo que assim procedesse estivesse de fato recusando ir 
para a frente – para o futuro que implica novas fronteiras e relações 
sociais. 
 

 

 Assim como na crônica citada acima, aqui o autor diz não ter pressa em morrer. 

Mesmo assim, nas duas crônicas, o cronista imagina como será o dia da sua última 

viagem, a viagem para o desconhecido e, portanto, queria de alguma maneira que 

algumas providências fossem tomadas para esse dia já esperado. O narrador fala da 

morte sem tentar questioná-la e, ao contrário do que Damatta afirma acima, o cronista 

ao falar da morte não quer aparentar algo mórbido ou triste, por isso ele a cita 

discretamente, encaixando-a a outros assuntos.  

 E mesmo quando se sente triste e sem ânimo, tenta não deixar claro que é a 

aproximação da morte que o faz se sentir assim. O desconhecido assusta, mesmo 

quando tentamos esquecê-lo, é difícil conviver com a lembrança de que logo mais 

viajaremos para um lugar que não sabemos ao certo como é, ou se ao menos existe 

algum lugar. Na crônica “Um cartão de Paris que faz bem”, publicada no dia 06 de 

outubro, o narrador aparece desanimado: “Agora todos se tinham ido, e eu me sentia 

fatigado e náufrago nesse começo de noite”. 

  E, é desse jeito que começa a refletir sobre algumas questões que dizem respeito 

ao mundo que ainda lhe era desconhecido: “Onde dormem os urubus? – indagava, 

inquieto, Jaime Ovale, e depois explicava a Vinícius de Moraes por que os açougues, à 

noite, ficam de luzes acesas: ‘a carne é vaidosa’ ”. A vaidade também era algo que 

preocupava o narrador no momento que pensava na morte, por isso desejava a 

cremação. Segundo o seu biógrafo Marco Antônio de Carvalho (2007, p.552), isso já 

era uma idéia antiga do cronista, pois aos 25 anos já falava do seu desejo de ser cremado 

ao invés de ser enterrado. O cronista dizia que: “Ao invés de apodrecer vilmente 

embaixo do chão eu seria transformado em suave cinza e espalhado aos ventos”. 
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 Ele desejava estar preparado para sua última viagem, assim, de acordo com 

Carvalho (2007, p. 552-553) toma algumas providências:  

 
 

E a primeira delas é tratar da cremação do próprio corpo. [...] Entra 
em contato com o cemitério, obtém as informações – não aceitavam 
pagamento em cartão de crédito – e, sem alarde, vai até a capital 
paulista e hospeda-se no Hotel Higienópolis. Aos amigos dissera que 
iria em busca de um médico,mas não tem nenhuma intenção de se 
tratar. Vai ao Vila Alpina, assina o que é necessário, paga com 
antecedência e, ao final da conversa, a funcionária pergunta sobre o 
cadáver. Rubem explica que ela terá que esperar porque o morto seria 
ele mesmo. 
  

  

 O cronista revela em algumas crônicas de 1990 o seu desejo, também em alguns 

textos deixa parecer estar preparado para aguardar a morte, mas o desânimo também 

aparece como é mostrado na crônica “Um cartão de Paris que faz bem”, e os 

questionamentos e curiosidades em saber para onde irá:  

 
 
Quando eu era criança não conseguia separar o Céu da religião do céu 
da minha terra mesmo, aquele que pairava sobre os morros e o rio. Por 
isso sempre imaginei o Céu cheio de passarinhos, todos os passarinhos 
vindo comer em nossas palmas. Quantas saíras! Tucanos, araras 
lindas, papagaios peripatéticos contando histórias, a capengar de um 
lado para outro, como velhos marujos do ar – o chusmas de 
coleirinhas do brejo! Pavões! 
 
 

 O Céu parecia ser um lugar onde existia tudo que mais amamos. No caso do 

cronista que amava a natureza, ele imagina um céu cheio de pássaros. Mas isso era 

somente um pensamento de quando era criança, pois voltando para o seu presente, o 

medo e a incerteza no narrador adulto que espera pela morte fica evidente na frase 

seguinte: “Agora não tenho mais Céu nenhum, nem com pássaros nem com anjos; e o 

meu céu de praia está escuro, com as estrelas brilhando fracas no ar enevoado”.  

 Entretanto, olhar para o futuro parece não ser algo muito prazeroso ao nosso 

narrador. Ele se sente melhor no passado, imaginando os velhos e bons tempos de 

quando era mais jovem. E isso pode acontecer através de pequenos gestos ou atitudes, 

como o recebimento de um cartão de Paris, que anima o coração do cronista, e o faz 

esquecer para onde vai depois que partir: “mas como é fácil de alegrar meu coração! 

Recebo um cartão de Paris, não é de amante nem namorada, é apenas uma recente 

amiga”. Segundo Bachelard (2008, p.222), “sempre haveremos de encontrar alguém 
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para apagar toda complicação e para obrigar-nos a partir tão logo se fale de espaço – 

seja de maneira figurada ou não - da oposição do exterior e do interior”.  

 O narrador desejava sair dos pensamentos e da solidão que estava sentindo 

naquela noite. E, recebe algo que o fez se sentir muito bem, um simples cartão que o 

levou a alguém especial. Algo exterior provocou a mudança interior no narrador que 

volta a ser feliz com um cartão de alguém que lembrou de mandar-lhe um abraço.  

 Algo tão simples que pode fazer uma pessoa muito feliz, e não poderia ser 

diferente com um cronista que viveu observando e falando do cotidiano e das 

circunstâncias que fazem a vida mais feliz. Nesse caso, assim como também em todos 

os outros citados, o narrador contador é transportado para os espaços poéticos vividos 

sempre através de momentos cotidianos que passou ou relembrou, confirmando que a 

simplicidade e o lirismo caminham juntos na narrativa do cronista. 
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 Ao finalizar esse estudo, observamos que os objetivos iniciais e também os 

objetivos que foram traçados ao longo da pesquisa alcançaram êxito.  As análises das 

crônicas comprovam aspectos importantes sobre o narrador e o seu deslocamento nos 

espaços poéticos, além disso, constatamos que os temas recorrentes em toda sua obra 

ainda continuaram os mesmos nas suas últimas crônicas.  

 As crônicas de Rubem Braga escritas no jornal O Estado de São Paulo 

(Suplemento Caderno 2), nos anos de 1988 a 1990, falam dos mais variados assuntos: a 

lembrança dos amigos; a infância em Cachoeiro; a situação política e econômica do 

país; declarações sobre o seu ofício de cronista; crônicas sobre leituras, autores e livros; 

o Brasil na copa do mundo, o encanto da natureza e a morte. Com isso, vimos que o 

cronista, no decorrer dos anos, amadurece a sua forma de escrever, sem perder o tom 

irônico que lhe é característico, misturado ao jeito familiar de tratar o leitor como se 

fossem velhos conhecidos.  

  O nosso bom e velho Braga continua falando da natureza (de passarinhos e 

plantas), de mulheres, lembrando dos amigos e da terra natal, além de continuar agindo 

criticamente sobre os problemas do país. E todo isso, utilizando uma linguagem simples 

e ao mesmo tempo poética, características que o consagraram como cronista. Entretanto, 

na maioria das vezes, a viagem por esses espaços vividos ou sonhados agora é poética. 

Eles aparecem distantes do cronista, e são revividos através de imagens ou situações que 

o transportam para lugares que deseja estar ou momentos que deseja viver. Então, ele 

explora os espaços do interior, por isso fala de assuntos que sempre fizeram parte de sua 

vida e do seu ofício como cronista, mas eles agora são vistos poeticamente através da 

memória. 

 Além disso, utiliza as mesmas ferramentas para tratar de um tema novo – a morte, 

um espaço desconhecido e nunca antes citado de forma pessoal. Notamos que cita esse 

tema com cautela, muitas vezes até mudando o foco narrativo, falando em 3ª pessoa ao 

invés da 1ª que é a mais utilizada. Ainda assim, é o mesmo Braga, utilizando a ironia e o 

humor crítico para falar de um assunto desagradável, mas que já estava fazendo parte de 

sua vida, pois nessas últimas crônicas, principalmente as de 1990, a morte já era 

esperada. 

 Nas crônicas, o narrador também provou que algumas das características descritas 

por Davi Arrigucci Jr. em diversos ensaios sobre o cronista, ainda prevalecem no final 

da sua vida. Nas últimas crônicas escritas para O Estado de São Paulo, assim como em 
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toda a sua obra, ele apresenta traços do antigo narrador oral - contador de histórias, 

como a presença da oralidade na escrita e o foco narrativo em 1ª pessoa. Mas, como foi 

mostrado no segundo capítulo, ele é também um narrador da modernidade que escreve 

no jornal e se utiliza sempre de recursos dentro da narrativa para comprovar isso. 

 Tudo isso é comprovado nos textos dos últimos anos do cronista, principalmente no 

do último ano. Neles, o cronista parece sempre estar em confronto, entre esses dois 

narradores, o tradicional e o moderno. Por isso, apesar de se fazer íntimo do seu leitor, 

como um narrador tradicional, ele questiona em algumas crônicas as cartas que lhe 

escrevem pedindo algum conselho e diz não entender como pessoas que nem o 

conhecem acabam revelando-lhe os seus segredos mais íntimos.  

 Ora, ele trabalha num veículo divulgador de informações que é, para Walter 

Benjamin (1986), um dos principais motivos para o desaparecimento do narrador. Não 

obstante, a crônica está, como observamos no primeiro capítulo, entre a literatura e o 

jornalismo, sendo algumas vezes mais literária do que jornalística, caso em que se 

incluem as crônicas de Rubem Braga. O narrador estudado não é só um transmissor de 

informações, ele é um propagador de experiências. E, por esse motivo, há um 

reconhecimento dos leitores pelo narrador contador que tem autoridade para falar e, 

desse modo, é respeitado e serve de lenitivo aos que esperam uma palavra de quem se 

tornou íntimo. 

 Constatamos ainda que o cronista se utiliza da memória e viaja no espaço e no 

tempo para lugares que já foram habitados ou visitados por ele no decorrer da vida. 

Essas imagens passam a ser revividas e o narrador agora habita dentro dele mesmo, 

descobrindo os labirintos escondidos do seu ‘eu’ através de imagens-lembranças38 do 

passado que retornam de outra forma no presente. Assim, “na maior parte das vezes, 

lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, 

as experiências do passado”. (BOSI, E. 1994, p.55).  

 Trata-se de uma dialética do exterior e do interior, como bem descreveu Bachelard 

(2008). Por isso, vimos que os espaços habitados agora pelo cronista contador são 

poéticos, são espaços guardados dentro dele que surgem através de imagens. Essas 

imagens (o fora, o exterior) levam o narrador a se voltar para dentro dele mesmo (o 

dentro, o interior). Observamos nas análises que o cronista tanto está voltado para 

dentro, como também retorna para fora, ou seja, ele habita no mundo e o mundo habita 

dentro dele. Portanto, “o exterior e o interior são ambos íntimos; estão sempre prontos a 
                                                            
38 Termo utilizado por Ecléa Bosi no livro Memória e sociedade. 
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inverter-se, a troca sua hostilidade”. (BACHELARD, 2008, p. 221). Dessa forma, o 

narrador utiliza os espaços poéticos principalmente como análise ou reflexão sobre a 

vida.  

 Todos esses elementos foram discutidos nas análises das crônicas estudadas. Ainda 

assim, acreditamos que existem muitos outros para serem descobertos, pois o trabalho 

de pesquisa tem o encanto de não cessar com o final de um trabalho, mas instigar o 

pesquisador a desvendar novos labirintos que o texto nos encaminha para a busca. 
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