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RESUMO 
 

Rubem Braga se destacou na literatura brasileira apenas escrevendo crônicas, com 
textos carregados de lirismo. Antonio Candido definiu o cronista como “o mais poeta 
dos prosadores do modernismo”. Estudando o cronista observou-se que a sua 
crônica se destaca pelo trato especial que dá às palavras e, por isso, foi o único 
escritor da literatura brasileira a ter sua obra, antes da publicação em livros, 
reconhecida e consagrada tão somente pela sua produção cronística em jornais e 
revistas. No referido trabalho, pretende-se mostrar um estudo sobre o livro Melhores 
contos de Rubem Braga, seleção de Davi Arrigucci Jr. O livro apresenta uma 
seleção de 39 crônicas de Rubem Braga. Apesar de serem publicadas inicialmente 
em jornais, o título do livro já indica que os textos selecionados foram denominados 
de contos. Assim, mostraremos as principais características distintivas entre os 
gêneros conto e crônica, fazendo um estudo comparativo e compreensivo sobre as 
particularidades de cada um. Para isso, utilizaremos como amparo teórico os textos 
de BOSI (1997), CORTÁZAR (2013), CANDIDO (1992), entre outros. Faremos 
também uma análise genética das versões encontradas de cada texto e 
observaremos as transformações ocorridas, no caminho percorrido entre o jornal e o 
livro. Como sempre observam seus críticos, com destaque para a avaliação de Davi 
Arrigucci Jr., Rubem Braga modificou constantemente seus textos. Tal aspecto é o 
motivador central deste trabalho, dedicado a observar e analisar as alterações 
dessas crônicas até chegar ao livro de contos. Para falar sobre esse percurso 
utilizaremos os textos de GRÉSILLON (2007), PINO e ZULAR (2007), WILLEMART 
(1999) e SALLES (2002), todos teóricos ligados à crítica genética. Desse modo, 
através da presente pesquisa mostraremos como as transformações ocorridas nas 
versões dos textos contribuíram para a classificação do gênero conto no livro 
estudado.  
 
Palavras-chave: Rubem Braga. Crônica e conto. Crítica genética. 
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ABSTRACT 
 
 

Rubem Braga stood out in Brazilian literature only writing chronicles, with texts 
loaded with lyricism. Antonio Candido defined the chronicler as "the most poet of the 
proseurs of modernism.’’ Studying the chronicler, it was observed that his chronic 
stands out because of the special treatment given by him to the words and, therefore, 
was the only writer of Brazilian literature to have his work, before publication in 
books, recognized and consecrated solely for his chronic production in newspapers 
and magazines. In this paper, we intend to show a study about the book Melhores 
Contos of Rubem Braga, selection of David Arrigucci Jr. The book presents a 
selection of 39 chronicles of Rubem Braga. Despite being published initially in 
newspapers, the title of the book already indicates that the selected texts were 
denominated of short stories. Thus, we will show the main distinguishing 
characteristics between tale and chornic genre by making a comparative and 
comprehensive study on  the particularities of each. For this, we will use 
astheoretical support the texts of BOSI (1997), CORTÁZAR (2013), CANDIDO 
(1992), among others. We will also make a genetic analysis of the found versions of 
each text and we will observe the changes that have taken place, in the way between 
the newspaper and the book. As his critics have always noted, especially David's 
Arrigucci Jr assessment, Rubem Braga constantly modified his texts. Such aspect is 
motivator of this work, dedicated to observing and analyzing the changes of these 
chronicles until their arrival to the book of stories. To talk about this route we will use 
the texts by GRÉSILLON (2007), PINO and ZULAR (2007), genetic WILLEMART 
(1999) and SALLES(2002), all theorists linked to criticism. Thus, through the present 
research, we will show how the transformations versions contributed to the 
classification of the genre in the book studied. 
 
Keywords: Rubem Braga. Chronicle and short story. Genetic criticism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A crônica é um gênero especial, pois apesar de ser um texto leve, curto e 

muitas vezes efêmero, por sair inicialmente em jornais, ela pode se eternizar através 

da qualidade estética que faz do cronista um artesão da palavra. Foi justamente isso 

que aconteceu com as crônicas de Rubem Braga. Elas se eternizaram em diversos 

livros publicados ao longo da sua carreira jornalística, entre as décadas de 30 e 80, 

e tornaram-se inesquecíveis para o público por sua simplicidade, humor, ironia e 

poeticidade. 

 Rubem Braga obteve destaque na literatura brasileira atuando na imprensa 

como cronista. Ele tornou-se reconhecido por escrever crônicas em jornais de todo o 

Brasil e, muitas vezes, foi considerado o escritor de uma prosa poética pelo trato que 

tinha com as palavras. O cronista nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do 

Espírito Santo, em 1913. Estudou Direito no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, 

onde se formou em 1932, época em que passou a se dedicar profissionalmente ao 

jornalismo, como repórter e cronista do Diário da tarde, depois de já ter estreado, 

em 1929, no jornal Correio do Sul, de Cachoeiro. Como jornalista, trabalhou 

durante anos em Minas Gerais, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, foi correspondente do Diário Carioca, na 

Europa. Viveu também no Chile (1955), como chefe do Escritório Comercial do Brasil 

e no Marrocos, como embaixador (1961). Em 1936, estreia seu primeiro livro de 

crônicas O conde e o passarinho. A partir daí, seguiram-se muitos outros títulos, já 

que nunca deixou de escrever regularmente crônicas para jornais e revistas.1  

Meu trabalho com a obra do cronista iniciou-se em 2006, como bolsista de 

iniciação científica, sob orientação da professora Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

Neste ano, conhecemos o acervo pessoal da professora sobre o cronista Rubem 

Braga. Eram livros e textos de jornais e revistas que a pesquisadora coletou em seu 

trajeto acadêmico, desde o mestrado já focado no autor. No ano seguinte, nascia 

seu projeto de organizar, numa obra completa, todo o material deixado por este 

cronista. Assim nascia o projeto: Rubem Braga – obra completa em construção, 

                                                           
1 Dados tirados do livro Melhores contos de Rubem Braga (seleção de Davi Arrigucci Jr.), Global 

Editora, 2004. p.161. 
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cujo objetivo era recolher todo o material deixado pelo escritor e organizá-lo, para 

publicação.  

Neste mesmo ano, apresentamos um projeto de mestrado sobre as últimas 

crônicas de Rubem Braga escritas no jornal O Estado de São Paulo. As crônicas 

estudadas no mestrado pertenciam ao acervo pessoal da Professora Patrini, cujo 

material foi gentilmente cedido para que a pesquisa fosse desenvolvida. Começava, 

a partir desse momento, uma trajetória com a obra do cronista Rubem Braga. 

Através do auxílio e experiência da professora orientadora, adentramos no imenso 

universo de textos escritos por Rubem Braga, que se encontravam espalhados por 

diversos jornais do país, além dos acervos nas grandes bibliotecas brasileiras. 

O trabalho de pesquisa iniciou-se através dos seus livros publicados. 

Começamos a organizar tabelas das crônicas presentes nos livros e fazíamos 

anotações sobre ano e data de publicação. Nessa primeira etapa do trabalho, o 

interesse era efetuar uma relação exaustiva dos títulos já publicados. Para isso, 

vasculhamos todos os livros e coletâneas de livros do cronista, catalogando todos os 

títulos publicados. Depois disso, a professora Lourdes Patrini pesquisou onde o 

acervo do autor se encontrava, e descobriu que a maior parte do material estava no 

Arquivo - Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio 

de Janeiro, além de outros acervos em jornais de grande circulação no país. Desde 

então, começamos um trabalho minucioso de reconhecimento, organização e 

seleção do material do acervo do cronista, na Fundação Casa de Rui Barbosa.  

 O acervo encontrava-se totalmente desorganizado e, ao longo desses oito 

anos, a professora Lourdes Patrini trabalhou com empenho para organizar esse 

vasto material de textos do cronista Rubem Braga. Nesses anos, também 

continuamos ajudando, como voluntários, no projeto cadastrado no CNPQ. 

Aproximadamente dezoito mil documentos foram digitalizados, entre crônicas, 

reportagens, poemas, narrativas de estórias, diários, correspondências e notas, 

apresentados como recortes de periódicos; materiais impressos diversos; 

manuscritos; materiais datilografados; digitalizados, xerox e fotocópias, de autoria de 

Rubem Braga e a estes somamos outros tantos documentos de autoria de terceiros 

sobre Rubem Braga e sobre o gênero crônica. Desses, oito mil textos já foram 

referenciados. Além disso, as crônicas publicadas em livros já foram referenciadas 
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conforme as normas da ABNT. Ou seja, é um trabalho minucioso e exaustivo, tendo 

em vista que o material não estava organizado e foi preciso paciência para poder 

compreender toda essa enorme quantidade de texto produzido e descobrir qual 

melhor metodologia para organizá-lo.  

Aos poucos, fomos nos encontrando dentro do vasto material, mas temos 

convicção de que o caminho ainda é longo. Nesses dez anos em contato com o 

acervo do velho Braga e com a ajuda da professora Lourdes Patrini, aprendemos 

que o trabalho do pesquisador requer estratégias e paciência, pois trabalhar com 

arquivo não é nada fácil. Entretanto, são as descobertas sobre as práticas de 

escritura do cronista ao longo da pesquisa que nos aguçam a vontade de prosseguir 

desbravando esse território movediço que é o arquivo. Para Farge: 

 

Desconcertante e colossal, o arquivo atrai mesmo assim. Abre-se 
brutalmente para um mundo desconhecido em que os rejeitados, os 
miseráveis e os bandidos fazem a sua parte em uma sociedade 
vigorosa e instável. Sua leitura provoca de imediato um efeito de real 
que nenhum impresso, por mais original que seja, pode suscitar. O 
impresso é um texto dirigido intencionalmente ao público. É 
organizado para ser lido e compreendido por um grande número de 
pessoas; [...]. Nada a ver com o arquivo; vestígio bruto de vidas que não 
pediam absolutamente para ser contadas dessa maneira […] (FARGE,  
2009, p. 12-13). 

  

Então, através deste trabalho voluntário junto ao arquivo de Rubem Braga, 

nasceu um novo projeto, o qual nos propomos a desenvolver, sobre a obra do 

escritor. Os seus arquivos revelaram que modificar, alterar e corrigir fazia parte da 

prática de escritura do cronista. Além disso, observamos que sua recepção é 

marcada pela indistinção referida, já que muitos consideraram ou ainda consideram 

que as suas crônicas são na verdade contos ou se aproximam até mesmo da 

poesia. Alexandre Bonafim (2011, p.19) afirma: “Quando se lê os vários livros de 

crônica de Braga, ressalta aos olhos do leitor a eloquência lírica de sua escrita. A 

poesia é, com toda certeza, uma característica fundamental e marcante em seu 

estilo”. Entretanto, o cronista sempre se considerou apenas um jornalista, e afirmava 

isso sempre que podia nas suas crônicas: “Dentro da engrenagem do jornal ou da 

revista moderna, o cronista é um marginal; é como um homem de carrinho de mão, 

um ‘burro-sem-rabo’ dentro de uma empresa de transportes” (BRAGA, 1988, p.86).  



13 

 

  Bonafim (2011, p. 19) afirma ainda que: “tal poesia nunca vem pura, imune ao 

contato de outras tipologias textuais. É sempre uma poesia que se mistura ao 

prosaico, tanto na forma, quanto na temática”. A prova desse fato está no livro 

Melhores contos de Rubem Braga, cuja seleção foi feita por Davi Arrigucci Jr. 

Nesse livro, vemos que o crítico selecionou crônicas de diversas épocas que saíram 

inicialmente nos jornais e depois foram publicadas em livros. Observamos ainda que 

existe uma relação que se estabelece entre crônica e conto dentro desta produção 

de Rubem Braga, já que encontramos no Fundo de arquivo Rubem Braga alguns 

textos do cronista sendo nomeados de contos. 

 O livro Melhores contos de Rubem Braga pertence a uma coleção, lançada 

pela Editora Global, com vários autores brasileiros e portugueses, considerados 

grandes contistas. Na descrição que foi feita para esta coleção, no site da Editora, 

fala-se o seguinte: “São 31 coletâneas, dirigidas pela escritora Edla Van Steen, com 

o objetivo de levar ao público algumas das melhores produções literárias de nossa 

língua. A rigorosa seleção dos textos garante a qualidade das obras e justifica o 

grande sucesso alcançado pela coleção em mais de 20 anos de existência”2.  

 Neste contexto, nos proporemos analisar este livro do conhecido cronista 

Rubem Braga, cuja obra ultrapassou o mero registro do cotidiano e, pela qualidade 

literária dos seus textos, passou a integrar, nesta coleção, o quadro de grande 

contista ao lado de Machado de Assis, Eça de Queiroz, João do Rio, Lima Barreto, 

Lygia Fagundes Telles, etc. Além disso, o escritor também está presente em outra 

coleção da editora denominada de “Melhores crônicas”, juntamente com Machado 

de Assis e outros escritores.  

 Entretanto, são as seleções dos contos que mais nos provocaram interesse, 

pois as mesmas saíram primeiramente nos jornais e, por isso, foram denominadas 

inicialmente de crônicas e publicadas nos livros do cronista como crônicas. O que 

fizeram Davi Arrigucci Júnior selecionar essas crônicas e denominá-las de contos? 

Quais características fizeram essas crônicas serem denominadas de contos? Essas 

perguntas serão respondidas a partir de uma análise atenta dos 39 textos presentes 

neste livro. 

                                                           
2 Disponível em: http://www.globaleditora.com.br/Files/Catalogos/Catalogo_Literatura.pdf . Acesso em 16 de 
março de 2014. 
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Desvendar a reconstrução (ou seria construção?) de crônicas que passaram 

por várias edições até chegar ao livro de contos e que, em alguns casos, como no 

livro que nos propusemos analisar, mesmo para uma edição final dos melhores 

textos, ainda passaram por um processo de modificação capaz de alterar o seu 

gênero, torna-se um tanto curioso.  

O mapeamento das versões presentes no arquivo de Rubem Braga e nos 

livros publicados do cronista, com as possíveis alterações sofridas para chegar ao 

livro de contos, foi feita através da teoria conhecida como crítica genética. Essa 

teoria, de acordo com Zular, tem como objetivo: 

 
“Mapear” o percurso da escritura, com suas variantes, rasuras, emendas e 
toda sorte de modificações que configuram a “gênese” do texto como o 
espaço onde o escritor testa as muitas alternativas que o processo criativo, 
tanto como experiência pessoal quanto como prática histórica e social da 
escritura, vai pondo diante de si (ZULAR, 2002, p.9).  

  

  Sendo assim, para o estudo do livro, o presente trabalho está dividido em três 

capítulos. No primeiro capítulo desta tese, mostrar-se-ão as principais características 

distintivas entre os gêneros conto e crônica. Faremos um estudo comparativo e 

compreensivo acerca das particularidades de cada gênero, no campo geral da 

literatura e analisaremos, no processo de formação de literatura brasileira, a relação 

entre conto e crônica.  

  No segundo capítulo, começaremos a mostrar como foi o trabalho de 

pesquisa para encontrar os textos nos livros publicados do cronista e do mesmo 

modo nos arquivos dos jornais e revistas. Comentaremos as dificuldades 

encontradas, principalmente na pesquisa do Fundo de arquivo Rubem Braga, tendo 

em vista as constantes mudanças ocorridas nos textos do escritor. Também 

apresentaremos a teoria da crítica genética e mostraremos a sua contribuição para a 

nossa pesquisa.   

  Finalmente, no terceiro capítulo, faremos um estudo genético das versões 

desses contos e percorreremos o caminho do jornal (também encontraremos alguns 

textos datilografados) até a publicação no livro de contos, ou seja, tentaremos 

descobrir os primeiros registros desses textos. Sabemos que a maioria dos textos 

pesquisados sofreram modificações ao longo das versões até ao livro de contos. 
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Portanto, mapearemos esse percurso do processo de criação literária desses 

contos, através principalmente de conceitos utilizados na crítica genética.  

 

2 A QUESTÃO DO GÊNERO – REFLETINDO SOBRE A CRÔNICA E O CONTO 

 
 2.1 CONTO X CRÔNICA: GÊNEROS QUE SE CRUZAM 

 

O que primeiramente chamou-nos atenção no livro Melhores Contos de 

Rubem Braga foi a questão a respeito fo gênero. Sabe-se que Rubem Braga 

somente se dedicou a escrever crônicas, além de trabalhar também produzindo 

textos genuinamente jornalísticos, como a reportagem. Por isso, encontrar um livro 

de crônicas dele que se denomina “Melhores contos” mostra-se um caso 

surpreendente e curioso. Entretanto, esta não foi a primeira vez que percebemos a 

confusão que fazem com o tipo de gênero nos textos do cronista e até com crônicas 

de outros autores também. Em alguns livros didáticos, por exemplo, vemos que 

algumas vezes há uma inversão dos gêneros - o que é conto chamam de crônica e o 

que é crônica chamam de conto. 

Portanto, essa confusão entre os dois gêneros não se dá apenas com o texto 

do cronista. De fato, percebe-se de modo geral que há uma certa dificuldade para 

identificar quando um texto é uma crônica ou conto. Realmente, existem 

semelhanças entre os dois gêneros, apesar do conto ser considerado mais 

tradicional e canônico na literatura mundial. Portanto, desvendar e explicar por que 

essas crônicas foram denominadas contos é o primeiro grande desafio da pesquisa 

e, por isso, iniciaremos um breve estudo dos dois gêneros, observando suas 

principais características e a história deles aqui no Brasil.  

 

  2.1.1 Definição dos gêneros 

 

 Observando os gêneros conto e crônica, percebem-se algumas semelhanças 

entre eles; a principal delas é que são narrativas curtas, escritas em prosa. Essa 

característica geralmente causa confusão em alguns leitores, diante da leitura de 

pequenos textos narrativos, não sabendo ao certo classificar o seu gênero.  
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 Frequentemente, as definições parecem vagas e não são suficientes para 

classificar essas pequenas narrativas que possuem um grande valor literário. 

Inicialmente, denominamos de conto a narrativa curta e, ao mesmo tempo, densa, 

com tempo e espaço delimitado em uma única ação e um só conflito. Já a crônica é 

considerada um gênero híbrido, pois encontra-se entre a literatura e o jornalismo, o 

texto trata principalmente de assuntos do cotidiano, utilizando uma linguagem 

coloquial. Entretanto, as confusões diante dessas duas narrativas são constantes e 

não é difícil encontrar um texto classificado como crônica e, em outro veículo, o 

mesmo texto ser denominado de conto.  

Percebemos isso nas crônicas de Rubem Braga; muitas delas são 

classificadas como contos em livros didáticos ou até em coletâneas e seleções de 

livros. Sabe-se que o cronista sempre se autodenominou um jornalista ou cronista, 

nunca um escritor. Mesmo assim, a maioria das suas crônicas carrega 

características literárias, especialmente pela poesia que brota através da 

simplicidade na utilização da linguagem, sendo consideradas verdadeiras obras 

primas da nossa literatura. 

Analisando algumas definições sobre os gêneros conto e crônica, vê-se que 

os dois são considerados algumas vezes gêneros indefinidos, sem classificação, ou 

seja, não existe uma fórmula fixa que consiga encaixá-los com determinadas 

características que lhes são próprias. Desse modo, esses dois gêneros se 

assemelham pelas indefinições que lhes são constantes e também pelo fato de 

serem textos curtos, com tempo e espaço delimitados e que tratam de fatos que 

poderiam passar despercebidos pelo olhar comum, mas são observados e descritos 

pelo olhar atento de um cronista ou contista.   

Sobre o conto, Julio Cortázar o qualifica como um “gênero de tão difícil 

definição, tão esquivo nos seus múltiplos e antagônicos aspectos [...], tão secreto e 

voltado para si mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em outra 

dimensão do tempo literário” (CORTÁZAR, 2013, p.149). Esta definição revela a 

tentativa do ensaísta de classificar o que parece ser inclassificável, mostrando 

alguns aspectos do conto.  

Para Alfredo Bosi (1997, p. 7) o conto é proteiforme, ou seja, tem a 

característica de mudar de forma: “Ora é o quase-documento folclórico, ora a quase-
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crônica da vida urbana, ora o quase-drama do cotidiano burguês, ora o quase-

poema do imaginário às soltas, ora, enfim, grafia brilhante e preciosa votada às 

festas da linguagem”. Assim, torna-se difícil encaixá-lo como um gênero de forma 

fixa, por isso a afirmação de Mário de Andrade – “Em verdade, sempre será conto 

aquilo que seu autor batizou com o nome de conto”3 - parece condizer com o que 

muitos autores e críticos têm tentado esclarecer sobre o gênero.  

Do mesmo modo, a crônica é também um gênero de difícil classificação. Para 

Davi Arrigucci Jr. (1985, pg. 43): “despretensiosa, próxima da conversa e da vida de 

todo dia, a crônica tem sido, salvo alguma infidelidade mútua, companheira quase 

que diária do leitor brasileiro”, entretanto a aparente facilidade dos temas e a 

linguagem informal a torna “difícil de definir como tantas coisas simples”. Através 

desta afirmação, já se percebe o mesmo problema de classificação que também 

encontramos no conto.  

Alfredo Bosi (1997) classifica a crônica, de acordo com as características de 

alguns cronistas, em cinco categorias: a crônica narrativa, a crônica metafísica, a 

crônica poema-em-prosa, a crônica-comentário e a crônica informação. Entretanto, 

também afirma que: “É mesmo da própria natureza da crônica a flexibilidade, a 

mobilidade, a irregularidade” (BOSI, 1997, p.133). Esta classificação parece ser uma 

tentativa de aproximar a crônica de alguns tipos de textos (poemas, narrativas, 

reflexões filosóficas e comentários), mas felizmente é apenas uma tentativa, tendo 

em vista, como bem afirmou Bosi, o caráter irregular do gênero.  

Observando essas formas de classificação, percebe-se que os dois gêneros 

muitas vezes aparecem como uma “quase-crônica” ou um “quase-conto”. Jorge de 

Sá (1985) fala de como João do Rio, lá no início do século passado, transformou a 

crônica num texto mais “literário”, chegando inclusive a criar personagens, trazendo 

assim a ficção para os seus relatos. Desse modo, já havia um prenúncio naquela 

época de que a crônica e o conto seriam gêneros que estariam muito próximos. Para 

Jorge de Sá, o que divide os dois tipos de gêneros, apesar de ser uma divisão 

bastante tênue, é a densidade: 

 

                                                           
3 ANDRADE, Mário de: «Contos e Contistas». O Empalhador de Passarinho. São Paulo: Martins, 

1955. 
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Enquanto o contista mergulha de ponta-cabeça na construção do 
personagem, do tempo, do espaço e da atmosfera que darão força ao fato 
“exemplar”, o cronista age de maneira mais solta, dando a impressão de 
que pretende apenas ficar na superfície de seus próprios comentários, sem 
ter sequer a preocupação de colocar-se na pele de um narrador, que é, 
principalmente, personagem ficcional (como acontece nos contos, novelas e 
romances). (SÁ, 1985, p.9) 

 

 Mesmo assim, classificações como essas de Jorge de Sá, no seu livro A 

crônica, não conseguem atingir a profundidade destes dois gêneros literários, que 

são parceiros de longas datas, na história da literatura brasileira. 

 

 2.2 O GÊNERO CONTO NO BRASIL 

 

 Empenhar-nos-emos em tratar do percurso da produção literária do conto no 

Brasil, tendo em vista que estamos comparando dois gêneros que são 

frequentemente confundidos por leitores brasileiros. Então, para começar, 

observaremos as suas origens no país.  

 As primeiras manifestações do conto no Brasil, de acordo com Sílvio Romero 

(1954, p. 241) “ocorreram no período colonial, através dos contos populares e da 

literatura de cordel, que fazem parte da nossa literatura oral”. Entretanto, de acordo 

com Afrânio Coutinho (2004, p. 46), depois de 1836, surgiram diversas produções na 

imprensa, “senão de contos verdadeiros, muito próximas desse gênero, 

intermediárias do conto e da crônica, pela sua feição de narrativa, tendente a 

despertar o interesse do leitor do tempo”. Todavia, os primeiros escritores do gênero 

eram os melhores jornalistas da época, mas as suas motivações ao escreverem 

eram exclusivamente jornalísticas, visando seguir um modelo de tipo de ficção que 

estava fazendo sucesso nos periódicos europeus. O primeiro desses contos foi ‘A 

caixa e o tinteiro’, de Justiniano José da Rocha e publicado no jornal O cronista, no 

dia 26 de novembro de 1836. Dois anos depois, também no jornal O cronista, 

Barbosa Lima escreve ‘Um sonho’ - texto que parece ter as características próprias 

do gênero conto.  

 Para Afrânio Coutinho (2004), o conto brasileiro como expressão literária só 

surgiria a partir da segunda fase do romantismo, com as narrações de cunho 

fantástico da Noite na taverna, de Álvares de Azevedo. De acordo com o crítico, as 
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histórias do livro “obedeciam já aos requisitos duma composição depurada, de plano 

definido e proporções equilibradas, a despeito da delirante concepção de suas 

personagens e de situações em permanente paroxismo”. (COUTINHO, 2004, p.47). 

  Entretanto, o grande nome do conto brasileiro foi Machado de Assis, “quer 

pela temática, quer pela técnica, quer pelo estilo, ninguém, na verdade, 

compreendeu melhor o gênero, desde as suas primeiras produções, a partir de 

1860”. (COUTINHO, 2004, p.47). Lucia Miguel Pereira (1973, p.100) chega a afirmar 

que “foi, incontestavelmente, como contista que Machado de Assis fez as suas 

obras-primas”.  

Mesmo o mestre Machado, entre outros da mesma época, iniciou a formação 

do gênero através das crônicas e dos folhetins. Aos poucos, a transição para o 

gênero conto aconteceu. O conto foi tomando forma, mesmo tratando de 

acontecimentos do cotidiano, o escritor começava a dar-lhe um toque literário. 

Alguns contos de Machado de Assis, como ‘A igreja do diabo’, vêm de conceitos 

fixados em crônicas de A semana e A Gazeta de Notícias.  

Lima Barreto e João do Rio também merecem destaque como escritores do 

conto anterior ao modernismo. Eles eram jornalistas e cronistas naquela época. 

Poderíamos citar outros tantos escritores brasileiros que foram exímios contistas, por 

exemplo: Aluísio Azevedo, no conto naturalista; Monteiro Lobato, com o conto 

regional; no conto moderno temos Graciliano Ramos; além do grande Guimarães 

Rosa. Todos eles também contribuíam com os jornais da época, escrevendo 

crônicas, artigos de opinião etc. Sendo assim, vemos que a relação dos escritores e 

dos gêneros conto e crônica com o jornalismo eram próximas e, talvez por isso, 

muitas vezes eles eram e ainda são confundidos.   

 

 2.3 O GÊNERO CRÔNICA NO BRASIL 

 

Se analisarmos os primórdios da origem deste gênero, ele já estava presente 

desde o descobrimento do Brasil. Surgiu através de uma carta – a carta de Pero Vaz 

de Caminha ao Rei de Portugal, informando sobre o que havia na nova terra 

descoberta. As observações de Caminha sobre os detalhes e descrições do 

cotidiano dos seus habitantes (os índios), além da linguagem utilizada pelo viajante, 
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faz com que alguns estudiosos considerem o texto como a nossa primeira crônica; 

na verdade, uma crônica histórica. Esses viajantes foram chamados de “Cronistas 

do descobrimento”, pois retratavam, com precisão e linguagem bem elaborada, 

sobre as novidades dessas terras. 

 A crônica moderna, como a que conhecemos hoje no Brasil, teve sua origem 

no jornal e surgiu dos folhetins, espaço no rodapé do jornal que era destinado ao 

entretenimento. A produção folhetinesca fez grande sucesso no século XIX, 

atingindo, através dos romances, até as classes mais baixas da sociedade. Com a 

sua grande popularidade, os folhetins eram lidos no meio da rua, geralmente em voz 

alta, para aqueles que não sabiam ler também desfrutassem da história e, desse 

modo, faziam grande sucesso na época.  

Com a chegada dos folhetins aos jornais, começa um período de descoberta 

da literatura folhetinesca pela imprensa brasileira, e virou uma febre nacional a partir 

de 1838. Pouco tempo depois de começar a fazer sucesso na França, o folhetim ‘O 

Capitão Paulo’, de Alexandre Dumas, foi traduzido e publicado no Jornal do 

Commércio. A partir dessa publicação, os escritores nacionais também começaram 

a escrever suas histórias que encantavam o público. O sucesso era tão grande que 

“cada capítulo desses folhetins era guardado como se fosse uma telenovela de 

sucesso nos dias atuais” (COSTA, 2005, p.235). O momento político no país 

também propiciou o sucesso do folhetim:  

 
Os folhetins encontraram um terreno propício no Brasil porque o perfil da 
imprensa mudou completamente a partir de 1840. Após o golpe da 
maioridade de D. Pedro II, os jornais panfletários e os pasquins políticos 
que proliferaram desde a volta de D. João VI a Portugal cederam lugar a 
uma imprensa menos belicosa (COSTA, 2005, p.233). 

 

Deve-se entender também que, aqui no Brasil, esses romances folhetins 

deram origem aos mais famosos livros de grandes autores nacionais, como já 

destacamos anteriormente. Autores como Manuel Antônio de Almeida, José de 

Alencar e Machado de Assis participaram desse processo de publicação de 

romances, que saíram primeiramente em forma de folhetim no jornal. Dessa forma, 

percebe-se que a crônica se originou de uma produção de sucesso, atingindo as 

diversas classes da sociedade e, além disso, algumas delas viraram obras literárias 

que são conhecidas e estudadas ainda na atualidade. 
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Com o passar do tempo, a crônica adquiriu espaço próprio dentro do jornal, e 

passou a ser uma parte do jornal que falava dos mais diversos temas, 

principalmente os da vida diária, segundo Antonio Candido: 

 
Antes de ser crônica propriamente dita foi ‘folhetim’, ou seja, um artigo de 
rodapé sobre as questões do dia, - políticas, sociais, artísticas, literárias. [...] 
Aos poucos o ‘folhetim’ foi encurtando e ganhando certa gratuidade, certo ar 
de quem está escrevendo à toa, sem dar muita importância. Depois, entrou 
francamente pelo tom ligeiro e encolheu de tamanho, até chegar ao que é 
hoje (CANDIDO, 1981, p. 7). 

 

Podemos afirmar que a crônica tornou-se um gênero tipicamente brasileiro, 

de acordo com Antonio Candido: “No Brasil, ela tem uma boa história, e até se 

poderia dizer que sob vários aspectos é um gênero bem brasileiro, pela naturalidade 

com que se aclimatou aqui e a originalidade com que se desenvolveu” (CANDIDO, 

1981, p.6). 

Ao longo do tempo, a crônica tornou-se um gênero bem conhecido dos 

leitores, feita inicialmente para ser lida em jornais e revistas. Hoje, ela é também 

encontrada em livros, na maioria das vezes com seleções e textos que já foram 

publicados em jornais, em blogs etc. Então, tornou-se um gênero literário, por seu 

histórico de possuir bons escritores que observaram e transformaram as coisas 

simples do cotidiano em literatura, ascendendo com facilidade ao posto de texto 

literário.  

 

 2.4 A CRÔNICA COMO UM GÊNERO LITERÁRIO 

 

 Vimos acima que a crônica que conhecemos hoje teve sua origem nos 

folhetins diários dos jornais cariocas. Ou seja, a crônica pertenceu primeiramente ao 

jornal e, com o tempo, passou para o livro, com seleções e coletâneas de textos de 

determinados escritores jornalistas ou jornalistas escritores, tornando-se assim, um 

gênero que circula constantemente entre o jornalismo e a literatura. Percebemos 

que, apesar de desde o início, nos jornais, já fazer um grande sucesso entre o 

público, e quando passou para os livros continuou ganhando o mesmo carinho dos 

seus leitores (fato comprovado pelos diversas edições e reedições de livros de 

cronistas como Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Luís Fernando 
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Veríssimo etc), ainda assim precisamos reafirmar muitas vezes o seu caráter 

literário.  

 O fato é que esse gênero torna-se diferente dos demais, pois circula 

constantemente em dois veículos com interesses distintos: o jornal, com o seu 

caráter emergencial de informar os fatos diários e o livro que zela pelo que é perene 

e eterno. Desse modo, vemos que não é difícil encontrarmos ainda alguns 

questionamentos sobre a literariedade da crônica. Entretanto, julgar a qualidade de 

um texto pelo veículo que foi divulgado inicialmente não parece ser uma boa forma 

de começar a analisá-lo.  

Um dos principais problemas para que esse julgamento ainda persista parece 

ser a imediatez com a qual pensamos que o texto foi escrito para o jornal. Julgamos 

uma obra literária pelo tempo que o romancista ou poeta demorou para escrevê-la, 

pensamos em diversos rabiscos que o mesmo fez para que o seu texto final ficasse 

pronto para o livro. O cronista aparenta não ter muito tempo para releitura e correção 

do texto que logo será publicado no jornal, o que pode afetar na qualidade literária 

da sua crônica. No entanto, vemos que, no caso de Rubem Braga e suas milhares 

de crônicas publicadas em jornais, revistas e livros em diversas partes do país, ele 

parece se preocupar constantemente com a reescritura e correção dos seus textos. 

Ele publicava a mesma crônica em diversos periódicos, em diferentes períodos do 

tempo e elas apareciam com modificações, supressões de textos, correções e 

alterações.  

Ele praticava um constante exercício de reescritura das suas crônicas e 

talvez, por isso, em uma das suas crônicas, ele afirma: “Confesso que escrevo de 

palpite, como outras pessoas tocam piano de ouvido”4. Pela obrigatoriedade da 

imediatez no seu processo de escritura, o cronista convivia normalmente com a 

prática de reescritura das suas crônicas, e como as mesmas saíam em mais de um 

jornal, revisar ali mesmo no veículo onde o texto já havia sido publicado, para ser 

lida e interpretada novamente pelo público, era tarefa comum dentro do Fundo de 

arquivo do escritor. E, através dessa prática, tornou-se conhecido como o mais 

poético dos nossos prosadores.   

                                                           
4 ‘Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim’. In: BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro: 

Record, 1999.  
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O cronista tinha consciência da pressa que ele e seus colegas de profissão 

tinham ao escrever para o jornal. Além disso, também admite em uma das suas 

entrevistas para o jornal O Estado de São Paulo, do dia 24 de outubro de 1987, que 

nunca pretendeu escrever uma obra literária e reafirma que a sua profissão era de 

jornalista e não um escritor: 

 
Como se vê pela minha carreira de jornalista, nunca pretendi fazer uma 
obra literária, nunca planejei sequer um livro. Todos os meus livros são 
seleção de minhas crônicas de uma certa época. Nessa seleção elimino as 
que são demasiado ligadas a assuntos do momento, principalmente 
políticos e econômicos, e escolho as que me parecem ter algum interesse 
literário e que por isso envelhecem menos depressa (BRAGA, 1987, p.1). 

 

 Talvez, por sua despretensão em durar, por seu quase desapego aos textos 

que escrevia, conseguiu permanecer entre os escritores brasileiros e suas crônicas 

viraram o que ele não esperava - obras literárias conhecidas do grande público. 

Nesse caso, podemos relembrar o que Antonio Candido afirmou sobre a crônica no 

seu célebre texto A vida ao rés-do-chão:  

 
[...] a sua perspectiva não é a dos que escrevem do alto da montanha, mas 
do simples rés-do-chão. Por isso mesmo consegue quase sem querer 
transformar a literatura em algo íntimo com relação à vida de cada um, e 
quando passa do jornal ao livro, nós verificamos meio espantados que a sua 
durabilidade pode ser maior do que ela própria pensava. Como no preceito 
evangélico, o que quer salvar-se acaba por perder-se; e o que não teme 
perder-se acaba por se salvar. No caso da crônica, talvez como prêmio por 
ser tão despretensiosa, insinuante e reveladora (CANDIDO, 1981, p.6) 

 

 Sem querer, o jornalista virou escritor e os critérios de seleção que utilizava 

para escolher as crônicas que seriam publicadas nos livros nos revelam uma 

característica importante para que ele considere esses textos selecionados como 

pertencentes à literatura e não ao jornalismo. O cronista destaca que assuntos do 

momento eram excluídos da sua seleção para os livros, entretanto, não podemos 

deixar de reconhecer no gênero uma característica importante, que é a recriação do 

tempo. Encontramos demasiadas vezes crônicas que se reportam a determinados 

assuntos ligados a uma época e que são carregados de literariedade. É possível 

fazer a leitura de uma crônica escrita há muitos anos, que trata de um assunto vivido 

em outro momento e mesmo assim percebermos que o texto permanece, é passível 

de reflexão e continua sendo atual.  
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 Desse modo, vemos ao longo da nossa história literária que muitas crônicas 

permaneceram e, por isso, o grande número de livros desse gênero que são 

reeditados todo ano. Antonio Olinto afirma que:  

 

O jornalismo já foi chamado de ‘literatura sob pressão’. Pressão do tempo e 
pressão do espaço. Em todo o mundo, a cada instante, os cultores desse 
tipo de literatura lançam palavras sobre o papel, com a preocupação do 
tempo que passa e do espaço que é limitado. As frases ajustam-se a um 
tamanho, o pensamento é obrigado a trabalhar depressa. Contudo, por 
maior que seja essa pressão, o jornalismo tem, fundamentalmente, as 
mesmas possibilidades que a literatura, de produzir obras de arte (OLINTO, 
1955, p.3) 

 

 Então, vemos que é possível um gênero que era inicialmente considerado 

jornalístico, transformar-se em uma obra de arte literária. Primeiramente, porque a 

matéria-prima dos dois é a palavra e depois, com o domínio da linguagem, “pode o 

jornalista criar, dar vida a uma obra, desde que tenha conservado a pureza de sua 

emoção, a verdade de seu perceber interno, sua fidelidade ao homem como ser-

consciente e ser-responsável” (OLINTO, 1955, p.5).  

 O segundo questionamento sobre a capacidade de um gênero que nasceu no 

jornal tornar-se literatura parece ser a relação que o texto literário tem com a ficção. 

Subentende-se que o gênero jornalístico seja necessariamente ligado à realidade 

dos fatos e o gênero literário fale exclusivamente de assuntos fictícios. Porém, na 

prática, isso não se aplica; sabe-se ainda que a definição do que é literário sofreu 

diversas mudanças ao longo da história. Cristiane Costa comenta esse aspecto, ao 

afirmar que: 

 
Historicamente produzida, e devidamente naturalizada, a definição do objeto 
literário tem variado ao longo do tempo, conforme as convenções narrativas. 
O conceito de literatura desenvolveu seu sentido atual apenas no século 
XIX. Até então, estava longe de ser sinônimo de ficção. Sob a Renascença, 
por exemplo, o sentido de litterae humanae distinguia apenas os textos 
seculares dos religiosos (COSTA, 2005, p.291). 

 

 Na verdade, devemos pensar sempre com relatividade sobre alguns conceitos 

aceitos na atualidade e tentar visualizá-los através dos fatos históricos que os 

envolveram. No passado, por exemplo, os conceitos de ficção e de não-ficção não 

eram rígidos. De acordo com Cristiane Costa (2005, p. 292):  
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A especialização da literatura em direção à ficção, a um texto produzido 
exclusivamente pela imaginação, tornar-se-ia uma das bases do 
romantismo que consagrou a figura do autor. Mas até o final do século XVIII 
as fronteiras entre ficção e não-ficção não eram nada rígidas. Um exemplo: 
os romances de um escritor jornalista reputado, como Daniel Defoe, sempre 
eram apresentados como histórias reais por seu autor (COSTA, 2005, 
p.292). 

 

 O motivo disso era vencer um público que compreendia a leitura de ficção 

como perda de tempo e hábito reprovável5. Assim, tratar uma história fictícia como 

real naquela época era o mais recomendado, porque seria mais fácil de ser aceita 

pelo público. Hoje, no entanto, a relatividade ainda deve ser adotada, pois 

observamos que muitos fatores podem levar um texto a ser considerado real ou 

fictício e não-literário ou literário, inclusive o suporte utilizado para sua divulgação. 

Sobre isso, Cristiane Costa comenta: 

 
Hoje, o status de ficcional ou factual depende de um contrato implícito. No 
caso do jornalismo, o de narrar um fato verdadeiro. No da literatura, o de 
privilegiar a imaginação e a concepção estética. Mas a exclusão de 
conteúdos não-ficcionais do conceito de literatura pode interferir 
profundamente na forma de recepção de um texto. Às vezes, basta mudar o 
seu suporte material. Com isso, uma reportagem pode ganhar status 
literário quando impressa em livro. Ou um texto ficcional pode simular uma 
reportagem a ponto de enganar jurados experientes de prêmios como o 
Pulitzer (COSTA, 2005, p. 293). 

 

 Então, conclui-se que o conceito de literatura não pode ser um conceito 

fechado. Desse modo, observando as características da crônica, especificamente as 

de Rubem Braga, será possível afirmar se ela só fala de fatos reais do cotidiano ou 

também usa fatos fictícios para falar de coisas reais.  

 As crônicas de Rubem Braga passeiam constantemente do presente para o 

passado ou do passado para o presente; na maioria das vezes, ele tira da memória 

os fatos descritos nas suas crônicas. Por isso, não podemos afirmar sobre a 

veracidade de todos os fatos descritos pelo cronista, já que o narrador traz de volta 

aos seus textos um mundo que já não existe mais e os relaciona com os fatos do 

presente vivido. Portanto, a todo instante percebemos a invenção, a rememoração e 

a poética presente nas suas crônicas. Entretanto, mesmo que o cronista afirmasse 

                                                           
5 VASCONCELOS, Sandra Guardini. Dez lições sobre o romance inglês do século XVII. São Paulo: Boitempo, 2002, 

p.19. 
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que tudo que escreveu era descrição da realidade, vimos logo acima que a 

concepção de literário vai além de demarcar uma narrativa como ficção ou não.  

 Podemos afirmar, a partir dessas discussões, que a crônica é um gênero que 

nasceu no jornal, mas que também conquistou seu espaço na literatura, sendo hoje 

considerada um gênero literário.  

 

 2.5 REFLETINDO SOBRE O GÊNERO LITERÁRIO CONTO 

 

 O conto moderno provavelmente será sempre a primeira forma que pensamos 

para uma definição do gênero literário conto. Entretanto, não podemos esquecer da 

existência de uma forma mais antiga e simples, nem por isso, menos importante 

desse gênero: o conto oral. De modo geral, segundo Charles Kiefer, no princípio 

esse gênero foi marcado por dois elementos: a essencialidade e a exemplaridade. 

De acordo com ele:  

 

No princípio, o suporte imaterial do conto foi a memória e dessa dependeu 
para a sua transmissão. Nesse período, que se perde no passado, o conto 
configurou um de seus principais elementos de eficácia – a essencialidade. 
Para ser lembrado, e para poder ser recontado, incorporou um modelo 
estrutural repetitivo, baseado na rígida casualidade de começo, meio e fim, 
e na linguagem rítmica, melódico-mnemônica, que o acompanha ainda, e 
que, de certa forma, aproxima-o da lírica, a ponto de chamar-se a certos 
contos sem enredo definido de poesia em prosa ou de prosa poética. Suas 
figuras, motivos e situações, extraídos da vida prática, ou do fabulário 
mítico, conservaram um caráter pedagógico, moral e religioso durante 
séculos, marcados que foram pela exemplaridade. Enquanto a tragédia 
transformava-se no drama e a epopéia no romance, a história curta, em 
qualquer de suas manifestações – forma oral, popular ou erudita – manteve 
suas características primitivas: brevidade, unidade e totalidade. (KIEFER, 
2004, p.137) 

 

 Essas características presentes no conto foram se aperfeiçoando, ou se 

transformando com a evolução da humanidade e o gênero tornou-se mais refinado.  

Segundo Kiefer (2004), não somente se importando com o que se conta, mas como 

se conta. Portanto, “Apesar da sua antiguidade, mantém a vitalidade, o frescor e a 

novidade. Mil vezes revisitado, mil vezes travestido. [...] o conto trata de renovar-se 

incessantemente e de resistir à dissolução de sua própria forma” (KIEFER, 2004. p. 

139). 
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 Comentaremos abaixo sobre as duas principais formas do conto: o conto 

moderno e o conto oral. 

 

  2.5.1 O conto literário moderno 

 

 Edgar Alan Poe é considerado o fundador do conto moderno e, como exímio 

contista, serve frequentemente de parâmetro de qualidade para os demais escritores 

desse gênero. Julio Cortázar afirma:  

 

[…] os melhores contos de Poe provam sua perfeita compreensão dos 
princípios que regem o gênero. [...] Poe descobriu imediatamente a maneira 
de construir um conto, de diferenciá-lo de um capítulo de um romance, dos 
relatos autobiográficos, das crônicas romanceadas do seu tempo” 
(CORTAZÁR, 2013, p.122). 

 

 Segundo o crítico, os melhores contos de Edgar Allan Poe nos revelam a 

compreensão perfeita sobre a essência desse gênero literário. Essa essência se 

encontra principalmente na intensidade dos acontecimentos nos contos; estes 

devem ser revelados a partir das palavras do texto que convergem para este 

acontecimento de forma sucinta e clara, sem descrições que preparem o leitor para 

o acontecimento. “Cada Palavra deve confluir, concorrer para o acontecimento, para 

a coisa que ocorre. [...] O conto é uma verdadeira máquina literária de criar 

interesse” (CORTÁZAR, p. 122-123). Sendo assim, a economia de palavras, usadas 

sem rodeios desnecessários, é essencial para que essa intensidade se sobressaia 

em um conto considerado bom. 

 Julio Cortázar, no capítulo Alguns aspectos do conto, reafirma essa 

característica comum nos diversos contos de qualidade espalhados pelo mundo. O 

ensaísta compara o romance e o conto com o cinema e a fotografia, 

respectivamente. Observa-se que a fotografia é muito mais limitada pois abrange 

apenas o campo das lentes da câmera escolhido pelo fotógrafo. Do mesmo modo o 

contista capta e escreve somente o essencial, o que é realmente significativo: 

  
[...] o fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e limitar uma 
imagem ou um acontecimento que sejam significativos, que não só valham 
por si mesmos, mas também sejam capazes de atuar no espectador ou no 
leitor como uma espécie de abertura, de fermento que projete a inteligência 
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e a sensibilidade em direção a algo que vai muito além do argumento visual 
ou literário contido na foto ou no conto. (CORTÁZAR, 2013, p. 151-152). 

 

 Essa comparação com a fotografia mostra como o bom conto tem a 

capacidade de capturar um instante significativo e, a partir dele, levar os seus 

leitores para uma reflexão que muitas vezes ultrapassa o texto literário, ou seja, ele 

precisa ser denso e prender o leitor desde as primeiras linhas do texto. 

 Desse modo, o ensaísta ainda nos convida a fazer um pequeno teste:  

 
Tomem os senhores qualquer grande conto que seja de sua preferência, e 
analisem a primeira página. Surpreender-me-ia se encontrassem elementos 
gratuitos, meramente decorativos. O contista sabe que não pode proceder 
acumulativamente, que não tem o tempo por aliado; seu único recurso é 
trabalhar em profundidade, verticalmente, seja para cima ou para baixo do 
espaço literário (CORTÁZAR, 2013, p. 152). 

 

 Assim, percebemos que essa é a essência do gênero literário conto; é a 

sensibilidade na seleção de palavras desde o seu início que, para Julio Cortázar, 

indicará se ele é bom ou ruim: “O conto é ruim quando é escrito sem essa tensão 

que se deve manifestar desde as primeiras palavras ou desde as primeiras cenas” 

(CORTÁZAR, 2013, p. 152). 

 Poderíamos pensar que também os temas são importantes ou determinantes 

para que elevássemos alguns contos ao critério de geniais. Entretanto, para que o 

tema possa ser considerado bom, ainda segundo os pensamentos de Cortázar 

sobre o gênero conto, ele dependerá do escritor e do tratamento literário dado ao 

tema:  

 

E esse homem, que num determinado momento escolhe um tema e faz com 
ele um conto, será um grande contista se sua escolha contiver – às vezes 
sem que ele o saiba conscientemente – essa fabulosa abertura do pequeno 
para o grande, do individual e circunscrito para a essência mesmo da 
condição humana. Todo conto perdurável é como a semente onde dorme a 
árvore gigantesca. Essa árvore crescerá em nós, inscreverá seu nome na 
nossa memória. (CORTÁZAR, 2013, p. 155). 

 

 Se determinado conto permanecer na lembrança do leitor, será porque 

ultrapassou os limites do próprio conto, fez o leitor ir além, através da sua 

intensidade e tensão, transformando este leitor num alvo que guardará para sempre 

aquela história. Portanto, essas seriam as principais características presentes nos 
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contos modernos de forma geral, segundo Julio Cortázar em suas observações 

fundamentadas basicamente na obra de Edgar Alan Poe. 

 Além disso, essas características do conto moderno podem ser utilizadas 

como parâmetro para os contistas de modo geral, de todas as nacionalidades e são 

aplicáveis a todos os contos. Sendo assim, conhecemos um pouco sobre alguns 

elementos essenciais para um bom conto moderno. Agora, passaremos a falar um 

pouco sobre a forma considerada mais simples e também mais antiga: o conto da 

tradição oral. 

 

  2.5.2 O conto da tradição oral 

 

 A forma mais antiga e simples do gênero é o conto oral que, de acordo com 

R. Magalhães Júnior, é a mais antiga expressão da literatura de ficção e “é também 

a mais generalizada, existindo mesmo entre povos sem o conhecimento da 

linguagem escrita” (MAGALHÃES J., 1972, p.9). O conto oral ou conto popular faz 

parte da história primitiva do nosso conto moderno e não pode ser esquecido, tendo 

em vista que algumas características dele ainda estão presentes em alguns dos 

nossos melhores contos e contistas modernos: 

 
O conto popular, ou folk tale, na linguagem dos folcloristas, evoluiu das 
formas mais simples e breves para as mais longas, complexas e 
rebuscadas. O escritor espanhol Juan Valera, em erudito ensaio sobre o 
conto, assinala que a Grécia os teve desde o início da sua civilização, tendo 
sido Partênio de Nicéia um dos primeiros a compilá-los. (MAGALHÃES J., 
p.9) 

 
 

 A palavra conto origina-se do verbo “contar” (do latim computare), de forma 

que contar estórias faz parte da história do ser humano e da sua vida em sociedade. 

A humanidade sempre teve a necessidade de criar, inventar e recriar estórias que 

eram repassadas de alguém para alguém, ou seja, transmitidas oralmente. O conto 

oral nasceu e se desenvolveu com a humanidade e, por isso, de acordo com Nádia 

Gotlib, seria impossível afirmar o tempo exato do início do processo de contar 

estórias, pois é uma “hipótese que nos leva a tempos remotíssimos” (GOTLIB, 1985, 

p. 6). Portanto, esse modelo de narrativa provavelmente esteve presente nas 

diversas civilizações:  
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Para alguns, os contos egípcios – os contos dos mágicos – são os mais 
antigos: devem ter aparecido por volta de 4.000 anos antes de Cristo. 
Enumerar as fases da evolução do conto seria percorrer a nossa própria 
história, a história de nossa cultura, detectando os momentos da escrita que 
a representam. O da estória de Caim e Abel, da Bíblia, por exemplo. Ou os 
textos literários do mundo clássico greco-latino: as várias estórias que 
existem na Ilíada e na Odisseia, de Homero. E chegam os contos do 
oriente: a Pantchatantra (VI a.C), em sânscrito, ganha tradução árabe (VII 
d.C) e inglesa (XVI d.C); e as Mil e uma noites circulam da Pérsia (século X) 
para o Egito (século XII) e para toda a Europa (século XVIII) (GOTLIB, 
1985, p. 6)  

 

 Então, percebemos que o processo de contar percorre o tempo e as 

civilizações, primeiramente de forma oral e depois se perpetuou através da escrita. E 

foi na escrita que o gênero se transformou e evoluiu. Dessa forma, segundo R. 

Magalhães Júnior:  

 

Os que reduziram os primeiros contos orais à forma escrita limitaram-se, em 
geral, a recolher criações anônimas, que outros, mais tarde, ao reescrevê-
las, à sua maneira, procurariam ampliar, enriquecer, embelezar, seguindo à 
risca o velho provérbio: quem conta um conto, aumenta um ponto 
(MAGALHÃES J., 1972, p. 10). 

 

 De acordo com Nádia Battella Gotlib, no século XIX, o conto aflora com a 

expansão da imprensa que permitiu a publicação dessa narrativa em inúmeros 

jornais e revistas. “Este é o momento da criação do conto moderno quando, ao lado 

de um Grimm, que registra contos e inicia seu estudo comparado, um Edgar Allan 

Poe se afirma enquanto contista e teórico do conto” (GOTLIB, 1985, p.7). Portanto, 

percebemos que o gênero pode até ter mudado a forma de transmitir suas 

narrativas, mas não a sua natureza de simplesmente contar estórias que ainda 

permanece.       

 O conto oral é definido como “um relato em prosa de acontecimentos fictícios 

e dados como tais, feito com finalidade de divertimento” (SIMONSEN, 1987, p. 6). O 

conto difere das lendas, dos mitos, das gestas e das anedotas, pois estas, de acordo 

com Michèle Simonsen, têm uma atitude verídica, enquanto o conto “é um relato que 

não é verdadeiro” (Id.,1987, p.7).  

 Existem algumas classificações para o conto oral, de maneira que citaremos 

aqui a classificação dada por Michèle Simonsen (1987), que divide o conto em: 

conto propriamente dito – são os contos maravilhosos, os realistas, os religiosos − 
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os contos de animais e os contos humorísticos. Para a autora, apesar de terem 

características diversas, todos os três tipos apresentam em comum o distanciamento 

em relação ao real e, por isso, afirma que: “O conto é antes de tudo um relato não-

tético, que não afirma a realidade do que ele representa mas, ao contrário, procura 

mais ou menos deliberadamente destruir ‘a ilusão realista’ ” (SIMONSEN, 1987, p.9).  

 Parece que todos concordam com o fato de que um conto não tem intenção 

de relatar sobre a realidade. Nádia Batella Gotlib (1985) também concorda que o 

conto não tem compromisso com o evento real. Ela afirma que: 

 

Nele, realidade e ficção não têm limites precisos. Um relato, copia-se; um 
conto, inventa-se, afirma Raúl Castagnino. A esta altura, não importa 
averiguar se há verdade ou falsidade: o que existe é já a ficção, a arte de 
inventar um modo de se representar algo (GOTLIB, 1985, p. 12). 

 

  No Brasil, temos o exemplo do escritor Guimarães Rosa, que muito bem 

expressou no seu livro Tutaméia o que, para ele, era a essência dos seus contos, 

contos modernos que mantiveram sua origem na tradição oral: “A estória não quer 

ser história. A estória, em rigor, deve ser contra a história. A estória, às vezes, quer-

se um pouco parecida à anedota” (ROSA, 1979, p. 7). Então, percebemos que essa 

é a principal particularidade do conto da tradição oral, falar de acontecimentos 

fictícios, e essa característica se estendeu também para os contos da literatura 

escrita, os chamados contos modernos.  

 Tanto o conto oral como o conto moderno têm suas particularidades e 

também alguns pontos que os aproximam. Entre eles, é importante destacar que os 

dois tipos possuem um caráter literário que foi se desenvolvendo através desse 

critério da invenção, como bem afirma Nadia Batella Gotlib: 

 
A história do conto, nas suas linhas mais gerais, pode se esboçar a partir 
deste critério de invenção, que foi se desenvolvendo. Antes, a criação do 
conto e sua transmissão oral. Depois, seu registro escrito. E posteriormente, 
a criação por escrito de contos, quando o narrador assumiu esta função: de 
contador-criador-escritor de contos, afirmando então, o seu caráter literário 
(GOTLIB, 1985, p.13) 

 

 E será essa e outras características literárias que buscaremos e analisaremos 

nas crônicas chamadas de contos de Rubem Braga. Pretendemos observar as 

características do conto que se encontram presentes nesses textos selecionados. 
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Além de observar também se nas primeiras versões pesquisadas desses textos 

encontramos aspectos da crônica ou do conto. 
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3 BUSCAS E ENCONTROS – O PROCESSO DE PESQUISA 

 

 3.1 O PERCURSO DOS TEXTOS NOS LIVROS PUBLICADOS 

 

 O estudo dos contos no livro Melhores contos de Rubem Braga nos 

apresentou diversas curiosidades importantes sobre o percurso dos textos até 

chegarem ao livro de contos. Preliminarmente, já observamos que os contos, em sua 

maioria bem conhecidos do grande público, já haviam saído nos diversos livros de 

crônicas e coletâneas publicados da obra do cronista Rubem Braga. Para isso, 

preparamos uma tabela de publicações desses textos nos diversos livros de crônicas 

(ver apêndice 1) e verificou-se que, além disso, também havia modificações nos 

textos, como mudança de títulos e ainda de partes de textos.  

Na pesquisa com os títulos publicados no livro, vemos que a maioria das 

crônicas foram publicadas, muitas vezes, em livros de coletâneas e seleções de 

crônicas de Rubem Braga como: 50 crônicas escolhidas, 100 crônicas 

escolhidas, 200 crônicas escolhidas, Para gostar de Ler, Pequena antologia do 

Braga, Coisas simples do cotidiano, Rubem Braga – literatura comentada, 

Casa dos Braga - Memória de infância, entre outros.  E, inicialmente, foram 

publicadas por Rubem Braga nos vários livros lançados ao longo da sua carreira 

como: O Conde e o Passarinho (1936) – 1 crônica publicada no livro de contos, Um 

Pé de Milho (1948) - 1 crônica publicada no livro de contos, O Homem Rouco 

(1949) - 3 crônicas publicadas no livro de contos, A Borboleta Amarela (1953) - 12 

crônicas publicadas no livro de contos, A Cidade e a Roça e Três Primitivos (1957 

– título modificado depois para: O Verão e as Mulheres) - 5 crônicas publicadas no 

livro de contos, Ai de ti, Copacabana (1960) - 6 crônicas publicadas no livro de 

contos, A Traição das Elegantes (1967) – 6 crônicas publicadas no livro de contos, 

Recado de Primavera (1984) - 4 crônicas publicadas no livro de contos.  

 Percebe-se então que, no livro de seleção de contos, temos textos que foram 

publicados pela primeira vez em livros entre as décadas de 30 até 80, textos que 

perpassaram a vida do cronista e que, provavelmente, tornaram-se especiais por 

tratarem de assuntos que fizeram parte da sua obra. 
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Na tabela feita para organizar o nome dos livros onde foram publicadas as 

crônicas do livro Melhores Contos de Rubem Braga, percebe-se que a maioria das 

crônicas (33 delas) foram publicadas, pelo menos, duas ou mais vezes em outros 

livros, seleções e coletâneas. Apenas seis foram publicadas somente uma vez em 

outros livros e uma delas não foi encontrada em nenhum livro publicado: “Era uma 

noite de luar”. Percebe-se também que o título mais publicado nos outros livros foi 

“Aula de inglês”: saiu em onze livros e é, realmente, uma das mais conhecidas 

crônicas de Rubem Braga.  

Com a busca dos textos nos livros publicados anteriormente, já verificamos 

que alguns títulos foram modificados; por isso, necessitou-se de uma leitura atenta 

de todos os textos para identificá-los nos outros livros. Onze títulos sofreram alguma 

modificação no livro de contos. São eles: “Tuim criado no dedo” (Título diferente nos 

outros livros: “História triste de tuim”), “Diário de um subversivo””(Título um pouco 

diferente nos outros livros: ‘Diário de um subversivo – ano 1936”), “A moça rica” 

(Título diferente nos outros livros: “Mangue”), “O homem da estação” (Título diferente 

nos outros livros: “Marcha noturna”), “A partilha” (Título um pouco diferente nos 

outros livros: “Partilha”), “Noite de chuva” (Título diferente nos outros livros: 

“Impotência”), “Visita de uma senhora” (Título um pouco diferente nos outros livros: 

“Visita de uma senhora do bairro”), “Praga de menino” (Título diferente nos outros 

livros - junção de três crônicas – “As Teixeiras”), “Um braço de mulher” (Título 

diferente nos outros livros: “Lembrança de um braço direito”), “Lembrança de Zig” 

(Título diferente nos outros livros: “Histórias de Zig”), “O cajueiro” (Título um pouco 

diferente em alguns livros: “Cajueiro”).  

Percebe-se que em alguns textos, os títulos foram totalmente modificados. Já 

em outros, só houve diminuições ou acréscimos de pequenas palavras, como de 

artigos definidos ou indefinidos. Quanto aos títulos que se modificaram, a procura 

deu-se através de leituras cuidadosas da obra do cronista para identificar os textos 

com títulos diferentes. Ademais, não só encontramos modificações de títulos, alguns 

textos também foram sucintamente modificados e outros sofreram alterações 

significativas para se transformarem num único texto, como no caso dos contos 

“Praga de menino” e “Lembrança de Zig”, que nas publicações anteriores foram 

publicados em três partes, ou seja, saíram em três publicações como três crônicas. 
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Por isso, nota-se que o livro de seleção de contos parece ser a versão final e 

acabada desses textos que já tinham sido publicados em diversos livros 

anteriormente. Lebrave afirma que o texto depois de publicado não sofrerá mais 

alterações, assim: 

 

Ele é por definição autêntico e tal como o desejou o seu autor (a cópia 
aprovada para publicação está lá para garantir esta autenticidade). Salvo 
alguma modificação por ocasião de um nova edição, ele não é mais 
submetido a variação, e todos os leitores lerão o mesmo texto. Ele escapa, 
portanto, à imperfeição que irremediavelmente marcava os modos 
anteriores de transmissão de textos, e particularmente a cópia manuscrita 
(LEBRAVE, 2002, p. 111). 

 

Parece que Rubem Braga não seguiu essa lógica descrita por Lebrave. Como 

já se observou, os seus textos publicados em livros ainda sofreram alterações 

importantes quando foram publicados novamente no livro de contos. Então, é por 

esta característica que pensamos no livro Melhores contos de Rubem Braga como 

a versão final desses textos. 

 

 3.2 O PERCURSO DOS TEXTOS NO FUNDO DE ARQUIVO RUBEM 

BRAGA 

 

Quando pensamos em pesquisar a história desses contos que inicialmente 

foram publicados como crônicas, achamos que a pesquisa nos livros publicados do 

cronista já nos daria a resposta sobre as modificações que ocorreram nesses textos 

que foram denominados de contos. É certo que encontramos as modificações que 

procurávamos nos livros publicados, entretanto, poderíamos descobrir mais sobre os 

contos do livro pesquisado. A professora doutora Maria de Lourdes Patrini Charlon, 

autora do projeto de pesquisa cadastrado no Cnpq e intitulado Rubem Braga – obra 

completa, do qual fazemos parte, nos apresentou o seu acervo de mais de 18.000 

textos digitalizadas do cronista Rubem Braga. Nele, podemos encontrar um material 

riquíssimo da obra do cronista e foi através deste Fundo de arquivo que pudemos ir 

além nesta pesquisa e encontramos detalhes da evolução desses textos do livro até 

o jornal e, alguns textos, até o manuscrito.  



36 

 

O acervo nos ajuda a desbravar os misteriosos caminhos percorridos pela 

escritura do cronista e detalhes da evolução que não poderíamos observar nos 

textos publicados. Arlette Farge, no seu livro O sabor do arquivo, descreve as 

diferenças entre o arquivo e o texto publicado. No arquivo, encontramos a 

verdadeira obra, a despimos e, assim, ela se torna mais real. Farge afirma que “sua 

leitura provoca de imediato um efeito real que nenhum impresso, por mais original 

que seja, pode suscitar” (FARGE, 2009, p.13). Já o impresso é intencionalmente 

dirigido ao público e a sua organização é feita pensando no público. Desse modo, 

Farge acrescenta:   

 

O impresso é um texto dirigido intencionalmente ao público. É organizado 
para ser lido e compreendido por um grande número de pessoas; busca 
divulgar e criar um pensamento, modificar um estado de coisas a partir de 
uma história ou de uma reflexão. Sua ordem e sua estrutura obedecem a 
sistemas mais ou menos fáceis de decifrar e, independentemente da 
aparência que assuma, ele existe para convencer e transformar a ordem 
dos conhecimentos. [...] Disfarçado ou não, ele é carregado de intenções, 
sendo que a mais singela e mais evidente é a de ser lido pelos outros 
(FARGE, 2009, p.13). 

 

O fundo de arquivo Rubem Braga são os seus textos publicados em jornais e 

seus manuscritos datilografados. Apesar dos textos que saíram inicialmente 

publicados nos jornais, o público deles era bem específico, ou até limitado. Além 

disso, o texto poderia se perder com o passar do tempo, se não fosse o resgate do 

arquivo. Diferentemente do livro que abrange outro tipo de público, um público 

maior, e o texto permanece. Então, é sobre esse público que Arlete Farge fala em 

seu texto.  

O fundo de arquivo Rubem Braga, datilografado ou com publicações antigas 

dos jornais, visto que ele registrava diariamente o que escrevia no jornal, também 

pode ser considerado arquivos originais, pois ele não tinha tempo suficiente para 

leituras demoradas dos seus textos e, desse modo, muitas vezes a correção ocorria 

depois, na folha do jornal já publicado.  

Assim, no arquivo, descobrimos que: 

 

Suas palavras são consignadas uma vez ocorrido o fato, e ainda que, no 
momento, elas tenham uma estratégia, não obedecem à mesma operação 
intelectual que o impresso. Revelam o que jamais teria sido exposto não 
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fosse a ocorrência de um fato social perturbador. De certo modo, revelam 
um não dito (FARGE, 2009, p.14). 

 

Então, com a pesquisa no arquivo, descobriu-se muito mais sobre o processo 

de escritura do cronista. As modificações já ocorriam nos textos publicados nos 

jornais e eram bem frequentes, na maioria das suas crônicas.  Com isso, nota-se 

que do jornal até os livros, esses textos sofreram diversas modificações e dos livros 

de crônicas para o livro de contos também passaram por mais um processo de 

alteração textual. Assim, teremos a possibilidade de analisar as modificações desses 

textos através dos termos que são utilizados na genética textual, que nos ajudará a 

desvendar os caminhos percorridos pela escritura através dos próprios textos do 

cronista. Claudia Amigo Pino6, falando sobre um artigo do crítico Philippe Willemart, 

destaca: 

 
Existe o estudo de um diálogo, entre o texto que se escreve no papel e 
aquele que o escritor escreve ao mesmo tempo no seu pensamento (“texto-
móvel”). Isso é uma perspectiva que pode parecer abstrata, mas que possui 
um objeto de estudo bem preciso: a rasura. É no traço sobre a palavra que 
encontramos o diálogo concreto entre esses dois registros (PINO, 2002, 
p.299). 

 

Não é comum fazer modificações no texto depois que uma obra é lançada, 

porém, o cronista Rubem Braga já revela essa característica nos seus livros 

reeditados de crônicas explicando, com uma nota inicial, a supressão de alguns 

textos e a correção de outros. Às vezes, revela insatisfação com o seu texto e em 

outras, explica que excluiu por motivos sentimentais.  

Ou seja, Rubem Braga quebra essa lógica ao promover rasuras nos seus 

textos já publicados no jornal. Observando o seu arquivo, essa prática já estava 

presente também na publicação de uma determinada crônica em vários jornais e em 

diferentes épocas. A rasura acontecia ali mesmo, no recorte de jornal onde a crônica 

já havia sido publicada.  

Na pesquisa no fundo de arquivo Rubem Braga, percebe-se que as 

alterações também já se destacam nos títulos dos textos (ver apêndice 2). A maior 

parte dos 39 textos apresentam mais de uma versão publicada em jornal, com títulos 

                                                           
6 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/alea/v5n2/a12v05n2.pdf  , acesso em 22/10/11. 
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totalmente diferentes. Foram apontadas 21 crônicas com título diferente do livro de 

contos, ou seja, mais da metade. Além disso, nesses textos, a diferença dos títulos 

se repete mais de uma vez, ou seja, a mesma crônica tem três ou até quatro títulos 

diferentes.  

Assim, temos: "Tuim criado no dedo" (No jornal: "Tuim, tuim, tuim" e "História 

triste de tuim"); "Diário de um subversivo" (No jornal: "Do diário íntimo de um 

perseguido", "Diário de um comunista escondido da polícia" e "Dizia-se redator da 

“vida doméstica” "); "A moça rica" (No jornal: "Mangue" e "Moça a cavalo, de manhã, 

na praia"); "O homem da estação" (No jornal: "Marcha noturna" e "Marcha noturna 

em aldeia de França"); "Falamos de carambolas" (No jornal: "Mulher, carambola, 

cristal", "Conversa sobre mangas e coisas tristes" e "Começamos por falar de 

carambolas"); "Caçada de paca" (No jornal: "Paca"); "Noite de chuva" (No jornal: 

"Impotência"); "Os perseguidos" (No jornal: "A janela"); "A mulher que ia navegar" 

(No jornal: "Um belo barco se faz ao mar" e "Um belo barco prestes a se fazer ao 

mar"); "Força de vontade" (No jornal: "Um homem que tinha muita força de 

vontade"); "O espanhol que morreu" (No jornal: "O espanhol", "O espanhol da Lapa" 

e "O espanhol tinha morrido"); "O rei secreto de França" (No jornal: "A mais linda de 

França" e "Era primavera em Paris"); "Praga de menino" (No jornal: "O pecado das 

Teixeiras"); "Um braço de mulher" (No jornal: "Lembrança de um braço direito"); "Os 

amantes” (No jornal: "O adeus" e "Apartamento"); "Madrugada" (No jornal: 

"Lembrança de um noite"); "O mato" (No jornal: "O homem e a árvore"); "Do Carmo" 

(No jornal: "Uma conversa de praia"); "Visão" (No jornal: "Instante"); "As meninas" 

(No jornal: “Duas meninas e o mar").  

O processo de descoberta desses textos, no arquivo digitalizado, não foi 

simples, considerando que a maioria das crônicas sempre mudavam de título. Não 

poderíamos encontrá-las somente digitando o nome dos títulos na tela de busca. Por 

isso, foi preciso digitar alguns trechos de cada crônica para tentar descobrir onde 

eles se encontravam dentro do arquivo de mais de 18.000 textos digitalizados. Os 

textos encontrados nos davam pistas sobre locais e datas de publicações das 

crônicas, pois tinham anotações manuscritas. Além disso, alguns traziam correções 

do cronista, com anotações para acrescentar ou retirar algo do texto no qual ele já 

havia publicado em algum jornal, mas provavelmente reapareceria em outro com 
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uma nova versão. Era assim o processo de escritura do cronista Rubem Braga, um 

constante refazer e reinventar o próprio texto. Sobre essa inquietação, Cecília 

Almeida Salles fala sobre um desprazer do artista que:  

 
Está ligado ao fato de que se encontra na feitura da obra problemas 
infinitos, conflitos sem fim, provas, enigmas, preocupações [...]. Dificuldades 
que são, na verdade, de toda ordem: desconforto de decidir; resistência dos 
limites; busca da “palavra certa”; enfrentamento de bloqueios. O artista 
necessita da paciência daqueles que trabalham sob o estímulo da 
esperança (SALLES, 2002, p.196). 

 

Rubem Braga parece não se conformar com o seu texto. Ele gosta de 

aperfeiçoar seu trabalho, buscar as melhores palavras ou a palavra certa para 

escrever sobre os momentos descritos na sua obra. Como não havia tempo a 

perder, pois a publicação acontecia quase sempre no momento seguinte ao término 

da escritura, já que o mesmo escrevia para jornais, as autocríticas aconteciam ali 

mesmo, no jornal no qual a crônica era publicada. 

Logo mais, começaremos a observar as modificações sofridas pelas 39 

crônicas até chegar ao texto final - o conto. Primeiramente, começaremos a analisar 

os textos que tiveram títulos modificados em alguma das versões. Logo após, vamos 

analisar os textos que mantiveram o mesmo título nas diversas versões publicadas, 

entretanto, mesmo com a permanência do mesmo título, a maioria delas também 

sofreram alterações no texto.  Assim, acompanharemos a transformação dessas 

crônicas que, no final, foram denominadas de contos, passando por constantes 

modificações para alcançaram a versão final no livro Melhores contos de Rubem 

Braga.  

 

 3.3 A CONTRIBUIÇÃO DA CRÍTICA GENÉTICA  

  

 Quando falamos em crítica genética, logo pensamos em nascimento ou 

origem, pois nos remetemos a matéria da biologia que estuda a origem e 

hereditariedade dos genes. Assim como na biologia, também podemos afirmar que a 

crítica genética literária também tratará de nascimento, de surgimento e de 

elaboração dos textos literários em geral, ou seja, é uma teoria que instaura um 

novo olhar sobre a literatura. Grésillon assim descreve esse novo olhar:  
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Seu objeto: os manuscritos literários, na medida em que portam o traço de 
uma dinâmica, a do texto em criação. Seu método: o desnudamento do 
corpo e do processo da escrita, acompanhado da construção de uma série 
de hipóteses sobre as operações escriturais. Sua intenção: a literatura como 
um fazer, como atividade, como movimento (GRÉSILLON, 2007, p.19). 

 

 Outra disciplina bem mais antiga e que poderia ser confundida ou comparada 

com a genética textual é a filologia. Entretanto, essas duas teorias apresentam 

diferenças fundamentais, pois a filologia tem “por missão principal garantir ou 

restituir a forma e a mensagem originais de um texto ou documento que, pelos 

naturais problemas de conservação, reprodução e transmissão, corriam risco de não 

se preservarem em sua integridade” (ZULAR, 2002, p.9). Ou seja, a filologia busca 

as origens, seja de um texto seja de uma língua. Já a genética textual tem como 

objeto “os manuscritos como portadores do processo de criação, ou processo de 

criação observado a partir dos manuscritos” (PINO e ZULAR, 2007, p.18). 

 Como já explicamos anteriormente, só encontramos no fundo dos arquivos 

RB pesquisados textos datilografados com correções e as primeiras versões desses 

textos publicadas nos jornais. Poderíamos afirmar que isso não é manuscrito e, 

portanto, não poderíamos seguir tentando utilizar a teoria da crítica genética no 

presente estudo. Entretanto, veremos que a noção de manuscrito descrito pela 

crítica genética é diferente do seu uso comum, visto que “por manuscrito entende-se 

qualquer documento no qual seja possível encontrar um traço do processo de 

criação, e não necessariamente os manuscritos autógrafos (do próprio punho do 

escritor)” (PINO e ZULAR, 2007, p.18). 

 Assim, de modo geral, inicialmente a análise acontecerá observando a 

primeira versão que saiu no jornal e a última versão que está no livro de contos. As 

versões dos jornais e revistas serão o nosso dossiê genético, chamado de 

“prototexto”7, assim como também os textos datilografados que encontramos de 

alguns contos, chamados de datiloscritos ou digitoscritos8. Esses “prototextos” estão, 

na maioria dos casos, repletos de correções e observações nas quais, a partir delas, 

encontraremos os fenômenos de mudanças percebidos para compor o texto final. 

                                                           
7 Conjunto de todos testemunhos genéticos escritos, conservados de uma obra ou de um projeto de escritura, 
e organizado em função da cronologia das etapas sucessivas. 
8 Estado datilografado de um texto em devir; geralmente situado no fim da elaboração textual; pode ser 
construído pelo autor ou por uma outra pessoa. 
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Além das primeiras versões, onde acontece de encontrarmos rascunhos, grifos e 

correções, também nas outras versões que foram publicadas nos jornais ou em 

revistas, por duas ou três vezes – podemos chamá-las de variantes – é comum 

encontrarmos modificações e rascunhos até chegar ao texto final que é o livro de 

contos. 

 Sobre o “prototexto”, Grésillon esclarece que: 

 

A análise e interpretação dos “prototextos” não tardam a suscitar uma 
questão de peso: seria apropriado aplicar nos prototextos os métodos da 
crítica textual ao passo que, evidentemente, tudo no manuscrito carrega 
marcas de alteridade em relação ao texto? No ponto em que a forma do 
texto manifesta uma estrutura finita e uma versão única, consagrada por 
uma edição canônica, o prototexto, pela espessura de reescrituras, revela-
se radicalmente incompatível com uma representação textual de duas 
dimensões. No ponto em que o texto impresso permite uma leitura linear 
(sem por isso excluir as outras, não lineares, às quais recorre forçosamente 
toda interpretação), a leitura do manuscrito é necessariamente quebrada 
pelas intervenções interlineares e marginais, pelas voltas e por todo tipo de 
sinais gráficos que impõem ao leitor navegar a olho. No ponto em que o 
texto retira sua função social da existência do leitor real para quem foi 
escrito e publicado, o manuscrito é, em primeiro lugar, um documento 
escrito para si, não destinado, em princípio, ao olhar externo (GRÉSILLON, 
2007, p. 30 – 31). 

 

 Sobre a afirmativa acima de que o manuscrito é, em princípio, um documento 

escrito para si, poderemos observar nos textos de Rubem Braga que a maioria das 

versões analisadas são textos de publicações em jornais e revistas cuja leitura já foi 

feita por leitores daqueles jornais, com exceção de alguns poucos textos 

datilografados que encontramos no arquivo.  

 Entretanto, esses textos, mesmo já publicados, foram reformulados, 

modificados e muitas vezes rabiscados para que outras versões deles surgissem em 

outros jornais ou nos livros, ou seja, esses textos publicados nos jornais foram 

usados como rascunhos9 para elaboração do texto final de cada conto que 

encontramos no livro Melhores contos de Rubem Braga. Portanto, aquele texto do 

jornal torna-se um manuscrito10 a partir do momento que houve reescrituras11 com 

                                                           
9 Manuscrito de trabalho de um texto que está sendo constituído; geralmente coberto de rasuras e 
reescrituras. 
10 Todo documento escrito à mão; por extensão, nele incluem-se, às vezes, documentos datilografados ou 
impressos. 
11 Toda operação escritural que volta sobre o já-escrito, sejam palavras, frases, parágrafos, capítulos ou textos 
inteiros. 
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modificações que foram feitas no próprio texto impresso do jornal ou da revista e, 

por isso, será considerado aqui como o nosso prototexto.  

 O cronista Rubem Braga fez algo que não é muito comum no processo de 

escritura: ele refez o seu texto depois de publicado. E isso ocorreu tanto nos textos 

dos jornais e revistas como nos textos dos livros de crônicas, ou seja, alterar, 

rasurar, transformar um texto já publicado era uma prática comum no processo de 

escritura do cronista. Por isso, a análise da sua gênese12 textual poderá ser feita a 

partir da primeira versão13 publicada (também encontramos algumas versões 

datilografadas) dos textos estudados. Normalmente, as versões dos textos dos 

jornais e revistas que encontramos nos arquivos são sempre utilizados para indicar o 

local onde o texto foi publicado novamente com nome (as vezes abreviatura do 

nome) e data de publicação. Assim, o autor acaba ajudando o pesquisador na 

descoberta das diversas versões dos textos pesquisados. Vejamos um exemplo: 

 

FIGURA 01 – Manuscrito. 

 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon.  

 

                                                           
12 A história do nascimento e do devir escrito de uma obra, a partir dos seus primeiros traços até sua última 
forma atestada. 
13 Estado já relativamente acabado de uma elaboração textual; podem existir várias versões manuscritas e/ou 

várias versões impressas de um mesmo texto. 
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 As marcas de caneta vermelha, preta e azul neste texto destacam os veículos 

onde esse texto foi publicado. Mesmo com as indicações no texto, nem sempre 

conseguimos encontrar todas as versões indicadas pelo autor do texto pesquisado, 

ou porque ele não estava no arquivo digitalizado ou porque não conseguimos 

encontrá-lo. Entretanto, a maior parte das versões foram encontradas e servirão 

para a comprovação do presente trabalho.  

 A observação nas modificações das versões (do prototexto até chegar ao 

texto) nos ajudará no trabalho de análise da transformação do gênero crônica para o 

gênero conto. Grésillon (2007, p.31) afirma que “se há interesse nos manuscritos 

das obras, é porque existe uma relação a ser estabelecida entre prototexto e texto e 

que, eventualmente, o estudo de um enriquecerá o conhecimento de outro”.  

 Como os textos de Rubem Braga eram constantemente republicados em 

jornais e livros, é importante encontrarmos essa relação entre as diversas versões 

de textos que foram publicados anteriormente ao livro de contos, pois “sabemos bem 

quantas obras consideradas concluídas circulam na realidade em várias versões?” 

(GRÉSILLON, 2007, p.31). Nos textos pesquisados, será de grande valia observar 

as versões anteriores e, principalmente, a primeira versão dos textos pesquisados, 

pois serão elas que nos levarão às respostas sobre a obra pesquisada – o livro 

Melhores contos de Rubem Braga.  
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4 QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM PONTO – UMA ANÁLISE 

GENÉTICA DOS CONTOS DE RUBEM BRAGA 

 

 4.1 TEXTOS COM TÍTULOS MODIFICADOS14 

  

 Iniciaremos abaixo uma comparação dos textos que tiveram os títulos 

modificados ao longo das versões publicadas. Eles são a maioria no livro de contos, 

de maneira que 21 textos, num total de 39, sofreram modificações significativas no 

título e também tiveram seus textos modificados com o passar dos anos até chegar 

ao livro de contos. 

 Vamos começar observando as crônicas do jornal/revista, depois os livros de 

crônicas, até chegar ao livro de contos cujos títulos foram modificados e também 

verificar as transformações sofridas no texto até a versão final do conto. 

Começaremos observando a redação do primeiro texto publicado no jornal e 

faremos a comparação com a última versão, que é a do livro de contos sobre o qual 

estamos estudando. As outras versões serão citadas se também apresentarem 

mudanças significativas até chegar ao livro de contos.  

 

 1) TUIM CRIADO NO DEDO 

  

 O título dessa crônica era “Tuim, tuim, tuim” na primeira versão, publicada na 

revista Mundo Ilustrado, em 1958. Na comparação desse texto com os demais, 

notamos que houve mudança não somente no título, mas em todo o texto.  

 Comparando os parágrafos dessa primeira versão (1958) com a última versão 

do livro de contos (1985), vemos que em quase todos os parágrafos houve alteração 

do texto, além dos títulos que são completamente diferentes. A partir do segundo 

parágrafo observamos modificações, vejamos a cópia da primeira versão publicada:  

 

 

                                                           
14 Só consideraremos como títulos modificados aqueles cujo títulos sofreram uma modificação significativa. Se 

a mudança foi somente de um artigo antes da palavra, analisaremos depois, em outro tópico, sobre textos com 

títulos que não sofreram alterações. 
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FIGURA 02 – Versão “Tuim, tuim, tuim”. 

 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 1ª versão: “A casa estava num galho alto, mas um menino subiu até 

perto, depois com uma vara [...]havia três filhotes não de joão-de-barro, 

mas de tuim"; 

Última versão: “A casa estava num galho alto. Um menino subiu até 

perto. Depois com uma vara [...]havia três filhotes, não de joão-de-

barro, mas de tuim".  
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 1ª versão, terceiro parágrafo: “Você conhece não?";  

Na última versão essa parte com a pergunta foi retirada. 

 No quarto parágrafo, na 1ª versão: “Geralmente se cria em casa é 

casal de tuim, [...] as vezes demorava, então a visita achava que aquilo 

era brincadeira de menino, de repente surgia ele, [...]”; 

Última versão: “Em geral a gente cria em casa [...] Às vezes 

demorava, a visita achava que aquilo era brincadeira de menino, de 

repente surgia a ave, [...]”. 

 1ª versão: “[...] procurar sua gaiola para dormir [...] mesmo ele estando 

preso e ouvindo o bando passar [...]”;  

Última versão:” [...] procurar a gaiola para dormir [...] Mesmo preso, 

ouvindo o bando passar [...]”. 

 1ª versão: “[...] logo depois todos sumiram para uma roça de arroz[...]”; 

Última versão: “[...] logo depois todos foram para uma roça de arroz 

[...]”.  

 1ª versão: “Foi uma alegria na casa que foi uma beleza, o pai 

confessou que ele também estivera muito infeliz com o sumiço do 

tuim”;  

Última versão: “Foi uma alegria só na casa, até o pai confessou que 

ele também tinha ficado muito infeliz com o sumiço do tuim”. 

 1ª versão: “Houve quase um conselho de família quando acabaram as 

férias”;  

Última versão: “Houve um conselho de família, quando acabaram as 

férias”.  

 1ª versão: “Soltar um pouquinho dentro de casa não devia ter perigo 

[...] era só chamar que voltava; mas uma vez não voltou";  

Última versão: “Soltar um pouquinho dentro de casa não devia ser 

perigoso [...] era só chamar que voltava. Mas uma vez não voltou". 

 1ª versão: “[...] cortou as asinhas; assim o bicho poderia andar solto no 

quintal, mas não poderia voar quase nada. E aqui acaba a história da 

maneira mais triste. O tuim? O gato comeu. Desta vez o pai deixou o 
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menino chorar sem dizer nada, fez que não viu nem ouviu, mas 

naquela casa não se falou mais de tuim";  

  Última versão: “[...] cortou as asinhas. Assim ele poderia andar solto 

  no quintal, e nunca mais fugiria. Depois foi lá dentro fazer uma coisa 

  que estava precisando fazer, e, quando voltou para dar comida ao tuim, 

  viu só algumas penas verdes e as manchas de sangue no cimento. 

  Subiu num caixote para olhar por cima do muro e ainda viu o vulto do 

  gato ruivo que sumia”. 

  Comparando as duas versões e suas modificações, detectamos que, na 

primeira versão, parece que não houve tempo suficiente para que o texto fosse bem 

analisado antes de ser impresso na revista, visto que encontramos pontuações e 

algumas palavras que precisariam passar por uma revisão mais precisa. Isso 

acontece porque a crônica é um texto que demanda, muitas vezes, ser escrito com 

rapidez para uma publicação efêmera, num veículo como o jornal ou revista.  O 

cronista não tem muito tempo para revisar o texto, e, muitas vezes, precisa entregá-

lo sem ter o tempo necessário para analisar e produzir rascunhos. Entretanto, a 

qualidade literária já existe no texto, o enredo é muito bem feito e a linguagem é 

simples e bem próxima de uma conversa informal, de forma que expressões como: 

“Você conhece, não?” são bem características desse tipo de linguagem mais 

informal que tenta se aproximar do leitor. 

Na versão para o livro de contos, o texto parece ser mais enxuto, direto e com 

palavras mais precisas. Observamos isso quando, em algumas partes do texto, a 

vírgula foi substituída pelo ponto final. “É necessário reduzir a "pletora verbal", dar à 

frase um andamento mais firme e mais rápido. Escrever, enfim, numa linguagem 

mais eficiente e mais funcional” (KIEFER, 2004, p. 49). 

Além disso, na última versão, com o texto sendo denominado conto, os dois 

últimos parágrafos foram totalmente modificados, o anúncio de forma direta que o 

gato comeu o tuim e o consequente choro do menino foram substituídos pelo 

sangue e penas espalhados com o vulto de um gato ruivo, sem contar a 

consequência desse desfecho que seria provavelmente o choro do menino. 

Percebemos um desfecho bem mais elaborado na última versão na qual o texto 

anterior foi totalmente modificado. As outras versões dos jornais e livros: Diário de 
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Notícias (1969) – História triste de tuim; Aí de ti, Copacabana – História triste de 

tuim; Para gostar de ler 1 – História triste de tuim; O menino e o tuim (livro infantil), 

entre outros; o texto deles é semelhante ao da primeira versão, com exceção dos 

dois últimos parágrafos que se assemelham ao do livro de contos, mas com 

acréscimo15 de uma frase final, e outras pequenas alterações de palavras.  

 “[...] cortou as asinhas; assim o bicho poderia andar solto no quintal, e 

nunca mais fugiria. Depois, foi lá dentro fazer uma coisa que estava 

precisando fazer e, quando voltou para dar comida a seu tuim, viu só 

algumas penas verdes e as manchas de sangue no cimento. Subiu num 

caixote para olhar por cima do muro e ainda viu o vulto de um gato ruivo 

que sumia. Acabou-se a história do tuim”.  

  Analisando todas as versões do texto, percebemos que ele foi modificado ao 

longo das suas publicações em jornais e livros, mas a última versão do livro de 

contos foi a mais bem elaborada, como já vimos na comparação acima. 

 

2) DIÁRIO DE UM SUBVERSIVO, no remoto ano de 1936. 

 

A primeira versão que encontramos desse texto foi na Revista Ele & Ela, nº 

111, 1978, com o título: “Do diário íntimo de um perseguido”. Nela encontramos um 

texto inicial explicativo do diário, que não aparece na última versão, como também 

não aparece na versão que se encontra no livro Recado de Primavera, com o título: 

“Diário de um subversivo – ano 1936”: 

 “São notas extraídas e levemente modificadas do diário de um amigo 

meu. O local é o Rio, começos de 1936 e meu amigo, a que chamarei 

Paulo, é um jornalista de 24 anos, simpatizante do comunismo, procurado 

pela polícia que realiza prisões em massa depois do golpe de novembro 

de 1935. Suprimi muitas referências a fatos políticos da ocasião, e mesmo 

a alguns problemas pessoais”. 

 O texto acima também foi publicado nas versões da Revista Nacional, 1981, 

com título: “Diário de um comunista escondido da polícia” e Correio do Povo, 1982, 

                                                           
15 Na crítica genética é a expansão sintática e semântica por inserção de palavras, sintagmas ou frases 

suplementares. 
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com título: “Dizia-se redator da ‘Vida doméstica’” (doméstica riscado e corrigido ao 

lado com caneta para Doméstica, com letra inicial maiúscula, além de correções e 

marcações no texto):  

 

FIGURA 03 – Versão “Dizia-se redator da “Vida doméstica”. 

 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

Grésillon afirma que a rasura pode revestir três formas de aparecimento: 

 
A primeira, imediatamente visível e permitindo em geral ao leitor restituir o 
escrito rasurado, é a linha de rasura ou outras formas significando anulação: 
hachuras, gradeados. A segunda, também imediatamente visível, mas não 
permitindo restituir o escrito primitivo, é o borrão de tinta cobrindo a unidade 
escrita com uma mancha preta. A terceira, permitindo acesso ás unidades 
rasuradas, mas de alguma forma imaterial, em todo caso não visível ao 
primeiro olhar, consiste em reescrituras sucessivas, frequentemente feitas 
sobre fólios diferentes, se quem as versões ‘ultrapassadas’ sejam marcadas 
como caducas (GRÉSILON, 2007, p. 98). 
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Como podemos ver no texto acima, temos exemplo da primeira forma de 

rasura e também, na maioria dos textos de Rubem Braga aqui analisados, a terceira 

forma destacada por Grésillon será uma das mais constantes na sua obra, pois trata 

das rasuras em reescrituras sucessivas. 

Além disso, na última versão, temos pequenas supressões de valores e datas 

e uma substituição de palavra no texto. Entretanto, essas modificações não 

aparecem nas demais versões. Vejamos a comparação: 

 1ª versão: “[...]Disse que eu fazia uma imprudência enorme indo ao 

centro[...]”;  

Última versão: “[...]Disse que eu cometia uma imprudência enorme indo 

ao centro [...]”. 

 1ª versão: “[...] Deu-me 50 mil-réis”; 

 Última versão: “Deu-me um pouco de dinheiro”. 

 1ª versão: “É um securitário, Edgar, que conheci por ocasião da greve 

de 1934”;  

Última versão: “É um securitário, Edgar, que conheci por ocasião de uma 

greve”. 

 1ª versão: “Com um bilhete meu, o Clóvis procurou o senador, que me 

mandou 300 mil-réis [...]”; 

Última versão: “Com um bilhete meu, o Clóvis procurou o senador, que 

me mandou algum dinheiro [...]”. 

Acreditamos que o objetivo de corrigir palavras e, principalmente, ocultar 

valores e datas no texto é uma forma de torná-lo menos momentâneo e mais atual 

ou universal. O texto fica mais imparcial e menos pessoal, e isso, com certeza, 

influencia na qualidade literária dele. “A abertura do particular ao universal, do 

pequeno ao grande, do individual e circunscrito ao essencial e eterno. Nesse 

sentido, o conto torna-se alegoria do mundo, da arte, de valores incorruptíveis” 

(KIEFER, 2004, p. 92) 
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 3) A MOÇA RICA 

 

O título desse texto nos jornais e livros é “Mangue” e sua primeira publicação 

foi no Correio da Manhã, em 1952; depois, publicou na revista Manchete, 1953; 

Diário de Minas, 1954, e, por último, publicou na Revista Nacional, em 1982, com 

outro título: “Moça a cavalo, de manhã, na praia”. Todas essas versões apresentam 

o mesmo texto, sem alterações, e também são semelhantes a versão do livro de 

crônicas A Borboleta Amarela, no qual essa crônica foi publicada e recebeu o 

mesmo título “Mangue”. Então, analisaremos aqui a primeira versão (cópia do texto 

logo abaixo) e a última versão onde encontramos o texto modificado, a começar pelo 

título: 

FIGURA 04 – Primeira versão de Mangue. 
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Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 1ª versão: “A madrugada era escura nas moitas de mangue, baixas, 

meio trêmulas do ventinho frio. Mas do lado do mar o céu estava lívido, e 

se espelhava na água do canal pálido. Eu avançava no batelão velho; 

remava cansado, e tinha sono. De longe veio um rincho de cavalo; 

depois, numa choça de pescador, junto do morro, tremulou a luz de uma 

lamparina”;  

Última versão: “A madrugada era escura nas moitas de mangue, e eu 

avançava no batelão velho; remava cansado, com um resto de sono. De 

longe veio um rincho de cavalo; depois, numa choça de pescador, junto 

do morro, tremulou a luz de uma lamparina”. 
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 1ª versão: “Aquele rincho de cavalo me fez lembrar a moça andando a 

cavalo";  

Última versão: “Aquele rincho de cavalo me fez lembrar a moça que eu 

encontrara galopando na praia”. 

 1ª versão: “[...] ela deixou que eu a adorasse de repente, com essa 

adoração súbita, [...] apenas tocar um batelão preto com meu remo”; 

Última versão: “[...] ela deixou que eu a adorasse com essa adoração 

súbita, [...] apenas tocar um batelão com meu remo”. 

 1ª versão: “São as duas imagens que mais forte se gravaram na minha 

memória [...]”; 

 Última versão: “São as duas imagens que se gravaram na minha 

memória [...]”. 

 1ª versão: “[...] deviam ser peixes de outros lugares mais importantes, 

com certeza mais belos”;  

Última versão: “[...] deviam ser peixes de outros lugares mais 

importantes, com certeza mais bonitos”. 

 1ª versão: “Agora a água da lagoa estava mais pálida, e já havia uns 

laivos de rosa na água e no céu. Aquele rincho distante de cavalo me 

lembrara a moça rica e bonita, corada, impossível. E comecei a remar 

com força, sem me importar com a água fria que escorria pelo remo e me 

molhava a manga da camisa; fui remando, remando com toda força”;  

Última versão: “Agora eu estava ali remando no batelhão para ir no 

Severone apanhar uns camarões vivos para isca; e o relincho distante de 

um cavalo me fez lembrar a moça bonita e rica. Eu disse comigo – rema, 

bobalhão! – e fui remando com força, sem ligar para os respingos de água 

fria, cada vez com mais força, como se isto adiantasse alguma coisa”.  

Observamos acima que, mais uma vez, a versão para o livro de contos foi 

modificada, com palavras e termos retirados do texto, além de quase total 

modificação no último parágrafo do texto.  

Podemos observar que, nestas publicações de versões de texto, há um 

resgate da literatura pela memória, num exercício de intertextualidade onde 

“escrever é re-escrever”. Esse exercício de intertextualidade é bastante comum 
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nesses textos, pois cada um deles foi escrito numa determinada época e para um 

público específico. Desse modo, cada texto é único, mesmo retomando um outro 

que já existiu. “Ao mesmo tempo porque a literatura é transmissão, mas também 

porque acarreta a retomada, a adaptação de um mesmo assunto a um público 

diferente” (SAMOYAULT, 2008, p. 75). 

 

 4) O JOVEM CASAL 

  

 A primeira versão desse conto recebeu o título de “Casal” e saiu no jornal 

Correio da Manhã, em 1953. A crônica no jornal encontra-se com uma rasura em 

cima do título e, ao lado, escrito com caneta o novo título “O jovem casal”, além de 

indicações de referências de outras publicações do texto e o ano. Na parte final do 

texto, a data também foi rasurada com caneta e substituída por uma nova data (ver 

abaixo cópia do texto). Comparando a primeira versão que saiu no jornal com a 

última versão do livro de contos, vemos que elas apresentam algumas modificações 

sucintas, mas que são muito importantes para a compreensão geral do processo de 

escritura do texto.   

 Vejamos: 

 

 

FIGURA 05 – Versão de Casal, 1953. 
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Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 1ª versão: “[...] Veio um bonde, mas estava tão cheio, com tanta gente 

pendurada nos estribos que ela apenas deu um passo à frente, ele 

apenas esboçou com o braço o gesto de quem vai pegar um balaústre – 

mas desistiram";  

Última versão: “[...] Veio um bonde, mas tão cheio, com tanta gente 

pendurada nos estribos que ela apenas deu um passo à frente, ele 

esboçou com o braço o gesto de quem vai pegar um balaústre – e 

desistiram". 
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 1ª versão: “Um homem com uma carrocinha de pão obrigou-os a 

recuar mais para perto do meio fio; depois o negrinho de uma lavanderia 

passou com a bicicleta[...]”;  

Última versão: “O homem da carrocinha de pão obrigou-os a recuar para 

perto do meio fio; depois o negrinho da lavanderia passou com a 

bicicleta[...]”. 

 1ª versão: “[...] ele sentia uma dor de dente não muito forte, mas 

enjoada e insistente, mas preferiu não dizer nada. [...] ela apenas com um 

gesto de susto e nojo [...] ele, com repugnância, ia matar o bicho [...]”;  

Última versão: “[...] ele sentia uma dor de dente enjoada e insistente - 

preferiu não dizer nada. [...] ela com um gesto de susto e nojo [...] ele, 

com repugnância, ia matar a barata [...]”. 

 1ª versão: “[...] a fila dos hóspedes no corredor, diante da porta do 

chuveiro. Havia as instalações que sempre cheiravam mal, o papel de 

parede amarelado e feio, as duas velhas gordas, pintadas, na mesinha ao 

lado, que lhe tiravam o apetite [...] toda a feiúra de uma vida estreita e 

suja onde o mau gosto atroz e pretensioso da classe média [...] - um ovo 

era “extraordinário”, quando eles pediam dois ovos a dona da pensão 

olhava com raiva, estavam atrasados três dias no pagamento";  

Última versão: “[...] a fila dos hóspedes diante da porta do chuveiro. 

Havia as instalações que cheiravam mal, o papel de parede amarelado e 

feio. As duas velhas gordas, pintadas, na mesinha ao lado, lhe tiravam o 

apetite [...] toda a feiúra duma vida estreita, onde o mau gosto pretensioso 

da classe média [...] - um simples ovo era “extraordinário”. Quando eles 

pediam dois ovos a dona da pensão olhava com raiva; estavam atrasados 

no pagamento". 

 1ª versão: “Passou um ônibus enorme, parou logo adiante abrindo com 

ruído a porta[...] jogando-lhes na cara um jato de fumaça ruim”; 

Última versão: “Passou um ônibus, parou logo adiante, abriu com ruído a 

porta[...] jogando-lhes na cara um jato de fumaça". 
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 1ª versão: “[...]lá vinha outro bonde, não, mas aquele não servia [...]. 

Seu cabelo agora está mais bonito, meio queimado de sol. Ela sorriu 

levemente, [...]”; 

Última versão: “[...]lá vinha outro bonde, mas aquele não servia [...]. Seu 

cabelo está mais bonito, meio queimado de sol. Ela sorriu [...]”. 

 1ª versão: “Então um grande carro conversível se deteve um instante 

perto dos dois. Lá dentro havia um casal, um sujeito meio calvo de ar 

importante na direção, uma mulher sinhá muito pintada ao lado, sentiram 

o cheiro de seu perfume caro. A mulherzinha deu-lhe um vago olhar, 

examinou um pouco mais detidamente a moça, correndo-lhe os olhos da 

cabeça até o sapato pobre – enquanto o senhor meio calvo dizia alguma 

coisa sobre anéis, e no momento do carro partir com um arranco macio e 

poderoso ouviram que a mulherzinha dizia: ‘se ele deixar aquele por 

quinze contos, eu fico’";  

Última versão: “Então um grande carro conversível se deteve perto 

deles, diante do sinal fechado. Lá dentro havia um casal, um sujeito de ar 

importante na direção e sua mulherzinha meio gorducha, muito clara. A 

mulherzinha deu um rápido olhar ao rapaz e olhou com mais vagar a 

moça, correndo os olhos da cabeça até os sapatos, enquanto o homem 

dizia alguma coisa a respeito de um anel. No momento do carro partir 

com um arranco macio ouviram que a mulher dizia: ‘se ele deixar por 

quinze, eu fico’". 

 1ª versão: “[...] quinze contos, meses e meses de pensão! [...] sentiu 

os olhos arderem de vontade de chorar de humilhação por ser tão pobre 

[...]”;  

Última versão: “[...] quinze contos, meses e meses, anos de pensão! [...] 

sentiu os olhos arderem de vontade de chorar. [...]”. 

Percebemos que o texto foi levemente modificado. A preocupação aqui, assim 

como nos textos anteriores, foi de enxugá-lo, ou seja, retirar os excessos de 

palavras. Além disso, notamos no penúltimo parágrafo do texto que na primeira 

versão as orações estavam mal construídas, dificultando o entendimento do leitor. 

Ao passo que, na última versão, o referido parágrafo foi totalmente modificado. 
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Como diria Kiefer a respeito do conto: “Num estilo rápido, econômico e num tom 

adequado ao enredo, em que a palavra é precisa e exata” (KIEFER, 2004, p. 50). 

A outra versão desse texto saiu no Diário de Notícias, também em 1953. 

Entretanto, tal versão já saiu com o título “O Jovem Casal”. Esse texto é semelhante 

ao do Correio da manhã, exceto pelo termo explicativo que o cronista acrescentou 

no penúltimo parágrafo para dar maior sentido ao contexto da história, ou seja, para 

explicar porque que o casal parou no carro diante daquele pobre casal. Assim, 

temos: 

 1ª versão (Correio da Manhã): “Então um grande carro conversível se 

deteve um instante perto dos dois”;  

2ª versão (Diário de Notícias): “Então um grande carro conversível se 

deteve um instante perto dos dois, diante do sinal fechado". 

Além do mais, é curioso destacar que, na página na qual saiu essa segunda 

versão do texto, no jornal Diário de Notícias, ele encontra-se na sessão “O Conto 

da Semana”. Todavia, como já citamos acima, o texto não sofreu nenhuma grande 

modificação em relação a primeira versão, somente o acréscimo da explicação 

destacada acima.  

O mesmo ocorre nos livros16 nos quais o texto foi publicado. Todos aqueles 

estão iguais à segunda versão do jornal Diário de Notícias. Portanto, notamos que 

a última versão (ou versão final) para o livro de contos foi a que sofreu mais 

alterações na escritura desse texto.  

Mais uma vez aqui, assim como nos demais textos, vemos um exercício de 

intertextualidade que agrega valores e influencia ao processo de escritura. Este 

processo de estudo da gênese requer uma abordagem sociocrítica dos manuscritos 

que “consiste em interrogar sobre a tecedura intertextual e discursiva que o 

prototexto exibe entre, por um lado, o texto do autor em processo e, por outro, as 

coisas lidas, sabidas, vistas e entendidas de uma cultura de época” (GRÉSILLON, 

2007, p.227). 

 

 

                                                           
16  Ver apêndice I 
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 5) O HOMEM DA ESTAÇÃO 

 

 A primeira versão do texto saiu no Correio da Manhã, em 1951, e o título é 

“Marcha Noturna”, um título totalmente diferente da versão final. Apesar da grande 

diferença nos títulos da primeira e última versão, percebemos que o texto quase não 

sofreu alterações. Abaixo, destacamos as poucas modificações no texto: 

 1ª versão: “Então Deus puniu a minha loucura e soberba; e quando 

desci ruelas escuras e desabei sobre a aldeia [...]”;  

Última versão: “Então Deus puniu a minha soberba; e quando desci 

ruelas escuras e desabei do castelo sobre a aldeia [...]”. 

 1ª versão: “E então como a noite é bela [...] eu perdôo ao povo da 

França. [...] estou marchando para outra aldeia";  

Última versão: “Então, como a noite é bela [...] eu perdôo o povo desta 

aldeia e de toda a França. [...] estou caminhando para outra aldeia". 

 1ª versão: “[...] e ele trabalha na estaçãozinha humilde;”; 

Última versão: “[...] e ele trabalha na estaçãozinha;” 

 1ª versão: “[...] onde o aparelho do telégrafo faz às vezes um ruído de 

inseto de metal [...]”; 

Última versão: “[...] onde o aparelho do telégrafo faz um ruído de inseto 

de metal [...]”. 

Encontramos a segunda versão do texto no Jornal do Brasil, em 1964, com 

o título modificado “Marcha noturna em aldeia de França”. Além da modificação do 

título, percebemos que o texto apresenta duas pequenas modificações em relação à 

primeira versão e estas permaneceram as mesmas até a última versão. São os 

trechos: “[...] e desabei do castelo sobre a aldeia [...]” e “Então, como a noite é bela 

[...]”. O restante do texto está igual a primeira versão. Nas versões que saíram nos 

livros, o texto é igual ao do Jornal do Brasil, mas o título é semelhante a primeira 

versão “Marcha Noturna”. 

Desse modo, observamos que a maior modificação aconteceu no título e as 

versões do texto receberam poucas alterações com algumas supressões de 

palavras e acréscimo de outras. 
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6) FALAMOS DE CARAMBOLAS 

 

 Encontramos três versões deste texto em jornais e revistas, de maneira que 

cada versão apresenta um título diferente. A primeira delas que conseguimos 

encontrar saiu na revista Ele & Ela, em 1978, com o título “Mulher, carambola, 

cristal”. Entretanto, são poucas as modificações quando comparamos a primeira e a 

última versão, as supressões de algumas palavras do texto do jornal representam a 

principal modificação. Temos assim: 

 1ª versão: “[...] e o jambo cor-de-rosa, e este é muito sem gosto; aliás 

a mais bela das mangas, a manga rosa, não tem nem de longe o 

mesmo gosto de uma espada, de uma carlotinha”;  

Última versão: “[...] e o jambo cor-de-rosa, este é muito sem gosto; 

aliás, a mais bonita de todas as mangas, a manga rosa, não tem nem 

de longe o gosto de uma espada, de uma carlotinha". 

 1ª versão: “[...] Comecei a mexer o gelo dentro do copo com o dedo. É 

um hábito brasileiro, mas até que não é meu uso, inclusive, para falar a 

verdade, acho pouco limpo”;  

Última versão: “[...] Comecei a mexer com o dedo o gelo dentro do 

copo. É um hábito brasileiro, mas até que não é meu uso; para falar a 

verdade, acho pouco limpo”. 

 1ª versão: “Eu admirava mais uma vez sua cabeça, os olhos claros, a 

testa, sua graça tocante de ave e de deusa. Era insuportável pensar 

que alguém assim pudesse estar condenada. Dentro de mim eu sabia, 

mas não acreditava. Tive a impressão de que sua cabeça estremecia 

de leve; estremecia como uma flor”;  

Última versão: “Eu admirava mais uma vez sua cabeça, os olhos 

claros, a testa, sua graça tocante. Era insuportável pensar que 

pudesse estar condenada. Dentro de mim eu sabia, mas não 

acreditava. Tive a impressão de que sua cabeça estremecia como uma 

flor". 

 1ª versão: “– E esse seu bigode agora está horrível. [...] Ela riu, e deu 

uma risada tão alegre como antigamente”; 
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Última versão: “– E esse seu bigode está horrível. [...] Ela riu uma 

risada tão alegre como antigamente". 

As outras duas versões são da Revista Nacional, em 1981, com o título 

“Conversa sobre manga e coisas tristes” e no Correio do Povo, em 1982, com o 

título “Começamos por falar de carambolas”. Elas já apresentam algumas mudanças 

no texto em relação à versão de 1978, nas duas crônicas os trechos: “[...] aliás, a 

mais bonita de todas as mangas, a manga rosa, não tem nem de longe o gosto de 

uma espada, de uma carlotinha” e “Tive a impressão de que sua cabeça estremecia 

como uma flor”; se assemelham ao texto do livro de contos. Já a versão do livro 

Recado de Primavera, cujo título é semelhante ao do livro de contos, ‘Falamos de 

carambolas”, se assemelha às versões de 1981 e 1982. 

 

 7) CAÇADA DE PACA 

 

 Encontramos somente um texto no jornal Correio da manhã, em 1954 com o 

título “Paca”. As demais versões encontradas nos livros tem o mesmo título do livro 

de contos - “Caçada de Paca”. A primeira versão apresenta indicações de caneta 

informando onde mais essa crônica saiu, assim como ocorre na maioria das crônicas 

do arquivo pesquisado, contudo só encontramos essa versão de jornal no referido 

arquivo. A crônica de 1954 apresenta um início diferente da versão do livro de 

contos, com dois parágrafos iniciais que foram retirados da versão final, em 1985. 

Vejamos: 

 1ª Versão: “Foi o português que trouxe a mangueira da Índia, foi o 

português que aprendeu com o índio a fazer redes, mas a ideia de 

armar a rede em baixo da mangueira é uma ideia toda brasileira. Creio 

que ao longo dos quatro séculos e meio em que tentamos formar nos 

trópicos uma confusa civilização, esta foi a coisa mais bem combinada 

que chegamos a fazer. Esta profunda reflexão sociológica nasceu em 

meu fino espírito no último domingo, à tardinha, ao embalo de uma 

rede na sombra da mangueira: e daí pra frente meu espírito não 

produziu mais nada; apenas se deixou embalar junto com o corpo. 
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Havia uma brisa leve que tinha cheiro de mato: havia rolinhas que 

arrulhavam no calor meigo, no sono sereno: não era mais a rede, era a 

tardinha que estava me embalando: não era mais eu, era o Brasil que 

estava cochilando no bom domingo inventado por Deus especialmente 

para a gente poder ir ao sítio de Juca Chaves. 

Depois começaram a falar de paca: conversa de paca é um negócio 

danado, como diz Cícero Dias. [..]”. 

 Esta, portanto, é a principal modificação no texto. Estes dois parágrafos 

também estão presentes nos textos dos livros publicados de crônicas, aliás todo o 

texto dessa publicação de 1954 é semelhante aos que saíram nos livros de crônicas, 

entretanto o título nesses livros já é igual ao do livro de contos – “Caçada de paca”. 

Ainda encontramos pequenas supressões de palavras e alguns acréscimos e 

modificações também, quando comparamos a primeira e a última versão: 

 1ª versão: “Adeus rêde, adeus socego, adeus17;  

Última versão: “Adeus minha boa rede embaixo da mangueira, adeus 

sossego, adeus”. 

 1ª versão: “[...] deixei de ser chauffeur no Rio de Janeiro [...]”; Última 

versão: “[...] deixei de ser chofer de praça no Rio de Janeiro [...]”; 

 1ª versão: “[...] já me botaram três contos de reis por êsse cachorro aí, 

lá em São José do Rio Preto, e eu ando bem precisado de um dinheiro 

[...]”;  

Última versão: “[...] já me botaram um bom dinheiro por esse cachorro 

aí, lá em São José do Rio Preto, e eu ando bem precisado [...]”. 

 

 8) NOITE DE CHUVA 

 

Em todas as outras publicações, tanto nos jornais como nos livros, o título 

desse texto chama-se “Impotência”. Além disso, o texto também é o mesmo, com 

exceção do livro de contos que sofreu pequenas alterações.   

                                                           
17 Conservamos a grafia original dos textos. 
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Vamos comparar aqui a primeira versão que saiu no Correio da Manhã, em 

1952 e a última versão do livro de contos, e observar as pequenas modificações 

ocorridas. 

 1ª versão: “[...] pensou êle com tédio” [...] problemas da vida que lhe 

vinha tomar contas”;  

Última versão: “[...] pensou com tédio” [...] problemas da vida que lhe 

vinha pedir contas". 

 1ª versão: “Há dois meses a velha lavava sua roupa, [...] em um morro 

perto da Lagoa”;  

Última versão: Há alguns meses a velha lavava-lhe a roupa, [...] num 

morro perto da Lagoa". 

 1ª versão: “[...] e de repente sentiu que estava fazendo uma coisa inútil 

e ridícula, em contar aquela história sem nenhum objetivo. Bebeu uma 

cachaça, [...] luzidios e egoístas na noite negra”; Última versão: “[...] e 

sentiu que estava fazendo uma coisa inútil e ridícula, contar aquela 

história sem nenhum objetivo. Bebeu uma bagaceira, [...] luzidios na 

noite negra". 

 1ª versão: “[...] Não conseguiria àquela hora nenhuma ajuda da polícia, 

[...]. Meteu o pé até acima dos tornozelos numa poça d’água”;  

Última versão: “[...] Não conseguiria àquela hora qualquer ajuda da 

polícia, [...]. Meteu os pés até os tornozelos numa poça d’água". 

 1ª versão: “[...] como se ele fosse o responsável pela cidade, [...]mas 

logo partiu na noite escura, sob a chuva, chorando, chorando”;  

Última versão: “[...] como se fosse ele o responsável pela cidade, 

[...]mas logo partiu na noite escura, sob a chuva". 

Percebemos que algumas palavras foram retiradas na versão do livro de 

contos e outras foram substituídas por outras palavras ou palavras sinônimas. Assim 

como nos contos anteriores, observamos uma clara tentativa de melhorar o texto, 

retirando, corrigindo e modificando palavras para obtenção de um resultado final 

desejado, o livro de contos. 
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 9) OS PERSEGUIDOS  

 

 Essa crônica foi publicada no Correio da Manhã e Folha da Tarde (Porto 

Alegre), em 1952, com o título diferente “A janela”. Também saiu em diversos livros 

de crônicas de Rubem Braga, já com o mesmo título do livro de contos “Os 

perseguidos”, entretanto o texto desses se assemelha ao texto do jornal. Já o livro 

de contos sofreu pequenas modificações. Vejamos: 

 1ª versão: “[...] que anotara ali: 910. [...] subiramos os três últimos 

andares pela escada, por precaução; e depois de um mês de 

cadeia[...]. Não um cão batido [...]. É estranho que ele me tratasse 

agora com uma certa superioridade”;  

Última versão: “[...] que anotara: 910. [...] subiramos os últimos 

andares pela escada, por precaução; depois de um mês de cadeia [...]. 

Não cão batido [...]. É estranho que ele me tratasse agora com certa 

superioridade”. 

 1ª versão: “[...] e uma empregada de meia-idade, em uniforme, nos 

atendeu”;  

Última versão: “[...] e uma empregada de meia-idade, de uniforme, 

nos atendeu". 

 1ª versão: “Nós tínhamos vivido naqueles tempos em quartos 

apertados [...], dando para parede suja [...], com cheiro de quenopódio. 

[...] afundados em seu interior, marchando por ruas de paralelepípedos 

desnivelados e bondes barulhentos. [...] na curva rasgada de longes 

horizontes [...]”;  

Última versão: “Nós tínhamos vivido aqueles tempos em quartos 

apertados [...], dando para uma parede suja [...], com cheiro de 

iodofórmio. [...] afundados no interior, marchando por ruas de 

paralelepípedos desnivelados e carros barulhentos. [...] na curva 

rasgada de longínquos horizontes [...]”. 

 1ª versão: “[...] e tive a estranha impressão de que estava respirando 

um ar que não era meu [...]”;  
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Última versão: “[...] e tive a impressão de que estava respirando um ar 

que não era meu [...]”. 

As principais modificações foram estas e ocorreram apenas para o livro de 

contos, pois para a publicação nos outros livros de crônicas percebemos somente a 

alteração do título do texto. 

 

 10) A MULHER QUE IA NAVEGAR 

 

  O roteiro desse texto é curioso, pois, na primeira vez na qual ocorreu sua 

publicação, em 1977, na revista Ele & Ela, o título era “A mulher que ia navegar”. 

Depois, saiu na Revista Nacional, em 1981, já com outro título: “Um belo barco se 

faz ao mar” e, novamente, em 1982, no Correio do Povo, o título foi modificado - 

“Um belo barco prestes a se fazer ao mar”. Quando foi publicada em livros 

prevaleceu o título da 1ª versão de 1977, “A mulher que ia navegar”. Entretanto, 

essa foi a principal modificação sofrida pelo texto dos jornais e revistas até chegar 

ao livro de contos. Poucas modificações ocorreram no texto. Encontramos na versão 

de 1977 uma correção feita de caneta no próprio texto da revista, além de várias 

informações dos jornais onde ele foi publicado com ano e título da crônica. Vejamos 

as pequenas alterações ocorridas: 

 1ª versão: “Mas ela estava sentada junto à janela e havia luar”;  

Última versão: “ela estava sentada junto à janela e havia luar". 

 1ª versão: “[...] atenta à mutação da cor”;  

Última versão: “[...] atenta à mudança da cor". 

 1ª versão: “[...] dizendo coisas inteligentes sobre homem e mulher”;  

Última versão: “[...] a dizer coisas inteligentes sobre homem e mulher”. 

 1ª versão: “Ela disse que sim com a cabeça [...]”;  

Última versão: “Ela fez que sim com a cabeça [...]”. 

 1ª versão: “[...] – e era um boi esquecido [...]”;  

Última versão: “[...] – era um boi esquecido [...]”. 

Então, percebemos que a principal mudança ocorreu no título e não no texto 

em si. Entretanto, encontramos na versão de 1977, a primeira versão, uma correção 

feita diretamente no texto – a palavra “disse” riscada de caneta e sendo substituída 
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pela palavra “fez” nas versões que saíram depois. Isso prova que o exercício de 

escritura de Rubem Braga era feito lendo diretamente os seus textos que já tinham 

sido publicados em jornais e revistas, assim, a partir deles, ele relia e fazia as 

devidas alterações ou correções para as publicações (versões) seguintes do texto.  

Desse modo, as primeiras versões dos textos de Rubem Braga servem como 

manuscritos ou “prototexto” para a nossa análise da escritura do cronista, pois é a 

partir delas que percebemos as correções e modificações ocorridas até chegar a 

versão final do texto que, no nosso caso, são os textos publicados no livro de 

contos. 

 

 11) FORÇA DE VONTADE 

 

 A primeira versão desse texto saiu em 1951, no Correio da Manhã e na 

Folha da tarde, ambas com o mesmo título: “Força de vontade”. Já uma outra 

versão para a Revista Nacional, de 1982, apresenta um novo título “O homem que 

tinha muita força de vontade”. Porém, o texto é igual ao de 1951. Já as versões para 

os livros continuaram com o título dos jornais de década de 1950, “Força de 

Vontade” e o texto também é o mesmo. As modificações no texto só ocorreram no 

livro de contos, mas o título continuou igual ao da primeira versão.  

 1ª versão: “Contou-me por exemplo que seu pai, homem de 80 anos 

(que se lembra muito bem do tempo em que centenas de burros 

enchiam o largo do Arouche), seu pai, que mora na Quarta Parada, vai 

toda semana comprar carne em Mogi das Cruzes, onde é mais barata 

e mais bem servida. “Lá em casa comemos muito boa carne, todo dia” 

– disse ele com certa ênfase”;  

Última versão: “Contou-me por exemplo que seu pai, homem de 80 

anos que mora na Quarta Parada, vai toda semana comprar carne em 

Mogi das Cruzes, onde é mais barata e mais bem servida.  

- Lá em casa comemos boa carne, todo dia – disse ele com ênfase". 

 1ª versão: “Nada, na figura daquele comerciante, faria à primeira vista 

supor que tivesse ideais, nem faria suspeitar aquela tensão com que 

subitamente começou a me falar”;  
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Última versão: “Nada, na figura daquele comerciante, faria supor que 

tivesse ideais, nem faria suspeitar aquela tensão com que começou a 

me falar". 

 1ª versão: “Hoje pela manhã já cumpri o que prometera a mim mesmo: 

fui ao Paraguai”;  

Última versão: “Hoje pela manhã já cumpri o que prometi a mim 

mesmo: fui ao Paraguai". 

 1ª versão: “Não lhe perguntei que diploma tinha, e agora me lembro de 

que, desgraçadamente, me esqueci de reparar se havia algum anel de 

grau em seu dedo. Mas suponho que seja de direito, pois quem quer 

ter um diploma e não faz muita questão de qual seja ele, desde que 

seja um diploma, acaba sendo bacharel em direito”; 

Última versão: “Não lhe perguntei que diploma tinha, e agora me 

lembro que não reparei se havia algum anel de grau em seu dedo. Mas 

suponho que seja de direito, pois quem quer ter um diploma e não faz 

muita questão, acaba sendo bacharel em direito". 

 1ª versão: “Agora, sim, posso ir conhecer o Rio”;  

Última versão: “Agora, sim, posso conhecer o Rio". 

 1ª versão: “- mas creio que ele achou que já se abrira demasiado 

comigo”;  

Última versão: “- mas creio que achou que já se abrira demasiado 

comigo". 

 1ª versão: “Logo depois resolvemos todos sair para dar uma volta de 

automóvel. [...] Ficou ali no saguão do hotel – e quando voltei para 

apanhar minha lanterna que esquecera, surpreendi a expressão de seu 

rosto: estava sério, triste e ao mesmo tempo com um ar tão 

aparvalhado e tão vazio como um homem que não tivesse mais coisa 

alguma a fazer na vida, e acabasse de descobrir isso”;  

Última versão: “Logo depois resolvemos todos sair para dar uma volta 

de carro. [...] Ficou ali no saguão do hotel – e quando voltei para 

apanhar minha lanterna, surpreendi a expressão de seu rosto: estava 

sério, triste e ao mesmo tempo com um ar tão aparvalhado e tão vazio 
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como quem não tivesse coisa alguma a fazer na vida e acabasse de 

descobrir isso”. 

 

 12) O ESPANHOL QUE MORREU 

 

 O crônica apresenta uma primeira versão datilografada (datiloscrito) “O 

espanhol”, de 1948.  

 

FIGURA 06 – O espanhol que morreu, primeira versão. 

 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 07 – O espanhol que morreu (continuação). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

A partir dessa versão, temos várias versões que foram publicadas em jornais 

e revistas nos mais variados anos e com títulos modificados. Em 1953, “o espanhol” 

foi publicado no Correio da Manhã e na Folha da Tarde (de Porto Alegre), as duas 

publicações estão idênticas ao texto datilografado, sem nenhuma alteração nessas 

versões. Em 1963, a Revista Manchete publica uma nova versão da crônica com 

título diferente “O espanhol da Lapa” com uma pequena alteração no texto: 

 1ª versão: “[...] em silêncio nos fitavam?”;  

Versão Revista Manchete: “[...] e em silêncio nos fitavam?”. 

 1ª versão: “Em que cemitério dorme, nesta madrugada de chuva, esse 

há quatro anos finado senhor de nacionalidade espanhola e província 

galega?”; 

Versão Revista Manchete: “Em que cemitério dorme, nesta 

madrugada de chuva, esse há anos finado senhor de nacionalidade 

espanhola e província galega?”. 
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 1ª versão: “E até aquele jeito de falar olhando a pessoa às vezes nos 

olhos, às vezes acima dos olhos, na testa nos cabelos, como se 

estivesse reparando uma coisa”;  

Versão Revista Manchete: “E até aquele jeito de falar olhando a 

pessoa às vezes acima dos olhos, na testa nos cabelos, como se 

estivesse reparando uma coisa". 

Depois, ainda na década de 60, saíram no jornal Diário de Notícias duas 

versões dessa crônica com título igual ao da revista Manchete - “O espanhol da 

Lapa”, nos anos de 1967 e 1969, e com a mesma alteração presente no texto de 

1963.  

Em 1983, sai uma nova versão do texto na Revista Nacional, com o título 

mais uma vez diferente “O espanhol tinha morrido”. O texto é praticamente o mesmo 

dos anos anteriores, mas apresenta outras pequenas alterações: 

 Versões anteriores: “A mulher que dançava um samba começou a 

fitá-lo, depois veio, depois chamou outras”;  

Versão Revista Nacional: “A mulher que dançava um samba começou a 

fitá-lo, depois chamou outras". 

 Versões anteriores: “Quatro ou cinco mulheres vêm nos trazer até a 

escada, ficam olhando”;  

Versão Revista Nacional: “Quatro ou cinco mulheres nos trazem até a 

escada, ficam olhando". 

Em 1984, a crônica foi publicada no livro Recado de primavera e, 

novamente, recebe um novo título “O espanhol que morreu”. As alterações são as 

mesmas que ocorreram na versão da Revista Nacional. No livro de contos, lançado 

em 1985, o título é o mesmo do livro Recado de primavera – “O espanhol que 

morreu”. O texto também praticamente é o mesmo, mas ainda há o acréscimo de 

uma palavra no parágrafo final nesta última versão: 

 Versões anteriores: “Sueli e Betti contam casos; de repente o garçom 

repara em meu amigo, e pergunta se ele é irmão do Espanhol”;  

Última versão: “Sueli e Betti contam casos; de repente o garçom 

também repara em meu amigo, e pergunta se ele é irmão do 

Espanhol". 
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Assim, notamos que, ao longo dos anos, as versões foram sofrendo 

alterações gradativas tanto no título quanto no texto. O autor foi modificando o texto 

no decorrer do tempo, e ele foi aos poucos foi se transformando. Apesar das 

modificações serem sucintas, elas contribuem para transformar o sentido do texto, 

demostrando essa prática comum e constante do autor em fazer e refazer seus 

textos ao longo do tempo.  

 

 13) O REI SECRETO DE FRANÇA 

 

 A crônica foi publicada primeiramente na Revista Cláudia, de 1962, com o 

título “A mais linda de França”. Em 1967, a crônica foi lançada no livro A traição da 

elegantes, com título diferente “O rei secreto de França” e a retirada de um pequeno 

trecho que existia na primeira versão: 

 1ª versão: “[...] talvez nunca mais se vissem – ela tinha os olhos cheios 

d’água – e ao sair disse: [...]”;  

Segunda versão: “[...] talvez nunca mais se vissem e ao sair disse: [...]”. 

Depois, em 1969, saiu novamente em dois jornais – Diário de Notícias e 

Correio do Povo, com título diferente “Era primavera em Paris”, entretanto o texto é 

igual ao da primeira versão. E, por último, temos a versão do livro de contos com o 

mesmo título do livro de 1967 - “O rei secreto de França”, mas nele o texto tem 

algumas alterações se comparamos com a primeira versão.  

 1ª versão: “Mas este é o verdadeiro túmulo de Maria Antonieta – dizia 

um velho guarda"; 

Última versão: “Mas este é o verdadeiro túmulo de Maria Antonieta – 

dizia o velho guarda”. 

 1ª versão: “Muito bem, reis mortos, reis postos, os franceses outrora 

matavam rainhas, tinham reis chamados luíses numerados, e rainhas e 

cortesãs, [...]”;  

Última versão: “Muito bem, reis mortos, reis postos, os franceses outrora 

tinham reis chamados luíses numerados, e rainhas e cortesãs, [...]”. 

 1ª versão: “era um apartamento de frente na ruazinha quieta, e pelas 

cortinas se infiltrava uma pálida luz"; 
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Última versão: “era um apartamento de frente na ruazinha quieta, e pelas 

cortinas se filtrava uma pálida luz”. 

 1ª versão: “Pensava aflitamente nisso, mas sua secreta aflição era 

outra em que não ousava pensar [...]”;  

Última versão: “Pensava aflitamente nisso, mas sua aflição era outra em 

que não ousava pensar [...]”. 

 1ª versão: “[...] sua pele macia, seu gosto de romã de vez, os olhos 

verdes – [...]”;  

Última versão: “[...] sua pele macia, seu gosto de romã de vez, os olhos 

azuis – [...]”. 

 1ª versão: “Não é verdade que uma vez, ao entrarem em uma ponte, 

em um carro puxado a cavalo, a mão da brisa jogara sobre suas cabeças, 

[...]”;  

Última versão: “Não é verdade que uma vez, ao entrarem em uma ponte, 

em um carro puxado a cavalo, a brisa jogara sobre suas cabeças, [...]”. 

 1ª versão: “[...] talvez nunca mais se vissem – ela tinha os olhos cheios 

d’água – e ao sair disse: [...]”;  

Última versão: “[...] talvez nunca mais se vissem e ao sair disse: [...]”. 

 1ª versão: “tinha tanta pressa e chorava, a futura Rainha da Suécia, 

das inacessíveis, distantes, insuportáveis suécias e noruegas do nunca 

mais, nunca mais!”;  

Última versão: “tinha tanta pressa e chorava, a futura Rainha da Suécia, 

das distantes suécias e noruegas do nunca mais”. 

Vemos acima que a retirada de algumas palavras (supressão)18 é constante 

na maioria dos seus textos, principalmente na publicação da versão para o livro de 

contos. O autor deseja enxugar o texto, tendo em vista que, no conto, o uso de 

menos palavras, ou das palavras certas, escritas no lugar correto, são 

características do gênero que valoriza a objetividade numa narrativa curta e bem 

feita. 

 

                                                           
18 Operação materializada geralmente por um traço de risco; mas existe também supressão não materializada 
por um traço, por exemplo, entre duas versões sucessivas, uma unidade dada pode ser abandonada. 
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 14) VISITA DE UMA SENHORA 

  

 A primeira versão que encontramos desse texto foi a do livro Ai de ti, 

Copacabana, de 1960 e título: “Visita de uma senhora do bairro”. Essa versão e a 

versão de 1969 do Diário de notícias são praticamente iguais, com exceção do 

último parágrafo do texto. 

 1º versão: “Despediu-se com um ciao e foi-se embora para nunca 

mais"; 

 2ª versão: “Despediu-se com um ciao e foi-se embora para nunca mais 

aparecer”. 

Em 1975, publicou novamente em Última hora com o mesmo título, mas com 

o texto um pouco diferente também. Vejamos os detalhes que o difere dos outros 

dois anteriores: 

 1ª versão: “mas não poderia prever que só iria encontrá-la em 1959. 

Agora acho que já fica difícil tomar qualquer providência”;  

 3ª versão: “mas não poderia prever que só iria encontrá-la agora. 

Agora acho difícil tomar qualquer providência”. 

A versão do livro de contos de 1985 é a que apresenta mais modificações em 

relação a primeira versão. Além do título “Visita de uma senhora”, a primeira e 

principal alteração foi a retirada do primeiro parágrafo presente nas demais versões, 

seguido ainda de outras três modificações. 

 1ª versão: “Um casal tinha almoçado comigo e saíra. Fiquei sozinho 

em casa, pensando numas coisas que tinham me dito sobre aquele casal, 

imaginando o que seria verdade, o que seria exagero. Era hora de fazer 

crônica, mas eu estava sem vontade nenhuma de escrever. Foi então que 

bateram à porta e eu abri". Última versão: “Bateram à porta e eu abri”. 

 1ª versão: “mas não poderia prever que só iria encontrá-la em 1959";  

Última versão: “mas não poderia prever que só iria encontrá-la a esta 

altura”. 

 1ª versão: “E então, subitamente, jogou-se na poltrona e desandou a 

chorar"; 
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Última versão: “E subitamente, jogou-se na poltrona e desandou a 

chorar”. 

 1ª versão: “Ergueu-se, refazendo-se, abriu a bolsa, retocou a pintura, 

espiou o reloginho de pulso – “é mesmo, está na hora de meu analista” – 

despediu-se com um ciao e foi-se embora para nunca mais";  

Última versão: “Ergueu-se, refazendo-se, abriu a bolsa, retocou a 

pintura, espiou o reloginho de pulso – “chi, quase seis horas!” – despediu-

se com um ciao e foi-se embora para nunca mais”. 

Mais uma vez, vemos aqui mudanças significativas na versão do livro 

Melhores Contos de Rubem Braga. Uma delas, bem constante nesse livro, são as 

marcas do tempo no texto – datas e dias específicos –, que são sempre retirados 

nessa última versão. Talvez esta seja a melhor forma de destacar a mudança 

desses gêneros, que muitas vezes são bem parecidos, pois retirando a marca do 

tempo, que é uma característica marcante do gênero crônica, observamos que o 

texto transfere-se não mais para um tempo determinado, mas vale para qualquer 

época na qual o texto será lido. 

 

 15) PRAGA DE MENINO 

  

 Esse texto é diferente dos demais analisados até aqui, porque em todas as 

outras versões ou versões anteriores ao livro de contos, encontramos três crônicas 

para contar a história das Teixeiras. Essas três crônicas foram transformadas em um 

só texto com o título “Praga de menino”, no livro Melhores contos de Rubem 

Braga.  

 A primeira versão desses texto saiu no Correio da Manhã, em 1953, com três 

partes – “Teixeiras I”, “Teixeiras II” e “Teixeiras III” - uma parte para cada dia do 

jornal. O texto encontra-se com várias partes riscadas ou marcadas com um X, além 

de correções ao lado do texto feitas com caneta. Encontramos a segunda versão em 

um só texto publicado na revista Cláudia, em 1962, com título “O pecado das 

Teixeiras”. Comparando essas duas versões, percebemos que as correções feitas a 

caneta na primeira versão apareceram na segunda versão com texto modificado. 

Vejamos as cópias das partes rasuradas da primeira versão: 
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FIGURA 08 – Teixeiras I 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

FIGURA 09 – Teixeiras II 

 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 10 – Teixeiras II (continuação). 

 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 11 – Teixeiras III 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 1ª versão: “[...] nome que o prefeito dizia com muita importância, 

parece que a grande glória de Cachoeiro e o progresso supremo da 

humanidade residia nessa palavra imensa e antipática, paralelepípedos); 

mas como eu ia dizendo a gente dava tanta topada [...];  

2ª versão: “[...] nome que o prefeito dizia com muita importância); mas 

como eu ia dizendo a gente dava tanta topada […]. 

Depois disso, o autor exclui uma grande parte da primeira versão que não 

aparece na segunda versão: 

 1ª versão – Teixeiras I - parte do texto retirado na segunda versão: 

“Tenho horror de contar vantagem, muita gente acha que quero 
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desmerecer o Rio de Janeiro contando coisas de Cachoeiro, isto é uma 

injustiça; a prova aqui está: eu reconheço que o estádio do Maracanã é 

maior que o nosso campo, até mesmo o Pacaembu é bem maior. Só que 

nenhum dos dois pode ser tão emocionante, nem jamais foi disputado tão 

a palmo a palmo ou pé a pé, topada a topada, canelada a canelada, às 

vezes tapa a tapa, Não consigo me lembrar se a marcação naquele 

tempo era em diagonal ou por zona; em todo caso a técnica do futebol era 

diferente, o jogo era ao mesmo tempo mais cavado e mais livre, por 

exemplo: não era preciso ter 11 jogadores de cada lado, podia ser 

qualquer número, e mesmo às vezes jogavam cinco contra seis pois a 

gente punha dois menores para equilibrar um vaca-brava maior. Eu disse 

que as partidas eram emocionantes; até hoje não compreendo como as 

Teixeiras jamais se entusiasmaram pelos nossos prélios. Isso foi um êrro, 

e outro dia eu contarei porque”.   

 1ª versão – Teixeiras II - parte do texto retirado na segunda versão: 

“Com os Andrades tínhamos feito uma espécie de pacto; a gente não 

jogava bola defronte da casa deles, mas um pouco para cima, onde havia 

um muro que dava para o quintal da casa; em compensação eles 

deixavam a gente pular o muro e apanhar a bola quando ela caía lá. Mas 

o muro não era bastante comprido, e assim o nosso campo abrangia, 

como eu ia dizendo, algumas janelas das Teixeiras. As quais, eu também 

já disse, não apreciavam futebol. 

 Continuando as supressões na segunda versão, ainda temos partes do texto 

que foram retiradas: 

 1ª versão – Teixeiras II: “Começavam por nos chamar de “meninos 

desobedientes” e acabavam nos chamando de “moleques”, o que nos 

ofendia muito (“moleque é a senhora!” – gritou Chico uma vez. Mas de 

modo algum nos impedia de finalizar a pugna";  

2ª versão: “Começavam por nos chamar de “meninos desobedientes” e 

acabavam nos chamando de “moleques”, o que nos ofendia muito”. 

 1ª versão – Teixeiras II: “mas o velho ouviu calado e entrou calado, 

sem sequer nos olhar, nem dar qualquer importância ao fato";  
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2ª versão: “mas o velho ouviu calado, sem sequer nos olhar, nem dar 

qualquer importância ao fato”. 

Mais uma vez, os três últimos parágrafos do texto “Teixeiras II” foi retirado da 

segunda versão: 

 1ª versão: Teixeiras II - parte do texto retirado na segunda versão: “As 

queixas que algumas Teixeiras faziam em nossa casa eram muito bem 

recebidas por mamãe, que lhes dava toda razão – “esses meninos estão 

mesmo ficando impossíveis” – e uma ou duas vezes nos transmitiu essas 

queixas sem muita convicção. De outra feita, como a conversa lá em casa 

versasse sobre as Teixeiras, ouvimo-la dizer que fulana e sicrana (duas 

das irmãs) eram muito boazinhas, muito simpáticas, mas beltrana, 

coitada, era tão enjoada, tão antipática “ainda ontem esteve aqui fazendo 

queixas de meus filhos. 

Mamãe era a favor de nosso time; mamãe, no fundo, e papai também 

(hoje, que o time e eles dois morreram, esta súbita certeza, ao meditar no 

distante passado, tem um poder absurdo, inesperado de me comover, até 

sentir um ardor de lágrimas nos olhos) – eles sempre foram a favor de 

nosso time!  

E nosso caso com as Teixeiras foi se agravando, como se verá. 

 A terceira parte do texto também foi modificada na segunda versão, como 

veremos abaixo, partes do texto foram retiradas ou modificadas: 

 1ª versão – Teixeiras III: “Nossa primeira ideia de vingança foi quebrar 

outras vidraças a pedradas. Alguém teve um plano mais engenhoso: dali 

mesmo, do alto do morro, podíamos quebrar as vidraças com atiradeiras, 

e assim ninguém nos veria";  

 2ª versão: “Nossa primeira ideia de vingança foi quebrar outras 

vidraças a pedradas. Dali mesmo, do alto do morro, podíamos quebrar as 

vidraças com atiradeiras, e assim ninguém nos veria”. 

 1ª versão – Teixeiras III: “O plano de assalto à casa foi traçado por 

mim. A casa das Teixeiras dava os fundos para o rio, e uma vez, em que 

passava de canoa, pescando aqui e ali, eu entrara em seu quintal para 
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roubar carambola. Havia um cachorro, mas era nosso conhecido, fácil de 

enganar";  

 2ª versão: “A casa das Teixeiras dava os fundos para o rio. Havia um 

cachorro, mas era nosso conhecido, fácil de enganar. O plano de assalto 

à casa foi traçado”. 

 1ª versão – Teixeiras III: “Os ladrões tinham roubado um anel sem 

muito valor, mas de grande estimação, e tinham feito uma desordem 

tremenda na casa; havia vestidos espalhados pelo chão, um tinteiro e 

uma caixa de pó de arroz entornados em um quarto, sobre uma cama. 

Felizmente para nós tínhamos errado o quarto. Falou-se que tinha 

desaparecido dinheiro, mas era mentira. Lembro-me vagamente de uma 

faca de cozinha, um martelo, uma lata de goiabada";  

 2ª versão: “Os ladrões tinham roubado um anel sem muito valor, mas 

de grande estimação, e tinham feito uma desordem tremenda na casa. 

Lembro-me vagamente de uma faca de cozinha, um martelo, uma lata de 

goiabada”. 

 1ª versão – Teixeiras III: “O anel foi enterrado em algum lugar no alto 

do morro; Mas alguns dias depois caiu um temporal e houve forte 

enxurrada; jamais conseguimos encontrar o nosso tesouro secretíssimo, e 

rasgamos o mapa; 

 Durante algum tempo as famílias da rua fecharam com mais cuidado 

as portas e janelas, alguns pais de família saltaram assustados da cama a 

qualquer ruído com medo dos ladrões; mas eles não apareceram mais. 

Nosso terrível segredo nos deu um grande sentimento de importância, 

mas nunca mais jogamos futebol diante das casas das Teixeiras. 

Deixamos de cumprimentar a que abrira a bola com o canivete, mesmo 

anos depois, já grandes, não lhe dávamos sequer bom dia. Não sei se foi 

feliz na existência e espero que não; se foi é por que rogar praga não tem 

força nenhuma";  

 2ª versão: “O anel foi enterrado em algum lugar no alto do morro; Mas 

alguns dias depois caiu um temporal e houve forte enxurrada; jamais 

conseguimos encontrar o nosso tesouro secretíssimo, e rasgamos o 
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mapa. Nosso terrível segredo nos deu um grande sentimento de 

importância, mas nunca mais jogamos futebol diante das casas das 

Teixeiras. Deixamos de cumprimentar a que abrira a bola com o canivete; 

se foi feliz na existência é porque rogar praga não tem força nenhuma”. 

Finalizando as duas primeiras versões percebemos que muitas alterações 

foram feitas na segunda versão, visto que a mesma foi publicada como um único 

texto, diferente da primeira e das demais versões desse texto, com exceção do livro 

de contos que também publicou como apenas um conto. Destacamos ainda que as 

correções da primeira versão nos mostra as marcas do processo de criação do 

escritor que usa o seu texto já publicado no jornal como rascunho para uma nova 

versão do texto.  

A terceira versão que encontramos desses textos está na Revista Manchete, 

de 1966. Os títulos delas são: “Os Teixeiras moravam em frente”, “As Teixeiras e o 

futebol” e “A vingança de uma Teixeira”. Apesar do título ser diferente, o texto se 

assemelha ao da primeira versão, de 1953; e também é semelhante à versão das 

crônicas que saíram no livro de Rubem Braga – A traição das elegantes, em 1967, 

e todos os demais livros de crônicas onde essa crônica foi publicada19. O que difere 

a primeira versão das demais citadas é só uma pequena indicação de tempo na 

primeira parte que é descrita de outra forma nos outros textos. Vejamos: 

 1ª versão: “Isso foi um erro, e outro dia eu contarei porque";  

 3ª versão e versões dos livros de crônicas: “Isso foi um erro, e na 

semana que vem eu contarei porquê”. 

Então, vemos acima que uma pequena correção difere o primeiro texto dos 

demais. Isso porque eles vão se relacionar ao veículo de publicação que, no caso, 

são respectivamente o jornal e a revista.  

Agora, vamos comparar os textos do livro de crônicas que foram publicadas 

em 1967 com o texto do livro de contos de 1985. A primeira mudança significativa, 

como podemos visualizar é o título único na última versão – “Praga de menino”. 

Além disso, percebemos muitas mudanças no texto das duas versões, 

principalmente supressões de trechos e algumas palavras. Lembrando ainda que 

                                                           
19  Veja no final do trabalho (apêndice 1) a lista completa de todos os livros onde o texto foi publicado. 
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apesar de também ser um só texto, “Praga de Menino” difere do texto “O pecado das 

Teixeiras”. 

 Versão dos livros de crônicas: “Para não dar o nome certo digamos 

assim: os Teixeiras moravam quase defronte lá de casa. 

Não tínhamos nada contra eles:[...]”;  

Última versão: “Não tínhamos nada contra os vizinhos da frente; [...]”. 

 Versão dos livros de crônicas: “Mas havia as Teixeiras. [...] Havia 

umas que eram boazinhas, [...] acho que principalmente as mais velhas e 

mais magras";  

Última versão: Mas havia as mulheres. [...] Algumas eram boazinhas [...] 

acho que principalmente as mais velhas e mais magras”. 

 Versão dos livros de crônicas: “As Teixeiras tinham um pecado 

fundamental: Elas não compreendiam que em uma cidade estrangulada 

entre morros, nós, a infância, teríamos de andar muito para arranjar um 

campo de futebol; e, portanto, o nosso campo natural [...]”;  

Última versão: “Tinham um pecado fundamental: não compreendiam que 

numa cidade estrangulada entre morros, nós teríamos de andar muito 

para arranjar um campo de futebol; o campo natural [...]”. 

 Versão dos livros de crônicas: “Jogávamos descalços, a rua era 

calçada de pedras irregulares (só muitos anos depois vieram os 

paralelepípedos, e eu me lembro que os achei feios, com sua cor de 

granito, sem a doçura das pedras polidas entre as quais medrava o 

capim; e achei o nome também horroroso, insuportável, paralelepípedos, 

nome que o prefeito dizia com muita importância, parece que a grande 

glória de Cachoeiro e o progresso supremo da humanidade residia nessa 

palavra imensa e antipática, paralelepípedos); mas como eu ia dizendo a 

gente dava tanta topada que todos tínhamos os pés escalavrados: as 

plantas dos pés eram de couro grosso, e as unhas eram curtas, grossas e 

tortas, principalmente do dedão e do vizinho dele. Até ainda me lembro de 

um pedaço [...]”;  

Última versão: “Jogávamos descalços, a rua era de pedras irregulares, a 

gente dava muita topada. Todos tínhamos os pés escalavrados: as 
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plantas dos pés eram de couro grosso, e as unhas eram curtas e tortas. 

Ainda me lembro de um pedaço [...]”. 

Mais uma vez, uma parte do trecho foi retirada e o conto “Praga de menino” 

só aproveita a parte final da primeira crônica “Os Teixeiras moravam em frente”: 

 Versão dos livros de crônicas: “Tenho horror de contar vantagem, 

muita gente acha que eu quero desmerecer o Rio de Janeiro contando 

coisas de Cachoeiro, isto é uma injustiça; a prova aqui está: eu reconheço 

que o estádio do Maracanã é maior que o nosso campo, até mesmo o 

Pacaembu é bem maior. Só que nenhum dos dois pode ser tão 

emocionante, nem jamais foi disputado tão a palmo a palmo ou pé a pé, 

topada a topada, canelada a canelada, às vezes tapa a tapa.  

Não consigo me lembrar se a marcação naquele tempo era em diagonal 

ou por zona; em todo caso a técnica do futebol era diferente, o jogo era 

ao mesmo tempo mais cavado e mais livre, por exemplo: não era preciso 

ter 11 jogadores de cada lado, podia ser qualquer número, e mesmo às 

vezes jogavam cinco contra seis pois a gente punha dois menores para 

equilibrar um vaca-brava maior.  

Eu disse que as partidas eram emocionantes; até hoje não compreendo 

como as Teixeiras jamais se entusiasmaram pelos nossos prélios. Isso foi 

um erro, e na semana que vem eu contarei por quê";  

Última versão: “Não era preciso ter 11 jogadores de cada lado: podia ser 

qualquer número, e mesmo às vezes jogavam cinco contra seis, pois a 

gente punha dois menores para equilibrar um vaca-brava maior. As 

partidas eram emocionantes; até hoje não compreendo como as Teixeiras 

jamais se entusiasmaram pelo nosso futebol". 

 As mudanças continuam na junção da segunda crônica “As Teixeiras e o 

futebol”: 

 Versão dos livros de crônicas: “[...] Mas o muro não era bastante 

comprido, e assim o nosso campo abrangia, como eu ia dizendo, algumas 

janelas das Teixeiras. As quais, eu também já disse, não apreciavam o 

futebol";  
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Última versão: “[...] Mas o muro não era bastante comprido, e assim o 

nosso campo abrangia algumas janelas das Teixeiras”. 

 Versão dos livros de crônicas: “[...] Às vezes aquela ou outra 

Teixeira voltava a gritar conosco [...]”;  

Última versão: “[...] Às vezes outra Teixeira voltava a gritar conosco [...]”. 

 Versão dos livros de crônicas: “[...] dizia que éramos uns meninos 

inteligentes, filhos de gente boa, [...] e tratávamos de tocar o jogo para a 

frente para não ouvir novas observações";  

Última versão: “[...] dizia que éramos meninos inteligentes, filhos de 

gente boa, [...] e tratávamos de tocar o jogo para não ouvir novas 

observações”. 

 Versão dos livros de crônicas: “Um dia ela nos propôs jogar mais 

para baixo, então o Juquinha foi genial: “Não senhora, lá não podemos 

por que tem a Dona Constança doente”, desculpa notável e prova de bom 

coração do nosso time";  

Última versão: “Um dia ela nos propôs jogar mais para baixo: “Não 

senhora, lá não podemos por que tem a Dona Constança doente”, 

desculpa notável, prova do bom coração do nosso time”. 

 Versão dos livros de crônicas: “[...] propôs ela com certa astúcia, e 

falando um pouco baixo [...]. “Ah, não, lá o campo não presta!”, 

argumento, aliás, sincero, de ordem técnica, e portanto irrespondível";  

Última versão: “[...] propôs com certa astúcia, e falando um pouco baixo 

[...]. “Ah, não, o campo lá não presta!”, foi nosso irrespondível argumento 

de ordem técnica”. 

 Versão dos livros de crônicas: “[...] mas o velho ouviu calado e 

entrou calado, sem sequer nos olhar, nem dar qualquer importância ao 

fato. Sentimos que o velho, sim, era uma pessoa realmente importante e 

um homem direito, e superior, e continuamos nossa partida";  

Última versão: “O velho ouviu calado e entrou calado, sem sequer nos 

olhar. Sentimos que ele, sim, era uma pessoa realmente importante, um 

homem direito. E continuamos nossa partida”. 
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 Versão dos livros de crônicas: “[...] e uma ou duas vezes nos 

transmitiu essas queixas sem convicção. De outra feita, como a conversa 

lá em casa versasse sobre as Teixeiras, ouvimo-la dizer que fulana e 

sicrana [...]”;  

Última versão: “Como a conversa lá em casa um dia versasse sobre as 

Teixeiras, mamãe disse que fulana e sicrana [...]”. 

 Versão dos livros de crônicas: “Mamãe era a favor de nosso time; 

mamãe, no fundo, e papai também (hoje, que o time e eles dois 

morreram, esta súbita certeza, ao meditar no distante passado, tem um 

poder absurdo, inesperado de me comover, até sentir um ardor de 

lágrimas nos olhos) – eles sempre foram a favor de nosso time! E nosso 

caso com as Teixeiras foi se agravando, como se verá"; Última versão: 

“Mamãe era a favor de nosso time; mamãe e, no fundo, papai também. 

Eles sempre foram a favor de nosso time!”. 

 A terceira e última parte também passou por alterações para a junção de um 

mesmo texto, o conto “Praga de menino”: 

 Versão dos livros de crônicas: “A troca de bola de meia para a bola 

de borracha foi uma importante evolução técnica do association em nossa 

rua. [...] jamais nenhum de nós tinha visto coisa tão linda";  

Última versão: “A troca de bola de meia para a bola de borracha foi uma 

importante evolução técnica. [...] jamais nenhum de nós tinha visto coisa 

tão linda, nem na terra nem no céu”. 

 Versão dos livros de crônicas: “Era natural que as Teixeiras não 

gostassem quando essa bola partiu uma vidraça. Nós todos sentimos que 

acontecera algo de terrível. [...] mas apesar de tudo dispostos a enfrentar 

a catástrofe. [...] Ficamos todos imóveis, calados, [...]. Ela apanhou a bola 

e sumiu para dentro de casa. [...] depois cortou-a em duas metades e 

jogou-a à rua";  

Última versão: “As Teixeiras não gostaram quando essa bola partiu uma 

vidraça. Todos sentimos que acontecera algo de imperdoável. [...] mas 

dispostos a enfrentar a catástrofe. [...] Ficamos imóveis, calados, [...]. Ela 
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apanhou a bola e sumiu dentro de casa. [...] depois cortou-a em duas 

metades e atirou-a na rua”. 

 Versão dos livros de crônicas: “[...] Nossa primeira ideia de vingança 

foi quebrar outras vidraças a pedradas. [...] e assim ninguém nos veria";  

Última versão: “[...] Nossa primeira ideia foi quebrar outras vidraças a 

pedradas. [...] e ninguém nos veria”. 

 Versão dos livros de crônicas: “O plano de assalto à casa foi traçado 

por mim. [...] Havia um cachorro, mas era nosso conhecido, fácil de 

enganar";  

Última versão: O plano foi traçado por mim. [...] Havia um cachorro, mas, 

nosso conhecido, era fácil de enganar”. 

 Versão dos livros de crônicas: “Lembro-me vagamente de uma faca 

de cozinha, um martelo, uma lata de goiabada; isso foi todo o nosso 

botim";  

Última versão: “Lembro-me de uma faca de cozinha, um martelo, uma 

lata de goiabada; isso foi todo o nosso butim”. 

 Versão dos livros de crônicas: “Durante algum tempo as famílias da 

rua fecharam com mais cuidado as portas e janelas, alguns pais de 

família saltaram assustados da cama a qualquer ruído, com medo dos 

ladrões; mas eles não apareceram mais"; Última versão: “Durante algum 

tempo as famílias da rua fecharam com mais cuidado as portas e janelas, 

mas os ladrões não apareceram mais”. 

 Versão dos livros de crônicas: “Nosso terrível segredo nos deu um 

grande sentimento de importância, [...] Deixamos de cumprimentar a que 

abrira a bola com o canivete. [...] Não sei se foi feliz na existência, e 

espero que não; se foi, é porque praga de menino não tem força 

nenhuma";  

Última versão: “Nosso segredo nos deu certo sentimento de importância, 

[...] Deixamos de cumprimentar a que abriu a bola com o canivete. [...] 

Não sei se foi feliz na vida, e espero que não; se foi, é porque praga de 

menino não tem força”. 
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Finalmente, concluímos as versões analisadas do conto “Praga de menino” e 

percebemos que foi o que mais sofreu alterações ao longo dos anos e das versões. 

Tendo em vista que o texto inicialmente foi escrito em três partes (três crônicas), 

depois foi reescrito como uma só crônica, em seguida passou a ser novamente 

escrito em três partes e, por fim, a versão do livro de contos como um só texto 

bastante modificado. A última versão foi a que mais se preocupou em alterar, retirar 

e até acrescentar palavras ou trechos ao texto. 

Isso nos mostra um pouco como era o processo de escritura de Rubem 

Braga, um constante fazer e refazer, já que o cronista não se conformava em 

somente republicar seus textos em vários momentos ao longo da sua trajetória, e até 

em diferentes décadas. O cronista parecia sempre estar inquieto, inconformado e, 

por isso, alguns textos foram repetidas vezes publicados e modificados. Sobre o 

trabalho de criação Pino e Zular (2007, p.19) afirmam que “Se as versões 

manuscritas não tiverem alguma marca de um trabalho de criação (uma rasura, um 

traço, ou mesmo um desenho), e se não forem diferentes da versão publicada, não 

podem servir de documento do processo de criação”.  

Então, não nos causa surpresa serem estes os textos mais conhecidos do 

público. Histórias que foram evoluindo e se transformando ao longo das versões, e 

nos mostrando como era o processo de criação do escritor em estudo.  Talvez por 

isto algumas delas foram selecionadas para fazer parte da seleção de contos 

analisados neste trabalho. 

 

 16) UM BRAÇO DE MULHER 

 

A primeira versão desse texto que encontramos no arquivo está datilografada 

e é de 1948. Com o título “Lembrança de um braço direito”, o texto apresenta partes 

riscadas e reescritas de caneta além de indicações de quais jornais e revistas ele foi 

publicado.  

A segunda versão saiu em 1949, no livro O homem rouco e com o mesmo 

título da primeira versão. Fazendo uma comparação entre as duas primeiras 

versões, notamos que elas são bem parecidas. E os trechos que foram retirados ou 

acrescentados a caneta, na primeira versão, já aparecem com todas as alterações 
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nesta segunda versão. Entretanto, algumas poucas modificações, como a de trechos 

excluídos na segunda versão, não apareceram destacados na versão datilografada. 

Como veremos a seguir: 

 Primeira versão: “Não era o meu braço que apertava, mas um braço 

de homem ou o braço do homem, ser de misteriosos atributos de força e 

proteção";  

 Segunda versão: Não era o meu braço que apertava, mas um braço 

de homem, ser de misteriosos atributos de força e proteção”. 

 Primeira versão: “O motor parecia estar com um som diferente: podia 

ser aquele o último som dos motores, seu último desesperado, tredo 

ronco no minuto antes de morrer, arrebentado e retorcido";  

 Segunda versão: O motor parecia estar com um som diferente: podia 

ser aquele o último, desesperado, tredo ronco do minuto antes de morrer 

arrebentado e retorcido”. 

A terceira versão encontra-se na Revista Nova de 1974, com o mesmo título 

das versões anteriores também, e está na seção de contos, o que é bastante 

curioso, pois logo mais também saíra no livro de contos. Vejamos como os editores 

da revista apresentam o autor: “Conhecido como cronista – e considerado o melhor - 

Rubem Braga, de fato, não precisa ser apresentado a leitor nenhum deste país. 

Aqui, um conto. Um dos poucos, mas belíssimos”. Esse foi o modo como o texto foi 

apresentado ao público nesta revista. Entretanto, como vimos acima, nas 

publicações dos livros nos quais o texto foi publicado, não temos nenhuma 

observação como esta e, portanto, o texto foi considerado como crônica nos livros 

de crônicas e, somente depois, no livro de seleção de contos, ele novamente foi 

considerado conto.  

Além disso, comparando a escritura da segunda e terceira versões, 

observamos que ainda ocorreu uma pequena modificação, outro pequeno trecho 

que foi retirado na terceira versão: 

 Segunda versão: “Uma aborrecida sonolência foi me dominando, até 

que uma senhora nervosa ao meu lado disse que “Nós não podemos 

descer!”;  
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 Terceira versão: Uma aborrecida sonolência foi me dominando, até 

que “Nós não podemos descer!”. 

Já na última versão, no livro de contos, encontramos de início a mudança no 

título do texto que passa a ser chamado “Um braço de mulher”. Além do mais, outras 

pequenas alterações foram encontradas ao longo do texto, quando o comparamos 

com as versões anteriores. A primeira modificação foi a retirada do primeiro 

parágrafo e parte do segundo parágrafo, no qual também foi modificado – com 

acréscimo de um pequeno trecho. Vejamos: 

 Versões anteriores: “É um caso banal, tanto que muitas vezes já ouvi 

contar essa história: ‘Ontem, quando chegamos a São Paulo, o tempo 

estava tão fechado que não pudemos descer. Ficamos mais de uma hora 

rodando dentro do nevoeiro porque o teto estava muito baixo...’. 

Mas ando pelo chão há muito tempo: chão perigoso, onde há pedras e 

buracos para um homem já escalavrado e já afundado; porém chão. Subi 

ao avião com indiferença, e como o dia não estava bonito lancei apenas 

um olhar distraído a esta cidade do Rio de Janeiro e mergulhei na leitura 

de um jornal qualquer. [...] Uma aborrecida sonolência foi me dominando, 

até que uma senhora nervosa ao meu lado disse que ‘nós não podemos 

descer!’. O avião já estava fazendo sua ronda dentro de um nevoeiro 

fechado. Procurei acalmar a senhora";  

Última versão: “Subi ao avião com indiferença, e como o dia não estava 

bonito lancei apenas um olhar distraído a esta cidade do Rio de Janeiro e 

mergulhei na leitura de um jornal. [...]Uma aborrecida sonolência foi me 

dominando, até que uma senhora nervosa ao meu lado disse que ‘nós 

não podemos descer!’. O avião já havia chegado a São Paulo, mas 

estava fazendo sua ronda dentro de um nevoeiro fechado, à espera de 

ordem para pousar. Procurei acalmar a senhora”. 

 Versões anteriores: “[...] Isso lisonjeou meu orgulho de cavalheiro: 

senti-me útil e responsável. Era por estar ali um Braga, homem decidido, 

que aquele avião não ousava cair. [...]”; Última versão: ““[...] Isso 

lisonjeou meu orgulho de cavalheiro: senti-me útil e responsável. Era por 

estar ali eu, um homem, que aquele avião não ousava cair. [...]”; 
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 Versões anteriores: “[...] Era claro que a minha mão a protegia contra 

tudo e todos: ficou como adormecida";  

Última versão: “[...] Era claro que a minha mão a protegia contra tudo e 

contra todos, estava como adormecida”. 

 Versões anteriores: “A senhora sobressaltou-se de repente e 

começou a me fazer perguntas muito aflita. [...]”;  

Última versão: “A senhora sobressaltou-se de repente e muito aflita 

começou a me fazer perguntas. [...]”; 

 Versões anteriores: “A senhora estendeu o braço direito, segurando o 

encosto da poltrona da frente, e de repente me dei conta de que aquela 

mulher [...]";  

Última versão: “A senhora estendeu o braço direito, segurando o encosto 

da poltrona da frente, e então me dei conta de que aquela mulher [...]”. 

 Versões anteriores: “[...]Eu não queria mais morrer, e a ideia da morte 

me pareceu de repente tão errada, tão feia, tão absurda que me 

sobressaltei. [...]”;  

Última versão: “[...]Eu não queria mais morrer, e a ideia da morte me 

pareceu de repente tão errada, tão feia, tão absurda que me sobressaltei. 

[...]”. 

 Versões anteriores: “[...] Aquele meu torpor de segundos atrás 

pareceu-me de súbito uma coisa vil, doentia, viciosa, [...]”;  

Última versão: “[...] Aquele meu torpor de segundos atrás pareceu-me de 

súbito uma coisa doentia, viciosa, [...]” 

 Versões anteriores: “[...] Disse que estivera muito tempo esperando; 

[...];  

Última versão: “[...] Estivera muito tempo esperando. 

 Versões anteriores: “[...] foi assim que me senti perante aquele 

homem de cara meio desagradável. Tive a vaga impressão de que de 

certo modo o traíra, e de que ele o sentia";  

Última versão: “[...] foi assim que me senti perante aquele homem de 

cara desagradável. Tive a impressão de que de certo modo o traíra, e de 

que ele o sentia”. 
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 Versões anteriores: “[...] mas seu belo braço direito foi, um instante, 

para mim, a própria imagem da vida, e não o esquecerei depressa";  

Última versão: “[...] mas o seu belo braço foi um instante para mim, a 

própria imagem da vida, e não o esquecerei depressa”. 

Mais uma vez, observamos que na versão do livro de contos existe uma maior 

quantidade de alterações. São pequenas modificações, em sua maioria, supressões 

de palavras nas quais contribuem para uma economia verbal presente nos contos 

em geral. A presença de um narrador, que não é o autor do texto – como geralmente 

encontramos nas crônicas, também faz-se necessário no conto. Por isso, as 

constantes retiradas de datas, nome de pessoas e, principalmente, nome do cronista 

dentro do texto.  

 

 17) LEMBRANÇA DE ZIG 

 

 A primeira versão desse texto é de 1948, ela está datilografada (datiloscrito) e 

apresenta várias correções feitas pelo escritor com caneta e também com assinatura 

manuscrita. Além disso, está dividido em três partes: “Apresentação de Zig”, 

Coração de Zig” e “Fim de Zig”. No arquivo pesquisado, só encontramos essa versão 

datilografada e nenhuma versão de jornal. Vejamos abaixo cópia do datiloscrito: 

 

 

FIGURA 12 – Primeira versão de Lembrança de Zig. 
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Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 

FIGURA 13 – Lembrança de Zig (continuação). 

 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 14 – Lembrança de Zig (continuação). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon.: 
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FIGURA 15 - Lembrança de Zig (continuação). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 16 – Lembrança de Zig (continuação). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 17 – Lembrança de Zig (continuação). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

A primeira publicação em livro foi em 1949, no livro O homem rouco, escrito 

como um único texto e com o título: “Histórias de Zig”. Comparando essas duas 

primeiras versões, percebemos que a parte manuscrita com correções e acréscimos 

de textos presentes na primeira versão estão presentes na versão do livro, 

provavelmente essas alterações foram feitas para o texto publicado. Entretanto, 

algumas partes do texto datilografado foram retiradas da versão do livro. Vamos 

observar abaixo as alterações nessas duas versões: 
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 Primeira versão – parte final da “Apresentação de Zig”: “[...] Sizino 

é uma lembrança vaga, do tempo do Quinca Cigano e da negra Iria, [...]; e 

eu tinha a impressão de que ‘escolhos’ eram uns peixes ferozes piores 

que tubarão. Mas isso é outra conversa, e já misturei tantas que convém 

deixar Zig para outra crônica"; Segunda versão: “[...] Sizino é uma 

lembrança vaga, do tempo do Quinca Cigano e da negra Iria, [...]; e eu 

tinha a impressão de que ‘escolhos’ eram uns peixes ferozes piores que 

tubarão”. 

 Primeira versão – primeiro parágrafo de ‘Coração de Zig’: “...mas 

isto aqui, meus caros, é uma crônica de reminiscências canino-familiares 

e nada tem a ver com a política do Distrito Federal; e a senhorita Lígia 

Lessa Bastos pode atacar como quiser o prefeito Mendes de Morais, mas 

não conseguirá provar que ele esteve em Cachoeiro de Itapemirim nessa 

época, isso não";  

Segunda versão: “...mas isto aqui, meus caros, é uma crônica de 

reminiscências canino-familiares e nada tem a ver com a política”. 

 Primeira versão – último parágrafo de ‘Coração de Zig’: “Se eu 

afirmasse isso, algumas dezenas de leitores de Cachoeiro do Itapemirim 

rasgariam o jornal e me escreveriam cartas indignadas, a começar pelo 

Dr. Lofego, a quem Zig mordeu ignominiosamente, para vergonha e pesar 

do resto da família Braga. Mas deixemos essas tristezas para outra 

crônica"; Segunda versão: “Se eu afirmasse isso, algumas dezenas de 

leitores de Cachoeiro do Itapemirim rasgariam o jornal e me escreveriam 

cartas indignadas, a começar pelo Dr. Lofego, a quem Zig mordeu 

ignominiosamente, para vergonha e pesar do resto da família Braga”; 

 Primeira versão – parágrafo do ‘Fim de Zig’: “Mais de uma vez uma 

daquelas boas velhinhas trincou a hóstia, gritou e saiu a correr, 

assustada, [...]”;  

 Segunda versão: “Mais de uma vez o padre recuou indignado, mais 

de uma vez uma daquelas boas velhinhas trincou a hóstia, gritou e saiu a 

correr, assustada, [...]”. 
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As outras versões que saíram posteriormente nos livros são idênticas à 

segunda versão. Entretanto, a versão do livro de contos, mais uma vez, apresenta 

alterações no seu texto. Inicialmente, o título foi alterado para “Lembrança de Zig” e 

o texto, comparado à segunda versão, apresenta algumas modificações, em sua 

maioria, retirou-se partes do texto. 

 Segunda versão: “Um dia, antes do remate de meus dias, ainda 

jogarei fora esta máquina de escrever e, pegando uma velha pena de 

pato, me porei a narrar a crônica dos Braga. Terei então de abrir todo um 

livro e contar as façanhas de um deles que durou apenas 11 anos, e se 

chamava Zig.Zig – ora direis – não parece nome de gente, mas de 

cachorro. E direis muito bem, porque Zig era cachorro mesmo. Se em 

todo Cachoeiro era conhecido por Zig Braga, isso apenas mostra como se 

identificou com o espírito da casa em que nasceu, viveu, mordeu, latiu, 

abanou o rabo e morreu";  

  Última versão: “O nome do cachorro era Zig; se em toda a cidade era 

conhecido por Zig Braga, isto apenas mostra como se identificou com o 

espírito da casa em que nasceu, viveu, mordeu, latiu, abanou o rabo e 

morreu”. 

 Segunda versão: “[...] e o ignóbil valente, que encheu de desgosto 

meu tio Trajano. Não sei onde valente ganhou esse belo nome; deve ter 

sido literatura de algum Braga, pois hei de confessar que só o vi valente 

no comer angu. E só aceitava angu pelas mãos de minha mãe. Um dia, 

tio Trajano veio do sítio... Minto! Foi tio Maneco. Tio Maneco veio do sítio 

e, conversando com meu pai na varanda, [...]”;  

  Última versão: ““[...] e o ignóbil valente, que encheu de desgosto meu 

tio Maneco. Não sei onde valente ganhou esse belo nome; e confesso 

que só o vi valente no comer angu. E só aceitava angu pelas mãos de 

minha mãe. 

 Um dia, tio Maneco veio do sítio e, conversando com meu pai na 

varanda, [...]”. 

 Segunda versão: “Nesse ponto, e só nele, era Valente um bom Braga, 

que de seu natural não é povo caçador; menos eu, que ando por este 
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mundo a caçar ventos e melancolias. Houve, certamente, lá em casa, 

outros cães. Mas vamos logo ao Zig, o maior deles, não apenas pelo seu 

tamanho como pelo seu espírito. Sizino é uma lembrança vaga, do tempo 

do Quinca Cigano e da negra Iria, que cantava O crime da caixa d’água e 

No mar desta vida, em cujo mar afirmava encontrar às vezes ‘alguns 

escolhos’, e eu tinha a impressão de que ‘escolhos’ eram uns peixes 

ferozes piores que tubarão";  

 Última versão: “Houve, certamente, lá em casa, outros cães. Mas 

vamos logo ao Zig, o maior deles, não apenas pelo seu tamanho como 

pelo seu espírito”. 

 Segunda versão: “Ao meu pai chamavam de coronel, e não o era; a 

mim muitos me chamam de capitão, e não sou nada. [...]Haveria de ser 

um mal elemento das forças armadas da nação, pois é forçoso 

reconhecer que mesmo nas forças armadas há maus elementos, e não 

apenas entre as praças de pré como mesmo entre os mais altos...mas isto 

aqui, meus caros, é uma crônica de reminiscências canino-familiares e 

nada tem a ver com a política.  

 Deve ter sido um soldado qualquer, ou mesmo um carteiro. A verdade 

é que Zig [...]”;  

  Última versão: ““Ao meu pai chamavam de coronel, e não o era; a 

mim muitos me chamam de capitão, e não sou nada. [...] 

 O fato é que Zig[...]”. 

 Segunda versão: “Um abuso inominável. Zig ficou horrivelmente 

aborrecido, e suspirava de cortar o coração, enquanto os gatinhos lhe 

miavam pelas orelhas. [...] Mas as mulheres são teimosas, e quando 

descobrem o quanto é fraco e mole um coração de Braga começam a 

abusar. O diabo da gata voltou ainda cinicamente com toda a sua 

detestável filharada[...]”; 

 Última versão: “Zig ficou aborrecido, e suspirava de cortar o coração, 

enquanto os gatinhos lhe miavam pelas orelhas. [...] Mas o diabo da gata 

voltou ainda cinicamente com toda a sua detestável filharada [...]”. 
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 Segunda versão: “Mas não pensem, por favor, que Zig fosse um 

desses cães exemplares que frequentam as páginas de Seleções, 

somente capazes de ações nobres e sentimentos elevados, cães aos 

quais só falta falar para citarem Abraham Lincoln, e talvez Emerson. Se 

eu afirmasse isso, algumas dezenas de leitores de Cachoeiro de 

Itapemirim rasgariam o jornal e me escreveriam cartas indignadas, a 

começar pelo Dr. Lofego, a quem Zig mordeu ignominiosamente, para 

vergonha e pesar do resto da família Braga”. 

 Última versão: “Não pensem, porém, que Zig fosse um daqueles cães 

exemplares que frequentam as páginas de Seleções, somente capazes 

de ações nobres e sentimentos elevados, cães aos quais só falta falar 

para citarem Abraham Lincoln, e talvez Emerson”. 

 Segunda versão: “[...] E a verdade é que mordeu um número maior de 

pessoas do que o necessário para manter a ordem em Cachoeiro de 

Itapemirim. [...]”. 

 Última versão: “[...] E a verdade é que mordeu um número maior de 

pessoas do que o necessário para manter a ordem em nosso município. 

[...]”. 

 

 18) OS AMANTES 

 

 A primeira versão encontrada nos arquivos está dividida em duas crônicas: 

“Apartamento” e “O adeus”. Os dois textos foram publicados no Correio da Manhã 

de 1952. Depois, a versão seguinte saiu no livro A Borboleta Amarela, em 1955, 

com o título “Os amantes”, e escrito em um único texto. Lendo essas duas primeiras 

versões, observamos que, apesar de diferentes títulos, os textos são bastante 

parecidos. Observamos pequenas alterações de um para outro. Vejamos: 

 1ª versão – “Apartamento”: “[...] nosso pequeno mundo que ainda 

podíamos defender um dia ou dois, nosso mundo trêmulo de felicidade, 

sonâmbulo, irreal, fechado, e tão louco e tão bobo e tão bom como nunca 

mais, nunca mais haverá”; 
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 Segunda versão – “Os Amantes”: “[...] nosso pequeno mundo que 

ainda podíamos defender um dia ou dois, nosso mundo trêmulo de 

felicidade, e tão bom como nunca mais, nunca mais haverá”. 

 1ª versão – “O adeus”: “[...] inconscientemente compúnhamos esse 

jogo de um ritmo imperceptível como um lento bailado"; 

 Segunda versão – “Os Amantes”: ““[...] inconscientemente 

compúnhamos esse jogo de um ritmo imperceptível como um lento, lento 

bailado”; 

 1ª versão – “O adeus”: “[...] senti que ela me disse isso num instante, 

num olhar lento [...]”; 

 Segunda versão – “Os Amantes”: ““[...] senti que ela me disse isso 

num instante, num olhar entretanto lento [...]”. 

A próxima versão que encontramos deste texto está na revista Ele & Ela de 

1976, com o mesmo título da versão do livro de crônicas “Os amantes”. Observamos 

que, nesta versão, encontramos partes iguais à primeira versão (como o final da 

primeira parte “Apartamento”) e partes iguais à segunda versão (com as outras 

alterações que descrevemos acima). Entretanto, o que nos chama mais atenção é a 

observação final feita pela revista sobre a crônica.  Transcrevemos abaixo o texto 

da revista: 

 

Os leitores de ELE&ELA com menos de 35 anos de idade – e 
certamente também muitos com mais de 35 – não conheciam esta 
bela história de Rubem Braga, escrita muito antes do surgimento do 
filme Os Amantes, de Louis Malle. Publicada originalmente em dois 
episódios num jornal carioca, 1952, ela foi depois retrabalhada e 
transformada nesta crônica (ou conto?). Melhorando com o tempo, 
como um bom vinho, ela continua sendo uma leitura obrigatória para 
quem quer saber porque Rubem Braga é considerado o criador da 
moderna crônica brasileira. (ELE&ELA, 1976, p.17) 

 

É interessante observar que nesse pequeno comentário da revista, já 

encontramos algumas questões que são analisadas neste trabalho, o que 

certamente foi observado ao longo de sua carreira como cronista.  

Primeiramente, o processo de escritura e reescritura constante de 

determinados textos e o gênero de alguns textos que já tinham características de 
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contos, tendo em vista a dúvida no texto acima ao afirmar que eram crônicas e 

interrogar se não era, na verdade, um conto. 

 Já a versão do livro de contos, considerada aqui como a última versão, 

também sofreu algumas alterações. O título continua o mesmo dos outros livros de 

crônicas “Os amantes”, entretanto, veremos que as alterações no texto são bem 

pequenas, como veremos logo abaixo, diferente de alguns textos no qual já 

observamos onde algumas partes do texto são retiradas. 

 Segunda versão: “[...] agora a vida era nós dois, e o milagre se repetia 

tão quieto e perfeito como se fosse ser assim eternamente. Sabíamos 

estar condenados, os inimigos, os outros, o resto da população do mundo 

nos esperava para lançar seus olhares, dizer suas coisas, ferir com sua 

maldade ou sua tristeza o nosso mundo, nosso pequeno mundo que 

ainda podíamos defender um dia ou dois, nosso mundo trêmulo de 

felicidade, e tão bom como nunca mais, nunca mais haverá”; 

 Última versão: ““[...] agora a vida era nós dois, apenas. Sabíamos 

estar condenados, os inimigos, os outros, o resto da população do mundo 

nos esperava para lançar seus olhares, dizer coisas, ferir com maldade ou 

tristeza o nosso mundo, nosso pequeno mundo que ainda podíamos 

defender um dia ou dois, nosso mundo trêmulo de felicidade, sonâmbulo, 

irreal, fechado, e tão louco e tão bobo e tão bom como nunca mais 

haverá”. 

 Segunda versão: “[...] inconscientemente compúnhamos esse jogo de 

um ritmo imperceptível, como um lento, lento bailado”. 

 Última versão: “[...] inconscientemente compúnhamos esse jogo de 

um ritmo imperceptível como um lento bailado”. 

 Segunda versão: “[...] comprei cinco quilos, o homem fez um grande 

embrulho de jornal”; 

Última versão: “[...] comprei cinco quilos, o homem fez um grande 

embrulho”. 

 Neste texto, as alterações foram bem pequenas, apesar de sua primeira 

versão ter sido publicada em dois textos separados. Mesmo assim, a versão da 
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revista Ele & Ela resolveu afirmar que o texto com o tempo foi melhorando,  fato que 

podemos também comprovar nos outros textos analisados e comparados até aqui.  

De qualquer modo, revela-se a preocupação em reescrever, melhorar e 

aprimorar um texto escrito para um veículo efêmero como o jornal e que, certamente 

por seu valor literário, foi escolhido para fazer parte de um livro de crônicas, e, 

finalmente, com mais algumas alterações e ajustes, passou a fazer parte de um livro 

de contos. Porém, observamos em alguns casos que o processo de reescrita 

acontece mesmo quando o texto foi publicado em mais de um jornal e em épocas 

diferentes. Talvez este seja o processo de escritura do cronista, que vai muito além 

de mudança de veículo de publicação ou do gênero. 

 

 19) MADRUGADA 

 

 O título da primeira versão do texto também chama-se “Madrugada” e foi 

publicado no jornal Correio da Manhã, em 1953. A segunda versão que 

encontramos foi publicada em 1957 no livro de crônicas A cidade e a roça, e com o 

mesmo título “Madrugada”. As duas primeiras versões são praticamente iguais, de 

forma que somente duas pequenas alterações foram feitas na versão do livro de 

crônicas. Vejamos: 

 Primeira versão: “[...] antes parecia ter prazer em ser vista, como se 

meus olhos lhe dessem mais vida e beleza, uma secreta palpitação”; 

 Segunda versão: “[...] antes parecia ter prazer em ser vista, como se 

meu olhar lhe desse mais vida e beleza, uma secreta palpitação”. 

 Primeira versão: “Duas aves de asas finas vieram de longe, das ilhas, 

passaram sobre meu telhado, em direção às montanhas da terra”; 

 Segunda versão: “Duas aves de asas finas vieram de longe, das ilhas, 

passaram sobre meu telhado, em direção às montanhas”. 

 A terceira versão encontra-se na Revista Nacional de 1982, com título 

diferente das primeiras “Lembrança de uma noite”. Apesar do longo período entre as 

publicações, esta última só mudou o título e nada mais, permanecendo a mesma na 

segunda versão ou a versão do livro de crônicas. O mesmo ocorre com o texto do 

livro de contos ou a última versão do texto: o conto apresenta o mesmo título da 
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primeira e segunda versões “Madrugada” e o mesmo texto da segunda e terceira 

versões. 

 O texto é bastante poético, cheio de metáforas e comparações. Além disso, a 

narrativa é bem estruturada, sem marcas de tempo e de oralidade. Ao que tudo 

indica, o texto já nasceu conto e não crônica, por essas e outras características 

observadas. Por isso, poucas mudanças ocorreram ao longo do tempo e nas 

edições desse texto. 

 

 20) O MATO 

 

 As versões desse texto se destaca dos demais, pois ele foi publicado diversas 

vezes e foi modificado ao longo do tempo de forma diversificada, como veremos 

logo mais. A primeira versão saiu no Correio da Manhã de 1952 e a segunda em 

1954 na revista Manchete, ambas apresentam o mesmo texto e título “O mato”.  

Em 1961, O Globo também publicou com o mesmo título, entretanto a crônica 

é totalmente diferente das primeiras versões, já que apresenta algumas partes do 

texto já publicado, entretanto aparenta ser uma nova crônica. Mostraremos 

primeiramente aqui o texto completo publicado em 1952 e, depois mostraremos o 

texto publicado em 1961 que aparenta ser um novo texto com partes da primeira 

versão e não uma nova versão do texto.  

 Primeira versão (1952): “Veio o vento frio, e depois o temporal 

noturno, e depois da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e 

ainda voltou algumas vezes durante o dia, a cidade entardeceu em 

brumas. Então o homem esqueceu o trabalho e as promissórias, 

esqueceu a condução e o telefone e o asfalto, e saiu andando lentamente 

por aquele morro coberto de um mato viçoso, perto de sua casa. O capim 

cheio de água molhava seu sapato e as pernas da calça; o mato 

escurecia sem vaga-lumes nem grilos. 

Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco, e 

recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse uma 

benção. Ali perto mesmo a cidade murmurava, estava com seus ruídos 

vespertinos, ranger de bondes, buzinar impacientes de carros, vozes 
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indistintas; mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mato, uma 

pedra escura. Ali perto, dentro de uma casa fechada, um telefone batia, 

silenciava, batia outra vez, interminável, paciente, melancólico. Alguém, 

com certeza já sem esperança, insistia em querer falar com alguém. 

Por um instante, o homem voltou seu pensamento para a cidade e seus 

problemas – a cidade sem água, atravancada de bondes morosos, o 

edifício há três meses esperando o gás, a Companhia prometendo 

telefone, mentindo, adiando, racionando, enriquecendo homens frios e 

distantes, corresponde, tapeando, explorando com técnica, vozes macias 

de senhores bem empregados com secretárias gentilíssimas, diplomatas, 

militares, engenheiros, ‘boys’ humildes ou importantes, contratos 

capciosos e inúteis. E por associação começou a pensar no governo, os 

empregos, e inquéritos, e arranjos, e promessas – mas um camaleão 

correu de súbito, um passarinho piou triste em algum ramo, e o homem 

ficou atento àquela humilde vida animal e também à vida silenciosa e 

úmida das árvores, e à pedra escura, sua pele de musgo e seu misterioso 

coração mineral. 

E pouco a pouco ele foi sentindo uma paz naquele começo de escuridão, 

sentiu vontade de deitar e dormir entre a erva úmida, de se tornar um 

confuso ser vegetal, num grande sossego, farto de terra e de água; ficaria 

verde, emitiria raízes e folhas, seu tronco seria um tronco escuro, grosso, 

seus ramos formariam copa densa, e ele seria, sem angustia nem amor, 

sem desejo nem tristeza, forte, quieto, imóvel, feliz”. 

 

 Terceira versão (1961):  

 

FIGURA 18 – Terceira versão de O mato (1961). 
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Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 Observamos que a crônica acima apresenta alguns trechos de sua primeira 

versão. Porém, diferentemente do que vimos até aqui, nela não temos apenas 

partes do texto que foram retiradas, mas também outras partes que foram 

acrescentadas.  O que vemos é um texto bem diferente do original e dos demais 

textos encontrados com esse título. Nesse caso, poderíamos até considerá-lo como 

um novo texto e não uma nova versão. Entretanto, como ele apresenta partes do 

texto original, vamos considerá-lo como uma nova versão.  

Nesse caso, também fica evidente a prática de intertextualidade nesses textos 

de Rubem Braga. “Escrever é pois re-escrever... repousar nos fundamentos 

existentes e contribuir para uma criação continuada. [...] As atividades de leitura e de 

escritura se interpenetram então como em reflexos sem fim. Como o antigo e o 

novo” (SAMOYAULT, 2008, p. 77-78). O texto antigo e o novo se encontram para 

formar um novo texto ou uma nova versão do texto.  

 As demais versões encontradas no arquivo de 1963, 1966 e 1982, que 

saíram, respectivamente, na revista Manchete, no Diário de Notícias e na Revista 

Nacional, são versões parecidas com a primeira, com exceção de um trecho que foi 
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modificado a partir da crônica de 1963. Observemos abaixo qual foi a modificação 

que ocorreu a partir daí: 

 

 Modificação a partir da quarta versão: 

“Por um instante, o homem voltou seu pensamento para a cidade e sua 

vida. Aquele telefone tocando em vão era um dos milhões de atos 

falhados da vida urbana. Pensou no desgaste nervoso dessa vida, nos 

desencontros, nas incertezas, no jogo de ambições e vaidades, na 

procura de amor e de importância, na caça ao dinheiro e aos prazeres. 

Ainda bem que de todas as cidades do mundo o Rio é a única a permitir a 

evasão fácil para o mar e a floresta. Ele estava ali num desses limites 

entre a cidade dos homens e a natureza pura; ainda pensava em seus 

problemas urbanos – mas um camaleão correu de súbito, um passarinho 

piou triste em algum ramo, e o homem ficou atento àquela humilde vida 

animal e também à vida silenciosa e úmida das árvores, e à pedra escura, 

com uma pele de musgo e seu misterioso coração mineral”. 

  

 O título é o mesmo nas versões de 1963 e 1966 – “O mato”. Já a versão de 

1982 apresenta título diferente: “O homem e a árvore”, é também o único texto que 

apresenta título diferente, apesar da crônica ser igual às demais. E, por último, a 

versão do livro de contos está igual a essas três últimas versões do arquivo 

pesquisado.  

 

 21) DO CARMO / VISÃO / AS MENINAS 

  

 Falaremos, no mesmo tópico, sobre esses três textos porque eles, apesar da 

mudança no título, praticamente não sofreram alterações ao longo dos anos, até ser 

publicado no livro de contos. Ao ler os textos, percebemos que eles são repletos de 

poeticidade, elementos como a repetição, a comparação e metáforas fizeram desses 

textos muito mais do que crônicas, desde a sua criação eles já eram, na verdade, 

contos. 
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 Encontramos a primeira versão do texto “Do Carmo” no Correio da manhã de 

1951, com outro título - “Encontro”. A segunda publicação desta crônica aparece no 

Diário de Minas do mesmo ano, já com o título modificado “Do Carmo” e uma 

pequena alteração no texto.  

 Primeira versão: “[...] e a verdade é que deixou nele e em mim a 

mesma lembrança misturada de adoração e de delícia”; 

 Segunda versão: “[...] e a verdade é que deixou nele e em mim a 

mesma lembrança misturada de adoração e de encanto”. 

 Na década de 1950, a crônica foi publicada novamente no livro A borboleta 

amarela, com o mesmo título “Do Carmo” e o mesmo texto da segunda versão. 

“Uma conversa de praia” foi a quarta versão do texto e saiu na Revista Nacional, no 

ano de 1982. Apesar do título ter sido modificado novamente, o texto permanece o 

mesmo da segunda e terceira versões. Depois desta publicação, teremos a última 

versão, que é a do livro de contos, com o mesmo título e texto da segunda e terceira 

versões. Percebemos que o referido texto praticamente não sofreu alterações e as 

principais mudanças só ocorreram no seu título.  

 O texto “Visão” foi publicado pela primeira vez no jornal Correio da Manhã de 

1952, com título diferente: “Instante”. A segunda versão desse texto foi publicada no 

livro A Borboleta amarela, em 1955 e com o título modificado “Visão”; todavia, o 

texto não apresentava nenhuma alteração. Encontramos a terceira versão no 

arquivo do jornal Diário da Noite (Recife) de 1957 e com o mesmo título da primeira 

versão, “Instante”, entretanto, novamente sem nenhuma modificação no texto. A 

quarta e última versão estudada é a do livro de contos na qual apresenta o título 

“Visão” e o texto igual aos demais pesquisados e encontrados até o presente 

momento20. 

 O último texto do livro de contos, o qual também é o último texto que sofreu 

alteração no título, é a crônica “As meninas”. Publicado inicialmente no jornal Diário 

de Notícias de 1957 e com o mesmo título do livro de contos, a crônica “As 

                                                           
20 Existe, na maioria dos contos, outras publicações em livros e coletâneas do cronista. Entretanto, em todas 

elas o texto é igual ao que saiu no livro de crônicas pela primeira vez, por isso não achamos necessário 

comparar o texto presente nesses livros. Se aparecer modificação em algum deles, nós analisaremos como uma 

nova versão.  
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meninas” sofrerá uma pequena modificação a partir da segunda versão. Publicada 

em O Globo de 1961, a segunda versão preserva o mesmo título da primeira, 

entretanto faz um pequeno ajuste dentro do texto. Vejamos: 

 Primeira versão: “[...] e apareceram duas meninas vestidas com 

vestidos compridos – o de uma era verde, o de outra era azul”; 

 Segunda versão: “[...] e apareceram duas meninas de vestidos 

compridos – o de uma era verde, o de outra era azul”. 

 Em 1967, a crônica foi publicada no livro A traição das elegantes e 

novamente adotou o mesmo título das duas versões anteriores. Mas o texto aí 

permaneceu igual ao da segunda versão já com a alteração feita, assim como os 

demais textos que foram publicados depois da primeira versão, já corrigidos a partir 

da segunda. A quarta versão foi publicada no Diário de Notícias de 1969, com o 

título diferente “Duas meninas e o mar”. Entretanto, o texto continuará igual aos 

demais, assim como também a última versão do texto no livro de contos: nela o 

conto volta a ter o título inicial “As meninas”. 

 

 4.2 TEXTOS CUJOS TÍTULOS NÃO FORAM MODIFICADOS 

 

A partir de agora iremos analisar os dezoito textos do livro cujos títulos não 

sofreram alterações. Entretanto, como já estamos observando no processo de 

escritura de Rubem Braga, isso não foi pré-requisito para que eles não sofressem 

modificações ao longo dos anos e das versões. Vamos observar mais à frente o 

comportamento desses textos, e verificar se eles foram também modificados. 

 

 1) NEGÓCIO DE MENINO 

 

 A primeira versão desse texto está no Fundo de arquivo RB na Revista 

Manchete de 1964. Comparando a última versão com a primeira, observamos que o 

texto quase não sofreu modificação. Somente uma frase no início e uma pequena 

expressão no final do texto foram retiradas na versão final: 

 1ª versão: “Tem dez anos, é filho de um amigo e nos encontramos na 

praia.- Papai me disse que o senhor tem muito passarinho...”; 
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 Última versão: “- Papai me disse que o senhor tem muito 

passarinho...”. 

 1ª versão: “Longa pausa. Hesitação. A irmãzinha o chama de dentro 

d’água. E, antes de sair correndo, propõe, sem me encarar:”; 

 Última versão: “Longa pausa. Hesitação. A irmãzinha o chama. E, 

antes de sair correndo, propõe, sem me encarar:”. 

 As outras versões, tanto dos jornais como as dos livros de crônicas, são 

iguais à primeira versão. Então, nesse texto, somente a versão do livro de contos foi 

levemente modificada. 

 

 2) CORAÇÃO DE MÃE 

 

 O texto foi publicado inicialmente em três partes, no Diário Popular de 1968 

(“Coração de mãe I”, “Coração de mãe II”, “Coração de mãe III”). Nos livros de 

crônicas, foi publicado como um único texto “Coração de mãe”, assim como no livro 

de contos. O texto do jornal (primeira versão) e dos livros de crônicas são idênticos, 

ao passo que o texto do livro de contos apresenta uma pequena supressão de uma 

parte do texto.  

 1ª versão: “As moças desceram até o quarto sob intensa fuzilaria de 

raiva maternal, arrumaram chorando e tremendo uma valise e se viram 

empurradas até a porta da rua. Nessa porta dona Rosalina fez um 

comício que, mesmo contando os discursos do Sr. Maurício de Lacerda 

na Primeira República e os piores artigos dos falecidos senhores Mário 

Rodrigues e Antônio Torres produzidos sob o mesmo regime, foi das 

coisas mais violentas que já se disseram em público neste país. O café da 

esquina se esvaziou; automóveis, caminhões e um grande carro de 

Limpeza Pública estacionaram na estreita rua. As duas mocinhas, 

baixando as louras cabeças, choravam humildemente”; 

 Última versão: “As moças desceram até o quarto sob intensa fuzilaria 

de raiva maternal, arrumaram chorando e tremendo uma valise e se viram 

empurradas até a porta da rua. O café da esquina se esvaziou; 

automóveis, caminhões e um grande carro de Limpeza Pública 
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estacionaram na estreita rua. As duas mocinhas, baixando as louras 

cabeças, choravam humildemente”. 

Mais uma vez, a única modificação aconteceu na versão final do livro de 

contos. Novamente, assim como no texto “Negócio de menino”, houve a supressão 

de um pequeno trecho para a versão do conto. 

 

 3) MARINHEIRO NA RUA 

 

 O texto foi publicado em 1962 na Revista Cláudia, entretanto, também 

encontramos o datiloscrito nos arquivos de Rubem Braga. Notamos que tanto nos 

jornais como nos livros de crônicas, o texto não sofreu alterações, ou seja, foram 

surgindo versões, mas o texto não se modificava. Entretanto, mais uma vez, 

somente no livro de contos o texto sofreu modificações. Percebemos que novamente 

ocorreram diversas supressões do texto e duas substituições21.  Vejamos: 

 1ª versão: “Era um marinheiro, um pequeno marinheiro com sua blusa 

de gola e seu gorro, na rua deserta que a madrugada já fazia lívida"; 

 Última versão: “Era um pequeno marinheiro com sua blusa de gola e 

seu gorro, na rua deserta que a madrugada já tornava lívida". 

 1ª versão: “[...]assim na minha infância eu via as lavadeiras baterem 

roupa nas pedras do outro lado do rio, e só um instante depois ouvia o 

ruído”. 

 Última versão: “[...]assim na minha infância eu via as lavadeiras 

baterem roupa nas pedras do outro lado do rio".  

 1ª versão: “[...] a imprensa, deputados da oposição, bombeiros, o 

Pronto-Socorro, que sei eu"; 

 Última versão: “[...] a imprensa, deputados da oposição, bombeiros, o 

Pronto-Socorro". 

 1ª versão: “Fosse o que fosse que houvesse lá dentro, princesa 

adormecida ou um animal ganindo em agonia, seria urgente abrir. Caso 

necessário eu telefonaria para o Presidente da República e para o 

Cardeal e faria divulgar um apelo pelo rádio: quem dispusesse de um 

                                                           
21 Operação pela qual se troca um segmento, que geralmente é riscado, por um outro; sinônimo: “troca”. 
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aríete deveria trazê-lo imediatamente, e estou seguro de que os atletas do 

Flamengo não se negariam a cooperar; aliás eu aceitaria a ajuda de 

homens de bem de outros clubes, notadamente do Botafogo, pois 

naquele momento não deveria haver distinção entre brasileiros. Essas 

idéias risíveis me passaram pela cabeça com uma grande rapidez, [...] 

dizer uma palavra de tão profunda ternura que a fizesse sorrir e a 

pudesse salvar”. 

 Última versão: “Fosse o que fosse que houvesse lá dentro, princesa 

adormecida ou um animal ganindo em agonia, seria urgente abrir. Estas 

idéias me passaram pela cabeça com grande rapidez, [...] dizer uma 

palavra de ternura que a fizesse sorrir e a pudesse salvar”. 

 1ª versão: “Sentia, entretanto, que estava prestes a acontecer alguma 

coisa. [...] e lentamente partiu. 

Mas suas luzes estavam acesas; e eu senti confusamente que, estirada 

em sua rede, minha triste amada receberia bem cedo a brisa do mar, e 

despertaria, e se sentiria feliz em viajar para muito, muito longe, feliz, sem 

pensar em mim, sem precisar de mim"; 

Última versão: “Sentia, entretanto, que estava prestes a acontecer 

alguma coisa. [...] e lentamente partiu". 

 

 Abaixo, cópia do datiloscrito: 
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FIGURA 19 – O marinheiro na rua. 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 20 – O marinheiro na rua (continuação).. 

 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 Nos contos, percebemos que o tom de conversa fiada, característica 

constante nas crônicas de Rubem Braga, desaparece. O vai-e-vem, que muitas 

vezes o narrador costuma fazer dentro da crônica, misturando assuntos e reflexões 

dentro da mesma narrativa, são retirados nos contos. Palavras e trechos que são 

considerados excessivos para o gênero conto, o qual preserva a objetividade e 

economia de palavras, são suprimidos na versão final do livro de contos, como 

vimos acima quando comparamos as versões. 
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 4) ERA UMA NOITE DE LUAR22 

 

 A primeira versão que encontramos é de 1947 e apresenta apenas uma 

correção anotada ao lado do texto. E o título é um pouco diferente “Noite de luar”. 

Além disso, já especifica o gênero como conto de Rubem Braga.  Vejamos: 

FIGURA 21 – Conto Noite de Luar. 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

FIGURA 22 – Conto Noite de Luar (continuação). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

  

 A exploração das margens nos textos estudados são frequentes, tanto para 

indicar as outras publicações de versões dos textos nos jornais e livros, como para 

                                                           
22 Só encontramos versões desse texto no fundo do arquivo RB. Dos trinta e nove contos, esse foi o único texto 

que não tem versão nos livros publicados do cronista, somente foi publicado no livro de contos e em jornais.  
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fazer correções para uma nova publicação.  As duas imagens acima comprovam 

isso. Sobre a exploração das margens Grésillon destaca: 

 
Vasto reservatório de ideias que vêm no curso da escritura e acham-se 
assim “inseridas em memória”, lugar também para acolher reescrituras 
quando o espaço interlinear já está todo preenchido e, enfim, parte de um 
espaço dialógico entre discurso e matadiscurso (“mostrar que...”, “dividir em 
dois”), entre sujeito biográfico e narrador, entre situação de enunciação 
(este “eu-aqui-agora” sempre me fuga na comunicação escrita) e enunciado 
(GRÉSILLON, 2007, p.80). 
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FIGURA 23 – Noite de Luar (1947). 

 
Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 



118 

 

FIGURA 24 – Noite de Luar (1947, continuação). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 25 – Noite de Luar (1947, continuação). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

Comparando essas duas primeiras versões (não houve modificação da 

primeira para a segunda versão) com a versão do livro de contos, percebemos que 

houve algumas modificações significativas.  

 1ª versão: “Quando vi o 118, mandei parar. Tinha de ir ao 227 e 

perguntar por dona Maria de Souza. [...] Tive, além disso, o cuidado de 

deixar o carro se afastar sem que o “chouffeur” pudesse ver a casa em 

que eu entrava. Naquele tempo vivíamos cercados de precauções, 

porque a perigo estava em toda a parte. O menor descuido era a prisão, e 

as notícias que vinham de lá de dentro eram de fazer tremer”; 

 Última versão: “Quando vi o 108, mandei parar. Tinha de ir ao 250 e 

perguntar por dona Judite. [...] Tive, além disto, o cuidado de deixar o 

carro se afastar sem que o chofer pudesse ver a casa em que eu entrava. 
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Naquele tempo vivíamos cercados de precauções. O menor descuido era 

a prisão, e as notícias que vinham de lá de dentro eram de fazer tremer”. 

 1ª versão: “[...] Nunca havíamos trocado mais de duas ou três palavras 

ocasionais. Não se podia dizer que fosse bonita, mas era agradável, com 

seu ar um pouco seco, um pouco nervoso, e seu jeito de vestir-se com 

certa severidade. Agora estava diante de mim e não pude deixar de sorrir 

quando a vi metida em um macacão. - O macacão do Alberto? Trago 

notícias dele"; 

 Última versão: “[...] Nunca havíamos trocado mais de duas ou três 

palavras. Não se podia dizer que fosse bonita, mas era agradável, com 

seu ar um pouco seco, um pouco nervoso, e seu jeito de vestir-se com 

severidade. Agora estava diante de mim e não pude deixar de sorrir 

quando a vi metida em um macacão. 

- Trago notícias do Alberto". 

 1ª versão: “[...] Alberto mandava dizer que estava bem, que há muito 

tempo já não o interrogavam, e que não tinha nenhuma esperança de sair 

tão cedo. Era melhor que ela tentasse sair da capital, onde podia ser 

presa a qualquer momento, e fosse para o pequeno estado do Nordeste 

onde morava sua família. A viagem por mar seria impossível. O melhor 

era ir até Belo Horizonte e seguir para Alagoas pelo São Francisco. [...]”. 

 Última versão: “[...] Alberto mandava dizer que estava bem, que há 

muito tempo já não o interrogavam, e que não tinha nenhuma esperança 

de ser libertado tão cedo. Era bom que ela tentasse sair do Rio, onde 

podia ser presa a qualquer momento, e fosse para o Nordeste onde 

morava sua família. A viagem de avião ou por mar seria impossível. O 

melhor era ir de trem até Belo Horizonte e seguir para Alagoas pelo São 

Francisco. [...]”. 

 1ª versão: “Dei-lhe minha opinião com sinceridade"; 

 Última versão: “Dei minha opinião com sinceridade". 

 1ª versão: “[...] Não tinha mais dinheiro nem para cigarros [...]”; 

 Última versão: “[...] Já não tinha dinheiro nem para cigarros [...]”. 
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 1ª versão: “Não fumava antes. Mas ali, obrigada a ficar dentro do 

quarto dias e dias, semanas e semanas, começara a fumar. Há mais de 

três meses não saía à rua. [...] havia lido todos os livros que tinha, e 

estava cansada de ler.  

- Isso aqui é pior do que estar presa. As vezes, tenho vontade de sair, 

tomar um ônibus, andar por aí, ir a um banho de mar ..."; 

 Última versão: “Não fumava antes. Mas ali, obrigada a ficar dentro do 

quarto dias e dias, semanas e semanas, começou a fumar. Há mais de 

três meses que não saía. [...] havia lido todos os livros e estava cansada 

de ler.  

- Isso aqui é pior do que prisão. As vezes tenho vontade de sair, tomar um 

ônibus, andar por aí, ir a uma praia ..". 

 1ª versão: “[...] Achei que devia despedir-me, mas ela me deteve"; 

 Última versão: “[...] Achei que devia me despedir, mas ela me deteve". 

 1ª versão: “[...] Resolvi ir-me embora, e fiquei pensando se devia lhe 

dar dez mil réis que tinha no bolso. Eu voltaria de bonde. [...]”; 

 Última versão: “[...] Resolvi ir-me embora, e fiquei pensando se devia 

lhe dar o pouco dinheiro que tinha no bolso. Eu voltaria de ônibus. [...]”. 

 1ª versão: “– Obrigada. Se tiver alguma novidade estes dias, apareça 

outra vez. Meu nome aqui é Maria de Souza";  

 Última versão: “– Obrigada. Se tiver alguma novidade estes dias, 

apareça outra vez. Meu nome aqui é Judite de Sousa". 

 1ª versão: “Não faça isso! Estúpido! Não vê que eu não posso com 

isso? Que estou sozinha há quase um ano, desde que Alberto foi preso?”.  

 Última versão: “Não faça isso! Estúpido! Não vê que eu não posso 

com isso? Que estou sozinha desde que Alberto foi preso?”. 

 Percebemos que novamente o texto do livro de contos foi modificado. Além 

destas versões, também encontramos uma versão na Revista Nacional de 1985, 

dividida em quatro partes. Entretanto, essa versão é semelhante a versão do livro 

Melhores contos de Rubem Braga. 
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 5) VIÚVA NA PRAIA 

  

 O texto quase não sofreu alteração ao longo das versões pesquisadas e 

encontradas no arquivo. A primeira versão encontrada foi publicada na revista 

Mundo Ilustrado, de 1958. Depois, encontramos no arquivo uma segunda versão 

de 1969 igual a primeira, no jornal Diário de Notícias. Além dessas, encontramos 

algumas versões em livros, todas idênticas ao texto da revista e jornal. Porém, a 

versão do livro de contos sofreu uma pequena modificação, uma supressão de um 

pequeno trecho: 

 1ª versão: “[...] Eu passava de longe; sabia quem era, que era casada, 

que talvez me conhecesse de vista; eu não a olhava de frente”; 

 Última versão: “[...] Eu passava de longe; sabia quem era, e que 

talvez me conhecesse de vista; eu não a olhava de frente”. 

Somente este trecho foi retirado na última versão para o livro de contos, nada 

mais foi modificado e o conto da última versão quase permaneceu fiel à primeira.  

 

 6) A NAVEGAÇÃO DA CASA 

  

 Encontramos a primeira versão datilografada do texto (datiloscrito) dividida 

em quatro partes (ou folhas). O texto encontra-se com rasuras, correções 

manuscritas nas margens e entre as linhas escritas. Além disso, na primeira página, 

na parte superior direita da folha, encontramos um bilhete de Rubem Braga para a 

sua secretária a quem chama de Momi, pedindo para rever o texto com cuidado. As 

correções que foram feitas no datiloscrito já aparecem na versão publicada do jornal 

Correio da Manhã de 1950. A seguir cópia do datiloscrito: 
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FIGURA 26 – A navegação da casa (versão de 1950) 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 27 – A navegação da casa (versão de 1950, continuação) 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 28 – A navegação da casa (versão de 1950, continuação) 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 
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FIGURA 29 – A navegação da casa  (versão de 1950, continuação). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 As rasuras com substituições ou acréscimos (uma construção é inserida 

dentro de uma linha – com uma flecha, ou simplesmente superposta, ou sobrescrita 

– sem que nenhuma outra tenha sido descartada) de palavras em manuscrito são 

frequentes nesse texto. Neste caso, temos a mistura de datiloscrito com a rasura 

manuscrita do escritor. Sobre a rasura, Pino e Zular (2007, p.143) observam:  

 
Dessa maneira, o escritor tagarela sobre uma folha de papel, cartolina, tela 
de computador, e de repente, naquela escritura, surge algo estranho, 
desconhecido, novo. A rasura será ao mesmo tempo testemunha dessa 
estranheza e começo de articulação de um novo discurso, que integre esse 
desconhecido (PINO; ZULAR, 2007, p.143).. 
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 Nesse sentido, o tagarelar do escritor serve como uma explosão das palavras 

na folha de papel em branco. Logo depois desse processo, o escritor passa pelo 

processo de estranheza e parada, na qual dará início a um novo discurso. Pino e 

Zular explicam que no processo de escritura:  

 
Seja como pensamento ou como rabisco, a tensão produzida pala rasura 
pode ser descrita como uma parada dentro de um processo conhecido, mas 
infértil, que produzirá a entrada de um desconhecido que o tirará da 
infertilidade. Entendemos por fertilidade, aqui, uma satisfação por parte do 
escritor (PINO; ZULAR, 2007, p.144). 

 

 O processo da parada será o momento de refletir sobre um novo caminho 

para um novo discurso, que trará satisfação ao escritor. “É a partir da erupção dessa 

força desconhecida que ele criará um novo discurso, que o deixará um pouco menos 

angustiado do que no momento em que começou a escrever” (PINO e ZULAR, 

2007, p.144). 

 Todas as rasuras feitas no datiloscrito do texto “A navegação da casa” 

serviram para a criação da versão que saiu no jornal Correio da manhã. Porém, a 

versão do texto que foi publicada no livro A borboleta amarela sofre novamente 

pequenas alterações, já que suprimiu o primeiro parágrafo presente no datiloscrito e 

na versão do jornal; também ocorreram duas pequenas modificações dentro do 

texto. Vejamos abaixo a parte que foi retirada na versão do livro: 

 “No inverno, em Paris, não há árvores. O que há pelas ruas, com 

certeza providenciadas pela Prefeitura são umas instalações, não sei se 

de madeira ou de metal; são instalações para árvores. 

Mas veio a primavera. Nasceram folhas, rebentaram flores, surgiram 

pássaros. E as árvores, em toda sua glória, bebem as águas da chuva e a 

quentura do sol. 

 Agora, as duas pequenas modificações que ocorreram no texto do livro: 

 Versão do jornal Correio da manhã: “[...] A velha amiga trouxe um 

lenço, me pediu uma pequena moeda de meio franco. [...]”; 

Versão do livro A borboleta amarela: “[...] A velha amiga trouxe um 

lenço, pediu-me uma pequena moeda de meio franco. [...]”. 

 Versão do jornal Correio da manhã: “[...] com esse ar barroco e triste 

do velho maquinário francês. [...]”; 
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 Versão do livro A borboleta amarela: “[...] com esse ar barroco e 

triste da velha maquinaria francesa. [...]”. 

 Já a última versão do livro Melhores contos de Rubem Braga apresenta 

uma pequena modificação, quando comparamos a versão anterior do livro A 

borboleta amarela. Essa última versão também não apresenta o primeiro parágrafo 

descrito acima, além disso, percebemos apenas essa pequena alteração no texto, 

um acréscimo: 

 Versão do livro A borboleta Amarela: “Muitos invernos rudes já viveu 

esta casa"; 

 Última versão: “Muitos invernos rudes já viveu esta casa de Paris". 

 Assim, concluímos análise das versões do texto “A navegação da casa”, 

sobre o qual descobrimos que as principais alterações ocorreram no datiloscrito, em 

forma de rasuras que contribuíram para a criação da versão para o jornal e as outras 

versões dos livros pesquisados. Felizmente, neste texto, tínhamos o datiloscrito para 

observarmos o processo de prática de escritura contido nele. Entretanto, mesmo os 

outros textos dos quais não encontramos o datiloscrito, as transformações da 

escritura ao longo das versões se fazem presentes através das rasuras no texto 

publicado, como já vimos em alguns casos ou da supressão de frases e palavras 

que nos levam a observar o processo de escritura e reescritura do texto. 

 

 7) AULA DE INGLÊS / A PARTILHA / CONTO DE NATAL  

 

 Esses três contos apresentam nenhuma ou pequenas alterações nas versões 

encontradas no arquivo dos jornais e livros. O conto “Aula de inglês” é o texto no 

qual encontramos mais versões nos livros publicados de Rubem Braga, entretanto, 

ele não apresenta nenhuma modificação entre as versões encontradas. A primeira 

publicação e versão da qual temos registro foi do jornal Correio da manhã de 1951, 

depois encontramos novamente o texto no Jornal do Brasil de 1964 e inúmeras 

publicações em livros do cronista.  

 O conto “A partilha” também não apresentou grandes alterações ao longo das 

versões encontradas do texto. A primeira versão encontrada é de 1951, no jornal 

Correio da manhã. Em 1954, saiu uma nova versão na Revista Manchete, mas as 
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duas possuem o mesmo texto, sem modificações da primeira para a segunda 

versão. As versões encontradas no livros de crônicas também são semelhantes às 

dos jornais. Só encontramos uma pequena supressão na última versão para o livro 

de contos. 

 1ª versão: “[...] Aliás, essa gaiola fui eu que fiz com esse canivete me 

ajudando. [...]”; 

 Última versão: “[...] Aliás, essa gaiola fui eu que fiz com esse canivete. 

[...]”. 

 Já o “Conto de Natal” também apresentará algumas modificações apenas na 

última versão do livro de contos. A primeira versão encontrada no arquivo é da 

Revista do Globo de 1949 e o texto já é classificado como conto de Rubem Braga. 

Vejamos: 

 

FIGURA 30 – Conto de Natal (versão de 1949). 

 Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

  

 Assim, notamos apenas duas supressões, uma mudança de tempo verbal e 

uma troca de palavras na versão final: 

 1ª versão: “Ela não podia andar e passava a mão pela barriga enorme. 

Ouviram então o guincho de um carro de bois"; 

 Última versão: “Ela não podia andar e passava a mão pela barriga. 

Ouviram o guincho de um carro de bois". 

 1ª versão: “[...] O temporal pegou-os na estrada [...]”; 

 Última versão: “[...] O temporal pegara-os na estrada [...]”. 

 1ª versão: “O carreiro apontou a estrebaria. [...]”; 
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 Última versão: “O carreiro apontou um lugar coberto ali. [...]”. 

 Notamos nesses três textos que os mesmos já nasceram contos, por isso 

nenhuma ou poucas alterações ocorreram ao longo das versões. Lembramos aqui 

de Julio Cortázar quando fala sobre as características do conto breve:  

 
[...] há como que um enorme coágulo, um bloco total que já é o conto, isso é 
claríssimo embora nada possa parecer mais obscuro, e precisamente nisso 
reside a espécie de analogia onírica de signo inverso que há na composição 
de tais contos, visto que todos nós sonhamos coisas meridianamente claras 
que, uma vez despertos, eram um coágulo informe, uma massa sem 
sentido. [...] há a massa que é o conto... E então a massa negra se aclara à 
medida em que se avança, incrivelmente as coisas são de uma extrema 
facilidade como se o conto  já estivesse escrito com uma tinta simpática e a 
gente passasse por cima o pincelzinho que o desperta. Escrever um conto 
assim não dá nenhum trabalho, absolutamente nenhum (CORTÁZAR, 2013, 
p.233). 

 
 Não sabemos se o processo de escritura desses textos foi fácil, sem trabalho 

nenhum como Cortázar supõe acima para determinados casos. Entretanto, os 

históricos das versões não nos mostram um processo de escritura e reescritura com 

modificações importantes para chegar até a versão final do conto, como aconteceu 

na maioria dos contos observados até aqui.  Apesar de não termos o datiloscrito 

dos textos, observamos que as modificações ao longo das versões publicadas 

quase não ocorreram nesses três últimos contos, por isso a constatação de que eles 

já nasceram contos parece válida. Além disso, também já nasceram prontos, pois 

poderíamos afirmar que os mesmos apresentam qualidade literária suficiente desde 

o nascedouro, tendo em vista que não passaram por um processo de correção, 

como os demais. Entretanto, temos o exemplo do conto “aula de inglês”, um dos 

textos mais famosos de Rubem Braga, conhecido pelos leitores e pesquisadores do 

escritor como obra de qualidade textual estruturada sob o viés da irreverência e do 

humor.  

 Assim como os outros dois textos que apresentam um tom mais dramático, 

porém com a qualidade literária de sempre representando “os modelos de uma forte 

concisão no arranjo da frase e de uma alta vigilância na escolha do vocabulário” 

(BOSI, 1997, p.15), características constantes nesses e nos outros contos do autor 

que, para Bosi, representam os modos de narrar mais correntes de um conto 

contemporâneo.  
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 8) O SINO DE OURO E A PRIMEIRA MULHER DO NUNES 

 

 O conto “Sino de ouro” também não sofreu modificação ao longo das versões 

pesquisadas. A primeira versão encontrada no arquivo é do jornal Correio da 

Manhã, de 1951. Comparando essa versão com as demais dos jornais e livros de 

crônicas, além da versão final do livro de contos, não encontramos nenhuma 

modificação no texto em nenhuma das versões. Novamente, temos um conto pronto 

desde a origem. Ao observar a poeticidade presente no texto descobrimos porque o 

autor não precisou alterar nenhuma palavra ou expressão, pois cada palavra foi 

muito bem pensada para dar vida ao texto e torná-lo vivo, assim como o sino de 

ouro descrito no conto. Vejamos abaixo um trecho do texto que comprova o que 

dissemos acima: 

 
É apenas um sino, mas é de ouro. De tarde seu som vai voando em ondas 
mansas sobre as matas e os cerrados, e as veredas de buritis, e a 
melancolia do chapadão, e chega ao distante e deserto carrascal, e avança 
em ondas mansas sobre os campos imensos, o som do sino de ouro. E a 
cada um daqueles homens pobres ele dá cada dia sua ração de alegria. [...] 
E então é como se cada homem, o mais pobre, o mais doente e humilde, o 
mais mesquinho e triste, tivesse dentro da alma um pequeno sino de ouro 
(BRAGA, 2001, p.131). 

 
 Já o conto “A primeira mulher do Nunes” apresenta algumas alterações 

significativas no texto da versão final do livro de contos. Só encontramos uma versão 

no arquivo, sem data, da revista ÍCARO - revista de bordo da companhia aérea 

Varig. As outras versões dos livros de crônicas estão iguais ao texto da revista da 

Varig e, como já dissemos acima, apenas a versão final do livro de contos sofreu 

modificações. 

 1ª versão: “Hoje, pela volta do meio-dia, fui tomar um táxi naquele 

ponto da Praça Serzedelo Correia, em Copacabana"; 

 Última versão: “Hoje, por volta do meio-dia, fui tomar um táxi na Praça 

Serzedelo Correia, em Copacabana". 

 1ª versão: “ [...] mas a impressão que tive é que ela tinha a pele e os 

cabelos muito bem tratados para não ser um senhora rica ou pelo menos 

de certa posição; deu-me a impressão de estar fruindo um certo prazer 
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em estar ali, [...] foi o que me pareceu no rápido instante em que nossos 

olhares se encontraram"; 

 Última versão: “[...] mas a sua pele e o seu cabelo bem tratados me 

deram a impressão de ser uma criatura estranha que fruía um certo 

prazer em estar ali,[...] foi o que pensei no rápido instante em que nossos 

olhares se encontraram". 

 1ª versão: “[...] eu fui possuído pela certeza súbita e insistente de que 

acabara de ver a primeira mulher do Nunes"; 

 Última versão: “[...] fui possuído pela certeza de que acabara de ver a 

primeira mulher do Nunes". 

 1ª versão: “Foi pena você não ir"; 

 Última versão: “Foi pena você não ter ido". 

 1ª versão: “[...] “parece que está sempre fresquinha, saindo do banho”, 

segundo a descrição que eu ouvira”. 

 Última versão: “[...] parece que está sempre fresquinha, saindo do 

banho”. 

 1ª versão: “Quando dei de mim eu estava, [...] um caso que mais de 

uma vez chegou ao drama, [...]”; 

 Última versão: “Quando dei conta de mim estava, [...] caso que mais 

de uma vez chegou ao drama, [...]”. 

 1ª versão: “ [...]Naturalmente eu me distraía com uma ou outra 

historieta de amor, mas saía de cada uma ainda mais entediado. [...] mas 

tomei consciência aguda dele quando soube que ela ganhara uma bolsa 

esplêndida para passar seis meses nos Estados Unidos. Senti-me como 

que roubado. [...]”; 

 Última versão: “ [...]Naturalmente eu me distraía com uma ou outra 

historieta de amor, mas de cada uma saía ainda mais entediado. [...] mas 

tomei consciência aguda dele quando soube que ela ganhara uma bolsa 

para passar seis meses nos Estados Unidos. Senti-me roubado. [...]”. 

 1ª versão: “[...] e tive a impressão de que seu rápido olhar vagamente 

cordial e vagamente irônico tentava me dizer alguma coisa, talvez 

contivesse uma espantosa e cruel mensagem [...]”; 
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 Última versão: “[...] e tive a impressão de que seu rápido olhar 

vagamente cordial tentava me dizer alguma coisa. Talvez contivesse uma 

irônica mensagem [...]”. 

 Mais uma vez, observamos que ocorreram supressões de palavras e 

expressões no texto, bem como aconteceu na maioria dos casos até aqui 

pesquisados.  

 

 9) O CAJUEIRO 

  

 A primeira versão do texto encontrado no arquivo é de 1954, no jornal 

Correio da manhã. Essa versão apresenta um acréscimo de caneta no título do 

artigo “O” e um pequeno traço também de caneta no final do penúltimo parágrafo, o 

qual parece ser uma marcação indicando que naquele local haverá uma alteração. 

Vejamos a cópia da primeira versão: 

 

FIGURA 31 – O cajueiro. 



134 

 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 A segunda versão encontrada no arquivo é publicação do Jornal do Brasil, 

de 1964. Ele já apresenta as alterações que foram feitas para o texto publicado no 

livro A cidade e a roça, com primeira edição em 1957. No texto do Jornal do 

Brasil, o cronista avisa ao leitor que como não estaria no Rio a tempo de escrever 

para o jornal, pois estava publicando uma crônica antiga. Tal prática do cronista era 

comum, visto que ele constantemente publicava crônicas antigas no jornais onde 

escrevia, por isso sua prática de escritura era diferente e, por isso, a análise 

genética também parte do texto do jornal. Pois os seus rascunhos eram esses textos 

e o autor trabalhava com o material já publicado, reescrevendo o texto como achava 

melhor naquele novo momento, como numa prática de intertextualidade própria ou 

pessoal. 
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FIGURA 32 – O cajueiro (2ª versão). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 Assim, temos um novo texto publicado no Jornal do Brasil, já que ele não é 

o mesmo de 1954, já que sofreu modificações para a publicação no livro. Então, é o 

novo se reutilizando do antigo. Portanto, “Não só o passado é sempre re-utilizável, 

mas a relação na qual ele entra permanentemente obriga-o a ser reconsiderado sem 

cessar em função do novo, do mesmo modo que, ao contrário, o presente é avaliado 

a partir do antigo” (SAMOYAULT, 2008, p. 127).  

 As alterações ocorreram a partir da publicação no livro A cidade e a roça e, 

depois dela, as outras versões continuaram com as mesmas alterações, inclusive a 

versão do livro de contos. Vejamos quais foram: 

 1ª versão: “[...] e morreu há muito tempo"; 

 Versão – A cidade e a roça: “[...] e morreu há muito mais tempo". 

 1ª versão: “[...] ver de lá o telhado das casas, o córrego, o rio e as 

ilhas, as casas do outro lado e os morros além, [...]”; 

Versão – A cidade e a roça: “ [...] ver de lá o telhado das casas do 

outro lado e os morros além, [...]”. 
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 1ª versão: “[...] Diz que passou o dia abatida, pensando em nossa 

mãe. Diz que seus filhos pequenos se assustaram; mas depois foram 

brincar nos galhos tombados"; 

Versão – A cidade e a roça: “[...] Diz que passou o dia abatida, 

pensando em nossa mãe, em nosso pai, em nossos irmãos que já 

morreram. Diz que seus filhos pequenos se assustaram; mas depois 

foram brincar nos galhos tombados". 

 1ª versão: “Foi agora, em fins de setembro"; 

 Versão – A cidade e a roça: “Foi agora, em setembro". 

 Houve supressões de palavras e partes do texto, como também acréscimo 

de algumas palavras. 

 

 10) ENCONTRO/ O AFOGADO/ HISTÓRIA DE PESCARIA E AS LUVAS 

 

 Quase não encontramos alterações no conto “Encontro”. A primeira versão 

encontrada também está no Correio da Manhã, de 1953. E nela, observamos as 

rasuras no texto do jornal com as duas pequenas alterações (uma supressão e uma 

substituição) que já aparecerão no texto publicado do livro A cidade e a roça, de 

1957, e permanecerá também no livro de contos. Vejamos: 
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FIGURA 33 – A cidade a a roça (versão de 1957). 

Fonte: arquivo pessoal digitalizado da Profa. Dra. Maria de Lourdes Patrini Charlon. 

 

 1ª versão: “[...] sentiu uma coisa boa dentro de si mesmo, uma certeza 

de que nem tudo se perde na confusão da vida, e que uma vaga, mas 

invencível ternura é o prêmio dos que muito souberam amar"; 

 Versão – A cidade e a roça: “[...] sentiu uma coisa boa dentro de si, 

uma certeza de que nem tudo se perde na confusão da vida, e que uma 

vaga mas imperecível ternura é o prêmio dos que muito souberam amar". 

 O conto “O afogado” apresenta apenas uma alteração feita para a versão do 

livro A borboleta amarela. Essa alteração permaneceu nas versões dos outros 

livros publicados, inclusive a versão do livro de contos. A primeira versão do texto 

encontrada no arquivo está no Diário de Notícias do ano de  1949. Vejamos abaixo 

a única alteração do texto (uma substituição): 

 1ª versão: “[...] que, apesar da praia estar cheia nessa manhã de 

sábado, o banhista da Prefeitura já deve ter se retirado;[...]”; 

 Versão – A borboleta amarela: “[...] que, apesar da praia estar cheia 

nessa manhã de sábado, o banhista da Prefeitura já deve ter ido 

embora;[...]”. 

 Encontramos a primeira versão do conto “História de pescaria” em 1960, no 

livro Ai de ti, Copacabana. A segunda versão encontrada está no arquivo do jornal 
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Diário de notícias, de 1969. Comparando essas duas versões, só encontramos 

uma alteração (uma supressão na segunda versão).  

 1ª versão: “[...] – eu não podia ter menos caráter que aquele miserável 

olho-de-boi que no Rio eles chamam de pintagola e no Nordeste eles 

tratam de arabaiana!”; 

 2ª versão: “[...] – eu não podia ter menos caráter que aquele miserável 

olho-de-boi que no Nordeste eles tratam de arabaiana!”. 

 Já a versão do livro de contos apresenta outra supressão de uma palavra. 

Todavia, o restante do texto está igual a primeira versão, inclusive o trecho que 

citamos acima. 

 1ª versão: “Matamos uma cavala, um bonito, dois flaminguetes, 

pescamos de fundo e de corrico, voltamos sem esperança, de repente 

vimos uma coisa preta no mar"; 

 Versão final: “Matamos uma cavala e um bonito, pescamos de fundo e 

de corrico, voltamos sem esperança, de repente vimos uma coisa preta 

no mar". 

 O último conto analisado, “As luvas”, também apresenta duas pequenas 

alterações ao longo das versões pesquisadas. A primeira versão, de 1955, saiu no 

jornal Correio da manhã, comparando-a com a segunda versão que encontramos 

no livro Ai de ti, Copacabana de 1960. Percebemos uma pequena supressão no 

início do segundo parágrafo: 

 1ª versão: “Não voltou. Talvez telefone outro dia, e volte;[...]”; 

 2ª versão: “Talvez telefone outro dia, e volte;[...]”. 

 A versão do livro de contos é igual a segunda versão, entretanto apresenta 

uma substituição de palavra.  

 2ª versão: “[...] e dispensava perfeitamente qualquer gentileza e me 

detestaria se eu quisesse ser falso e gentil"; 

 Ùltima versão: “[...] e dispensava perfeitamente qualquer gentileza e 

me detestaria se eu quisesse ser falso e amável". 
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5 CONCLUSÃO 

 

A análise das versões dos textos presentes no livro Melhores contos de 

Rubem Braga contribuiu para observarmos que a maioria deles passou por um 

processo de transformação ao longo de suas publicações. Rubem Braga vivia essa 

prática de reescritura e isso era uma particularidade que observamos no cronista. A 

multiplicidade dos seus textos parece não ter fim. A impressão que temos é que ele 

não pararia nunca de alterar, corrigir, modificar os seus textos escritos e publicados, 

não fosse sua morte, em 1990.  

Consideramos o livro de contos como a última versão, pois o mesmo foi 

lançado em 1985, perto de sua partida e, portanto, sem grandes lançamentos após 

esse período. Além disso, nos propomos nesta pesquisa a analisar somente as 

versões publicadas nos jornais e revistas até chegar ao livro estudado. Como já 

dissemos anteriormente, cada texto é diferente. Apesar de às vezes ser 

aparentemente a publicação repetida de um texto já lido, ele será na verdade um 

novo texto.  

A intertextualidade presente nos textos do cronista remetem a uma noção de 

retomada dos seus próprios enunciados literários. Assim, Samoyault  comenta que: 

 
 

Longe de se contentar em deambular melancolicamente numa memória 
passada, a literatura joga com modelos, referências, o já dito. Se retomam 
vestígios, as obras impõem também suas regras: modos de emprego 
variáveis de re-escritura, não resultando mais de uma atitude angustiada de 
repetição, mas de re-apropriações múltiplas de já dito (SAMOYAULT, 2008, 

p.78-79).. 
 
 

Deste modo, observamos neste estudo uma bela prática de intertextualidade, 

onde cada texto modificado se torna único e faz parte da genealogia do conjunto da 

obra analisada.  

Quanto a contribuição da crítica genética na análise de escritura dos textos, 

observamos que houve, através das versões, na maioria dos casos, um 

acompanhamento no processo de escritura de Rubem Braga. Este 

acompanhamento só pode ser feito porque, mesmo em textos já publicados, as 

correções, grifos, supressões e acréscimos que foram observados no conjunto da 
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obra serviram para comprovar que eles se tornaram novamente matéria-prima, ou 

manuscrito e contribuíram para análise da obra final em estudo. 

A maioria dos 39 contos sofreu modificações exclusivas na versão para o livro 

Melhores contos de Rubem Braga. Isso nos faz crer que a mencionada versão 

precisava passar por um processo de reescritura especial, tendo em vista a 

indicação do gênero delas no título do livro e ainda por serem consideradas as 

melhores do escritor. Notamos que, em alguns textos, houve supressões de 

palavras que faziam referências ao escritor como o seu nome, o sobrenome Braga e 

de lugares como Cachoeiro de Itapemirim. Ou seja, deu-se realmente uma 

preocupação em mostrar o lado ficcional, que é essencial no gênero conto. Kiefer 

(2004, p.112) fala que “quem lê um conto sabe ou espera ler algo que o distraía da 

vida cotidiana, que o faça entrar num mundo, não direi fantástico, a palavra é muito 

ambiciosa, mas ligeiramente diferente do mundo das experiências comuns”.  

Além disso, também notamos supressões de palavras que contribuem para a 

economia verbal no texto e, igualmente, tem grande relevância no gênero. Kiefer 

(2004, p.90) afirma: “se, para produzir no leitor o efeito planejado, o contista precisa 

concentrar todo o seu labor na economia verbal, no rigor da organização das 

palavras, na austeridade e simplicidade da linguagem [...]”.  

Observamos ainda que dois contos já receberam essa denominação de 

gênero desde a publicação nos jornais, ou seja, já nasceram contos. Foram eles: 

“Noite de luar” e “Conto de natal”, por isso sofreram poucas modificações. Além do 

mais, somente dois outros contos (“Aula de inglês” e “O sino de ouro”) não sofreram 

nenhuma modificação nas versões pesquisadas, comprovando que também 

nasceram prontos, ou seja desde a sua origem já eram contos.  

Então, vemos que as modificações contribuíram para moldar os textos de 

acordo com o gênero para o qual foram classificados. Através da gênese textual, 

tivemos a oportunidade de acompanhar as alterações feitas em cada versão 

encontrada dos textos, observar as modificações sofridas e demonstrar que a 

maioria dos textos passaram por modificações para se adequar ao gênero. Apesar 

da re-escritura ser um prática comum de Rubem Braga, esses textos foram 

especificamente alterados para essa seleção do livro de contos.  
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APÊNDICE 1 
 

QUADRO DOS NOMES DOS LIVROS ONDE FORAM PUBLICADOS OS CONTOS 

CRÔNICA BIBLIOGRAFIA – LIVROS 

1. “Tuim criado no dedo” (Título diferente 

nos outros livros: “História triste de tuim”). 

-BRAGA, Rubem. Aí de ti, Copacabana. 
14ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1996. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem ett all. Para gostar de ler 
(crônicas 1). 27ª Ed., São Paulo: Ática, 
2004. 
- MORAES, Lygia Marina. Conheça o 
escritor brasileiro Rubem Braga. 3ª Ed., 
Rio de Janeiro: Record, 1983. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 
- BRAGA, Rubem. O menino e o tuim. São 
Paulo: Quinteto Editorial, 1986. 

2. “Diário de um subversivo” (Título diferente 

nos outros livros: “Diário de um subversivo – 

ano 1936”). 

- BRAGA, Rubem. Recado de primavera. 

2ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1984. 

3. “A moça rica” (Título diferente nos outros 

livros: “Mangue”) 

- BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

4. “O jovem casal” - BRAGA, Rubem. O verão e as mulheres 
(a cidade e a roça). 7ª Ed., Rio de Janeiro: 
Record, 1997. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 

5. “Negócio de menino” - BRAGA, Rubem. A traição das elegantes. 
2ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1982. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
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- BRAGA, Rubem ett all. Para gostar de ler 
(crônicas 1). 27ª Ed., São Paulo: Ática, 
2004. 
- BRAGA, Rubem. Pequena antologia do 
Braga (seleção de Domício Proença Filho). 
8ª Ed., Rio de Janeiro: Best Seller, 2006.  
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 
- BRAGA, Rubem. Histórias do homem 
rouco. Rio de Janeiro: Agora Comunicação 
Integrada Ltda., 1998. (Coleção O DIA 
livros) 

6. “Coração de mãe” - BRAGA, Rubem.  O conde e o 
passarinho. 5ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1982. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas escolhidas. 
Rio de Janeiro: Best Bolso, 2009. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed., Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 

7. “Marinheiro na rua” - BRAGA, Rubem. A traição das elegantes. 
2ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1982. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Coisas simples do 
cotidiano. São Paulo: Editora Nacional, 
1984. (coleção Passelivre). 

8. “O homem da estação” (Título diferente 

nos outros livros: “Marcha noturna”) 

- BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem. Rubem Braga - 
Literatura comentada. São Paulo: Abril 
Educação, 1980. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 

9. “Falamos de carambolas” - BRAGA, Rubem. Recado de primavera. 
2ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1984. 

10. “Era uma noite de luar” Não há registro em livros. 
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11. “Viúva na praia” - BRAGA, Rubem. Aí de ti, Copacabana. 
14ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1996. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

12. “A navegação da casa” - BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 

13. “Aula de inglês” - BRAGA, Rubem. Um pé de milho. 7ª Ed., 
Rio de Janeiro: Record, 2003. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Pequena antologia do 
Braga (seleção de Domício Proença Filho). 
8ª Ed., Rio de Janeiro: Best Seller, 2006. 
- BRAGA, Rubem. Rubem Braga - 
Literatura comentada. São Paulo: Abril 
Educação, 1980. 
- BRAGA, Rubem ett all. Para gostar de ler 
(crônicas 2). 12ª Ed., São Paulo: Ática, 
1992. 
- BRAGA, Rubem ett all. Histórias de 
professores e alunos. São Paulo: Scipione, 
2011. (Coleção O prazer da prosa).   
- MORAES, Lygia Marina. Conheça o 
escritor brasileiro Rubem Braga. 3ª Ed., 
Rio de Janeiro: Record, 1983. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 
- BRAGA, Rubem. Histórias do homem 
rouco. Rio de Janeiro: Agora Comunicação 
Integrada Ltda., 1998. (Coleção O DIA 
livros)  
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14. “Caçada de paca” - BRAGA, Rubem. O verão e as mulheres 
(a cidade e a roça). 7ª Ed., Rio de Janeiro: 
Record, 1997. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

15. “A partilha” (Título diferente nos outros 

livros: “Partilha”) 

- BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Rubem Braga - 
Literatura comentada. São Paulo: Abril 
Educação, 1980. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 

16. “Noite de chuva” (Título diferente nos 

outros livros: “Impotência”) 

- BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

17. “Os perseguidos” - BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

18. “A mulher que ia navegar” - BRAGA, Rubem. Recado de primavera. 
2ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1984. 

19. “Força de vontade” - BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
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- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

20. “O espanhol que morreu” - BRAGA, Rubem. Recado de primavera. 
2ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1984. 

21. “O rei secreto de França” - BRAGA, Rubem. A traição das elegantes. 
2ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1982. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

22. “Visita de uma senhora” (Título diferente 

nos outros livros: “Visita de uma senhora do 

bairro”) 

-BRAGA, Rubem. Aí de ti, Copacabana. 
14ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1996. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 

23. “Praga de menino” (Título diferente nos 

outros livros: junção de três crônicas – “As 

Teixeiras”). 

- BRAGA, Rubem. A traição das elegantes. 
2ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1982. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem ett all. Para gostar de ler 
(crônicas 5). 7ª Ed., São Paulo: Ática, 
1991. 
- BRAGA, Rubem. Casa dos Braga- 
memória de infância. 6ª Ed., Rio de 
Janeiro: Record, 2005. 
- BRAGA, Rubem ett all. O mundo é uma 
bola. São Paulo: Ática, 2006.  

24. “Um braço de mulher” (Título diferente 

nos outros livros: “Lembrança de um braço 

direito”) 

- BRAGA, Rubem. O homem rouco. 3ª Ed., 
Rio de Janeiro: Record, 1984. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Aventuras. 2ª Ed., Rio 
de Janeiro: Record, 2002. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 

25. “Conto de natal” - BRAGA, Rubem. O homem rouco. 3ª Ed., 
Rio de Janeiro: Record, 1984. 
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- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 
- BRAGA, Rubem. Histórias do homem 
rouco. Rio de Janeiro: Agora Comunicação 
Integrada Ltda., 1998. (Coleção O DIA 
livros) 

26. “Lembrança de Zig” (Título diferente nos 

outros livros: “Histórias de Zig”) 

- BRAGA, Rubem. O homem rouco. 3ª Ed., 
Rio de Janeiro: Record, 1984. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Casa dos Braga- 
memória de infância. 6ª Ed., Rio de 
Janeiro: Record, 2005. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 
- BRAGA, Rubem. Histórias do homem 
rouco. Rio de Janeiro: Agora Comunicação 
Integrada Ltda., 1998. (Coleção O DIA 
livros) 

27. “Os amantes” - BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 

28. “O sino de ouro” - BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
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Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- MORAES, Lygia Marina. Conheça o 
escritor brasileiro Rubem Braga. 3ª Ed., 
Rio de Janeiro: Record, 1983. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 

29. “A primeira mulher do Nunes” -BRAGA, Rubem. Aí de ti, Copacabana. 
14ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1996. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Pequena antologia do 
Braga (seleção de Domício Proença Filho). 
8ª Ed., Rio de Janeiro: Best Seller, 2006. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 
- BRAGA, Rubem. Histórias do homem 
rouco. Rio de Janeiro: Agora Comunicação 
Integrada Ltda., 1998. (Coleção O DIA 
livros) 

30. “O cajueiro” (Título diferente em alguns 

livros: “Cajueiro”) 

- BRAGA, Rubem. O verão e as mulheres 
(a cidade e a roça). 7ª Ed., Rio de Janeiro: 
Record, 1997. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Casa dos Braga- 
memória de infância. 6ª Ed., Rio de 
Janeiro: Record, 2005. 
- BRAGA, Rubem. Coisas simples do 
cotidiano. São Paulo: Editora Nacional, 
1984. (coleção Passelivre). 
- MORAES, Lygia Marina. Conheça o 
escritor brasileiro Rubem Braga. 3ª Ed., 
Rio de Janeiro: Record, 1983. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 
- BRAGA, Rubem. Histórias do homem 
rouco. Rio de Janeiro: Agora Comunicação 
Integrada Ltda., 1998. (Coleção O DIA 
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livros) 

31. “Encontro” - BRAGA, Rubem. O verão e as mulheres 
(a cidade e a roça). 7ª Ed., Rio de Janeiro: 
Record, 1997. 

32. “O afogado” - BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem. 50 crônicas 
escolhidas.Rio de Janeiro: Best Bolso, 
2009. 
- BRAGA, Rubem. 100 Crônicas 
Escolhidas. 1ª Ed.,Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Os Trovões de 
Antigamente. Ed. Livros do Brasil Lisboa, 
Lisboa. S/D. 

33. “Madrugada” - BRAGA, Rubem. O verão e as mulheres 
(a cidade e a roça). 7ª Ed., Rio de Janeiro: 
Record, 1997. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

34. “História de pescaria” -BRAGA, Rubem. Aí de ti, Copacabana. 
14ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1996. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

35. “O mato” - BRAGA, Rubem. A traição das elegantes. 
2ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1982. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

36. “Do Carmo” - BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

37. “Visão” - BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 5ª 
Ed., Rio de Janeiro: Record, 1980. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

38. “As luvas” -BRAGA, Rubem. Aí de ti, Copacabana. 
14ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1996. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 

39. “As meninas” - BRAGA, Rubem. A traição das elegantes. 
2ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1982. 
- BRAGA, Rubem.  200 crônicas 
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escolhidas. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 
1978. 
- BRAGA, Rubem. Rubem Braga - 
Literatura comentada. São Paulo: Abril 
Educação, 1980. 
- BRAGA, Rubem. Coisas simples do 
cotidiano. São Paulo: Editora Nacional, 
1984. (coleção Passelivre). 
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APÊNDICE 2 
 

QUADRO DAS CRÔNICAS DO LIVRO OS MELHORES CONTOS DE RUBEM 
BRAGA ENCONTRADAS NO ARQUIVO DIGITALIZADO.  

TÍTULO DA CRÔNICA OCORRÊNCIAS NO ARQUIVO (VARIAÇÕES DE TÍTULO 
E/OU TEXTO): 

1. “Tuim criado no 
dedo” 

1. “Tuim ,tuim, tuim". (Mundo Ilustrado, Nº 39, 20.09.1958 – 
seq. 10/26) 

2. “História triste de tuim”. (Diário de Notícias, 19.06.1969 – 
seq. 78/163) 
Observações: 
- Títulos totalmente diferentes 
- História foi transformada em livro infantil 
- Informações Manuscritas: está no livro “Aí de ti, 
Copacabana” 

2. “Diário de um 
subversivo - no remoto 
ano de 1936” 

1. “Do diário íntimo de um perseguido”. (Ele e Ela, Nº 111, 
julho de 1978 – seq. 39/85) – Obs. Manuscritas: M 284, 
RN 140 

2. “Diário de um comunista escondido da polícia”. (Revista 
Nacional, Nº 140, 02 a 08.08.1981 – seq. 60/104) 

3. “Dizia-se redator da ‘vida doméstica’ ”. (Correio do Povo, 
22/08/1982 – seq. 64/100) 
Observação: 
 - Títulos totalmente diferentes. 

3.  “A moça rica”  “Mangue”. (Diário de Minas/Belo Horizonte 1952, data 
datilografada: 17. set. 1954 – seq. 5/9) Obs. 
Manuscritas: M 71, agosto 52 

 “Mangue”. (Correio da Manhã, 02.08.1952 – seq. 
128/250) Obs. Manuscritas: M 71, 29.08.53, B.A 

 “Mangue”. (Manchete, Nº 71, 29.08.1953 – seq. 11/145) 
Obs. Manuscritas: B.A – CM 02/08/52, 200 C 

 “Moça a cavalo, de manhã, na praia”. (Revista Nacional. 
Nº 190, 18 a 24/08/1982 – seq. 58/107)  
Observação: 

 - Títulos totalmente diferentes. 

4.  “O jovem casal”  “O jovem casal”. (Diário de Notícias, seção: o conto da 
semana, datas manuscritas: D.N: 18.04.1953/ 
02.07.1957 – seq. 59/183) Obs. Manuscritas: Cidade e 
a roça, Manchete 202 – está na pasta DOSSIÊ COM 
CRÔNICAS AVULSAS E DIVERSAS 

 “Casal”. (Correio da manhã, 18.04.1953 – seq. 61/261) 
Obs. Manuscritas: Manchete 202 O jovem casal, C.R. 
2.6.57 

 

5. “Negócio de 
menino” 

 “Negócio de menino”. (Diário de Notícias, 29.07.1966 – 
seq. 135/316) Obs. Manuscritas: M 622 

 “Negócio de menino”. (Revista Manchete, Nº 622, 
21.03.64 – seq. 13/104) Obs. Manuscritas: “A traição” 
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6. “Coração de mãe” 1. “Coração de mãe I”. (Diário Popular, 27.03.1968 – seq. 
10/53) 

2. “Coração de mãe II”. (Diário Popular, 28.03.1968 – seq. 
11/53) 

3. “Coração de mãe III”. (Diário Popular, 29.03.1968 – seq. 
12/53) 

Observação: 
Texto publicado em partes no jornal 

7. “Marinheiro na rua” 1. “Marinheiro na rua”. (Cláudia, 14.11.1962 – seq. 25/29) 
Obs. Manuscritas: M 306, Flu set. 78, “A traição, 200C 

2. “Marinheiro na rua”. (Diário popular, 21.10.1968 – seq. 
48/53) 

3. “O Marinheiro na rua”. (Crônicas de Marrocos 1962/1963 
– seq. 138/161 e 139/161) datilografada 

8. “O homem da 
estação” 

 “Marcha Noturna”. (Correio da manhã, 04.02.1951 – seq. 
47/308) Obs. Manuscritas: B. A.  

 “Marcha noturna em aldeia de França”. (Jornal do Brasil, 
11.10.1964 – seq. 121/228) 
Observação: 

            - Títulos totalmente diferentes. 

9. “Falamos de 
carambolas” 

1. “Mulher, carambola, cristal”. (Ele e Ela, Nº 107, março de 
1978 – seq. 35/85) Obs. Manuscritas: RN 150, M 313 

2. “Conversa sobre mangas e coisas tristes”. (Revista 
nacional, Nº 150, 11 a 17.10. 1981 – seq. 80/104) 

3. “Começamos por falar de carambolas”. (Correio do povo, 
29.08.1982 – seq. 66/100) 

10. “Era uma noite de 
luar” 

1. “Era uma noite de luar”. (Revista Nacional, Nº 335, 
28.04.1985 – seq. 17/52) Obs. Manuscritas: “Os 
melhores contos”, D. N. 1.6.47, Mdo. Ildo. 55/10.1.59 

2. “Era uma noite de luar II”. (Revista Nacional, Nº 336, 
5.5.1985 – seq. 18/52) Obs. Manuscritas: “Os 
melhores contos”, D. N. 1.6.47, Mdo. Ildo. 55/10.1.59 

3. “Era uma noite de luar III”. (Revista Nacional, Nº 337, 
12.5.1985 – seq. 19/52) Obs. Manuscritas: “Os 
melhores contos”, D. N. 1.6.47, Mdo. Ildo. 55/10.1.59 

4. “Era uma noite de luar IV”. (Revista Nacional, Nº 338, 
19.5.1985 – seq. 20/52) Obs. Manuscritas: “Os 
melhores contos”, D. N. 1.6.47, Mdo. Ildo. 55/10.1.59 
Observação: 
Saiu em quatro partes na RN 

5. “Noite de luar”. (Dossiês com crônicas avulsas e 
diversas, 30.3.47 – seq. 168/183 e 169/183) 

        Observação: 
        Sem indicação de periódico e intitulada de conto 

6. “Uma noite de luar”. (Mundo Ilustrado, Nº 55, 10.1.59 – 
seq. 4/64) Obs. Manuscritas: Livro: Os melhores 
contos; DN 1.6. 47; Revista “SUR”, nº 96 (Buenos 
Aires), setembro 1942.  
Observação: só tem uma parte do texto 

7. “Noite de luar”. (Notas de Paris – Rio – Lisboa, 1.6.47 – 
seq. 111/249) Obs. Manuscritas: Livro: Os melhores 
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contos; DN 1.6. 47; Revista “SUR”, nº 96 (Buenos 
Aires), setembro 1942; Mundo Ilustrado nº 55; 
Revista Nacional nº 335 
Observação: sem indicação de periódico e só tem 
uma parte do texto 

8. “Noite de luar”. (Notas de Paris – Rio – Lisboa, 1.6.47 – 
seq. 112/249, 113/249, 114/ 249)  
Observação: Copyright E.S.I., para “A Tarde”; sem 
indicação de periódico; dividido em três partes no 
arquivo; com alterações manuscritas. 

11. “Viúva na praia” 1. “Viúva na praia”. (Diário de notícias, 6.6.1969 – seq. 
67/163). Obs. Manuscritas: Ai de ti, mundo 
ilustrado, nº 37) 

2. “Viúva na praia”. (Mundo Ilustrado, Nº 37, 6.9.1958 – 
seq. 8/26). Obs. Manuscritas: Ai de ti... 

12. “A navegação da 
casa” 

 “A navegação da casa”. (Correio da manhã, abril de 
1950, datilografada – seq. 125/385, 126/385, 
127/385, 128/385). Obs. Manuscritas: Na primeira 
seq. 125/385: “Momi, esta é uma crônica grande, 
assinada. Peço rever com muito cuidado, sim?”; 
 Na última seq. 128/385: “Contemplo um braço de 
mulher,  que a luz do fogo beija e doura; ela está 
sentada longe, e vejo apenas esse braço forte e 
suave, mas isso me faz bem”. 

 “A navegação da casa”. (Correio da manhã, 
28.5.1950 – seq. 185/385 e 186/385). Obs. 
Manuscritas: B.A. 

13. “Aula de inglês” 1. “Aula de inglês”. (Correio da manhã, julho de 1951, 
seção Literatura humorística – seq. 158/308). 

2. “Aula de inglês”. (Jornal do Brasil, 4.8.64, seção 
Trivial Variado – seq. 46/228 e 47/228). 

3. “Aula de inglês”. (Jornal do Brasil, 21.12.1990 – seq. 
3/10 e 10/10). 

4. “Aula de inglês”. (Revista Acadêmica, sem data – 
seq. 64/183 e 65/183). 

5. “Aula de inglês”. (Dossiês com reportagens sem data 
- avulsos, sem data – seq. 5/5). 

14. “Caçada de paca”  “Paca”. (Correio da manhã, 9.3.54 – seq. 47/277 e 
48/277). Obs. Manuscritas: Manchete 175 “Caçada 
de Paca”, “A cidade e a roça”. 

  

15. “A partilha”  “Partilha”. (A União/João Pessoa, 16. 6. 1951 –  seq. 
2/7). Obs. Manuscritas: B.A., M 89 

 “Partilha”. (Manchete, 2. 1. 1954, Nº 89 – seq. 
13/17).  

 “Partilha”. (Correio da Manhã, 2. 5. 1951 –  seq. 
124/308). Obs. Manuscritas: B.A., M 89 – 2.1.54 

16. “Noite de chuva” 1. “Impotência”. (A União/João Pessoa, 17.4.54 -  seq. 
10/16). Obs. Manuscritas: B.A. 

2. “Impotência”. (Correio da Manhã, 17.4.52 – seq. 
69/250).  
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17. “Os perseguidos” 1. “A Janela”.  (Correio da manhã, agosto de 1952 – 
seq. 124/250). Obs. Manuscritas: B.A. “Os 
perseguidos” 

2. “A janela”. (Folha da tarde/Porto Alegre, 18 de 
agosto de 1952 – seq. 33/63).  

18. “A mulher que ia 
navegar” 

 “A mulher que ia navegar”. (Ele & Ela, nº 98, junho de 
77 – seq. 25/85). Obs. Manuscritas: M 436 – 
Mulher entre luar e luz vermelha; FLU, agosto 81; 
RN 153; Correio do povo 5/12/82; Fundação 
XXXXXXXX, agosto de 83. 
Observação: alteração manuscrita na crônica: 
“Ela disse” para “ela fez” 

 “Um belo barco se faz ao mar”. (Revista Nacional, nº 
153, 1 a 7/11/81 – seq. 88/104). 

 “Um belo barco prestes a se fazer ao mar”. (Correio 
do povo, 5/12/82 – seq. 94/100).  

19. “Força de vontade” 1. “Força de vontade”. (Folha da tarde/São Paulo, 
30/03/51 – seq. 22/88). Obs. Manuscritas: B.A. 

2. “Força de vontade”. (Correio da manhã, 30/03/51 – 
seq. 83/308).  

3. “O homem que tinha muita força de vontade”. 
(Revista Nacional, nº 203, 17 a 23/10/83 - seq. 
86/107). 

20. “O espanhol que 
morreu” 

  “O espanhol”. (Correio da manhã, 26/07/53 – seq. 
122/261). Obs. Manuscritas: M 241 – O espanhol 
da Lapa; DN 29/01/67, 01/08/48, 23/09/69; M 581; 
CM 26/07/53; Radio ME 15/06/63 

 “O espanhol da Lapa”. (Diário de Notícias, 23/09/69 – 
seq. 117/163). Obs. Manuscritas: M 241; M 581; 
CM 26/07/53; DN 01/08/48, 29/01/67; Radio 
15/06/63; RN 248 

 “O espanhol da Lapa”. (Manchete, nº 581, 08/06/63 – 
seq. 87/112). Obs. Manuscritas: M 241; CM 
26/07/53; DN 01/08/48, 29/01/67 e 23/09/69; Radio 
15/06/63; RN 248 

 “O espanhol tinha morrido”. (Revista Nacional, nº 
248, 28/08 a 03/09/83 – seq. 73/99). 

 “O espanhol da Lapa”. (Diário de Notícias, 29/01/67 – 
seq. 18/297). Obs. Manuscritas: M 241; M 581; CM 
26/07/53; DN 01/08/48, 23/09/69; Radio 15/06/63 

 “O espanhol”. (Folha da tarde/Porto Alegre, 26/07/53 
– seq. 20/39). Obs. Manuscritas: M 241; M 581; DN 
1/8/48. 

 “O espanhol”. (Crônicas e textos datilografados de 
RB, 01/08/48 – seq. 324/570 e 325/570). Obs. 
Manuscritas: M 241; Livro: Recado de Primavera. 

21. “O rei secreto de 
França” 

 “A mais linda de França”. (Cláudia, 8 de maio de 62 – 
seq. 12/29). Obs. Manuscritas: M 395; DN 3.9.69; 
“A traição”; 200 C O rei secreto de França. 

 “Era primavera em Paris”. (Correio do Povo/ Porto 



159 

 

Alegre, 6 de set. de 69 – seq. 8/10). Obs. 
Manuscritas: DN 3.9.69; Livro: A traição... (O rei 
secreto de França); M 395; Rev. Claudia nº 8. 

 “Era primavera em Paris”. (Diário de Notícias, 3 de 
set. de 69 – seq. 146/163). Obs. Manuscritas: 
Livro: A traição (O rei secreto de França); M 395; 
Rev. Claudia nº 8. 

 

22. “Visita de uma 
senhora” 

1. “A visita de uma senhora do bairro”. (Última Hora, 
28/04/75 – seq. 19/19). Obs. Manuscritas: Abril 
(férias); publicou 2 crônicas de livro. 

2. “Visita de uma senhora do bairro”. (Diário de 
Notícias, 10.6.69 – seq. 70/163). Obs. Manuscritas: 
Ai de ti; M 391 

23. “Praga de Menino” 1.  “Teixeiras I”. (Correio da manhã, 1/abr./53 – seq. 
199/261). Obs.                     Manuscritas: Revista 
Claudia nº5.  
“Teixeiras II”. (Correio da manhã, 2/abr./53 – seq. 
200/261). Obs. Manuscritas: Revista Claudia nº5. 
“Teixeiras III”. (Correio da manhã, 5/abr./53 – seq. 
201/261). Obs.                     Manuscritas: Revista 
Claudia nº5. 

2. “O pecado das Teixeiras”. (Claudia, nº 5, fevereiro 
de 62 – seq. 4/29 e 5/29). Obs. Manuscritas: CM 
1,2 e 5 de abr. 1953; “A T. das E"; 200 C 
Observação: repete a mesma crônica nas 
sequências 6/29, 7/29 e 8/29.  

3. “Os Teixeiras moravam em frente”. (Manchete, nº 
742, 9/7/66 – seq. 30/109). Obs. Manuscritas: A 
traição 
“As Teixeiras e o futebol”. (Manchete, nº 743, 
16/7/66 – seq. 32/109). Obs. Manuscritas: A 
traição 
“A vingança de uma Teixeira”. (Manchete, nº 744, 
23/7/66 – seq. 33/109). Obs. Manuscritas: A 
traição 

24. “Um braço de 
mulher” 

1. “Lembrança de um braço direito”. (Revista Nova, nº 
7, Abril de 1974 – seq. 1/2 e 2/2). 
Observação: o texto foi descrito na revista como 
CONTO. 

2. “Lembrança de um braço direito”. (Crônicas e textos 
datilografados, 24/07/48 – seq. 559/570 e 560/570). 
Obs. Manuscritas: Correio Paulistano, Diário 
Carioca, rev. Do Globo, H. R.  
Observação: falta a última parte do texto 
datilografado; o texto apresenta várias correções 
manuscritas 

3. “Lembrança de um braço direito”. (Crônicas e textos 
em páginas de livro – seq. 24/80, 25/80, 27/80, 
28/80, 29/80 e 30/80).  
Observação: As sequências 24/80, 29/80 e 30/80 
são páginas de livro e o texto está incompleto; Já 
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as sequências 25, 27 e 28/80 são páginas 
datilografadas do texto e também está 
incompleto.  

25. “Conto de Natal” 1. “Conto de Natal”. (Dossiês com crônicas avulsas e 
diversas, Revista do Globo, 21/12/49 – seq. 
137/183).  
Observação: o texto foi descrito na revista como 
CONTO. 

2. “Conto de Natal”. (Crônicas e textos em páginas de 
livros/1980, Livro: Duas crônicas, 1980, ed. Achiamé 
– seq. 2/6 e 3/6). 

3. “Conto de Natal”. (Crônicas e textos em páginas de 
livros/1948, seq. 74/80, 75/80, 76/80 e 77/80). 

26. “Lembrança de 
Zig” 

1. “Apresentação de Zig”. (Crônicas e textos 
datilografados, 19/10/48 – seq. 62/570 e 63/570).  
“O coração de Zig”. (Crônicas e textos datilografados, 
20/10/48 – seq. 64/570 e 65/570).  
“Fim de Zig”. (Crônicas e textos datilografados, 
21/10/48 – seq. 66/570 e 67/570). 

27. “Os amantes” 1. “O adeus”. (Correio da manhã, julho de 1952 – seq. 
111/250). Obs. Manuscritas: B. A. “Os amantes”. 

2. “Apartamento”. (Correio da manhã, 5/7/52 – seq. 
112/250). Obs. Manuscritas: B. A. “Os amantes”. 

3. “Apartamento”. (A União/João Pessoa, 5/7/52 – seq. 
15/16).  

4. “Os amantes”. (Ele & Ela/1976 – 1983, - seq. 1/85, 
2/85 e 3/85).  
Observação: No final da crônica temos um 
pequeno texto informando que o texto foi 
publicado originalmente em dois episódios num 
jornal carioca, em 1952 (provavelmente o Correio 
da manhã); foi retrabalhado e surge uma dúvida 
se é crônica ou conto) 

28. “O sino de ouro” 1. “O sino de ouro”. (Correio da manhã, março de 51 – 
seq. 70/308). Obs. Manuscritas: B. A.; M 228 
1.9.56 

2. “O sino de ouro”. (Diário de Minas/1951, 12 de 
junho de 1954 – seq. 3/11). Obs. Manuscritas: B. 
A., M 228 

3. “O sino de ouro”. (Revista Nacional, nº 184, 6 a 
12/6/82 – seq. 46/107). 

4. “O sino de ouro. (Sem indicação de publicação, 
11/3/51 – seq. 1/2).  

29. “A primeira mulher 
do Nunes” 

 “A primeira mulher do Nunes”. (Ícaro/Revista de 
bordo da Varig, 1985 – seq. 2/4).  

30. “O cajueiro” 1. “Cajueiro”. (Correio da manhã, 28/9/54 – seq. 
214/277). Obs. Manuscritas: Manchete 184; “A 
cidade e a Roça” 

2. “O cajueiro”. (Jornal do Brasil, 4/11/64, seção Trivial 
Variado – seq. 147/228). 

3. “Cajueiro”. (Manchete, 1954 – seq. 17/17).  
Observação: o formato da crônica parece ser o 
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do Correio da Manhã. 

31. “Encontro” 1. “Encontro”. (Correio da Manhã, 14/07/53 – seq. 
113/261). Obs. Manuscritas: M 203; C. R.; FLU - 
março 78 

2. “Encontro”. (Diário da Noite/Pernambuco, 14/07/53 – 
seq. 13/24). Obs. Manuscritas: M 203 

32. “O afogado” 1. “O afogado”. (Diário de Notícias/Rio, 20/11/49 – seq. 
250/327). Obs. Manuscritas: livro – A Borboleta 
Amarela 

2. “O afogado”. (Diário de Notícias/Rio, 20/11/49 – seq. 
283 e 284/327). Obs. Manuscritas: livro – B A; Rev. 
Do Globo 

33. “Madrugada” 1. “Madrugada”. (Correio da Manhã, 3/2/53 – seq. 
234/261). Obs. Manuscritas: M 144; C. Roça 

2. “Lembrança de uma noite”. Revista Nacional, nº 177, 
18 a 24/4/82 – seq. 33/107).  

34. “História de 
pescaria” 

1. “História de pescaria”. (Diário de Notícias, 18/6/69 - 
seq. 77/163). Obs. Manuscritas: Ai de ti; M 412 

35. “O mato”  “O mato”. (A União/João Pessoa, 21/11/1952 – seq. 
16/16). Obs. Manuscritas: M 132; M 585; go 3.5.61 

 “O mato”. (Correio da Manhã, Novembro de 1952 – 
seq. 182/250). Obs. Manuscritas: M 132 - 30.10.54; 
globo 3.5.61; M 585 

 “O mato”. (Diário de Notícias, 5/7/66 – seq. 123/316). 
Obs. Manuscritas: M 132; CM – nov. 52; M 585; 
Livro: “A traição das E.” 

 “O mato”. (O globo, 3/5/61 – seq. 64/224). Obs. 
Manuscritas: M 132; CM – nov. 52; M 585; D N 
5.7.66; RN 185; “A traição” 

 “O mato”. (Manchete, nº 585, 6/7/63 – seq. 91/112). 
Obs. Manuscritas: M 132; CM – nov. 52; M 585; go 
3.5.61; D N 5.7.66; RN 185; “A traição” 

 “O mato”. (Manchete, nº 132, 30/10/54 – seq. 
128/145). Obs. Manuscritas: CM – nov. 52; M 585; 
go 3.5.61; D N 5.7.66; “A traição” 

 “O homem e a árvore”. (Revista Nacional, nº 185, 13 
a 19/6/82 – seq. 48/107).  

36. “Do Carmo” 1. “Uma conversa de praia”. (Revista Nacional, nº 182, 
23 a 29/5/82 – seq. 42/107).  

37. “Visão” 1. “Instante”. (Diário da Noite/Recife, 24/09/51 – seq. 
1/1).  

2. “Instante”. (Correio da Manhã, novembro de 1952 – 
seq. 179/250). Obs. Manuscritas: B. A. – “Visão” 

38. “As Luvas”  1. “As luvas”. (Correio da Manhã, 20/10/1955 – seq. 
164/174).  

2. “As luvas”. (Correio da Manhã, 20/10/1955, crônica 
incompleta – seq. 163/174). Obs. Manuscritas: 
Manchete 264; Ai de ti; DN 30.3.69 

3. “As luvas”. (Diário de Notícias, 30/3/69 – seq. 
17/163). Obs. Manuscritas: Manchete 264; Ai de 
ti; CM 20.10.55 
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39. “As meninas”  “Duas meninas e o mar”. (Diário de Notícias, 17/7/69 
– seq. 83/163). Obs. Manuscritas: “A traição”; DN 
– 17.2.57; Go 10.4.61; Radio 28.10.61; Quadrante 
I; M 504 

 “As meninas”. (Diário de Notícias, 17/2/57 – seq. 
222/352). Obs. Manuscritas: O Globo – 10.4.61 

 “As meninas”. (O Globo, 10/4/61 – seq. 52/224). 
Obs. Manuscritas: “A traição”; DN – 17.2.57; 
Radio 28.10.61; Quadrante I; M 504; DN 10.4.67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


