
Digam a meu amigo Rubem Braga Que às vezes me sinto calhorda mas 
reajo, tenho tido meus maus momentos Mas reajo. Digam-lhe que continuo   
aquele modesto lutador  Porém batata. Que estou perfeitamente 
esclarecido E  é bem capaz de nos revermos na Europa. Digam-lhe, 
discretamente, Que isso seria uma alegria boa demais: que se ele  Não 
mandar buscar Zorinha e Roberto antes, que certamente  Os levaremos 
conosco, que quero muito Vê-lo em Paris, em Roma, em Bucareste. 
Digam, oh digam  A meu amigo Rubem Braga que é pena estar 
chovendo aqui Neste dia tão cheio de memórias. Mas  Que beberemos à sua 
saúde, e ele há de estar entre nós O bravo Capitão Braga, seguramente o 
maior cronista do Brasil  Grave em seu gorro de campanha, suas 
sobrancelhas seu bigode circunexos Terno em seus olhos de pescador de 
fundo Feroz em seu focinho de lobo solitário  Delicado em suas mãos e no 
seu modo de falar ao telefone E brindaremos à sua figura única, à sua 
poesia única, à sua revolta, e ao seu cavalheirismo Para que lá, entre as 
velhas paredes renascentes e os doces montes cônicos de feno Lá onde a cobra 
está fumando o seu moderado cigarro brasileiro Ele seja feliz também, e 
forte, e se lembre com saudades Do Rio, de nós todos e ai! de mim.

Meu caro Vinicius de Moraes, escrevo-lhe aqui de Ipanema para lhe dar 
notícia grave: a primavera chegou. Você partiu antes. É a primeira  
primavera, de 1913 para cá, sem a sua participação. Seu nome virou placa 
de rua e nessa rua que tem seu nome na placa vi ontem 3 garotas de 
Ipanema que usavam mini-saias. Parece que a moda voltou nessa 
primavera. Acho que você aprovaria. O mar anda virado. Houve uma 
lestada muito forte, depois veio um sudoeste com chuva e frio. E daqui de 
minha casa vejo uma vaga de espuma galgar o costão sul da Ilha das 
Palmas. São violencias primaveris. O tempo vai passando poeta, chega a 
primavera nesta Ipanema, toda cheia de sua música e de seus versos. Eu 
ainda vou ficando um pouco por aqui — a vigiar, em seu nome, as ondas, 
os tico-ticos e as moças em or.
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APRESENTAÇÃO 

Um breve recado após a Primavera 

Em 2012 surgiu a ideia de realizar um evento no ano subsequente que comemorasse os 

centenários de nascimento de duas figuras especiais da literatura brasileira: Rubem 

Braga e Vinicius de Moraes. Por alguns meses, a ideia circulou timidamente, quase em 

segredo. Faltava coragem até para transformá-la em proposta. Alguns receios 

contribuíam: poderia haver certo desinteresse entre os colegas que se encarregariam de 

levar o evento adiante, talvez houvesse iniciativas semelhantes em outras instituições de 

ensino superior e ainda correríamos o risco de não termos muitas pessoas dispostas a 

apresentar trabalhos ou mesmo prestigiar um acontecimento sobre dois autores 

conhecidos, porém pouco estudados no meio acadêmico. 

Nada disso se confirmou. Apresentada a proposta, houve a acolhida de uma equipe com 

puro entusiasmo, integrada por Maria Carolina de Godoy, Sonia Pascolati, Adilson dos 

Santos, Angela Pelizer, Bárbara Marques, Claudia Rio Doce, Frederico Fernandes, 

Jaime Sant’Anna, Sheila Lima, Suely Leite e Telma Maciel. Não tivemos notícia de 

qualquer outro evento que tenha promovido homenagem conjunta aos dois escritores em 

instituições brasileiras de ensino superior. E conseguimos reunir especialistas: o 

Professor Eduardo Coutinho, da UFRJ, que proferiu a conferência de abertura; três 

integrantes para a mesa sobre Vinicius de Moraes – os Professores Roniere Menezes, 

Cláudia Matos e Miguel Jost –; dois professores que compuseram a sessão sobre Rubem 

Braga – Raquel Illescas Bueno e Luiz Carlos Simon. Compareceram dezenas de 

professores, alunos de pós-graduação e de graduação que apresentaram suas pesquisas; 

e ainda um grupo numeroso de interessados ouvintes que acompanharam as 

conferências à noite e as sessões de comunicações à tarde entre os dias 23, 24 e 25 de 

setembro de 2013. 

Chegamos enfim à Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes. 

Mais de trinta anos após a crônica de Braga, “Recado de primavera”, escrita em tom de 

despedida a Vinicius, podemos afirmar que, de certo modo, conseguimos reuni-los nas 
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salas da Universidade Estadual de Londrina em mais uma primavera. Pelo êxito obtido, 

agradecemos profundamente à Fundação Araucária, às instâncias da Universidade 

Estadual de Londrina – o Curso de Especialização em Literatura Brasileira e o Curso de 

Especialização em Língua Portuguesa, o Programa de Pós-Graduação em Letras, o 

Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas, o Centro de Letras e Ciências Humanas 

e a Pró-Reitoria de Extensão –, aos monitores, aos colegas professores já citados que 

organizaram o evento e aos convidados e participantes que proporcionaram três dias de 

fartas discussões sobre a produção dos dois escritores homenageados. 

O que temos a seguir é o registro de trabalhos apresentados, a reunião de reflexões 

construídas por quem não quis deixar passar em branco a data, apostando na 

permanência e na relevância de Rubem Braga e Vinicius de Moraes. Seguem, portanto, 

autênticos exercícios de reavaliação de práticas de pesquisa que podem se estender por 

muitas próximas primaveras.  

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos Simon 

  Organizador do Evento 
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 VINICIUS E SABINO: UMA CONVERSA FIADA EM TORNO DA CRÔNICA 

Adilson dos Santos (UEL ) 

adilson.letras@yahoo.com.br 

A crônica parece o gênero mais fácil, e 

realmente é, para os que não ousam ou não 

merecem tentar uma existência literária mais 

duradoura. 

Fernando Sabino 

Em “O exercício da crônica”, de Vinicius de Moraes (1913-1980), e “A 

última crônica”, de Fernando Sabino (1923-2004), depara-se o leitor com duas 

narrativas que apresentam um denominador comum: a própria crônica enquanto tema 
1
.

Discutindo o exercício da própria profissão, seus autores exprimem com singular 

clareza a experiência daquele que cria frente as suas criaturas. Trata-se, pois, de uma 

prática não inusitada, visto que são raros os cronistas que, sequer ao menos uma vez em 

suas composições, não abordaram esse gênero literário e os bastidores de sua produção. 

No que diz respeito à crônica de Vinicius de Moraes, observa-se esse aspecto de forma 

mais objetiva, a começar por seu título que, de imediato, situa-nos quanto às reflexões 

que serão desenvolvidas no próprio corpo do texto. Já no que se refere à crônica de 

Fernando Sabino, podemos constatá-lo nas entrelinhas e, também, diretamente em seu 

parágrafo inicial. 

Tecendo algumas considerações acerca da recorrência de alguns escritores à 

metalinguagem, Ilka Brunhilde Laurito diz que, 

1 As reflexões efetivadas em torno da crônica de Vinicius de Moraes foram apresentadas, em 

2003, no evento Outras palavras – XIV Semana de Letras, ocorrido na UEM, e constam em 
seus anais sob o título de “O exercício cronístico da metalinguagem em Vinicius de Moraes”. O 
presente estudo configura-se enquanto retomada e ampliação do citado trabalho a partir da 
análise do texto de Fernando Sabino, cujo tema se constrói na mesma direção daquele 
presente na crônica de Vinicius.  
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entre os mais variados assuntos abordados pelos cronistas, um deles 

existe e persiste desde que a crônica é crônica, no sentido moderno do 

termo. Esse assunto é o que chamaríamos atualmente de exercício de 

metalinguagem, ou seja, a crônica que se debruça sobre si mesma, 

discutindo suas propostas, suas finalidades, sua linguagem, seus 

assuntos ou falta de assunto, as especificidades do gênero e suas 

relações com o público leitor. (Bender & Laurito, 1993, p.17) 

Em “O exercício da crônica”, Vinicius de Moraes, considerando os 

obstáculos de seu ofício, inicia com a seguinte afirmação: 

Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um 

cronista; não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a 

tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. 

Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. (Moraes, 1980, 

p. 7) 

Podemos verificar neste fragmento que o cronista estabelece uma distinção 

entre dois gêneros: a crônica e a prosa de ficção. Para ele, por crônica deve-se entender 

a “prosa fiada” e por “prosador do cotidiano” o seu autor. Trata-se, pois, em suas 

palavras, de uma “arte ingrata” e, como aponta mais adiante, levada a cabo pelos 

“marginais da imprensa” e apreciada por “ingratos leitores”. Tais atribuições, de certa 

forma, estão em conformidade com a postura adotada por uma parcela dos críticos 

literários que considera a crônica como um “modo menor de ficção”, especialmente 

quando comparada aos chamados “gêneros nobres”, dos quais a “prosa de um 

ficcionista” é um dos grandes exemplos. Embora não forneça maiores dados acerca 

desse gênero já consagrado, à medida que o cronista vai teorizando sobre a narrativa 

curta, expondo as dificuldades interiores e exteriores que marcam a sua atividade, 

podem-se destacar, a partir de suas peculiaridades, pontos diferenciais relevantes que o 

caracterizam. Haja vista que as condições de produção de um ficcionista – no sentido 

dado por Vinicius de Moraes – são mais flexíveis e menos conturbadas em relação às de 

um cronista. 

Como vimos, com o escrivão do cotidiano, “a coisa fia mais fino”. Faça sol 

ou faça chuva, este é obrigado a preencher a sua coluna diária no jornal: 

Ele sabe que o tempo está correndo, que a sua página tem uma hora 

certa para fechar, que os linotipistas o estão esperando com 

impaciência, que o diretor do jornal está provavelmente coçando a 

cabeça e dizendo a seus auxiliares: - É... não há nada a fazer com 

Fulano... (Moraes, 1980, p. 8) 
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Premiado pela correria com que se faz um jornal, resta-lhe, então, “tacar 

peito na máquina” e cumprir “o dever cotidiano da crônica com uma espécie de 

desespero, numa atitude ou-vai-ou-racha” (Moraes, 1980, p. 8). Malabarista sem ter 

nunca trabalhado em circo, o cronista deve superar a falta de tempo e, na corda bamba 

do jornal, produzir crônicas que sejam “bem-feitas” e que “divirtam os leitores”. Cabe a 

ele conservar o público já existente da imprensa diária da qual faz parte e garantir o 

ingresso de novos consumidores, mantendo sempre em cartaz o show da “história nossa 

de cada dia”. De acordo com Telê Porto Ancona Lopez, 

a responsabilidade deste cronista é difícil; sua permanência é aquela 

do escritor que é lido e solicitado, que confirma o público para o 

jornal. É a permanência do nome deste ou daquele assunto, do estilo, 

dos escritos em geral, mais do que deste ou daquele texto. (1992, p. 

166) 

Escritas apressadamente, suas produções, como se não bastasse, devem 

seguir rigorosamente determinada estrutura. Diferentemente da prosa de um ficcionista, 

seu discurso deve ser incisivo e compacto, nada de excessos. Ainda que ocupem um 

espaço destacado no jornal, este é delimitado e exige que os assuntos sejam abordados 

de forma ligeira e atraente. Para isso, o cronista deve ser alguém dotado de artimanhas 

artísticas, pois a riqueza estrutural do gênero está ligada à economia de espaço da 

página de que dispõe. É nesse sentido que se estabelece uma distinção em relação à 

prosa de ficção. Além da despreocupação com a extensão de seu texto, o ficcionista tem 

a seu favor uma flexibilidade de tempo maior para produzir. Ao contrário do cronista, 

pode retomar a sua obra quantas vezes forem necessárias, até que o objetivo almejado 

seja alcançado. Isso não significa, entretanto, que o texto de um “prosador do cotidiano” 

não se apresente artisticamente bem realizado. Esteticamente, a crônica deve ser, 

necessariamente, mais elaborada que a reportagem. 

Na prosa de ficção, o ficcionista pode explorar, numa mesma obra, um 

amplo número de situações e dar margem à criação de vários personagens, datas e 

locais. No que se refere à “prosa fiada”, embora o cronista também disponha de uma 

fértil capacidade criadora, este deve limitar-se a abordar apenas um assunto: “Senta-se 

ele diante de sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em 

sua imaginação um fato qualquer” (Moraes, 1980, p. 7). Para a crônica, não há limites 

temáticos. 
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Em “O exercício da crônica”, o primeiro assunto apontado como um 

possível detonador da inspiração do cronista é o fato jornalístico, “de preferência 

colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com as suas artimanhas 

peculiares, possa injetar um sangue novo” (Moraes, 1980, p. 7). Tal característica revela 

a intimidade do gênero com o seu veículo natural. Todavia, “o fato que é para o repórter 

em geral um fim, para o cronista é um pretexto. Pretexto para divagações, comentários, 

reflexões do pequeno filósofo que nele exista” (Coutinho, 1999, p. 134). “Injetando um 

sangue novo”, ou melhor, enriquecendo a notícia com elementos de tipo psicológico, 

metafísico e humorístico, o escrivão do cotidiano outorga transcendência a sua 

produção. Despojando-se de sua condição puramente jornalística, ela se torna obra de 

arte literária. 

Vale lembrar, no entanto, que nem sempre o fato jornalístico desperta o 

entusiasmo do cronista, oferecendo-lhe matéria-prima para o seu texto. Neste caso, “se 

nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um 

processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua 

vida emocionalmente despertados pela concentração” (Moraes, 1980, p. 7). Em outras 

palavras, é o elemento biográfico tornando-se pretexto para cronicar. As recordações de 

sua infância, sua reação diante de fatos marcantes, de paisagens, dos cenários que 

visitou, os amores que experimentou, as impressões acerca de si mesmo e de outras 

pessoas, as leituras que realizou, seus valores pessoais, suas inquietações, sua 

personalidade, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao seu universo interior passa a 

servir de suporte à crônica. 

Quando os fatos que marcaram o seu espírito não causam inspiração, o 

cronista pode, então, “em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já 

bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado” (Moraes, 

1980, p. 7). No entanto, como mostra o prosador do cotidiano, isso não passa de uma 

possibilidade. Apesar de dispor – juntamente com a falta de assunto – de um 

diversificado número de temas, 

dias há em que, positivamente, a crônica “não baixa”. O cronista 

levanta-se, senta-se, lava as mãos, levanta-se de novo, chega à janela, 

dá uma telefonada a um amigo, põe um disco na vitrola, relê crônicas 

passadas em busca de inspiração – e nada. (...) Aí então é que, se ele é 

cronista mesmo, ele se pega pela gola e diz: - Vamos, escreve, ó 

mascarado! Escreve uma crônica sobre esta cadeira que está aí em tua 
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frente! (...) – E o negócio sai de qualquer maneira. (Moraes, 1980, p. 

8-9) 

É neste momento que o cronista – enquanto literato – se revela, pois o que 

faz a diferença não é o assunto – ou a falta dele –, mas o tratamento a ele dado. Em sua 

pena, os fatos miúdos e sem importância que ilustram a banalidade de nossa existência 

diária são recriados com engenho e arte. Até mesmo a simples cadeira mencionada pode 

apresentar singularidades insuspeitadas, despertando sentimento de encanto nos leitores. 

Dotado de uma sensibilidade especial, nada escapa ao seu olhar arguto. Utilizando-se de 

uma linguagem descontraída, despojada de artificialismos linguísticos, o cronista, em 

tom de conversa aparentemente fiada, brinda-nos com narrativas que reinventam os 

momentos mais belos de nossa vida vulgar e que entram pela poesia adentro. 

Embora destituído do brilho dos grandes poetas, romancistas, dramaturgos e 

contistas, o poeta do instantâneo também é um artesão da palavra. Este aspecto imprime 

as suas produções qualidade literária, libertando-as de sua condição circunstancial. De 

acordo com Eduardo Portella, “a crônica é literatura, e isto vale para qualquer gênero 

literário, toda vez que o cronista se resolve ao nível da linguagem” (1999, p. 285). Sem 

apelar para uma sintaxe rebuscada e um vocabulário opulento, cada cronista tem a sua 

maneira especial de se expressar através da escrita: 

Alguns fazem-no de maneira simples e direta, sem caprichar demais 

no estilo, mas enfeitando -o aqui e ali desses pequenos achados que 

são a sua marca registrada (...). Outros, de modo lento e elaborado. 

(Moraes, 1980, p. 7) 

Segundo Antonio Candido (1995, p. 5), a crônica se caracteriza como uma 

“composição aparentemente solta” e que “se ajusta à sensibilidade de todo o dia”. Este 

despretensioso texto, apesar de ser produzido, também, por cronistas “tristes, que 

escrevem com o fito exclusivo de desanimar o gentio não só quanto à vida, como 

quanto à condição humana e às razões de viver” (Moraes, 1980, p. 8), quando criado por 

cronistas “eufóricos, cuja prosa procura sempre infundir vida e alegria em seus leitores” 

(Moraes, 1980, p. 8), estabelece-se, não apenas por meio da linguagem coloquial e dos 

assuntos abordados, um canal de comunicação que aproxima autor e público. Este 

último, sentindo que o cronista compartilha de suas opiniões, aflições e realidade social 

e cultural, elege a crônica como sua companheira diária. É por esta razão que “o público 

não dispensa a crônica, e o cronista afirma-se cada vez mais como o cafezinho quente 
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seguido de um bom cigarro, que tanto prazer dão depois que se come” (Moraes, 1980, p. 

8). Na esfera de sua produção, após a leitura de tantas notícias difíceis, o leitor encontra 

um tom ameno. Como afirma Afrânio Coutinho, “no bazar de vociferações que é o 

jornal moderno, com o escândalo diário de suas manchetes, a crônica de sabor literário é 

música de câmara para a qual sempre haverá uma escuta dedicada.” (1999, p. 135) 

Solicitado diariamente por leitores que recorrem a sua coluna “por puro 

vício” ou “por puro deleite”, o cronista, além de proporcionar prazer através de seus 

textos, tem, igualmente, os seus momentos de satisfação. Consciente de sua importância 

na imprensa diária, ele experimenta a sensação única de angustiar toda uma redação de 

jornal que aguarda ansiosamente a chegada de um táxi com a sua crônica nos minutos 

finais de encerramento da edição: “E a verdade é que, em sua inocente maldade, tem um 

certo prazer em imaginar o suspiro de alívio e a correria que ela causa quando, tal uma 

filha desaparecida, chega de volta à casa paterna.” (Moraes, 1980, p. 9) 

Para o cronista de “O exercício da crônica”, “o ideal (...) é ter sempre uma 

ou duas crônicas adiantadas” (Moraes, 1980, p. 9). Todavia, raramente encontram-se 

profissionais que assim o façam: “Alguns tentam, quando começam, no afã de dar uma 

boa impressão ao diretor e ao secretário do jornal” (Moraes, 1980, p. 9), porém, devido 

ao desgaste causado pelo exercício cotidiano da profissão, logo mudam de postura. 

Encontrar, diariamente, temas que os motivem e que não faltem às expectativas dos 

leitores exige um grande esforço. A pressão é tanta que chega a atemorizar: “Na 

realidade estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta” (Sabino, 

1995, p. 40). Eis o desabafo do cronista de “A última crônica” que, sofrendo o 

inevitável mal da falta de assunto, resolve entrar “num botequim da Gávea para tomar 

um café junto ao balcão.” (Sabino, 1995, p. 40) 

A liberdade com que este cronista expõe a sua figura dentro do texto é a 

mesma do cronista de “O exercício da crônica”. Ambos assumem a primeira pessoa e, 

por meio de reflexões metalinguísticas informais, teorizam sobre o próprio ato de fazer 

crônica. Contudo, verifica-se, na prosa de Fernando Sabino, que o conteúdo 

metalinguístico é expresso através de uma situação vivenciada pelo próprio cronista. É a 

partir dessa situação e de seus comentários que podemos levantar alguns aspectos 

importantes que dizem respeito ao gênero. 
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O termo “pitoresco”, etimologicamente, refere-se à pintura. Conforme 

Michaelis, em Moderno dicionário da língua portuguesa, “diz-se de tudo que merece 

ser representado pela pintura, por encantar os olhos e o espírito” (1998, p. 1633). 

Embora as funções do cronista e do pintor estejam ligadas a ramos diferentes da arte e 

se sirvam de meios distintos para se expressar, a prosa de um escrivão do cotidiano, 

assim com as mais lindas telas, pode, pelo colorido das letras, registrar as mais belas 

cenas do dia a dia, os momentos considerados dignos de eternização de acordo com os 

olhos de seu observador, sejam eles marcados por uma saudável dose de lirismo ou de 

humor, ou de ambos ao mesmo tempo. É precisamente este o objetivo do cronista de “A 

última crônica”. Preocupado em fazer “baixar” a sua última crônica e “coroar com êxito 

mais um ano”, volta-se para “a busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada 

um.” (Sabino, 1995, p. 40-41, grifo nosso) 

Quando diz que “pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu 

disperso conteúdo humano” (Sabino, 1995, p. 41), o prosador do cotidiano mostra que, 

no processo de seleção dos “assuntos que merecem uma crônica”, seu olhar deve se 

voltar para um material que seja passível de transcendência, entrando fundo no 

significado dos atos e sentimentos do homem. Ele se revela, pois, consciente da função 

humanizadora de sua prosa. 

Telê Porto Ancona Lopez, como Vinicius de Moraes na crônica analisada, 

assegura que a notícia serve de base para o gênero, já que este é parte integrante do 

jornal. Porém, Lopez acrescenta que o cronista “pode voltar, sem cerimônia, as costas 

para a notícia, pois não vai informar” (1992, p. 165-166). Esta especificidade da “prosa 

fiada” apresenta-se de forma clara no texto de Fernando Sabino. Em sua “perseguição 

do acidental”, o cronista manifesta intenção de fugir do fato jornalístico ao lançar seu 

olhar “quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num 

incidente doméstico” (Sabino, 1995, p. 41). Como podemos observar, não se trata de 

assuntos grandiosos. Esta simplicidade chega a se confundir com a própria condição do 

cronista. Citando o consagrado poeta modernista, Manuel Bandeira, através do verso 

“assim eu quereria o meu último poema” (Sabino, 1995, p. 41), ele mostra sua posição 

de modéstia e retira de si a autoridade literária: “Não sou poeta e estou sem assunto.” 

(Sabino, 1995, p. 41) 
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A imagem do solitário cronista tomando café no botequim poderia ser 

comparada à de alguém que vai a lugares dessa natureza, no final do dia, para desafogar 

o espírito e aliviar-se da agitação do trabalho e dos problemas familiares, enquanto toma

uma bebida e admira o movimento a sua volta. O simples fato de estar ali, numa espécie 

de encontro consigo mesmo, ajuda a alijar a carga de suas aflições, nem que estas sejam 

de outra espécie, como a falta de inspiração. É neste cenário nada requintado que o 

cronista consegue captar, ao lançar “um último olhar fora de si”, o pretexto que faltava 

para a sua última prosa: uma humilde festinha de aniversário. 

Trata-se de um acontecimento que poderia passar despercebido ou relegado 

à marginalidade. “Ao fundo do botequim”, ocupando as “últimas mesas de mármore”, 

“um casal de pretos” comemora, com “apenas uma pequena fatia triangular” de “um 

bolo simples, amarelo-escuro”, três minúsculas velinhas e uma pequena garrafa de 

Coca-Cola, o terceiro ano de vida de sua filha, uma negrinha “toda arrumadinha no 

vestido pobre” (Sabino, 1995, p. 41-42). A cena é toda configurada de modo muito 

simples e, à medida que o poeta do instantâneo a vai descrevendo com seu toque de 

lirismo, indubitavelmente, o coração do leitor começa a bater mais forte. 

A pequena garotinha, ao contrário de muitas crianças de sua idade, não tem 

uma festinha decorada com painéis temáticos e bexigas que tanto agradam a garotada, 

nem mesmo uma mesa repleta de doces, salgados e refrigerantes. Apesar disso, 

realizada de acordo com o pouco e sacrificado dinheiro que o pai trazia no bolso, talvez 

esta tenha sido a melhor festa que os seus pais poderiam lhe proporcionar. Ao 

contemplar a filha agarrando “finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas” (Sabino, 

1995, p. 42) e pondo-se a comê-lo, seus olhares, sob o olhar do cronista, exprimem a 

alegria produzida pelo cumprimento da ação meritória: 

A mulher está olhando para ela com ternura – ajeita-lhe a fitinha no 

cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre 

os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente 

do sucesso da celebração. De súbito, dá comigo a observá-lo, nossos 

olhos se encontram, ele se perturba, constrangido – vacila, ameaça 

abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num 

sorriso. (Sabino, 1995, p. 41) 

O que era apenas uma singela e quase simbólica comemoração, nas palavras 

do cronista, recebe a conotação de uma “celebração” cujo resultado é um “sucesso”. Um 

sucesso que se estende para a sua própria crônica, pois esta alcança o plano da poesia. 
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Ao captar a essência humana refletida no sorriso orgulhoso de um pai, o prosador do 

cotidiano, com as virtuosidades do seu estilo, consegue “coroar com êxito mais um ano” 

e dá vida a um texto puro e significativo como este sorriso, transformando a literatura 

em algo íntimo com relação à vida de cada leitor. 

Conforme pudemos observar nas análises que se efetivaram neste 

“despretensioso” estudo, em “O exercício da crônica” e “A última crônica”, Vinicius de 

Moraes e Fernando Sabino, como tantos outros cronistas, dirigindo-se aos seus leitores 

num tom mais próximo de uma conversa fiada do que propriamente de um texto escrito, 

realizaram, através da metalinguagem, uma pequena e modesta, mas expressiva teoria 

da crônica. Para o estudioso que deseja se debruçar sobre o estudo do gênero, a leitura 

de tais textos é obrigatória. Tenha-se em vista que, detalhando as particularidades de seu 

ofício, as peculiaridades de sua prosa, bem como o que estava acontecendo quando 

tiveram uma inspiração cronicável, tais cronistas, além de satisfazer o gosto do público, 

forneceram para o âmbito dos estudos literários uma importante fonte de pesquisa sobre 

o fazer cronístico.
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 A INTIMIDADE EM RUBEM BRAGA E RACHEL DE QUEIROZ 
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A intimidade é um terreno de visão e 

uma expectativa de relações humanas. 

É a localização da experiência 

humana, de tal modo que aquilo que 

está próximo às circunstâncias 

imediatas da vida se torna dominante 

(SENNETT, 1998, p. 412). 

O sociólogo Anthony Giddens, em seu livro A transformação da intimidade 

(1993), aborda o assunto das relações íntimas com o intuito de revelar as 

transformações que o amor, o erotismo e a sexualidade vêm sofrendo na sociedade 

contemporânea. Para Giddens, essas mudanças são reais, interferem na vida íntima dos 

indivíduos e podem ser analisadas sob dois pontos de vista: a intimidade pode ser 

tirânica, se encarada como uma exigência dos relacionamentos, ou pode ser libertadora, 

quando constituída diante de uma possível negociação nos vínculos pessoais. 

Segundo o autor, os laços entre a vida íntima e a vida pública estão cada vez 

mais fortes, consolidando a possibilidade da troca da exigência pela instauração da 

negociação: “Intimidade significa a revelação de emoções e ações improváveis de serem 

expostas pelo indivíduo para um olhar público mais amplo” (GIDDENS, 1993, p. 153-

154). Improváveis, talvez sim. Mas, no contexto social atual, impossíveis, não! Por isso, 

estabelecem a criação de vínculos entre o privado e o público. É a “democratização do 

domínio interpessoal”, que surge como uma consequência das circunstâncias que 

envolvem os relacionamentos. 

Na crônica “Acontece que Deus é grande”, de Rubem Braga, inserida no 

livro Um cartão de Paris (1998), o cronista inicia seu texto com a seguinte afirmação: 

Recebo a carta de uma senhora evidentemente culta; uma carta de 

quem não deseja precisamente nada, a não ser contar sua insatisfação 
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na vida. Quem escreve em jornal ou revista está habituado a esse tipo 

de correspondência; protegida pelo anonimato, uma pessoa que se 

sente solitária e triste vem entreabrir sua alminha para o cronista, 

numa vaga ânsia de compreensão e apoio (BRAGA, 1998, p. 111). 

A senhora apresentada por Rubem Braga, escreve ao autor expondo certas 

questões íntimas, na ânsia de receber dele determinado apoio. Diante de sua condição, 

escrever a um “estranho”, contando situações particulares, proporciona à remetente um 

mínimo de esperança. O próprio cronista segue falando que essas cartas são escritas por 

mulheres infelizes, que tiveram experiências amorosas ruins, que geralmente vivem no 

tédio ou na solidão e que encontram, nesse feito, uma forma de não ficarem à margem: 

certo tom confessional toma conta da situação e permite, à locutora, expressar-se e, 

talvez, amenizar a sua situação, diante da possibilidade de “falar” e de ser “ouvida”. 

Por meio dessa aproximação, a formação de laços pessoais torna-se inevitável 

e, ao mesmo tempo, responsável pelo estabelecimento de um relacionamento. No livro As 

consequências da modernidade (1991), Giddens trata dessa questão, com o intuito de 

explicar que os indivíduos estabelecem essas ligações guiados pela mutualidade e pela 

autorrevelação. Os seres se abrem uns aos outros, apropriando-se das circunstâncias 

advindas da vida cotidiana para que haja um estreitamento das distâncias que os unem. Com 

isso, correm riscos e até enfrentam perigos, permitindo-se vivenciar situações que os levam 

ao estabelecimento de ligações subjetivas, com aqueles que o cercam, buscando a prática do 

autoconhecimento e, também, do conhecimento do outro. 

Mesmo expondo questões consideradas íntimas, que segundo determinadas 

normas e certas convenções deveriam ser preservadas, a senhora escreve e fala sobre a 

sua vida para uma pessoa com a qual não tem um relacionamento tão próximo, para um 

escritor das massas, alguém que, na melhor das suposições, lerá o escrito e comentará 

sobre o mesmo em uma crônica ou em uma coluna, como algo comum e de uma forma 

impessoal, como o próprio autor declara: 

O pior é que o resultado dessa “ousadia” é sempre o mesmo: nenhum. 

Que diabo poderá fazer o cronista, que não é padre nem analista, mas 

apenas um homem comum, de vida comumente também atrapalhada e 

triste, para ajudar alguém? Na melhor hipótese apenas algumas vagas 

palavras boas do gênero mais banal (BRAGA, 1998, p. 112). 

A mulher escreve para o autor, falando sobre suas intimidades, sem se 

importar em exteriorizar aquilo que lhe é particular. Diante de uma sociedade 
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modificada, sua vida íntima também necessita de transformações: talvez, compartilhar 

algo particular, mesmo sob a tutela do anonimato, represente a ação libertadora 

apontada por Giddens, a partir do momento em que as questões íntimas deixam de ser 

uma exigência e tornam-se uma possibilidade de troca e de negociação nos vínculos 

pessoais. 

Ainda sob essa perspectiva, de acordo com Michel Foucault (1988), o ato de 

falar a respeito das questões íntimas, especialmente sobre o sexo, não é regulado pelas 

proibições, mas sim pelos discursos que se criam. E, dessa forma, a leitora de Rubem 

Braga encontra consolo no fato de poder expor seus anseios e também partilhá-los, 

deixando de lado a hipocrisia contida em certas formas de silêncio e de repressão, 

criando seu próprio discurso e, consequentemente, instaurando a sua libertação pessoal. 

O cronista não consegue atender aos anseios da senhora e não resolve os 

problemas dela. Mas, aproveita a situação e acaba estabelecendo uma ligação mais 

íntima com a mesma, revelando, também, suas particularidades. Sendo assim, reforça a 

ideia de que há, mesmo, um domínio da democratização da intimidade na esfera 

pública: 

Aconselho minhas desconhecidas amigas a escrever para Rachel de 

Queiroz, que é mulher e altamente inteligente e sensível; talvez ela 

lhes possa dizer alguma palavra realmente útil ou, pelo menos, 

consoladora. [...] Eu de mulheres não entendo nada e de mim mesmo, 

pouco. Não tenho sequer uma filosofia de vida [...] (BRAGA, 1998, p. 

113). 

Nesse caso, a “desconhecida amiga” e Rubem Braga podem ser analisados 

sob a ótica da antropóloga Mirian Goldenberg (2010) que, atenta observadora da vida 

cotidiana, chega à conclusão de que a intimidade é estabelecida de formas diferentes 

para as mulheres e para os homens. No caso da personagem, o fato de o cronista ler a 

carta, de certa forma ouvi-la e de compartilhar com ela determinadas circunstâncias, 

cria entre eles uma “intimidade emocional”, aquela necessária para que a interlocutora 

se sinta menos oprimida e menos solitária. Para o autor, que mal domina as suas 

próprias agruras, estabelece-se certo nível de intimidade, em que ele, após um 

julgamento da situação, sente-se à vontade para “repartir” suas próprias divagações. 

Conforme Goldenberg, os “homens têm uma visão prática da intimidade. É 

uma intimidade objetiva. Já as mulheres têm uma percepção reflexiva da intimidade. É 

uma intimidade subjetiva” (GOLDENBERG, 2010, p. 15). Ambos estão inseridos no 
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processo das relações pessoais, mas acolhem essa proximidade de formas diferentes, ora 

aceitando que determinado nível de aproximação se estabeleça, ora refutando qualquer 

tipo de contato mais próximo, que possa vir a propiciar uma situação íntima. 

O autor do livro O declínio do homem público: as tiranias da intimidade 

(1998), Richard Sennett, também estabelece, nessa obra, uma aproximação entre os 

termos “intimidade” e “tirania”, analisando como a valorização exagerada da intimidade 

interfere no andamento das relações pessoais. Segundo o autor, a relevância que se tem 

dado à intimidade, na vida contemporânea, é a responsável pela decadência da vida 

pública. 

A intimidade é uma tirania, na vida diária [...] Não é a criação forçada, 

mas o aparecimento de uma crença num padrão de verdade para se 

medir as complexidades da realidade social. É a maneira de se 

enfrentar a sociedade em termos psicológicos. E na medida em que 

essa tirania sedutora for bem-sucedida, a própria sociedade será 

deformada (SENNETT, 1998, p. 412). 

Sennett atribui essa característica à intimidade, à medida que percebe o 

surgimento de um novo padrão de verdade, quando diante dos caminhos tomados na 

inovada realidade social. Mais uma vez, a vida íntima aparece em confronto com a vida 

pública, criando certas frustrações, estabelecendo conflitos e proporcionando um jogo 

de interesses nas relações humanas. A cidade aparece, nesse contexto, como um 

“instrumento da vida pessoal”: é nesse espaço que as desigualdades, as complicações, 

os interesses e os anseios mostram-se claramente e tornam-se norteadores das 

experiências sociais que, na visão do sociólogo, adquirem certo caráter negativo. 

No entanto, o autor se faz valer de uma contradição para amenizar a sua 

colocação: “a própria tirania pode ser algo de mais sutil” (SENNETT, 1998, p. 411), 

pois, quanto mais próximas as relações, mais entusiasmados são os encontros pessoais 

que, na maioria das vezes, assumem importante papel no estabelecimento das ligações 

humanas. Dessa forma, o caráter tirânico da intimidade e a negatividade assinalada por 

Richard Sennett perdem forças e dão lugar à expectativa diante dessa situação, uma vez 

que a probabilidade da destruição das barreiras individuais torna-se mais palpável e, por 

consequência, totalmente possível. 

Diante dessas constatações, ainda que exista mesmo certo caráter tirânico no 

âmbito da intimidade, em consonância com as ideias de Richard Sennett, encontra-se a 

fala de Fedro, em O banquete, de Platão (2012), de que as ligações íntimas, 
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especialmente no tocante ao amor, levam a um cuidado nas próprias ações pessoais e 

sociais. 

Sendo assim, há a possibilidade da existência de um espaço público 

melhorado em consequência de certas atitudes privadas, como na crônica “Acontece 

que Deus é grande”, em que Rubem Braga não se sente capaz de solucionar os 

problemas de sua leitora, tampouco de orientá-la, pois ele mesmo se considera 

desorientado. Mas, não a deixa sem uma palavra de conforto e a aconselha, para que, de 

certa maneira, a senhora se sinta menos angustiada e encontre uma nova possibilidade 

de estabelecer um desabafo, que seja confessional, mas também, regenerador: 

De tudo concluiremos uma coisa velha: que a vida é triste. O que, por 

mim, faço é – vá lá! – posso aconselhar às minhas missivistas é aceitar 

essas tristezas sem fazer nada para agravá-las; lutar sempre, e 

bravamente, por um pouco de beleza, de bondade, de alegria. E, 

mesmo sem acreditar em outro mundo, ou talvez por isso, repetir com 

convicção, com fé, que Deus é grande (BRAGA, 1998, p. 114). 

Se a intimidade, em sua constituição, vem sofrendo transformações 

constantes, colocando os indivíduos frente a inúmeras e adversas situações, cabe, diante 

dessa constatação, uma reavaliação do comportamento humano para que se compreenda 

o papel e a configuração do homem em qualquer espaço onde o mesmo esteja ou se faça

sentir presente. 

Assim, com a emergência da modernidade, os laços emocionais pessoais 

adquirem status de inerência à própria vida, tornando-se capazes de estabelecer uma 

forma de comunicação, de cooperação e até de compromisso perante o outro, mesmo 

que isso represente a sua autodesconstrução, no desejo de tentar construir o que se 

mostra essencial para o convívio com o outro. 

No caso de Rachel de Queiroz, a indicada por Rubem Braga para resolver os 

problemas de sua leitora, há crônicas que estabelecem, com grande frequência, certo 

clima de intimidade entre a escritora e seus leitores. Alguns textos cronísticos da autora 

criam uma atmosfera tão proximal, que seu público leitor acaba assumindo uma postura 

que vai além da condição de espectadores: são cúmplices e testemunhas, dialogando 

com uma escrita que se faz em meio a uma atmosfera de camaradagem e de troca. 

Em 1948, Rachel de Queiroz publica seu primeiro volume de crônicas. 

Intitulado A donzela e a moura torta, o livro reúne textos escritos para a imprensa 

carioca de 1943 até 1945. A seleção dos textos foi feita pela própria autora que, já nesse 
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primeiro livro de crônicas, deixa transparecer seu estilo: com uma escrita direta, quase 

sem adjetivos, por meio de uma naturalidade e de uma convicção inconfundíveis, eis 

que se consagra, na literatura brasileira, de acordo com as palavras de Mário de 

Andrade, “uma língua nacional com uma beleza límpida”. 

A essas características, o autor modernista ainda acrescenta o fato de ser a 

análise e a escrita racheliana “curta e incisiva, à maneira de Machado de Assis”. 

Portanto, em face desta combinação, que une o estilo direto, a naturalidade narrativa e a 

busca insistente pelos efeitos literários da oralidade, é que foram feitas as inúmeras 

crônicas de Rachel de Queiroz, momentos preciosos para o diálogo com o leitor, um 

“amigo” com o qual a escritora poderia sempre contar. 

E é assim que Rachel inicia a crônica “Bilhete ao meu leitor de domingo”, 

texto inserido no livro A donzela e a moura torta (1994): 

Prezado leitor, adeus, estimo que passe bem. O fim destas maltraçadas 

é lhe dizer que hoje não espere crônica, nem conto, nem qualquer 

manifestação propriamente literária, em nosso rodapé. E não cuide 

também que o vou divertir com mexericos políticos; o mais que lhe 

posso oferecer são os meus cumprimentos. Ou dizer como os 

gladiadores: “Ave Caesar, morituri te salutant.” Reconheço que haverá 

no emprego da frase uma pequena impropriedade, porque não estou 

exatamente na situação de “morituri”. O meu mal não é de morte, é 

apenas de gripe, com febre de 38 graus. Mas sempre que a gente quer 

fazer uma citação latina, há qualquer coisinha que não se ajusta. Esta 

frase irá assim; você há de dar o desconto (QUEIROZ, 1994, p. 127). 

Já no primeiro parágrafo da crônica, percebe-se certa atmosfera de 

proximidade. Não se trata de um leitor qualquer, a cronista preza o leitor ao qual se 

refere, justificando a falta da crônica costumeira em função de um mal que a acometeu. 

Até mesmo o excesso nas palavras, apresentado na citação latina, valoriza o desconforto 

na saúde da escritora, levando à conclusão de que Rachel de Queiroz considera seu 

público próximo a ela e capaz de perdoá-la pela falta. 

Quando o enunciador coloca-se numa posição de humildade, esperando pela 

complacência do enunciatário, contando com um possível “desconto” em relação à 

ausência da crônica, estabelece, com o mesmo, um clima de proximidade. 

Uma reação assim é algo próprio de pessoas íntimas, que são capazes de 

entender as intempéries que surgem no dia a dia daqueles com os quais se convive. 

Mesmo exagerando, o eu do cronista tem a certeza de que haverá o “desconto”, ou seja, 
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haverá tolerância por parte daqueles que leem as suas crônicas, o que é comum entre 

pessoas próximas, com afinidades. 

E tanto essa afinidade é evidente, que o enunciador racheliano faz questão 

de continuar se justificando, demonstrando preocupar-se com a opinião alheia, dizendo 

que tudo seria mais fácil de ser aceito se a febre fosse de 40 graus, em meio a delírios, 

algo mais sério no ponto de vista do eu do cronista. 

Mas, como há cumplicidade entre essas instâncias, há de haver 

entendimento, mesmo diante dos míseros sintomas de uma gripe: “Outro caso seria se a 

minha febre fosse de 40 graus: bem que valeria a pena [...]. Infelizmente, a mesquinha 

realidade são mesmo os 38 graus, acompanhados de espirros, coriza e cabeça oca” 

(QUEIROZ, 1994, p. 127). 

A fragilidade dos vínculos humanos é notória, tanto na época da escrita da 

crônica em questão, quanto na contemporaneidade. Isso porque, o sentimento de 

insegurança inspira desejos conflitantes, que insistem em apertar e, por vezes, afrouxar 

os laços entre os indivíduos. Indo de encontro a esse conceito, em um mundo 

individualista, qualquer relacionamento torna-se uma bênção, capaz de suprir certas 

necessidades dos sujeitos. Assim, essa relação se dá diante da necessidade do 

enunciador, naquele momento, que era ter o respaldo do seu leitor diante de sua 

fraqueza. 

Esse enunciador segue falando de seus anseios, de seus desejos e de seus 

infortúnios àqueles que considera aptos e prontos a ouvi-lo nesse momento de 

abatimento e de debilidade. E sente-se tão à vontade, que estende a “conversa” a outras 

questões que o incomodam, parecendo estar, mesmo, batendo um papo com alguém 

muito próximo, para quem pode contar segredos e, ainda, abrir o coração: 

Levando agora um pouco mais além este assunto de doenças, caímos 

na consequência normal de qualquer enfermidade, que é o pensamento 

da morte, a ideia do defunto. Não um defunto qualquer, mas o nosso 

próprio defunto, aquele que vive escondido dentro de nós, que mora 

com a gente e está esperando a toda hora o seu momento para dar a 

última palavra. Confesso que essa ideia do defunto não brotou em 

mim espontaneamente; foi-me sugerida pelo meu primo Pedro Nava, 

autor de um grande poema já bastante célebre, onde se trata 

exatamente do tema “defunto” (QUEIROZ, 1994, p. 128). 

O uso dos termos “agora”, “caímos” e “nosso” cria um efeito de 

aproximação entre o eu que fala e o tu a quem o texto se refere. A recorrência à 
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memória, “aquele que vive escondido dentro de nós”, e a expressão “a gente”, uma 

marca da oralidade, também colaboram para que a subjetividade esteja presente nesse 

contexto. Há uma tentativa de provocar comoção. 

O que se percebe, a partir de então, é que o eu do cronista estabelece, sem 

ressalvas, um clima confessional junto aos seus leitores. Falar sobre a própria morte não 

é algo costumeiro ou um assunto que se trata com qualquer pessoa. Por isso, quando o 

enunciador resolve comentar sobre uma questão tão pessoal, trazendo à conversa até o 

“primo Pedro Nava”, firma-se a relação proximal que essa crônica apresenta em seu 

enredo. 

Sobre essa aproximação que o enunciador racheliano impõe ao texto, é 

preciso considerar que se trata de um eu que tem a preocupação com o processo, com o 

momento em que o cotidiano em si provoca esse ajuntamento. Ao expor preocupações 

tão pessoais, a sujeitos que, via de regra, encontram-se do lado de fora de sua escrita e 

de sua existência, desmonta essa amarração, selando os laços que os unem em um 

mesmo contexto. 

Sob essa perspectiva, o eu da crônica “Bilhete ao meu leitor de domingo” 

eleva a narrativa de Rachel de Queiroz a uma atmosfera perfeita para a intersecção entre 

o enunciador protagonista e o leitor amigo. E o que disse Walter Benjamin, em “O

narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov” (1987), acaba por representar 

o que se imprime no texto:

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – 

no campo, no mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma 

forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 

transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou 

um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em 

seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 

narrador como a mão do oleiro na argila do vaso (BENJAMIN, 1987, 

p. 205).

Não há, puramente, a exposição do fato narrado. Transformando a sua 

crônica no espaço perfeito para a interação com o “estranho” do outro lado da página, o 

enunciador se abre e cria um vínculo que, na maioria das vezes, embriaga o leitor, 

tornando-o cúmplice dos seus dizeres. A partir de então, passa a trocar experiências e 

informações com quem quer estabelecer (ou apenas reconhecer) um relacionamento 

próximo, capaz de alicerçar um enredo, apenas, ou toda uma escritura. 
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A crônica segue seu rumo, apresentando explicações e conjecturas a respeito 

da morte e dos defuntos, assunto que permite ao enunciador se aproximar mais ainda do 

seu leitor dominical. Por meio de minúcias, de suposições e de hipóteses pouco 

plausíveis, determina o ritmo de seu texto, promovendo os seus leitores a cúmplices de 

suas arrumações discursivas. 

Quando surge a primeira pessoa do plural, o enunciador coloca a si mesmo e 

ao seu enunciatário num âmbito de igualdade, fazendo parecer, mesmo que à revelia 

deste, tratar-se de uma condição igual para ambos. A partir de então, a atmosfera do 

texto gira em torno de uma confluência de ações que competem, agora, à autora e ao 

leitor implícitos: 

O fato é que desde a hora em que nascemos já carregamos o nosso 

defunto conosco. [...] Comemos para engordar o defunto. Fazemos 

ginástica para que os músculos do defunto fiquem fortes. Dormimos 

para que o defunto repouse. E quando, de acordo com as tendências do 

sexo a que pertencemos, nos embelezamos – umas frisando os cabelos 

ou pintando o rosto, outros indo à manicura ou barbeando-se – o que 

fazemos, na realidade, é cachear o defunto, é pintar ou rapar a cara do 

defunto, porque tudo – corpo, rosto, membros e pele – tudo é dele, 

tudo é ele (QUEIROZ, 1994, p. 128). 

Diante da forma como o eu do cronista conduz a narrativa, usando, a todo 

tempo, a primeira pessoa do plural, tentando persuadir o enunciatário a acreditar no que 

ele diz, pode-se confirmar o que Richard Sennett afirmou em sua obra máxima, O 

declínio do homem público: as tiranias da intimidade (1998): a intimidade está centrada 

nas expectativas das relações humanas, em cada experiência que se vive em contato 

com o outro, pois a própria vida se encarrega de estabelecer certas aproximações. 

O que se faz na crônica descrita, nada mais é do que se permitir viver um 

relacionamento amigável. Amizades fraternais foram o alicerce de toda a essência da 

escritora, tanto em relação a sua personalidade, quanto a sua trajetória. Por isso, permitir 

esse envolvimento, até mesmo em seus textos, torna-se algo natural em sua conduta. 

Se as experiências íntimas não mais dizem respeito, apenas, ao domínio do 

erotismo e da sexualidade, é preciso estender essa questão a todos os comportamentos 

humanos, aos movimentos das mulheres e dos homens nas mais diversas relações 

sociais, até mesmo na efêmera ligação entre um escritor e seus leitores. 

E tudo isso, certamente, cabe na crônica, gênero próprio do cotidiano, 

apropriado para expor a natureza passageira das relações íntimas na contemporaneidade. 
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Para concluir o texto, depois de tantas suposições a respeito do defunto, 

detentor, segundo o enunciador, de todos os direitos sobre os sujeitos vivos desta terra, 

volta-se ao problema inicial, àquilo que o levou a se justificar perante a sua plateia de 

domingo, o fato de não conseguir escrever em decorrência de uma gripe: 

Verifico novamente o termômetro: com um pouco de boa vontade 

pode-se dizer que a coluna de mercúrio está nos 38 e meio. Até 

domingo que vem, leitor. Desculpe-me, mas o defunto quando tem 

febre gosta de se deitar. 
Cordialmente, sua velha amiga (QUEIROZ, 1994, p. 130). 

Buscando, mais uma vez, explicar-se em função da falta da crônica 

dominical, num clima de proximidade, representado pelo uso do termo “sua”, o tu a 

quem se refere, o enunciador racheliano encontra consolo no fato de a temperatura ter 

subido um pouco, mesmo que, somente, meio grau. Para ele, talvez seja esse um 

reforço, capaz de salvaguardá-lo diante daqueles que tanto considera e com os quais não 

se permite falhar. 

Desse modo, diante de todas as expectativas e das possibilidades das 

relações humanas, firma-se a intimidade no relacionamento autor/leitor, que permite um 

envolvimento e o encontro de certas circunstâncias imediatas da vida que, por vezes, 

tornam-se parte dominante e propiciadora das ligações entre os seres. 

Mesmo que seja por causa de uma gripe e a ausência da crônica 

domingueira, o vínculo pessoal é reforçado, permitindo que o eu do cronista se explique 

e se faça entender a partir de uma perspectiva que tem como único intuito possibilitar o 

entrosamento entre os maiores interessados nessa situação: a cronista e os seus 

seguidores dominicais. A imagem criada de um enunciador adoentado, impedido de 

realizar suas atividades corriqueiras, produz um efeito de afinidade, em que a única 

saída do leitor é conformar-se com a falta da crônica e “torcer” pela melhora do autor. A 

relação apontada no texto torna-se intensa, visceral. 

Com a expressão final, “velha amiga”, o enunciador despede-se, fechando 

um ciclo de conexão. Após deixar evidentes os seus sentimentos, as agruras por que está 

passando e a emoção que está sentindo, naquele momento, por estar fragilizada diante 

da debilidade de sua saúde, encerra uma conversa íntima, típica daquelas que só são 

estabelecidas com pessoas próximas. 
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Em seu livro As transformações da intimidade: sexualidade, amor e 

erotismo nas sociedades modernas (1993), Anthony Giddens afirma que a intimidade 

implica na revelação de emoções, que são expostas pelo indivíduo diante de 

determinado público. E essa exibição tem a capacidade de estabelecer a criação de 

vínculos entre o que diz respeito ao privado, mas, diante do senso comum. 

É a “democratização do domínio interpessoal”, que surge como uma 

consequência das circunstâncias que envolvem os relacionamentos. Ocorrência essa, 

que invade a crônica analisada, pronta a instituir e a oficializar o vínculo incondicional 

entre o eu do cronista e os seus leitores. 

E a própria autora esclarece que vive à procura de uma linguagem que se 

aproxime, o mais possível, da oralidade. Naturalmente, no que essas marcas têm de 

mais original e espontâneo. A saber, a capacidade natural de estabelecer um atrelamento 

entre ela, seus leitores habituais e os que ainda virão. 

Reforçando esse efeito, dirige-se, diretamente, ao leitor, reafirmando o 

relacionamento pessoal existente entre eles, buscando, conforme Zygmunt Bauman 

(2001), numa “sociedade líquida moderna”, “relacionamentos duradouros”, que sejam 

capazes de se perpetuar e de ultrapassar as simples páginas de uma crônica, por meio de 

ligações que consigam esgueirar-se da vulnerabilidade dos vínculos pessoais 

contemporâneos. 

Assim, em textos extremamente patêmicos, em que as performances 

acontecem no “mundo dos afetos”, esses efeitos agrupam razões e emoções e fazem 

parte de estratégias de sedução e de persuasão, em que temas como a cumplicidade, a 

compaixão e a compreensão criam discursos carregados de subjetividades, ou seja, de 

emoções, sistemas de valores capazes de unir aqueles que se encontram em seu entorno. 

REFERÊNCIAS 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editora, 2001. 

BENJAMIN, Walter. “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. In: 

______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 3. 

ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 

BRAGA, Rubem. Um cartão de Paris. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998. 

Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   28 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. Trad. Maria 

Thereza da Costa Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo: 

Editora UNESP, 1991. 

______. A transformação da intimidade. Trad. Magda Lopes. São Paulo: Editora 

UNESP, 1993. 

GOLDENBERG, Mirian. Intimidade. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

PLATÃO. O banquete. Trad. Donaldo Schüler. Porto Alegre: L&PM, 2012. 

QUEIROZ, Rachel de. A donzela e a moura torta. 2. ed. São Paulo: Siciliano, 1994. 

SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. Trad. 

Lygia Araújo Watanabe. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   29 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



 CONTRIBUIÇÕES BAKHTINIANAS PARA A ANÁLISE DA CRÔNICA 

 “BORBOLETA AMARELA”, DE RUBEM BRAGA 

Amanda Micheletti Tavares (G-UEL) 

Cláudia Lopes Nascimento Saito (UEL) 

Leonardo Capeletti Ferreira (G-UEL/PIBIC/CNPq) 

Introdução 

Com o objetivo de apresentar uma proposta que amplie a utilização de 

textos literários com o intuito de criar e desenvolver o interesse e a capacidade de 

leitura, este trabalho de cunho bibliográfico e analítico visa a elaboração de atividades 

pedagógicas para promover o letramento literário, abrangendo as noções de letramento 

de Cosson (2007) e Candido (1995); as teorias sobre gêneros discursivos e esferas do 

discurso de Bakhtin (2003); e o ensino em espiral de Dolz e Schneuwly (1996). 

Levando-se em conta a realidade brasileira no que tange ao ensino de 

literatura e Língua Portuguesa, o trabalho com o texto literário diminuiria as 

possibilidades de insucesso escolar e exclusão social, como aponta Rojo (2009), que vê, 

no letramento, a capacidade de processar conteúdos, sendo esta necessária para que se 

possam enfrentar as demandas cotidianas.  
As esferas da comunicação exigem certa adequação para que os enunciados 

verbais ou não verbais, escritos ou orais, possam cumprir o papel que deseja o locutor 

durante a interação social (BAKHTIN, 2003), pois a complexidade em manter os 

enunciados incólumes a interpretações errôneas tornam imprescindíveis um estudo 

sobre como a linguagem e suas funções culturais e sociais devem ser trabalhadas no 

contexto escolar.  
Tendo a crônica “A Borboleta Amarela” de Rubem Braga como corpus de 

pesquisa, são analisadas as dimensões ensináveis desse gênero para o desenvolvimento 

de sequências didáticas (doravante SD) focadas na leitura em salas de aula do primeiro 

ano do Ensino Médio. 

2. Noção de letramento 
Muitas atividades desempenhadas no dia-a-dia só existem com e pela linguagem, 

ou seja, ela é fundamental para a interação humana, não podendo ser considerada como 

algo isolado da vida e das relações nas diversas esferas sociais. O termo alfabetização é 

entendido com a ação de ensinar a ler e escrever. O primeiro envolvendo a capacidade 

de decifrar códigos, acionar repertórios e o uso de distintas atividades mentais; e ao 

segundo são fundamentais a codificação, o domínio das normas da língua, a progressão 
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de temas e ideias e as condições de produção. Considera-se assim a alfabetização como 

uma típica prática de letramento escolar (ROJO, 2009). Segundo a autora,  
O método de alfabetização tradicional, que apresenta de forma mecânica e 

repetitiva a fonética e a grafia de palavras descontextualizadas, é insuficiente para suprir 

as necessidades advindas de contextos comunicativos mais complexos, levando o aluno 

a capacidades leitoras limitadas e à exclusão social (op.cit., 2009). 

De acordo com Soares (1998, p.72), “ letramento não é pura e simplesmente um 

conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligados à leitura e à 

escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social (SOARES, 1998, 

p.72).

Já segundo Rojo, a escola deve proporcionar experiências significativas em 

termos de letramento e de acesso ao conhecimento, a informações e a espaços 

valorizados de cultura – museus, bibliotecas, teatros – e outras mídias. Essas iniciativas 

abrem um caminho para a superação do insucesso escolar. 

2.1. Letramento Literário  
O texto literário na escola não deve servir como pretexto para o ensino/ 

apredizagem de gramática, como aponta Martins (2006), e, sim, como subsídio teórico e 

metodológico que auxilie as práticas pedagógicas. Essas práticas devem utilizar o texto 

como objeto de estudo, pois ele é o campo natural para a análise de todos os fenômenos 

da comunicação humana (ANTUNES, 2010).  
O letramento literário propõe que as práticas de leitura em sala de aula atentem-

se ao contexto social e escolar do aluno. Neste ponto, a proposta de Dolz (2004) sobre o 

ensino em espiral é fundamental para que a aprendizagem ocorra de forma contínua e 

que os temas anteriormente estudados sejam reaplicados sob novos olhares, 

relativizando sua complexidade.  
A leitura literária requer uma responsividade ativa do leitor (BAKHTIN, 1979), 

dessa forma ele não estaria apenas recebendo passivamente as informações, mas 

realizando uma leitura crítica do texto. Apropriando-se dos gêneros específicos dessa 

interação, para que se faça bom uso deles. Nessa interação com o texto literário, a partir 

do momento que se faz necessário ativar conhecimentos prévios para formular uma 

interpretação crítica, o sujeito realiza uma leitura de si mesmo a partir de sua interação 

com o texto literário (COSSON, 2007). 

3 Gêneros Discursivos segundo Bakhtin  
Para Bakhtin/ Voloshinov (1979), os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem, efetuando-se em forma de enunciados (orais ou escritos). 

As condições específicas e as finalidades de cada campo são refletidas no temático, no 

estilo e na construção composicional. Estes elementos estão indissoluvelmente ligados 

no todo do enunciado.  
Os gêneros vão se modificando à medida que se tornam mais complexos e 

diferenciando-se com o decorrer do tempo. Essa complexidade está ligada a dicotomia 
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proposta por Bakhtin entre gêneros primários (mais simples, formados nas condições de 

comunicação discursiva imediata) e secundários (mais complexos, que surgem nas 

condições de convívio cultural desenvolvido e organizado). Durante a interação com 

seus semelhantes, não se pode pensar os enunciados como algo estanque, pois eles estão 

vinculados a esferas da atividade humana, também chamadas de esferas sociais.  
Em cada esfera da comunicação, são necessárias construções sociais (práticas) 

que definem os papeis e lugares sociais para os que nela se envolvem. Para que esses 

papeis sejam instituídos, é necessário que as exigências da comunicação estejam 

adequadas aos lugares. 

3.1. Gênero discursivo crônica  
Do grego chronikós, relativo a tempo, a palavra crônica designava uma lista de 

acontecimentos ordenados e limitava-se a registrar eventos sem aprofundar-lhes as 

causas ou tentar interpretá-los. O gênero passa a ter sentido estritamente literário na 

acepção moderna, sendo visto como prosa poemática, humor lírico, fantasia; afastando-

se do sentido de documentário (MOISÉS, 1989). 
A crônica, quanto um dos gêneros assinalados no tópico anterior, está vinculada 

a esferas da comunicação e também sofre alterações no decorrer do tempo em relação 

ao seu tema, estilo e composição. Conforme aponta Coutinho (2006), a crônica é um 

misto de jornalismo e literatura, um gênero anfíbio, uma vez que tanto vive nos jornais e 

nas revistas quanto nas páginas do livro; outros estudiosos afirmam que o jornal serve 

apenas de suporte e que todas as suas características vinculam-se à esfera literária. 

4. O Cronista Rubem Braga 
Se a crônica é um gênero que se naturalizou brasileiro e parece genuinamente 

carioca, deve também estar vinculada a cidade capixaba de Cachoeiro do Itapemirim. 

Esta foi a terra que exportou para o mundo o cronista, Rubem Braga. E, por mais que o 

escritor não tenha se esquecido de sua cidade natal, sua obra transitou e ainda transita 

por mais metrópoles que o errante cronista-lírico pôde observar com seus olhos sempre 

atentos e desatentos 
2
.

Rubem Braga fez repensar o que era crônica e qual o intuito dela. O gênero, que 

inicialmente se limitava a registrar os eventos sem aprofundar-lhes as causas ou 

interpretá-los (MOISÉS, 1989), teve de ser reformulado para tentar definir os escritos 

de Braga: sua crônica ainda registrava eventos, mas esta era permeada de interpretações 

e significados. Braga escreve, prosaicamente, sobre os fatos miúdos do cotidiano 

(CANDIDO, 1992). Estava muito mais preocupado em pintar, em sua poética crônica, o 

mundo que via, o casal de namorados, as mulheres bonitas, o pássaro que passava, a 

borboleta que borboleteava e o singelo cotidiano. 

2 Foi Manuel Bandeira (1985) quem analisou assim o ponto de vista diferenciado do 

cachoeirense: ele parece não ver nada, mas anota tudo em seu subconsciente e, quando se 
faz necessário, toda essa anotação dos detalhes da vida vem à tona numa crônica poética e 
sensível.  
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Escrevendo, predominantemente, em primeira pessoa, Braga costuma estar 

envolvido dramaticamente com os eventos narrados, além de ser a personagem principal 

de muitos deles. Simon (2011) reflete sobre a privatização das experiências presentes na 

produção braguiana, que marcaria a exposição pública destas. O estudioso aponta que 

poderia ser essa uma estratégia do autor para seu êxito junto aos leitores. Braga também 

tenta evitar interpretações ambíguas de seu texto utilizando um vocabulário preciso e 

direto. Frases curtas organizadas para dar fluidez ao texto e ao pensamento, tornando-se 

mais longas e tortuosas propositalmente quando o foco narrativo requer isso 

(ARRIGUCCI, 1997). 

Não se deve esquecer, apesar das várias coletâneas lançadas, que a crônica é um 

gênero do jornal e, costumeiramente, feita para o jornal (MOISÉS, 1967). Este veículo 

traz textos objetivos, narrando fatos, dados e eventos do cotidiano, mas não há 

parcialidade explícita e, muito menos, lirismo. O cronista moderno não se pretende 

repórter, mas, sim, o ficcionista do cotidiano (idem, 1967) e Rubem Braga é o maior 

representante dessa despretensão aparente. 

A busca por registrar fatos do cotidiano de uma cidade específica, de um evento 

político regional ou de um período determinado dá característica efêmera e limitativa a 

crônica. Os trabalhos de Rubem Braga parecem vencer essa limitação e temporalidade 

por narrar situações em que qualquer um pode se ver presente, sem nuanças doutrinárias 

e limites pessoais e em qualquer contexto político e circunstancial (ibidem, 1967). 

4 Segmentação da crônica “A Borboleta Amarela” 

Dentre vários critérios, optamos pela disjunção temática para melhor iniciarmos 

a análise de nosso corpus. Dividida pelo próprio cronista em três partes, “A Borboleta 

Amarela” será também assim segmentada, a partir de sua linearidade que coincide com 

a ordem cronológica: 

Sequência I- 
 

 SEQUENCIAS DEMARCADORES LINHAS DENOMINAÇÕES 

DA SEQUÊNCIA 

Seq. 1 “Era uma borboleta. Passou Linha 39 A chegada 

roçando em meus cabelos, e 

no primeiro instante, 

pensei...” 

Seq. 2 “Tive certa vergonha de Linha 82 O confronto 

minha borboletinha amarela.” 

Seq. 3 “Ergui-me do banco, olhei o Linha 118 A despedida 
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relógio, saí depressa, fui 

trabalhar, providenciar, 

telefonar... Adeus, pequenina 

borboleta amarela.” 

A sequência I (da 1ª linha até 39), denominada “A Chegada”, está vinculada ao 

encontro da personagem Rubem Braga com a borboleta amarela. Iniciando a narrativa 

no pretérito, o cronista procura dar ao texto um tom de memória, narrar descontraído, 

conversa. A locução adverbial de tempo “no primeiro instante” já indica que o 

pensamento inicial passará por modificações em outro momento. Nesta primeira parte, a 

personagem conhece a borboleta e começa a enxergar a cidade sob uma nova 

perspectiva; a sequência II ( da 40ª linha até 82ª), denominada “O confronto”, recebeu 

este nome por demonstrar certa dificuldade da personagem de Rubem Braga em 

conseguir manter o foco todo em sua borboleta. A presença do amigo faz o cronista 

confrontar a sua realidade com a do outro; e, por conseguinte, a sua relação com a 

borboleta amarela, como aponta o demarcador “vergonha”; “A despedida”, que 

corresponde a sequência III (da 83ª linha até 118ª), narra o momento em que o “eu-

cronista” perde de vista a borboleta amarela, para nunca mais reencontrá-la, como 

aponta o demarcador. É nesta parte do texto que a personagem de Braga se permite um 

tempo para observar as coisas do mundo, os outros animais e refletir sobre sua própria 

ocupação. Sobre este ponto, o eu do cronista indica que sua escrita estará sempre 

atrelada à verdade. 

Além da leitura da crônica completa em anexo, os pontos apontados nessa 

segmentação são fundamentais para a análise do corpus de nossa pesquisa e, 

consequentemente, para um melhor desenvolvimento da proposta pedagógica. 

4.1 Análise do Corpus 

A partir da leitura do texto, da segmentação, e utilizando as diretrizes de 

Antunes (2010), encontramos pontos na crônica “A Borboleta Amarela” que 

comprovam determinadas características presentes na produção de Rubem Braga. A 

temática simples, como indica Arrigucci (1997), está estritamente ligada aos campos 

lexicais selecionados pelo cronista. A borboleta amarela, propositalmente um inseto 

presente no cotidiano, permite a aproximação do leitor com o fato narrado (SIMON, 
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2011); é ela também a responsável pelo momento de epifania vivenciado pelo “eu do 

cronista”.  
A personagem de Braga, após o encontro com a borboleta amarela (sequência I), 

passa a enxergar as cores do mundo, como ele mesmo relata em “minha borboleta 

amarela me tornava sensível às cores”. Indo além da adquirida sensibilidade ao 

colorido, a presença da borboleta provoca pensamentos e reflexões no eu do cronista, 

que passa a levantar questões como “tão amarela e tão contente da vida, de onde vinha, 

aonde iria?” e ainda “qual sua idade? Nada sei de borboletas. Nascera, acaso, no jardim 

do Ministério da Educação?”. Esta inquietação causada pela presença da borboleta 

marca toda a narrativa e evidencia o olhar atento de Rubem Braga. 

Já a presença da borboleta, na sequência II, vem para reforçar o desassossego do 

cronista frente ao mundo em que se encontra. O inseto conduz Rubem Braga pela 

cidade e o faz reparar em pontos que não havia reparado antes. “[...] sim, há uma cabeça 

de leão, aliás há várias”, diz ele, sugerindo que, provavelmente, ninguém havia reparado 

nas cabeças de leão antes dele.  
Além dos espaços físicos, outros elementos se tornam visíveis somente após o 

encontro com a borboleta. Esse novo olhar sobre o mundo cria dicotomias cromáticas 

no decorrer da crônica: o “travertino encardido” em contraposição ao reflexo verde e 

roxo das pombas. A própria cor amarelada da borboleta, nesse contexto, está vinculada 

à alegria, ao intelectual e ao despertar para vida que o inseto traz para Braga. Todo o 

encaminhamento do texto e a transitoriedade das personagens nos levam a uma nova 

dicotomia entre liberdade e opressão. A primeira ligada aos sentimentos eufóricos 

provocados pela natureza (a borboleta, as pombas, a praça, a floresta); e o segundo, os 

prédios, construções e o trânsito servem para indicar os sentimentos disfóricos que a 

opressão causa no personagem de Rubem Braga.  
A metamorfose da borboleta e a que ocorreu com o eu do cronista, a coloração 

ligada ao intelecto e o novo foco da personagem de Braga, nos levam a crer que a 

crônica “A Borboleta Amarela” trata-se de um texto metalinguístico, ou seja, o cronista 

falando sobre sua própria escrita. Uma escrita livre, que não se prende aos valores, às 

associações. Uma crônica que quer se dedicar a olhar a natureza por 15 minutos, como 

afirma Rubem Braga em “A Borboleta Amarela”. 

5 Proposta de trabalho pedagógico 

Considerando todo o processo de leitura e análise do corpus, “A Borboleta 

Amarela”, e partindo do principio que o aluno do primeiro ano do Ensino Médio já 

conheça o gênero discursivo crônica e suas características, a elaboração desta sequência 

didática para futuros professores visa a leitura do texto literário e a ativação 

sociocognitiva do aluno, faculdade necessária para agir eficazmente numa situação de 

leitura.  
Os quatro procedimentos de leitura propostos por Lopes-Rossi (2013) para o 

desenvolvimento de atividades em sala de aula são: 1) conhecimento prévio sobre o 

gênero discursivo com ênfase nos aspectos sociocomunicativos; 2) objetivos para leitura 

Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   35 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



do texto completo (compreensão geral); 3) perguntas inferenciais, dando enfoque a 

partes do texto; 4) posicionamento crítico do aluno frente ao gênero.  
Partindo desse principio e lavando-se em conta a quantidade de aulas destinadas 

ao ensino de Língua Portuguesa, o aluno faria um primeiro contato com “A Borboleta 

Amarela”, para compreensão geral desta; seria proposta uma interação entre os alunos e 

o professor a respeito de seus conhecimentos prévios sobre o gênero e as primeiras

impressões sobre a crônica (perguntas como o que o aluno pôde inferir do texto nessa 

primeira leitura podem guiar esse diálogo). 

Num segundo momento, baseando-se na segmentação textual, o professor 

indicaria um roteiro de leitura, que permitiria, ao aluno, aprofundar a compreensão 

sobre cada parte do texto (A chegada, O confronto e A despedida), proposta pelo 

próprio Rubem Braga (parte I, parte II e parte III). Após essa segunda leitura e a 

discussão sobre os novos elementos encontrados no texto, o aluno se veria apto a tomar 

um posicionamento crítico frente ao que leu, fazendo suas próprias inferências e 

interpretações. O que aumentaria suas habilidades e competências linguísticas e 

discursivas, permitindo, assim, que além do gosto pela leitura literária, o aluno faria 

uma leitura de si mesmo e do mundo, sendo este o intuito do letramento literário de 

Cosson (2007). 

6. Considerações finais 
Envolver o aluno, por meio de práticas pedagógicas significativas de leitura 

literária, é o que possibilita outro olhar para o mundo e, consequentemente, para uma 

nova relação com o texto literário. Essa nova leitura permitirá ao aluno um 

posicionamento crítico frente, não só ao texto literário (nesse caso, a crônica), como 

também diante do mundo em que vive e os respectivos papeis que desempenhará nas 

esferas da comunicação social. Tendo em vista todos os pontos abordados neste artigo e, 

por conseguinte, as reflexões propostas, a utilização de SD em sala de aula trazem bases 

para promover o letramento literário e desenvolver capacidades, habilidades e o 

interesse do aluno pela leitura. 

Apesar de essa proposta pedagógica ter sido elaborada para as primeiras séries 

do Ensino Médio, adequações podem ser feitas para que o trabalho com a crônica “A 

Borboleta Amarela” se realize em outros contextos escolares, tanto os mais complexos 

quanto os mais simples. Essas adequações permitiriam que o corpus desta pesquisa sirva 

de instrumento para o “alfabetizar letrando”, como aponta Rojo (2009), e também como 

ferramenta didática para o ensino em espiral de Dolz (2004). 
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Anexo 

(Primeira Parte) 

"Era uma borboleta. Passou roçando em meus cabelos, e no primeiro 

instante pensei que fosse uma bruxa ou qualquer outro desses insetos que fazem vida 

urbana; mas, como olhasse, vi que era uma borboleta amarela. 

Era na esquina de Graça Aranha com Araújo Porto Alegre; ela borboleteava 

junto ao mármore negro do Grande Ponto; depois desceu, passando em face das vitrinas 

de conservas e uísques; eu vinha na mesma direção; logo estávamos defronte da A.B.I. 

Entrou um instante no hall, entre duas colunas; seria um jornalista? – pensei com certo 

tédio. 

Mas logo saiu. E subiu mais alto, acima das colunas, até o travertino 

encardido. Na rua México eu tive de esperar que o sinal abrisse: ela tocou, fagueira, 

para o outro lado, indiferente aos carros que passavam roncando sob suas leves asas. 

Fiquei a olhá-la. Tão amarela e tão contente da vida, de onde vinha, aonde iria? Fora 

trazida pelo vento das ilhas – ou descera no seu voo saçaricante e leve da floresta da 

Tijuca ou de algum morro – talvez o de São Bento Onde estaria uma hora antes, qual 

sua idade? Nada sei de borboletas. nascera, acaso, no jardim do Ministério da 

Educação? Não; o Burle Marx faz bons jardins, mas creio que ainda não os faz com 

borboletas – o que, aliás, é uma boa ideia. Quando eu o mandar fazer os jardins de meu 

palácio, direi: Burle, aqui sobre esses manacás, quero uma borboleta amare... Mas o 

sinal abriu e atravessei a rua correndo, pois já ia perdendo de vista a minha borboleta. 

A minha borboleta! Isso, que agora eu disse sem querer, era o que eu sentia 

naquele instante: a borboleta era minha – como se fosse meu cão ou minha amada de 

vestido amarelo que tivesse atravessado a rua na minha frente, e eu devesse segui-la. 
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Reparei que nenhum transeunte olhava a borboleta; eles passavam, devagar ou depressa, 

vendo vagamente outras coisas – as casas, os veículos ou se vendo –, só eu vira a 

borboleta, e a seguia, com meu passo fiel. Naquele ângulo há um jardinzinho, atrás da 

Biblioteca Nacional. Ela passou entre os ramos de acácia e de uma árvore sem folhas, 

talvez um "flamboyant"; havia, naquela hora, um casal de namorados pobres em um 

banco, e dois ou três sujeitos espalhados pelos outros bancos, dos quais uns são de 

pedra, outros de madeira, sendo que estes são pintados de azul e branco. Notei isso pela 

primeira vez, aliás, naquele instante, eu que sempre passo por ali; é que a minha 

borboleta amarela se tornava sensível às cores.  
Ela borboleteou um instante sobre o casal de namorados; depois passou 

quase junto da cabeça de um mulato magro, sem gravata, que descansava num banco; e 

seguiu em direção à Avenida. Amanhã eu conto mais."  
(Segunda Parte) 

"Eu ontem parei a minha crônica no meio da história da borboleta que vinha 

pela rua Araújo Porto Alegre; parei no instante em que ela começava a navegar pelo 

oitão da Biblioteca Nacional. 

Oitão, uma bonita palavra. Usa-se muito no Recife; lá, todo mundo diz: no 

oitão da igreja de São José, no oitão do Teatro Santa Isabel... Aqui a gente diz: do lado. 

Dá no mesmo, porém oitão é mais bonito. Oitão, torreão. 

Falei em torreão porque, no ângulo da Biblioteca, há uma coisa que deve ser 

o que se chama um torreão. A borboleta subiu um pouco por fora do torreão: por um

instante acreditei que ela fosse voltar, mas continuou ao longo da parede. Em certo 

momento desceu até perto da minha cabeça, como se quisesse assegurar-se de que eu a 

seguia, como se me quisesse dizer: "estou aqui". 

Logo subiu novamente, foi subindo, até ficar em face de um leão... sim, há 

uma cabeça de leão, aliás há várias, cada uma com uma espécie de argola na boca, na 

Biblioteca. A pequenina borboleta amarela passou junto ao focinho da fera, 

aparentemente sem o menor susto. Minha intrépida, pequenina, vibrante borboleta 

amarela! pensei eu. Que fazes aqui, sozinha, longe de tuas irmãs que talvez estejam 

agora mesmo adejando em bando álacre na beira de um regato, entre moitas amigas – e 

aonde vais sobre o cimento e o asfalto, nessa hora em que já começa a escurecer, oh 

tola, oh tonta, oh querida pequena borboleta amarela! Vieste talvez de Goiás, escondida 

dentro de algum avião; saíste no Calabouço, olhaste pela primeira vez o mar, depois... 

Mas um amigo me bateu nas costas, me perguntou "como vai bichão, o que 

é que você está vendo aí?" Levei um grande susto, e tive vergonha de dizer que estava 

olhando uma borboleta; ele poderia chegar em casa e dizer: "encontrei hoje o Rubem, 

na cidade, parece que estava caçando borboleta". 

Lembrei-me de uma história de Lúcio Cardoso, que trabalhava na Agência 

Nacional: Um dia acordou cedo para ir trabalhar; não estava se sentindo muito bem. 

Chegou a se vestir, descer, andar um pouco junto da Lagoa, esperando condução, depois 

viu que não estava mesmo bem, resolveu voltar para casa, telefonou para um colega, 

explicou que estava gripado, até chegara a se vestir para ir trabalhar, mas estava um dia 

feio, com um vento ruim, ficou com medo de piorar – e demorou um pouco no bate-

papo, falou desse vento, você sabe (era o noroeste) que arrasta muita folha seca, com 

certeza mais tarde vai chover etc., etc.. 

Quando o chefe do Lúcio perguntou por ele, o outro disse: "Ah, o Lúcio 

hoje não vem não. Ele telefonou, disse que até saiu de casa, mas no caminho encontrou 

uma folha seca, de maneira que não pode vir e voltou para casa." 

Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   38 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



Foi a história que lembrei naquele instante. Tive – por que não confessar? – 

tive certa vergonha de minha borboletinha amarela. Mas enquanto trocava algumas 

palavras com o amigo, procurando despachá-lo, eu ainda vigiava a minha borboleta. O 

amigo foi-se. Por um instante julguei, aflito, que tivesse perdido a borboleta de vista. 

Não. De maneira que vocês tenham paciência: na outra crônica, vai ter mais história de 

borboleta."  
(Terceira parte) 

"Mas, como eu ia dizendo, a borboleta chegou à esquina de Araújo Porto 

Alegre com a Avenida Rio Branco; dobrou à esquerda, como quem vai entrar na 

Biblioteca Nacional pela escada do lado, e chegou até perto da estátua de uma senhora 

nua que ali existe; voltou; subiu, subiu até mais além da copa das árvores que há na 

esquina – e se perdeu. 

Está claro que esta é a minha maneira de dizer as coisas; na verdade, ela não 

se perdeu; eu é que a perdi de vista. Era muito pequena, e assim, no alto, contra a luz do 

céu esbranquiçado da tardinha, não era fácil vê- la. Cuidei um instante que atravessava a 

Avenida em direção à estátua de Chopin; mas o que eu via era apenas um pedaço de 

papel jogado de não sei onde. Essa falsa pista foi que me fez perder a borboleta. 

Quando atravessei a Avenida ainda a procurava no ar, quase sem esperança. 

Junto à estátua de Floriano, dezenas de rolinhas comiam farelo que alguém todos os dias 

joga ali. Em outras horas, além de rolinhas, juntam-se também ali pombos, esses 

grandes, de reflexos verdes e roxos no papo, e alguns pardais: mas naquele momento 

havia apenas rolinhas. Deus sabe que horários têm esses bichos do céu. 

Sentei-me num banco, fiquei a ver as rolinhas – ocupação ou vagabundagem 

sempre doce, a que me dedico todo dia uns 15 minutos. Dirás, leitor, que esse quarto de 

hora poderia ser mais bem aproveitado. Mas eu já não quero aproveitar nada; ou 

melhor, aproveito, no meio desta cidade pecaminosa e aflita, a visão das rolinhas, que 

me faz um vago bem ao coração. 

Eu poderia contar que uma delas pousou na cruz de Anchieta; seria bonito, 

mas não seria verdade. Que algum dia deve ter pousado, isso deve; elas pousam em toda 

parte; mas eu não vi. O que digo, e vi, foi que uma pousou na ponta do trabuco de 

Caramuru. Falta de respeito, pensei. Não sabes, rolinha vagabunda, cor de tabaco 

lavado, que esse é Pai do Fogo, Filho do Trovão? 

Mas essa conversa de rolinha, vocês compreendem, é para disfarçar meu 

desaponto pelo sumiço da borboleta amarela. Afinal arrastei o desprevenido leitor ao 

longo de três crônicas, de nariz no ar, atrás de uma borboleta amarela. Cheguei a 

receber telefonemas: "eu só quero saber o que vai acontecer com essa borboleta". Havia, 

no círculo das pessoas íntimas, uma certa expectativa, como se uma borboleta amarela 

pudesse promover grandes proezas no centro urbano. Pois eu decepciono a todos, eu 

morro, mas não falto à verdade: minha borboleta amarela sumiu. Ergui-me do banco, 

olhei o relógio, saí depressa, fui trabalhar, providenciar, telefonar... Adeus, pequenina 

borboleta amarela." 
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 VINICIUS DE MORAES, DE POETA A COMPOSITOR 

André Domingues dos Santos (PG – DH/USP) 
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Maio de 1956. Numa mesa do bar Villarino, na região central do Rio de Janeiro, 

o poeta Vinicius de Moraes contava ao amigo e jornalista Lúcio Rangel que procurava

um pianista “moderno” para dividir a criação das canções da peça Orfeu da Conceição. 

Este sugeriu-lhe o pianista e compositor Tom Jobim, que, por acaso, estava na mesa ao 

lado. Pronto! Iniciou-se, ali, uma colaboração entre um artista erudito e um popular de 

fertilidade, profundidade e repercussão jamais vistas no Brasil. O tom fantasiosamente 

casual dessa narrativa, já desmentida diversas vezes, traz o benefício de sinalizar, pelo 

avesso, a dificuldade de se assimilar, na época, o singular acontecimento, com a devassa 

de fronteiras culturais ali empreendida – sobretudo por iniciativa do poeta. Sob o véu 

desse entrave, há um jogo de tensões fundamental para a definição da música popular e 

mesmo de certa literatura brasileira dali em diante. 

Pastoras de boate 

O percurso artístico de Vinicius de Moraes oferece bons elementos para se 

compreender a relação ímpar que estabeleceu com a música popular em finais da década 

de 1950. Por um lado, tinha bom conhecimento do meio e da cultura de massa, vivendo 

entre artistas na boemia (Paulo Soledade, Dorival Caymmi, Aracy de Almeida, Antônio 

Maria e outros), trabalhando em jornais ou frequentando estúdios de cinema, inclusive 

já tendo alguma experiência prática na composição de canções, como as parcerias 

juvenis com os irmãos Tapajós. Por outro lado, estava inserido num grupo intelectual 

que já dispunha de sólido procedimento de obtenção de intercâmbios vantajosos nesse 

campo, buscando justamente a ponta mais aguda da tendência em referências como 

Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Jorge Amado. 

A imersão definitiva de Vinicius de Moraes na música popular foi a prolífica 

parceria com Tom Jobim, iniciada em 1956, em função da necessidade de compor temas 
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para o musical Orfeu da Conceição, de sua autoria. A peça, de franca tendência 

nacionalista, com seu mito clássico de Orfeu ambientado numa favela carioca, havia 

sido originalmente concebida para teatro convencional, mas ficou engavetada depois de 

vencer o concurso de dramaturgia do IV Centenário de São Paulo, em 1954. Orfeu 

voltou às suas prioridades em 1955, com a sedutora oferta do produtor francês Sacha 

Gordine de transformá-la em filme, o que implicou na escrita de um novo roteiro. A 

criação de um musical, enfim, decorreu de uma outra oportunidade oferecida por um 

amigo, o marroquino Raymond Pinto, que foi aceita em função da dificuldade em se 

reunir condições financeiras de viabilização do projeto cinematográfico (tal projeto foi 

levado a cabo apenas em 1959, no filme Orphée Noir, chamado no Brasil de Orfeu 

Negro, dirigido por Marcel Camus). A versão definitiva de Orfeu da Conceição, levada 

ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1956, foi, assim, um musical de 

teatro, aliás, de inspiração nos padrões da Broadway (tipo Cabin in the Sky), segundo 

Ruy Castro (CASTRO, 2000, p. 117). 

Para esse projeto multiforme, sucessivamente alterado para atender às 

oportunidades de veiculação massiva, Vínícius quis, inicialmente, ter o pianista e 

compositor paulistano Vadico como parceiro. A escolha não se deu pela chancela 

legitimadora que poderia amealhar com o reconhecido parceiro de Noel Rosa nos anos 

de 1930, mas por querer alguém “moderno” para a função (leia-se: alguém versado nos 

padrões dos musicais norte-americanos). O Vadico em questão era o músico sofisticado 

que conheceu pessoalmente na segunda metade dos anos 1940, trabalhando em 

Hollywood, quando serviu no consulado brasileiro de Los Angeles. Vadico, então, 

trabalhava com Carmen Miranda e produzia trilhas sonoras para diversos filmes, 

inclusive dos poderosos estúdios de Walt Disney, com quem Vinicius, aliás, tinha certa 

familiaridade. Contudo, Vadico, inesperadamente, recusou o convite, e o poeta precisou 

sair à procura de um substituto, chegando ao jovem Tom Jobim após ouvir indicações 

de 3 amigos do meio popular: Lúcio Rangel, jornalista, editor da prestigiosa Revista da 

Música Popular; Paulo Soledade, violonista e compositor; Ronaldo Bôscoli (seu 

cunhado, à época), jornalista e compositor iniciante. A apresentação dos dois (que, na 

verdade já se conheciam de noitadas ocasionais) coube a Rangel. Aliás, foi ele quem 

repreendeu Jobim por uma observação que ficaria anedótica, lançada após ouvir, 

interessado, a entusiasmada descrição do projeto feita por Vinicius: “Mas tem um  
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dinheirinho nisso?”. A frase não causaria espanto se ficasse entre Jobim e um outro 

artista popular. O impacto e a perduração se devem, certamente, ao incomum daquele 

encontro do pianista popular com um intelectual erudito, de motivação artística 

supostamente desinteressada – ao menos, na visão de Rangel. 

É interessante notar que o encontro inicial de Vinicius de Moraes e Tom Jobim,  

é interessante notar que se deu durante a curta sobrevida da Revista da Música Popular, 

pois a parceria que estabeleceram tem uma estética ao mesmo tempo familiar e avessa 

ao viés nacionalista da publicação de Lúcio Rangel e Pérsio de Moraes, apoiado numa 

equiparação em legitimidade da “boa” música popular – Pixinguinha, Noel Rosa, 

Inezita Barroso... – ao folclore e na resolução em “obra universal” prioritariamente 

reservada para o campo da cultura erudita. Aliás, é conveniente citar que Vinicius, até 

então, parecia se afinar com a ideologia da revista, em que publicou dois artigos 

voltados ao samba dito “de morro”, tendo como temas Ismael Silva e o rancho 

carnavalesco Independentes da Gávea. O nacionalismo da Revista da Música Popular, 

contudo, não se compatibilizava com a estrutura cancional de Orfeu da Conceição. Se 

houve certa concordância no ponto de maior expressão da cultura do povo carioca (e 

brasileiro), encontrado na simplicidade de “Eu e o meu amor”, um samba que mimetiza 

as composições características das escolas de samba, também houve discordância na 

aspiração universal da obra, não forjada na linguagem erudita, mas num samba-canção  

popular e urbano, “Se todos fossem iguais a você” 
3
.

A diferença entre as canções de Orfeu da Conceição e a estética nacionalista da 

Revista da Música Popular torna-se ainda mais significativa ao se notar que seu roteiro 

chegou a ser debatido nas páginas da publicação, mais especificamente na edição de 

abril de 1956, em que foi publicada uma “Carta a Vinicius de Moraes”, do crítico, 

folclorista e compositor erudito de linhagem nacionalista Brasíliio Itiberê. Nela, a 

pretexto de uma colaboração espontânea ao tão comentado projeto de filme de Vinicius  

de Moraes 
4
, foi oferecida uma prescrição do conteúdo musical esperado para uma

empreitada daquele porte. A sugestão de Itiberê era estreitamente ligada ao cenário de 

favelas, candomblés e terreiros de capoeiragem, que foi efetivamente aproveitado, e  

3
Reflete-se, aí, um caminho muito semelhante ao usado por Dorival Caymmi entre 1946 e 1958, com a 

eleição de um gênero popular, o samba-canção, para representar os conteúdos universais da brasilidade 
Cf.: DOMINGUES, A.: 2009, p. 83-88. 

 

4 Ruy Castro ilustra a repercussão da notícia do projeto de Vinicius no meio musical e intelectual carioca 
em CASTRO, R.: 2000, p. .117. 
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constava basicamente de 3 tópicos: material musical folclórico, mas não científico, a ser 

transmutado sem deturpação, com percussão, onomatopéias, canto e criação 

instrumental autenticamente nacionais; emprego bem dosado de músicos e 

instrumentação percussiva típicos (embora sugira o enxerto de berimbau e piano-de-

cuia, incomuns no samba); uso de canto solista e de massas corais, delineadas nos 

uníssonos simples do canto popular tradicional ou harmonizadas de forma erudita. 

É difícil precisar se a intenção de Brasílio Itiberê na escrita era simplesmente 

apoiar, integrar ou disciplinar o nascente Orfeu da Conceição. Iniciando pela motivação 

interessada ou não da publicação, vale notar que, enquanto o folclorista apresenta sua 

colaboração como desinteressada (“Nada tenho a ver com seu filme. E o interesse que 

tenho por ele é a simpatia que me inspira a obra de arte virgem, no nascedouro...” 

(ITIBERÊ, 2006, p. 615), também mostra um compromisso profissional, com uma 

reflexão elaborada e afinada com os propósitos da criação de Vinicius. Além disso, para 

quê publicar uma carta aberta de simples aconselhamento a um amigo, coisa que se 

pode fazer mais eficientemente no trato pessoal? A favor da ideia de que tivesse 

vontade de participar ativamente da peça, ainda, resta dizer provavelmente foi escrita 

num momento anterior à definição do compositor associado, pois Vinicius não devia ter 

encontrado ou apresentado Tom Jobim como seu parceiro antes do fechamento daquela 

edição de abril da Revista da Música Popular (Vinicius de Moraes e Ruy Castro 

afirmam que tal definição se deu em maio, enquanto Rodrigo Faour afirma que foi em 

abril). A própria carta faz menção a esse desconhecimento ao dizer: “Você poderá rir de 

toda essa erudição folclórica e me dizer que já incumbiu um grande músico de lhe 

traçar o roteiro musical do filme” (ITIBERÊ, 2006, p. 615). 

Afora o possível objetivo de trabalhar no musical, nota-se também uma intenção 

de vacinar a criação da peça de Vinicius contra riscos danosos de uma má colaboração – 

isto é, a representada pela infiltração de certos elementos da música popular urbana: 

Sei que para esse filme as coisas lhe virão às mãos com abundância e 

facilidade: - atores, compositores, fotógrafos e dançarinos. Has 

tamb;m (sic) virão os escrunchos, os chicharros, os compositores de 

rumbas, as pastoras de “boite” e toda uma fauna parasitária do 

folclore. E tudo isso poderá senão comprometer, desvirtuar a força e a 

autenticidade de sua obra. (ITIBERÊ, 2006, p. 615). 

Esse conselho deixava transparecer a tensão subjacente à relação entre populares 

e eruditos que ocupavam as páginas da revista. Tinha, talvez, um motivo preciso de 
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estar ali, quase ao final da carta: Vinicius vivia rodeado de músicos populares na 

boemia e, declaradamente, vinha procurando alguém “moderno” para substituir Vadico. 

Mais do que como um conselho, então, soava como uma advertência. Inócua, por sinal. 

Afinal, foi justamente nesse ambiente que encontrou Jobim e rompeu com o acordo 

tácito que se expressava na Revista da Música Popular: Jobim não era popular-

folclórico, para ser autêntico, nem era erudito, para ser universal. Um bom exemplo da 

sua orientação divergente se fez presente justo no coro do samba “Eu e meu amor”, 

representante direto da pureza das escolas de samba. No desfecho, após uma frase 

descendente de sopros terminada num de acorde dominante com 7ª (3ª e 5ª omitidas), o 

coro feminino, mas com uma voz masculina acrescentada, mudava da voz aguda de 

peito – típica de pastoras “típicas” – para uma emissão soprosa, característica de 

conjuntos vocais norte-americanos, e executava uma frase de articulação rítimica 

convencionada, idêntica à dos sopros, repetindo as mesmas notas mais agudas do acorde 

numa abertura vocal agressiva (um intervalo de nona, com a voz masculina na 7ª e a voz 

feminina, uma oitava acima, na nota fundamental do acorde) e inusitada para pastoras 

tradicionais. E considerando que, desde o fechamento dos cassinos, em 1946, as boates 

eram um dos palcos privilegiados para a apresentação das novidades norte-americanas, 

pode-se dizer que as vozes apareciam, ali, justamente, como as das “pastoras de boate” 

de Itiberê. 

O coro citado é apenas um pequeno – mas expressivo– exemplo da distância de 

Tom Jobim em relação aos preceitos da intelectualidade da Revista da Música Popular. 

Não apenas ali, mas, sobretudo, nas harmonizações e nos contrapontos, Jobim 

empregou frequentemente procedimentos da música norte-americana, arruinando as 

pontes com o que então se entendia por música autenticamente brasileira e arriscando-se 

a afirmar uma nova representação universal do Brasil. 

Trocas: massividade por prestígio 

Apesar das boas perspectivas políticas e institucionais do nacionalismo popular 

desenvolvido ao lado de Jobim, depois confirmadas na bossa-nova 
5
, é difícil supor que

estas tenham sido o alvo prioritário de Vinicius de Moraes. Embora fosse funcionário 

5
 Perspectivas, estas, observadas, seja pelo convite de Juscelino Kubitschek para comporem juntos a obra 

de inauguração de Brasília, Brasília - Sinfonia da Alvorada, seja na participação de Jobim no célebre 

show de promoção internacional da bossa nova realizado no Carnegie Hall, em 1963. 
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do Itamaraty, o poeta nutria poucas ambições de ascensão no corpo consular brasileiro. 

Bem pelo contrário: segundo o seu biógrafo José Castello, a parceria com Jobim teria 

sido alimentada, sobretudo, pelo cansaço das formalidades do trabalho no Itamaraty 

(CASTELLO, 1994, p. 186-187). Sem falar que os seus ganhos como diplomata não 

eram vultuosos, como descreve Ruy Castro (CASTRO, 2000, p. 120), e o obrigavam a 

procurar outros trabalhos para complementar o orçamento, normalmente na imprensa 

escrita. A atuação na música popular, assim, foi vista pelo poeta também como uma 

escapatória das obrigações impostas pelo trabalho ordinário e como uma oportunidade 

de auferir bons rendimentos. É de se observar, a esse respeito, a diferença do tratamento 

por ele dispensado ao Itamaraty no início da carreira musical, quando, ainda dependente 

do salário de diplomata, tentava esconder os traços de profissionalismo 
6
, e mais 

adiante, em 1966, quando, já consagrado e decidido a se tornar um showman, ironizava 

publicamente o severo embaixador Manoel Pio Correa, então Ministro Interino das 

Relações Exteriores 
7
. Assim, sem maiores pretensões político-ideológicas, Vinicius 

fugiu ao tipo historicamente mais comum de relação entre intelectuais eruditos e 

músicos populares, avançando sobre a massividade. Essa mudança radical, entretanto, 

deu-se aos poucos, ao sabor das oportunidades. 

Tom Jobim, de outro lado, teve como maior interesse da relação com Vinicius de 

Moraes o prestígio. Vale lembrar que seu nome jamais foi mencionado na publicação 

musical de maior prestígio da época, a Revista da Música Popular, e que, a partir de 

então, atingiu um patamar de clara diferenciação ante os seus pares. Esse patamar podia 

ser medido pela cara novidade da gravação de LPs, pois, conforme argumenta o 

historiador Alcyr Lenharo sobre os anos de 1950, “nada esclarece sobre o prestígio de 

uma estrela quanto o lançamento de um LP no mercado” (LENHARO, 1988, p. 147). 

Só nos primeiros anos da parceria com Vinicius, Jobim teve 4 LPs gravados quase em 

sequência: Músicas de Orfeu da Conceição (1956), Canção do amor demais (1958 – de 

Elizeth Cardoso), Por toda a minha vida (1959 – de Lenita Bruno) e Brasília, sinfonia 

da alvorada (1961). 

6
Veja-se, para isso, a descrição de Ruy Castro (CASTRO, R.: Chega de Saudade: a história e as 

histórias da bossa-nova, p. 176), baseadas no texto escrito por Vinicius de Moraes para o encarte do LP 
Canção do Amor Demais (1958), de Elizeth Cardoso, composto apenas por obras suas e de Tom Jobim. 
Nele, qualificava seu trabalho de compositor como “distração máxima”, “um ato extraordinariamente 
livre e gratuito, no sentido da fatalidade” e “divertidíssimo labor” (MORAES, V.: 1958). 

  

7
Cf.: CASTELLO, J.: 1994, p. 258-260. É de se notar que a rusga com Pio Corrêa terminou na 

aposentadoria compulsória de Vinicius de Moraes, em 1968. 
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O novo mecanismo de trocas entre o intelectual erudito Vinicius de Moraes e o 

músico popular Tom Jobim se instaurou no interior do campo da música popular, tendo 

como objetivo os efeitos da massividade, o que implicou em relações mais horizontais 

do que as vistas entre Manoel Bandeira e Jayme Ovalle, Mário de Andrade e Marcelo 

Tupinambá e até Jorge Amado e Dorival Caymmi. Em função disso, seus conflitos 

foram mais suaves. Do lado de Vinicius, houve apenas uma expressa restrição contra 

experiências formais de Jobim, quando, ao elogiar a crescente simplicidade e 

organicidade das suas melodias e harmonias no texto de contracapa de Canção do amor 

demais, termina com uma reprovação a tudo o que destoasse do seu próprio projeto de 

falar diretamente ao povo, dizendo que estão “cada vez mais libertas da tendência um 

tanto quanto mórbida e abstrata que tiveram um dia” (MORAES, 1958). Era como se 

avisasse ao parceiro para não trair o seu próprio compromisso com a massividade. 

Jobim, por sua vez, não mostrava ressalvas ao poeta, mas, bem à maneira dos músicos 

populares, o deixaria relativamente à parte nos momentos de definição dos rumos da sua 

própria produção, como na criação das obras destinadas a simbolizar o movimento 

inovador da bossa-nova, que ajudaria deflagrar em 1958 
8
.

O meio da música popular mais prestigiosa foi, enfim, o denominador comum 

entre o desejo de massividade de Vinicius de Moraes e o de ascensão artística de Tom 

Jobim. Nele, ao mesmo tempo em que Tom se afirmava e ganhava acesso a novos 

campos de trabalho e instâncias de poder, Vinicius se resguardava de ser confundido 

com um letrista comum, permanecendo como um poeta desejoso de usar uma 

linguagem mais simples para alcançar o entendimento do povo 
9
. O peso de tais 

preocupações pode ser medido por uma curiosa publicação de 1977, em que o jornalista 

Tarso de Castro propôs fazer uma entrevista “inteiramente absurda, em que falaríamos 

as piores coisas uns dos outros”, tendo Vinicius de Moraes e Tom Jobim, além de 

Toquinho e Miúcha (COHN; CAMPOS, 2007, p. 166-177). Ali, em forma de ironia ou 

8
É importante observar que na bibliografia especializada formou-se quase um consenso de que as obras 

modelares da bossa-nova foram escritas por Jobim e Mendonça e lapidadas pela interpretação singular de 
João. Cf.: BRITTO, B. R.: 1974, p. 39; .: SANT’ANNA, A. R.: 2004, p. 43-44; CAMPOS, A.: 1993, p. 
151; MEDAGLIA, J.: 1993, p. 82-83; TATIT, L.: 2002, p. 166; SEVERIANO, J. & MELLO, Z. H.: 
1998, p. 40; GARCIA, W.: 1992, p. 121-147; GAVA, J. E.: 2006, p. 17; NAPOLITANO, M.: 2012, p. 
259, CASTRO, R.: 2000, p. 136-137. 

 

9
No texto de Canção do amor demais, Vinicius demonstrou sua vontade de participar de uma música 

popular mais elevada do que a comum ao comentar a escolha de Elizeth Cardoso para cantar suas obras: 
“uma voz particularmente afinada, de timbre popular brasileiro, mas podendo respirar acima do 
puramente popular” (MORAES, V.: 1958) 
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auto-ironia, os dois parceiros retomaram os temas que a parceria obstruiu. Tom Jobim 

foi igualado a um compositor vulgar e plagiário por Vinicius em “...e então, o fato é que 

tem muito teminha meu que o Tom aproveitou...”. Já Vinicius, em troca, teve seu 

estatuto de poeta questionado pelo parceiro em: “Olha, eu não gostaria de falar do 

Vinicius como poeta. Eu gostaria mais de abordar o Vinicius como letrista, porque 

existe... existe o Drummond, você sabe, não?, o Carlos Drummond...”. 

No exercício de auto-ironia dessa entrevista às avessas, como que para reforçar a 

opção da dupla pela música popular de mais prestígio, deixou-se emergir com destaque, 

ainda, duas rejeições nevrálgicas dessa esfera: o comercialismo e a indefinição nacional. 

A primeira teve lugar privilegiado na conversa, aparecendo repetidas vezes, como 

quando Vinicius foi perguntado se trabalhava sem expectativa de ganhos financeiros, 

“por esporte”, e respondeu com um cínico “Praticamente...”, ou quando Jobim atacou 

às claras, e mais de uma vez: “A mim só interessa o dinheiro”. É de se observar, aí, o 

quanto a piada repercute em declarações passadas dos dois, com Vinicius alegando ser 

seu trabalho de composição popular um “um ato extraordinariamente livre e gratuito” e 

Jobim perguntando “Tem um dinheirinho nisso?”. Já a segunda rejeição, contra a 

indefinição nacional da música popular, transpareceu especialmente em brincadeiras 

com Tom Jobim, que, além de ser costumeiramente associado à assimilação de 

elementos jazzísticos à música brasileira, ainda contava com mais de 10 anos de carreira 

bem estabelecida nos Estados Unidos. A esse respeito, vale reproduzir um trecho 

engraçado: 

Vinicius – Mas quem sou eu, Tom, um pobre poeta, ao lado de 

Antônio Carlos Jobim, um homem que recebe em dólares... 
[entrevistador]... que nunca gravou no Brasil... 
Vinicius – ... nunca. Diz que aqui a prensagem é ruim. O que ele quer 

é a máquina perfeita. Acha brasileiro ruim, você sabe, não? 

[entrevistador] É verdade. Você vai notar que nos EUA ele não fala 

português... 
Vinicius – Ah, isso é verdade. Me diga, o que quer dizer “wave” em 

português? 
Tom – Amendoim. (COHN; CAMPOS, 2007, p. 175). 

A influência norte-americana das canções de Vinicius de Moraes e Tom Jobim 

foi neutralizada – ou quis ser – por um encaminhamento técnico defendido 

exemplarmente pela futura bossa-nova, afiançado na modernidade do desenvolvimento 

melódico-harmônico do jazz. Já a natureza mercadológica foi maquiada. No atrito dos 

dois com a música popular “comum”, da qual, não obstante, fizeram parte, formou-se 
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uma imagem não-profissional, diletante, que se estendeu a boa parte da posterior bossa-

nova. O crítico Lorenzo Mammi observou bem esse fenômeno ao afirmar que esta 

talvez fosse “a forma com que a geração criadora do novo estilo resiste em se 

reconhecer produtiva, apresentando o seu mais rigoroso trabalho como um lazer, como 

o resultado ocasional de uma conversa de fim de noite” (MAMMI, 2012, p. 158.). A

explicação sociológica dada por Mammi ao fato identifica um impasse na classe-média 

brasileira, dividida entre sua antiga improdutividade social e uma nova definição, 

produtiva e racional que não conseguiu levar a cabo. Nesse ponto, a argumentação aqui 

desenvolvida diverge e, sem negar o processo histórico então vivido pela classe-média, 

observa em tal imagem não-profissional uma concessão a exigências da ideologia 

reinante no meio em que buscaram se inserir e contra a qual precisaram se bater. 

Manteve-se nela, ao menos, a fachada de “desinteresse” do antigo pacto entre populares 

e eruditos que a parceria Vinicius de Moraes e Tom Jobim ousou desfigurar. 
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UM SONETO ANTOLÓGICO 
10

Ariovaldo Vidal (USP) 

ari.vidal@usp.br) 

Vinicius de Moraes (1913-1980) conseguiu a proeza de construir uma obra 

importante no quadro da moderna poesia brasileira – não ausente de crítica –, ao mesmo 

tempo em que se tornava um dos poetas mais lidos e conhecidos por grande parte do 

público leitor, aspecto que se deve às características de sua obra, bem como à harmonia 

entre música e poesia, com seu trabalho tão amplamente divulgado no âmbito da bossa 

nova. Entre suas obras mais lidas e memorizadas pelo leitor, estão os sonetos – 

especialmente alguns deles – que se tornaram bastante populares. E entre tantos, o 

antológico “Soneto de separação”, que forma um par com aquele que talvez resuma a 

fisionomia poética e existencial do autor, o “Soneto de fidelidade”. Os dois poemas 

foram publicados originalmente em Poemas, sonetos e baladas (1946), reaparecendo 

depois em duas obras várias vezes reeditadas – a Antologia poética (1954) e o Livro de 

sonetos (1957). 

O presente ensaio se propõe a ler o primeiro dos sonetos, vendo como a 

clareza da composição mostra o poeta consciente de seus recursos, trabalhando 

rigorosamente os versos e, ao mesmo tempo, tornando-a pelos mesmos recursos formais 

obra de fácil aceitação pelos leitores. Assim, ao retomar uma forma clássica, mais do 

que problematizá-la em termos modernos no sentido de torná-la dissonante, busca dar-

lhe uma feição igualmente moderna pela simplicidade quase espontânea, ainda que 

rigorosamente trabalhada. 

SONETO DE SEPARAÇÃO 

De repente do riso fez-se o pranto 

Silencioso e branco como a bruma 

E das bocas unidas fez-se a espuma 

E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 

10
 Este trabalho, bem como outros que tenho publicado, nasceu na sala de aula, com a colaboração 

decisiva dos alunos na discussão do texto. 
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De repente da calma fez-se o vento 

Que dos olhos desfez a última chama 

E da paixão fez-se o pressentimento 

E do momento imóvel fez-se o drama. 

De repente, não mais que de repente 

Fez-se de triste o que se fez amante 

E de sozinho o que se fez contente. 

Fez-se do amigo próximo o distante 

Fez-se da vida uma aventura errante 

De repente, não mais que de repente. 

Oceano Atlântico, a bordo do Highland Patriot, 

a caminho da Inglaterra, setembro de 1938 

A primeira observação que se deve fazer é que, por mais seja o tema 

propício à identificação com a biografia do poeta, estamos diante de uma forma 

trabalhada, de uma mediação simbólica que impõe um afastamento da matéria 

biográfica a qual, seguramente, não daria conta nem do tema nem da feição artística de 

seu autor. 

O exercício de análise da obra, em sua autonomia à matéria de origem, é 

avalizado pelo próprio poeta, pois no soneto que lemos, ele mesmo trabalhou 

analiticamente ao dividir a matéria informe da vida, distribuindo-a em quatro estrofes, 

quatro momentos, como condição de sua unidade de sentido. E será possível perceber a 

analogia visível entre matéria e forma na composição simétrica das estrofes, própria do 

soneto, criando semelhanças entre o primeiro e segundo quartetos, entre o primeiro e 

segundo tercetos. 

Na primeira estrofe, percebe-se uma simetria formal entre os versos, na 

composição das imagens e da sintaxe: o primeiro, terceiro e quarto versos são formados 

por duas imagens que se contrapõem; o segundo verso foge ao esquema. Essas 

contraposições se ligam por um encadeamento anafórico, formando propriamente 

oxímoros, isto é, não simplesmente oposições justapostas, mas o enlace paradoxal de 

termos (experiências) que se anulam: riso e pranto, bocas unidas e espuma, mãos 

espalmadas e espanto. O segundo verso, por sua vez, desenvolve o termo negativo do 

primeiro oxímoro, pranto. 

As imagens são figuradas – cumprem uma função de figura de estilo – e 

apresentam diferentes graus de obscuridade, sendo as mais diretas partes de uma mesma 
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área semântica – o corpo – e, como partes, formando metonímias. Assim, pode-se dizer 

que os versos iniciais do poema sejam formados por oxímoros (paradoxos) que, por sua 

vez, são formados por metonímias ou sinédoques, partes do corpo ou consequências de 

suas ações: bocas, mãos, riso, pranto etc. 

Na oposição do primeiro verso, que desencadeia o processo, o corpo não 

aparece tão fisicamente quanto nas demais; pode-se dizer que no primeiro oxímoro há 

uma oposição emocional, interior e, nos demais, uma oposição física, gestual e exterior. 

Nesse primeiro verso, a oposição é literal e não deixa qualquer dúvida: havia uma 

situação de harmonia e felicidade (riso) que se transformou em tristeza (pranto). Melhor 

dizendo, e reiterando o caráter paradoxal do oxímoro, uma coisa nasceu de outra: da 

matéria do riso surgiu o pranto e, o que é fundamental, de repente. 

O segundo verso desenvolve a imagem do pranto na forma comparativa do 

símile. Se o oxímoro contrapõe ideias, sendo, portanto, propício às tensões, o símile é 

uma comparação poética, portanto aproximando ideias e imagens, e tendendo a criar 

harmonias; assim, o fato de a imagem formar um símile retira dela o choque que há na 

oposição do oxímoro. Os dois versos iniciais falam da primeira desilusão dos amantes, 

sendo o pranto dessa desilusão intensificado pelo qualificativo do segundo verso – 

silencioso e branco como a bruma –; ou seja, o pranto é como a bruma: ambos 

silenciosos e brancos. 

A primeira relação metafórica entre os dois que o símile estabelece está nas 

características que materialmente transitam de um para o outro: como o pranto, a bruma 

(névoa, neblina) é úmida, diáfana e leve, além de ser silenciosa, o que se compreende 

pelo fato de ela ocorrer em (ou sugerir) lugares e horas desabitados. O pranto silencioso 

será portanto solitário, interiorizado, resignado, o que se opõe ao pranto de indignação, 

revolta. Além disso, o pranto é branco: inicialmente, o pranto é branco pelo seu caráter 

de lividez. Como não se trata de um pranto de revolta, que seria sangüíneo, de rosto 

inflamado, vermelho, o do verso é exangue, sem sangue, lívido, pálido, sem vida; ou 

seja, há a sugestão de que a primeira decepção traga consigo uma primeira forma de 

morte. 

Note-se também que os dois primeiros versos estão no singular, o que 

denota a experiência desencantada de um dos amantes, que introjeta o conflito; a 

decepção, em geral, é sentida por um, solitariamente. Já os versos terceiro e quarto estão 
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no plural e, por isso, mostrando o conflito dos dois, exteriormente. O segundo verso 

contrastará assim com a exaltação das imagens dos versos finais da estrofe, quando a 

crise já estiver instalada. 

É de se notar o trabalho extraordinário de construção desse segundo verso 

também no plano do ritmo e sonoridade. Do ritmo, pois o primeiro decassílabo da 

estrofe, como os demais que falam do choque repentino, tem a primeira acentuação 

forte na terceira sílaba, ao passo que no segundo o poeta desloca o acento para a quarta 

sílaba, atenuando a ênfase do ritmo e, conseqüentemente, do choque no plano 

semântico, pois o verso fala de interioridade. A suavidade desse segundo verso será 

quebrada ou interrompida pela brusquidão dos versos seguintes, cuja anáfora (de 

repente) recua a acentuação de volta para o início, criando um repuxo no verso, um 

corte, uma violência que está de acordo com o tema. 

Quanto ao plano sonoro, bastará um ou outro comentário para se perceber o 

que é das qualidades mais claras do poeta, sua atenção à música das palavras. Veja-se, 

por exemplo, a cadeia paronomástica pranto/ branco/ bruma e o modo como a 

aliteração e assonância dos termos vão atenuando e “fechando” a sonoridade, com apoio 

na passagem de /p/ a /b/, de /a/ a /u/, de /t/ a /m/, num processo de interiorização da 

experiência desencantada. 
11

Nos versos terceiro e quarto, as relações se complicam, pois os termos não 

correspondem inicialmente a oposições claras. Mas o sentido do primeiro oxímoro 

(entre riso e pranto) é claro e dirige o sentido dos demais; ou seja, o inicial sugere os 

seguintes por analogia, pois os termos positivo e negativo de cada um guardam a mesma 

posição nos versos e estão articulados a um mesmo motivo. Assim, o pensamento age 

por analogia ao identificar oposições nos dois versos finais, pois espuma não é 

necessariamente o contrário de bocas unidas, nem espanto, o de mãos espalmadas. 

Pelo sentido da imagem do terceiro verso (bocas unidas) e por analogia com 

o verso inicial, sabemos que a imagem se refere à situação de antes, agora rompida; e

espuma deverá estar associado à situação atual de desarmonia. Sendo assim, tal imagem 

adquire um sentido negativo que, em princípio, a palavra não tem. 

Como todas elas formam oposições, oxímoros, devemos encontrar uma 

significação que dê o oposto entre bocas unidas e espuma. A primeira imagem é a 

11
 A fim de evitar uma descrição extensa e conceitual desses planos, especialmente da sonoridade, apenas 

exemplifico o trabalho a um tempo simples e refinado do poeta. 
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representação concreta, metonímica, do beijo dos amantes, associado à relação amorosa 

de antes, como foi dito. Com a alteração da situação, a imagem da espuma aparece 

como o contrário de beijo; ou melhor, as bocas, ao invés de se unirem para o beijo, 

mostram-se desunidas e desamorosas. Não é difícil associar a espuma à raiva, ódio, de 

tal modo que, onde havia amor e palavras amorosas, agora há ofensa, pois as bocas 

estão, segundo a expressão popular, “espumando de raiva”. 

Como no caso acima, todas as imagens devem ser “vistas”; isto é, a primeira 

relação que estabelecem é uma relação concreta, para somente depois indiciar sentidos 

conceituais. Observe-se, a propósito, a ligação íntima e concreta que os versos 

estabelecem na rotação dos signos: nas duas imagens do verso analisado, a espuma está 

implicada na primeira imagem (bocas unidas) analogicamente através da saliva, que 

depois se transforma em espuma; bem como é possível pensar que a bruma do segundo 

verso adensou-se negativamente na espuma do terceiro. 

No último verso da estrofe, o processo é o mesmo, ainda que mais sutil: 

mãos espalmadas forma oxímoro com espanto, o que nos leva a crer que haja uma 

relação direta de oposição entre ambas as expressões. Se antes a espuma se associava às 

bocas, agora o espanto se associa às mãos. 

As mãos espalmadas implicam o contacto, uma relação táctil e, portanto, 

erótica; e a palavra espanto possui uma força que sugere uma reação violentamente 

inesperada, de susto. Às mãos, está ligada a ideia de ação: se estavam espalmadas – em 

gesto de amor e êxtase –, agora estão em sentido inverso, agredindo-se. O espanto 

ocorre porque uma das personagens foi, de alguma forma, agredida (e surpreendida) 

pela mão que antes a amava; ou seja, o espanto é o resultado da perplexidade diante da 

mudança das atitudes: a mão que produzia carinho, agora agride. Também aqui é de se 

notar o admirável trabalho com a sonoridade: o /u/ negativo e fechado de espuma se 

abre na positividade dos /a/s de espalmadas, que se contraem no susto de espanto. 

A questão que se formula para a interpretação é a particularidade dessa 

agressão, se direta ou indireta; e o fato de ser difícil determinar é qualidade do poema, 

que deixa a ambiguidade sugerindo a gravidade da situação, com a imagem por seu lado 

ganhando força. A agressão não é necessariamente direta, ainda que a sugestão seja 

forte por ser o momento climático da crise. Pode-se pensar, entretanto, numa agressão 

indireta de um dos amantes – algo como uma batida de porta violenta, por exemplo –, 
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mas tal interpretação parece perder a tensão acumulada até aí; sendo assim, a da 

agressão direta é a melhor, por ser a mais tensa num clima de tensão. 

Note-se que para haver oposição não é necessário que esta ocorra em todos 

os sentidos – como o visual, por exemplo –; nesse caso as mãos continuam espalmadas, 

mudando o sentido que possuíam de amor a agressão. Na verdade o verso é forte, pois o 

sentido de espanto é muito condensado: é que agora a mesma metonímia (mãos 

espalmadas) concentra os dois sentidos presentes no verso; ou seja, a mesma imagem 

atua nas diferentes situações, o que dá maior densidade à representação; e a imagem 

assim concentrada acentua a decepção indiciada no símile do segundo verso. Antes, as 

imagens estavam separadas: bocas unidas, de um lado, espuma, de outro; agora, as duas 

imagens se projetam na mesma situação: as mãos espalmadas se projetam no segundo 

elemento (espanto), e são indício do gesto de agressão e de defesa. 
12

Dessa forma, a primeira estrofe possui uma evidente progressão de tensões 

entre os versos primeiro, terceiro e quarto: de uma decepção introjetada (pranto) 

evoluiu-se para uma agressão verbal (espuma) e, daí, para uma agressão física (espanto) 

no processo de agravamento de uma crise de relação amorosa. 

A segunda estrofe deve levar em conta a primeira, da qual é uma 

continuação e, de alguma forma, um adensamento. Nessa segunda, repete-se o esquema 

da estrofe inicial, criando-se entre as duas uma unidade em função das simetrias formais 

que, certamente, são reiterações de sentido. Assim, no primeiro, terceiro e quarto versos 

há o mesmo jogo opositivo, falando de uma situação de harmonia que se tornou tensa: 

calma e vento, paixão e pressentimento, momento imóvel e drama. Também nessa 

segunda estrofe, o segundo verso foge ao esquema, intensificando o termo negativo do 

primeiro: vento/ que dos olhos desfez a última chama. 

Entretanto, deve-se observar que a segunda estrofe é mais inteligível que a 

primeira, pois as imagens são mais genéricas, quase conceituais. Como na primeira 

estrofe, o verso inicial não opõe qualquer dificuldade à leitura, visto que os termos são 

claramente antagônicos. A anáfora inicial das estrofes – de repente, de repente – insiste 

12
 Não é o único momento em que aparece na obra de Vinicius de Moraes o motivo da violência entre os 

amantes, ainda que com diferente modulação. No poema “Elegia ao primeiro amigo” (MORAES, 1976, 

p. 64), diz o Eu: “Se as quero, sou delicadíssimo; tudo em mim/ Desprende esse fluido que as envolve de

maneira irremissível/ Sou um meigo energúmeno. Até hoje só bati numa mulher/ Mas com singular 

delicadeza. Não sou bom/ Nem mau: sou delicado. Preciso ser delicado/ Porque dentro de mim mora um 

ser feroz e fratricida/ Como um lobo.” 
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na falta de segurança dos amantes, agora reforçada por outro traço: a leveza das 

imagens – vento, chama etc. Tal leveza está também no encadeamento dos versos, 

formando um longo período que se estende no tempo; nem por isso, contudo, essa 

leveza e certo encantamento deixam de ser uma forma de adensar a crise que se 

instalara na primeira estrofe. 

Poderíamos pensar nessa calma como representação literal da situação dos 

amantes; entretanto, mais interessante para a leitura do verso é considerá-la, 

metaforicamente, como a situação contrária ao vento. Assim, todo o verso é metafórico, 

ainda que de fácil compreensão: há um movimento contínuo e suave, dado pela imagem 

do vento, que se traduz em constantes decepções de um dos amantes (ou de ambos), 

cuja chama – do olhar, da paixão – vai aos poucos se apagando. O vento é igualmente 

imagem do tempo que passa; daí entender-se que os desentendimentos se sucedem, pois 

o vento – o tempo e suas crises – apagou a última chama.

O adensamento da primeira estrofe para a segunda se faz de várias formas, a 

começar do termo decisivo última, que se refere a uma situação derradeira. Além disso, 

a passagem de pranto (primeira estrofe) a olhos (na segunda) é decisiva para adensar a 

estrofe em curso, visto ser o olhar uma forma de espelhamento da interioridade. Lá, a 

desilusão era úmida e viva (pranto, bruma), enquanto aqui o vento e a chama são secos, 

o que leva à conclusão de que a paixão está secando por dentro.

A suavidade da passagem do tempo é reforçada tanto pela uniformidade 

rítmica, quanto pelas assonâncias e aliterações. Basta observar, por exemplo, a 

aliteração sibilante das fricativas e a assonância aberta dos /a/s no final do verso, com a 

sugestão da presença do vento e da fuga do tempo. E a leveza aparece também no jogo 

paronomástico dos termos positivos, que rimam em toante o meio de um verso (calma) 

com o final de outro (chama), tudo parecendo suavemente dissolver-se. 

O próprio oxímoro é feito agora não só de termos que se opõem, mas 

também de uma sonoridade semelhante (fez-se/ desfez). Há uma sutileza muito grande 

nessa passagem, pois a camada sonora das palavras é bastante aparentada, ocorrendo 

uma inversão silábica: o pronome reflexivo do primeiro verbo parece deslocar-se para o 

prefixo do segundo: fez-se vira desfez. 

Ocorre aqui uma representação material da imagem: a suavidade aliterativa, 

que nasce de um pequeno movimento da palavra, condiz com a suavidade de 

Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   56 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



movimento do vento (tempo), que é suave, mas que inverte com seu poder o sentido das 

coisas; os verbos parecem tocados levemente pelo vento, mas transformados 

materialmente em seu contrário: o vento passou e fez-se; o vento voltou e desfez. 

Os versos terceiro e quarto não apresentam igualmente dificuldades, o que, 

por outro lado, mostra uma alteração em relação à estrofe anterior, pois lá os versos 

correspondentes eram formados por metonímias carregadas de ambiguidade. Agora, as 

imagens estão em sentido literal, além do que possuem um aspecto generalizante, 

ficando a meio caminho entre imagem e conceito. Enquanto a imagem tende ao 

concreto, o conceito tende ao abstrato, ao explicativo; dependendo do contexto e do 

emprego, o termo poderá adquirir um sentido maior de imagem ou conceito. 

Sendo assim, paixão não possui as particularidades plásticas de bocas 

unidas, por exemplo; mas se refere a uma ação concreta e, portanto, fazendo as vezes de 

imagem. Ocorre que o termo possui uma noção de multiplicidade, um caráter genérico 

que não é o da metonímia; possui a noção de recorrência de ações, de repetição. 

O fato de as imagens do segundo quarteto terem um caráter mais geral 

implica um distanciamento em relação à cena concreta do corpo tal como se dava na 

estrofe inicial. Esse afastamento do particular concreto – portanto, um afastamento 

espacial – é também um afastamento temporal, ou seja, implicando a distância no 

espaço e no tempo. Assim, pela diferença no modo de representar as imagens percebe-

se que a segunda estrofe implica a passagem do tempo, como ficou claro nos dois 

primeiros versos. 

Ainda que estejam em sentido literal, como oxímoros paixão e 

pressentimento requerem algum cuidado para se estabelecer a correta oposição. Se 

paixão e pressentimento estão em seu sentido primeiro, nem por isso são exatamente 

opostos. Por mais claro que esteja o verso, ele ainda não está inteiramente explicado; é 

preciso, pois, definir tais imagens, buscando um aspecto que tenha seu contrário em 

cada termo. 

Assim, vemos que pressentimento (o termo inesperado) significa, 

literalmente, sentir antes da hora, uma previsão intuitiva de fatos que estão por 

acontecer, um presságio em suma. Em consequência, a ideia de pressentimento 

pressupõe o retraimento, a reserva e, no limite, a desconfiança. Por seu lado, a paixão 

significa o grau de maior intensidade do amor, um arrebatamento que implica a 
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confiança e fidelidade, para citar um termo central da lírica do autor. Ou seja, a 

oposição está no fato de que, onde havia a entrega de quem se sabe amado, agora há o 

recolhimento da desconfiança. 

Essa situação agrava-se no quarto verso, em que o drama de agora se opõe 

ao momento imóvel de antes; e da mesma forma que em versos anteriores, será preciso 

encontrar a correta oposição entre as expressões. Também neste par, o segundo termo é 

mais direto que o primeiro, de tal modo que não é difícil encontrar o sentido de drama 

associado à situação dos amantes. 

Enquanto este pressupõe as noções de ação, tensão e conflito, dando ideia 

generalizada de brigas entre os dois, o primeiro termo falava de imobilidade, em 

suspensão momentânea do tempo, ausência positiva de movimento. Pelo que supõe de 

paralisia dos gestos, a expressão momento imóvel é metonímia de corpo imóvel, o que 

pode sugerir a situação de encanto e êxtase. A gradação que a essa altura já se observa 

existir entre os versos das estrofes faz supor que o momento imóvel é o ponto 

culminante da paixão entre os dois e, portanto, o êxtase amoroso, visto como um 

momento de eternidade, de pequena morte, na expressão do orgasmo. 

Os oxímoros vão crescendo em intensidade, de tal forma que o momento 

mais intenso do amor (o êxtase) acaba coincidindo com o momento de maior 

agressividade entre os dois (o drama). E essa relação fica clara enquanto desdobramento 

da primeira estrofe: as mãos espalmadas daquela correspondem ao momento imóvel 

desta, ao passo que o espanto de antes se transforma no drama de agora, numa 

construção simétrica e espelhada das expressões. 

Esse quarto verso poderia ser pensado também como uma tensão entre os 

gêneros (literários) no poema. Assim, o tempo próprio da lírica – esse momentâneo 

presente eterno da visão sintética e penetrante, um tempo fora do tempo – transforma-se 

no presente cronológico carregado de tensões e história, próprio da dramática. 

Dessa forma, percebemos na segunda estrofe o mesmo crescimento que 

havia na primeira: os versos primeiro, terceiro e quarto marcam um aumento de tensão, 

que começa em tom suave no primeiro – com a calma se transformando em vento – e 

cresce com a paixão ferida pelo pressentimento, para atingir seu ápice no momento 

imóvel (o êxtase), de um lado, com o seu oposto maior (o drama), de outro. 
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As duas estrofes formam, assim, o desenvolvimento do processo de 

separação, em seu início e seu ponto climático. A tensão desse processo – sobretudo 

expressa nos versos terceiro e quarto das estrofes – está intercalada pela decepção, que 

lhe faz uma espécie de contraponto nos versos primeiro e segundo. Por tudo isso, 

concluímos que no final dessa segunda estrofe os amantes encontram-se num ponto 

extremo do conflito, o que faz supor a separação iminente. 

No primeiro terceto, permanecem as oposições, em sentido literal: no 

segundo verso, triste e amante e, no terceiro, sozinho e contente. Mas a mudança 

decisiva na estrutura do soneto – tendo-se em vista o soneto enquanto forma e que se 

traduz na separação dessas duas etapas (quartetos e tercetos), bem como na conclusão 

sentenciosa do final (com o risco do chavão) – implicará a mudança decisiva de alguns 

aspectos do soneto que lemos. 

Há uma inversão entre os dois oxímoros – ocorre um quiasmo nos versos – 

pois a correlação mais comum e direta seria: triste/ contente, sozinho/ amante; há, 

portanto, uma forma de cruzamento sintático-semântico, criando certa confusão na 

estrofe; observe-se que, ao memorizar o poema, o leitor sente maior dificuldade de fazê-

lo (ou facilidade em atrapalhar-se) nessa estrofe. No cruzamento mencionado, ocorre 

uma “confusão” na construção dos versos análoga ao desconcerto do sujeito lírico, uma 

espécie de descaminho dado pela separação. Ainda assim, não deixa de chamar atenção 

o caráter lúdico do procedimento, o que leva a pensar em certa facilidade que o autor

muitas vezes imprimiu a seu verso, e que chamou atenção da crítica. 
13

Um novo verso é introduzido, o que implica uma forte separação entre as 

estrofes anteriores e as últimas, ainda mais porque o verso se repete no final, formando 

uma unidade amarrada entre as duas estrofes finais; a separação entre as estrofes está 

ligada por analogia à separação dos amantes, o que implica ser esta terceira uma 

consequência da segunda, já que nessa os amantes terminavam em situação de conflito 

extremo. 

Isso se confirma com uma segunda alteração no poema, pois a posição dos 

pólos inverte-se agora: primeiro, a situação negativa; depois, a positiva. A inversão de 

ordem presentifica a situação negativa, mostrando a proximidade do “Eu” à situação; e a 

13
 Mário de Andrade (1986, p. 705 e 707), por exemplo, numa crítica a Novos poemas (1938), fala do 

perigo à sua poesia de muitas vezes “abusar das antíteses cheirosamente fáceis” e dos “preciosismos de 

composição”. 
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positiva, algo que já vai se distanciando no tempo. Tal fato é confirmado também pela 

semântica das imagens, pois o termo sozinho deixa clara a nova situação do sujeito 

lírico. 

Na quarta estrofe, mantêm-se as contraposições em sentido literal: no 

primeiro, amigo próximo e distante e, no segundo, vida e aventura errante. Mas 

também aqui mudam alguns aspectos: voltam ao sentido anterior os pólos da oposição, 

pois a situação se estabeleceu, de modo que já não é mais novidade; ou, por outra, a 

situação se estabeleceu, mas o lamento continua vivo. Os dois primeiros versos são 

rimados em nasal aberta, cuja sugestão sonora corresponde à representação de imagens 

também de abertura, de fora ou para fora: distante, errante. 

Esse aspecto pode ser associado com interesse ao ritmo dos versos, 

mostrando também aí a destreza de Vinicius. Os versos do poema são praticamente 

todos decassílabos heróicos, com acentuação na terceira ou quarta sílabas e cesura na 

sexta, tendo por isso uma marcação, uma batida forte, condizente com a tensão do tema. 

Alguns versos, entretanto, permitem uma dupla leitura quanto ao ritmo; o penúltimo 

verso exige mesmo uma leitura do ritmo sáfico, com a acentuação na quarta e na oitava 

sílabas (esta mais discreta), tornando o ritmo mais ágil, de acordo com a noção de 

descaminho que está no verso: vida que se torna uma aventura errante. Há uma espécie 

de movimento para fora, conforme ao sentido de fuga e desconcerto do sujeito lírico, 

enfatizado pela leveza do ritmo. 
14

Entra uma nova condição dos amantes (o amigo), mostrando mais 

claramente a dimensão social do tema que, de resto, está em todo o tratamento dele. 

Passa-se assim da situação do círculo íntimo para o público: do mais interior (no 

primeiro verso do poema) ao mais exterior (nos penúltimos): o companheiro distante, a 

vida errante. 

O verso final foge aos anteriores, repetindo quase como um refrão um já 

aparecido. Com a nova aparição da locução adverbial de modo e tempo (de repente), 

enfática e um tanto retórica no verso final, o “Eu” desvia a atenção do leitor do drama 

(o que aconteceu) para o de repente (o modo como aconteceu); o verso implica o tempo 

– repentino, num instante, de forma inesperada. Isso cria a maior das contradições: a

14
 Sobre o ritmo sáfico, v. CANDIDO, 2004, p. 87-88; sobre as questões de metro e ritmo, v. SAID ALI, 

1999, e PROENÇA, s.d. 

Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   60 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



locução adverbial pega todo o poema, incluindo a maior dimensão temporal; parte de 

um fato, e tudo se desarticula criando a perplexidade do sujeito lírico, diante do último e 

maior paradoxo: o tempo longo (a vida errante) que surge de forma breve (de repente). 

A voz lírica mostra-se perplexa e grave, diante de um fato aparentemente 

contraditório: o de que o amor, por mais intenso ou maior que seja, se apague de 

repente, sujeito à inconstância do tempo; como foi dito, o “Eu” desvia a atenção do quê 

para o como. Mostra-se perplexo e grave, seja pelas contradições do amor, seja pela 

maior das contradições: a de que experiências tão fundas se acabem repentinamente, um 

tema facilmente reconhecido como de tradição camoniana. E não seria difícil rastrear 

essa fonte de Vinicius, sobretudo nos sonetos: as contradições do amor (“Soneto do 

maior amor”), a inconstância do tempo e das coisas (“Soneto de Maio”), entre outros. 
15

Visto o sentido geral do poema, é preciso reconhecê-lo a partir de dois 

aspectos fundamentais da interpretação crítica, conforme os descreve Alfredo Bosi 

(1988, p. 278-280): a perspectiva e o tom, um levando ao outro e o confirmando. 

Observe-se que a perspectiva de quem fala não está determinada quanto ao sujeito da 

relação: não se sabe se quem fala é o homem ou a mulher (sequer o gênero de ambos), 

nem mesmo quem agiu em cada uma das situações descritas. E mesmo que houvesse ou 

haja indícios da voz lírico-narrativa, o desejo é o de indicar o inelutável da situação, 

afastando-se para buscar compreender o processo. Esse fato parece estar associado à 

ausência de recriminação por parte do emissor, em concordância com sua visão ou 

perspectiva: a do amor e da vida como algo inseguro, dentro da visão lírica por 

excelência; daí o tom não de revolta contra o outro, mas de uma gravidade perplexa. 

Para completar os comentários, é preciso ir do poema à poética do autor – 

sua obra como um todo – a fim de situar o poema lido no quadro de uma perspectiva 

mais ampla, fazendo-o dialogar com outros textos que sejam pertinentes, dando-lhe por 

isso maior significação. Note-se que “Soneto de separação” foi escrito em setembro de 

1938, e “Soneto de fidelidade”, que forma um par com o primeiro, em outubro de 1939, 

por ocasião da mesma viagem à Inglaterra 
16

 numa fase do poeta já “desconvertido”,

15 Essa filiação à tradição clássica – presente também no cultivo a outras formas além do soneto – cria 
uma das mais interessantes tensões de sua obra: um poeta de recursos modernos convivendo com outro de 
feições clássicas. 

  

16 A respeito da viagem mencionada e do período correspondente à escrita dos sonetos, v. CASTELLO, 
1994, p. 99-110. 
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conforme a feliz expressão de um crítico (FERREIRA, 1986, p. 724). Vejamos o 

poema: 

SONETO DE FIDELIDADE 

De tudo, ao meu amor serei atento 

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 

Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em seu louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou seu contentamento. 

E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 

Estoril, outubro de 1939 

O aspecto decisivo está já no fato de que o primeiro soneto é narrativo, 

falando de um caso particular, uma situação concreta, ao passo que o segundo recupera 

o caráter discursivo e reflexivo próprio do soneto, já agora como expressão da

consciência de uma experiência vivida, uma reflexão intensa e cerrada sobre o tema. 

Neste segundo, um ano depois – e não se veja nisso, como foi dito, qualquer 

determinação biográfica 
17

–, muda o tom: sereno, de experiência; e muda a perspectiva

também: um Eu atento, zeloso, que viverá seu amor em cada vão momento, com seu 

riso e seu pranto, pois agora sabe que a paixão se apaga (posto que é chama) e se desfaz 

de repente, não mais que de repente, como ficara sabendo com o soneto anterior. 

17
 Uma primeira versão manuscrita do soneto (MORAES, 2009, s.p.) trazia o título “O Poeta diz adeus a 

sua Amiga”, com o subtítulo “Ao se despedir de sua Amiga o Poeta transforma a ordem e a harmonia das 

coisas”. Se o título se refere ao fato biográfico (o ponto de partida), ainda assim este não explica 

inteiramente as imagens do poema (o ponto de chegada); e note-se que ao mudar o título para “Soneto de 

separação”, bem mais geral, retirando a explicação factual, o tema ganha uma liberdade maior e dá ao 

poema um significado que o fato em questão não daria. Sobre a relação biografia/forma literária, v. 

CANDIDO, 1975, p. 34-36. 
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Numa de suas tiradas mais conhecidas, disse o poeta que “a vida é a arte do 

encontro”. E bastará permutar “vida” por “lírica” para se compreender o sentido de sua 

poesia, pois nesse momento pleno e intenso do encontro soa a lira amorosa do artista 

Vinicius de Moraes. 

REFERÊNCIAS  
ANDRADE, Mário de. Belo, forte, jovem. In: MORAES, Vinicius de. Poesia completa 

e prosa. Org. de Afrânio Coutinho. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. 

BOSI, Alfredo. A interpretação da obra literária. In: ______. Céu, inferno: ensaios de 

crítica literária e ideológica. São Paulo: Ática, 1988. 

CANDIDO, Antonio. Os fundamentos do poema. In: ______. O estudo analítico do 

poema. 4. ed. São Paulo: Humanitas, 2004. 

CANDIDO, Antonio. Os elementos de compreensão. In: ______. Formação da 

literatura brasileira: momentos decisivos. 5. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 1975. 

CASTELLO, José. Vinicius de Moraes: o poeta da paixão. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 

FERREIRA, David Mourão. A descoberta do amor. In: MORAES, Vinicius de. Poesia 

completa e prosa. Org. de Afrânio Coutinho. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. 

MORAES, Vinicius de. Livro de sonetos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

MORAES, Vinicius de. Poemas, sonetos e baladas e Pátria minha. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008. 

MORAES, Vinicius de. Antologia poética. 13. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. 

PROENÇA, M. Cavalcanti. Ritmo e poesia. Organização Simões, s.l., s.d. 

SAID ALI, M. Versificação portuguesa. São Paulo: Edusp, 1999. 

Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   63 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



 VINICIUS DE MORAES SOB O OLHAR DE GONÇALO M. TAVARES EM 

BIBLIOTECA18

Diogo da Silva NASCIMENTO (G-UEL) 
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Gonçalves de ALMEIDA (G-UEL) 

talitagalmeida@hotmail.com 

Introdução 

Este artigo objetiva a abordagem da micronarrativa intitulada “Vinicius de 

Moraes” presente no livro Biblioteca (2009), do escritor angolano-português Gonçalo 

M. Tavares. O livro, Biblioteca, é composto por mais de trezentas micronarrativas e 

cada uma delas refere-se a um escritor, filósofo ou intelectual consagrado 

universalmente. 

Dialogando essencialmente com a obra desses intelectuais, Tavares estabelece, 

portanto, uma relação intertextual de maneira a revisitar e ressignificar os autores 

pertencentes ao cânone. Tais micronarrativas são dispostas em ordem alfabética e, 

dentre elas, há doze que fazem referências a escritores brasileiros como, por exemplo, 

Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Cecilia Meireles e o próprio Vinicius de Moraes. 

Assim sendo, pretende-se neste trabalho, analisar de que forma o escritor 

português estabelece diálogo com a obra do poeta boêmio, qual ou quais temáticas de 

Vinicius de Moraes se fazem presentes na micronarrativa e de que maneira Tavares 

direciona seu olhar ao poeta, revisitando-o e ressignificando-o. 

Para tanto, este trabalho estrutura-se em discorrer sobre o escritor Gonçalo 

Tavares, suas obras e projetos e a discussão dos aspectos sobre Vinicius de Moraes que 

aqui são relevantes. Será discutido, ainda, o conceito de intertextualidade sob o ponto de 

vista de alguns teóricos para, então, ser feita a análise das relações intertextuais 

estabelecidas por Tavares em sua micronarrativa. 

18
 Trabalho orientado pela Profª Drª Telma Maciel da Silva (UEL). 
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Gonçalo Tavares: vida, obra e estilo literário 

Gonçalo M. Tavares é um escritor português, que nasceu no ano de 1970 em 

Angola e se mudou para Portugal ainda muito novo. Tavares, embora ainda tenha 43 

anos, já possui uma extensa bibliografia, com mais de trinta publicações e já contando 

com cerca de duzentos e trinta traduções em quarenta e seis países. Desse modo, pode-

se afirmar que Tavares já está dentre os principais nomes da literatura lusófona da sua 

geração. 

O escritor, assim, tem sido reconhecido por sua qualidade literária recebendo 

vários prêmios, dentre eles alguns dos mais importantes de língua portuguesa, como o 

Prêmio José Saramago, em 2005, e o Prêmio Portugal Telecom, em 2007 e 2011. É um 

autor premiado também em outros países, como Itália (Prêmio Internazionale Trieste, 

em 2008), França (Prix Du Melleur Livre étranger, em 2010) e Sérvia (Prêmio Belgrado 

Poesia, em 2009). 

Gonçalo Tavares trabalha com projetos de escrita, sendo alguns deles a coleção 

“O Reino” e “O Bairro”, bem como obras que não compõem nenhuma das séries. Uma 

característica singular de Tavares é o seu plano de reescritura, isto é, a sua proposta é a 

de revisitar escritores que, em geral, pertencem ao cânone ou, no mínimo, são 

reconhecidos culturalmente. 

Tavares, portanto, está em constante diálogo com outros escritores, diálogo este 

que está tanto no nível temático como no nível estilístico. Daltoé (2011), em seu 

trabalho de conclusão de curso intitulado “Gonçalo Tavares e Ítalo Calvino: trânsitos no 

bairro”, afirma que o autor “faz da ficção um espaço para discutir a ficção, a crítica e a 

historiografia, e acrescenta significados ao termo intertextualidade” (p.5). 

Esta é uma das características mais relevantes de sua obra; a capacidade de 

revisitar e recriar – de forma crítica – o universo literário utilizando-se da própria 

literatura. Maria Vaz Pinto, em artigo publicado na Revista Abril, destaca que “o valor 

dos textos de Gonçalo Tavares está no questionamento sobre o que deve ter valor, em 

fazer do valor uma questão, uma procura, uma experimentação” (PINTO, 2010, p.32). 

A obra Biblioteca é um ótimo exemplo que reflete esse aspecto de Tavares, que 

traz uma gama de autores (da literatura, filosofia etc.) de modo a revisitá-los, ora com 

um tom irônico ora com a finalidade de ressaltar a qualidade de determinado escritor. 

Há, contudo, outras obras em que se percebe um diálogo explícito com outros autores 
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como A colher de Samuel Beckett e O senhor Eliot, da série “O Bairro”, apenas para 

citar alguns. 

Vinicius de Moraes: as várias faces do poetinha 

Marcus Vinicius de Moraes (1913-1980), mais conhecido como Vinicius de 

Moraes ou então pelo epíteto de “poetinha” – atribuído pelo compositor Tom Jobim –, 

foi um diplomata e jornalista carioca. No entanto, Vinicius de Moraes é mais 

reconhecido por sua carreira artística, enveredando em várias áreas, entre elas a poesia, 

a dramaturgia, a música e o cinema. Vinicius é conhecido também por sua vida boêmia 

e pelos vários amores, visto que se casou nove vezes. 

Dentro da carreira artística, Vinicius de Moraes destacou-se nas composições de 

poemas e canções. Enquanto no campo musical, Vinicius é considerado um dos grandes 

nomes da Música Popular Brasileira e um dos fundadores do movimento Bossa Nova 

juntamente com Tom Jobim. No campo literário, o poetinha é notadamente reconhecido 

pelas produções de sonetos de temáticas lírico-amorosas, bem como, na prosa, pelas 

produções de crônicas. 

Há algumas divergências entre os críticos no que tange às divisões de fases do 

poeta. Há quem afirme que a sua obra é dividida entre as fases neo-simbolista ou 

espiritual, erótica, de temática social, e a da visão de amor do poeta, há quem propõe 

outras divisões, juntando algumas dessas fases e colocando-lhes outros títulos. O 

próprio escritor faz alguns julgamentos sobre si e declara que sua obra é dividida em 

três fases, sendo elas: a primeira, a mística/religiosa; a segunda, a fase de transição; e a 

terceira, a fase de tendência esquerdista. 

Apesar dessas divergências nas concepções das fases de Vinicius de Moraes, o 

que nos interessa aqui é a compreensão da existência dessas várias temáticas no 

conjunto de sua obra, ou seja, há sim elementos marcadamente representativos em sua 

obra que são de cunho religioso/espiritual, lírico-amoroso, erótico e de cunho social. 

Apesar da existência de várias temáticas, o que nos remete mais a Vinicius de 

Moraes é a produção dos sonetos amorosos, por conta, inclusive, da estética do 

Movimento Bossa Nova, isto é, um movimento da classe média-alta do Rio de Janeiro e 

que retrata um mundo sem problemas sociais, sendo as suas causas maiores o amor e o 

sofrimento causado por ele. E é por este viés que percorre os sonetos do poetinha, o de 

Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   66 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



alguém que busca um amor ideal (diga-se também a idealização da mulher perfeita 

fisicamente) e de um estado de espírito de plenitude. 

Algumas considerações sobre intertextualidade 

Mikhail Bakhtin em Problemas da Poética de Dostoiévski insere o termo 

dialogismo como sendo constitutivo de toda a palavra. Julia Kristeva, autora búlgaro-

francesa, ao apresentar o livro supracitado à França traz consigo o conceito de 

intertextualidade. No ensaio (o diálogo e o romance), a autora parte das concepções de 

dialogismo para sintetizar no signo intertexto a ideia de que todo o texto é fruto de 

algum ou alguns outros textos que se entrecruzam na expressão literária. 

O binômio escritor/leitor é essencial quando se tratam de textos que tem como 

fator predominante os recursos intertextuais. Tavares promove um jogo intertextual que 

dá pistas sobre as fontes de referência e convida o leitor atento a descobrir o caminho a 

se percorrer no jogo, para que seja possível uma construção de sentido ligada a 

ressignificação da obra referenciada. 

O próprio título Biblioteca remete a esse processo em que o escritor é também 

leitor e isso é demarcado em sua obra. Ao ler os títulos das micronarrativas é como se 

estivesse sendo descoberta a própria biblioteca íntima de Tavares, já que o intertexto é 

promovido a partir da leitura do autor. As relações intertextuais, por sua vez, dependem 

– como em um ciclo contínuo – do conhecimento do leitor de Tavares sobre as obras de

referência, só assim são decifradas as estratégias do jogo. 

Percebe-se, portanto, que Gonçalo Tavares utiliza a intertextualidade 

intencionalmente na construção de seus textos e traz a esta biblioteca autores do passado 

ganhando forma em seu discurso literário, a partir da necessidade do presente, 

colocando lado a lado escritores que estão em posições diferentes do cânone e 

produzindo reflexões sobre a ideia de valor literário e sacralização das obras. 

Nesse sentido, a partir das considerações que José Luiz Fiorin tece sobre o 

assunto, em que “o conceito de intertextualidade concerne ao processo de construção, 

reprodução ou transformação do sentido” (FIORIN, 1994, p.29), pode-se afirmar que 

Tavares constrói seu texto a partir da reprodução temático-estilística de outro escritor, 

transformando, assim, o seu sentido primeiro. 
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Vinicius de Moraes sob o olhar do leitor-escritor Tavares 

Os textos a seguir compõem, respectivamente, o livro Biblioteca (2009), de que 

falamos acima, e o disco "Como Dizia o Poeta... Música Nova", o primeiro LP que 

marcaria a parceria entre Vinicius e Toquinho, lançado em 1971.O primeiro trata-se da 

micronarrativa intitulada “Vinicius de Moraes”. A partir dela, faremos algumas 

observações sobre as relações intertextuais estabelecidas por Gonçalo Tavares com a 

obra do poetinha. Vejamos os textos: 

Acima de tudo, gostaria de agradecer uma tarde, onde o sol exibia a 

inclinação certa sobre os anjos que rodeiam os livros, e o vento era 

uma forma de limpar os assuntos do mundo. E havia uma mulher 

bonita numa outra mesa tranquila. Sons breves que partiam e que 

ninguém colecionava. Os meus pés, imóveis, faziam exercícios de 

euforia. 
O meu coração calmo, como se um cabide pendurasse numa corda 

calma e amarela do sol. E então lia os teus versos. 
E era bom. (p.165). 

A canção “Tarde em Itapuã”, de Vinicius de Moraes: 

Um velho calção de banho 
O dia pra vadiar 
Um mar que não tem tamanho 
E um arco-íris no ar 
Depois na praça Caymmi 
Sentir preguiça no corpo 
E numa esteira de vime 
Beber uma água de coco 

É bom 
Passar uma tarde em Itapuã 

Ao sol que arde em Itapuã 

Ouvindo o mar de Itapuã 

Falar de amor em Itapuã 

Enquanto o mar inaugura 
Um verde novinho em folha 
Argumentar com doçura 
Com uma cachaça de rolha 
E com o olhar esquecido 
No encontro de céu e mar 
Bem devagar ir sentindo 
A terra toda a rodar 

[Refrão] 

Depois sentir o arrepio 
Do vento que a noite traz 
E o diz-que-diz-que macio 
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Que brota dos coqueirais 
E nos espaços serenos 
Sem ontem nem amanhã 
Dormir nos braços morenos 
Da lua de Itapuã 

[Refrão] 

A primeira assimilação intertextual que foi feita – e talvez seja esta a mais clara 

– tem como referência intertextual a música Tarde em Itapuã de Vinicius de Moraes e

Toquinho e se estabelece a partir do próprio título, sendo que, o eu-lírico na música e o 

narrador na micronarrativa falam sobre a tarde. Além disso, alguns signos presentes na 

micronarrativa de Tavares remetem o leitor explicitamente ao poema musicado, mas é a 

frase “E era bom” presente no final da micronarrativa que não deixa dúvidas sobre a 

conexão intertextual. 

Em um dos momentos da micronarrativa, diz-se que o sol exibia a inclinação 

certa sobre os anjos que rodeiam os livros (TAVARES, 2009), a palavra sol está 

presente no poema de Vinicius e Toquinho, mas, mais do que isso, a representação do 

texto de Tavares indica uma perfeição que também é indicada notexto musicado e que é, 

de certo modo, a própria essência do momento descrito na música, ora, se nela, o “sol 

que arde em Itapuã” está ao lado de “ouvindo o mar” e “falar de amor”, em um campo 

semântico que remete a uma tarde perfeita, na micronarrativa, o sol exibia a inclinação 

certa, a inclinação perfeita. 

O narrador de Tavares continua com “e o vento era uma forma de limpar os 

assuntos do mundo”. No poema musicado, o momento é tão efêmero, de contemplação 

e perfeição que não há espaço para qualquer crítica social, reflexão sobre a vida ou o 

mundo: “Depois sentir o arrepio/ do vento que a noite traz/ e o diz-que-diz-que 

macio/ que brota dos coqueirais”. Quem diz algo não é o eu-lírico, mas sim o vento, 

ao passar pelos coqueirais. É isso que o eu-lírico escuta e é isso que o faz aproveitar a 

beleza daquela tarde e que o silencia, limpando “os assuntos do mundo”, já que ali está 

representada a felicidade de quem está “vadiando”, num observar o entorno que é 

etílico, transcendental e que despreocupado, passa o tempo sentindo a “terra rodar”. 

Ao final da micronarrativa, como já foi mencionado, há o intertexto explícito 

com a música quando o narrador anuncia: “E então lia os seus versos. E era bom”. A 

construção narrativa leva o leitor a entender que este narrador está lendo os poemas de 
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Vinicius de Moraes e o texto como um todo apresenta um lugar que parece causar a este 

narrador as sensações que teria o eu-lírico do poema durante a tarde em Itapuã, espaço 

poético da música, quando afirma “E é bom/ passar uma tarde em Itapuã”. 

Gonçalo Tavares coloca uma nota no início de seu livro Biblioteca que serve 

para a análise já feita, mas é bastante significativa da forma como as relações 

intertextuais são compostas como um todo: 

O ponto de partida deste livro é a obra dos autores – nunca os aspectos 

biográficos. Uma ideia ou apenas uma palavra mais usada pelo 

escritor (por vezes, mesmo associações inconscientes e puramente 

individuais) estão na origem do texto. Mas cada fragmento segue seu 

ritmo próprio. (TAVARES, 2009, p.7). 

Foram escolhidos também dois poemas que figuram características essenciais da 

poética de Vinicius de Moraes que aparecem na micronarrativa. Esta traz o signo anjo 

(em “os anjos que rodeiam os livros”) e, levando em consideração a nota acima 

mencionada, pode-se entender esta como sendo uma das palavras que indicam o 

universo simbólico místico presente na obra do poetinha, tanto nos poemas da sua 

primeira fase, ligados diretamente ao cristianismo, quanto nos poemas musicados do 

autor – em conjunto com o violinista Baden Powel – que constituem o disco Os Afro-

sambas (1966). 

A micronarrativa remete a algumas fases da poética de Vinicius – em especial as 

que ainda não tem grande preocupação com qualquer engajamento – tendo como foco a 

contemplação do divino presente no dia-a-dia, da própria paisagem e da figura feminina. E, 

dessas produções, escolhemos dois poemas para ilustrar, tendo no primeiro poema uma 

espécie de reflexão do eu-lírico a partir das coisas que ele vê e contempla e, no segundo, 

trechos do poema “A mulher que passa”, sobre a mulher e a beleza feminina: 

Aurora, com movimento 

(Posto 3) 

A linha móvel do horizonte 
Atira para cima o sol em diabolô 
Os ventos de longe 
Agitam docemente os cabelos da rocha 
Passam em fachos o primeiro automóvel, a última estrela 
A mulher que avança 
Parece criar esferas exaltadas pelo espaço 
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Os pescadores puxando o arrastão parecem mover o mundo. 

(MORAES, 1954, p.136) 

A mulher que passa 

Oh! como és linda, mulher que passas 

Que me sacias e suplicias 
Dentro das noites, dentro dos dias! 

[...] 
Teus pelos leves são relva boa 

Fresca e macia. 
Teus belos braços são cisnes mansos 
Longe das vozes da ventania. (MORAES, 1954, p.63) 

Considerando que cada palavra pode designar um mundo de representações, é 

necessário ressaltar a importância que cada uma carrega na micronarrativa de Tavares. 

Por isso, atentamo-nos ao que cada palavra ou expressão (como o sol, o vento, os anjos, 

a mulher bonita e a mesa tranquila) possa significar enquanto recurso intertextual 

utilizado pelo autor, remetendo assim à produção de Vinicius de Moraes. É interessante 

notar também que a estrutura narrativa possibilita a leitura de um eu-lírico que está 

lendo os versos do poeta e, ao mesmo tempo, encontra-se em um ambiente, uma 

atmosfera, que é a mesma abordada nos poemas de Vinicius. 
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Introdução 

A crônica caracteriza-se por uma narrativa baseada em fatos do cotidiano e 

pretende criar certa familiaridade com o leitor, justamente, por embasar-se em fatos 

corriqueiros. O cronista deixa transparecer, em seu texto, marcas de sua criticidade, de 

sua visão particular do mundo e dos acontecimentos. Desse modo, reconhecemos 

inúmeros recursos, previamente pensados, para garantir determinados efeitos de sentido 

e direcionamentos interpretativos. 

Ao trabalhar com o texto, em sala de aula, muitas vezes, prioriza-se apenas 

o estudo gramatical, colocando os alunos diante de listas classificatórias e regras

decorativas, que os fazem perder o entusiasmo pela leitura e criam certa resistência a 

uma vertente relevante à análise e à interpretação textual, cuja base é o reconhecimento 

semântico, morfológico e sintático. 

Nesse sentido, aliado à microestrutura, o professor deve considerar, 

também, o nível discursivo e explorar os efeitos de sentido emanados pelos elementos, 

demonstrando um conteúdo dotado de relações semânticas, intimamente ligadas à 

argumentatividade que, por sua vez, é inerente à própria língua. Assim, pretendemos 

analisar a crônica A minha glória literária, de Rubem Braga, como instrumento de 

exemplificação, certificando a efetividade de um ensino conjunto entre a gramática, a 

argumentação e a literatura em sala, estabelecendo um aspecto complementar. 
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Literatura e leitura em sala de aula 

A sociedade atual, veloz e de tecnologia avançada, está sob forte influência 

de uma mídia fundamentada na imagem, porém a sua organização, o registro de grande 

parte de sua herança cultural e muito de suas interações sociais baseiam-se na escrita. O 

conhecimento enciclopédico, a inserção no mundo do trabalho informatizado e a 

capacidade crítica do indivíduo pressupõem o domínio da escrita e da leitura. Segundo 

Feres (2011), a instituição escolar assume a responsabilidade de alfabetizar e dotar os 

alunos de habilidades para ler e escrever com independência, porém a autora salienta 

um problema referente à formação do leitor na escola, que se intensifica quando se 

trabalha com a leitura de literatura. Para a autora, 

Embora se saiba que a literatura pressupõe uma ideia de refinamento e 

elitismo às vezes distante de um público sempre mais superficial e 

consumista, ela guarda importantes funções culturais, refletindo o 

mundo e as pessoas. É a literatura, como expressão artística, que 

enriquece e povoa o imaginário de um grupo social, acrescentando 

experiências e obrigando a parar para pensar, além de acostumar o 

homem à contemplação estética (FERES, 2011, p. 14). 

Nesse sentido, vivendo em um momento massificado pelos meios de 

comunicação, o tempo disponível para a leitura está escasso e, consequentemente, a 

função educadora, reflexiva e transformadora da escola torna-se decisiva. Desse modo, 

a produção de sentido resulta não só da identificação das marcas textuais que orientam a 

leitura mas também o leitor em formação deve ser capaz de relacionar ideias presentes a 

ideias ausentes, que sejam pertinentes e necessárias à interpretação. 

O texto literário requer maior empenho de interpretação, de estratégias de 

leitura mais definidas e utilizadas adequadamente, abrangendo a formação do indivíduo, 

pois “[...] a leitura de literatura ultrapassa o conhecimento objetivo e transborda a 

simples assimilação de ideias a fim de se alcançar a troca de experiências, a 

exacerbação da sensibilidade” (FERES, 2011, p. 17) (grifo da autora). O movimento do 

leitor de um texto literário deve pautar-se, ao mesmo tempo, em critérios cognitivos, 

interpretativos, contemplativos e críticos. 

De acordo com Lajolo (2001, p. 17-18), 

Uma obra literária é um objeto social muito específico. Para que ela 

exista, é preciso, em primeiro lugar, que alguém a escreva e que outro 

alguém a leia. E, para ela passar das mãos do autor aos olhos do leitor, 

várias instâncias se interpõem: editor, distribuidor e livreiros são três 

delas. O trio constitui uma espécie de corredor econômico pelo qual 
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deve passar a obra literária antes que se cumpra a natureza social, de 

criar um espaço de interação entre dois sujeitos: o autor e o leitor. Para 

o finalmente acima prometido ser completo, podemos chamar de

interação estética este encontro leitor/autor (grifo da autora). 

Sobre esse encontro entre autor e leitor, Zilberman (1985) afirma que o 

trânsito da fala à escrita determina o código característico das letras, cuja missão é 

assegurar a imobilidade do texto, condição de sua perenidade no tempo, e, também, sua 

polissemia, ou seja, a possibilidade de se extraírem dele múltiplos sentidos, com base 

em sua organização interior. No decorrer da mediação entre autor e leitor, os dois seres 

encontram-se comprometidos e entrelaçados. De um lado, o leitor decifra um objeto e 

interage com o texto, o que viabiliza infindáveis perspectivas e, por outro lado, a criação 

literária, imobilizada pela escrita, não consegue escapar da violação procedida pelo 

olhar de cada leitor. 

Segundo Yunes (2005), o ato de ler não é mera decodificação de códigos de 

um sistema de sinais, não basta uma análise formal do código para torná-lo legível, é 

necessário considerar, se o universo de discurso importa para o sentido, o contexto de 

sua produção, além dos efeitos que o código tem sobre os sujeitos, como ocorre a 

recepção por parte do leitor, pois “há ouvidos diferentes em cada homem”. “Cada um 

recebe a água vertida no receptáculo de que dispõe” (YUNES, 2005, p. 20). 

Finalizamos esse subitem com uma afirmação de Zilberman (1985, p. 20) 

que sintetiza, de maneira notável, a relação da leitura de textos literários em sala de 

aula: 

[...] a leitura encontra na literatura eventualmente seu recipiente 

imprescindível. Preservar estas relações é dar sentido a elas. E, se a 

escola não pode absorvê-las por inteiro, igualmente não pode ser o 

lugar onde elas se rompem em definitivo, sob pena de arriscar sua 

missão e prejudicar, irremediavelmente, o ser humano a quem diz 

servir. 

A crônica e suas características 

Algumas das matérias-primas do cronista, um tipo peculiar de fotógrafo que 

registra o dia a dia dos indivíduos com a riqueza das palavras, são as confusões, os 

desentendimentos e as pequenas complicações do cotidiano. Eles investigam situações 

corriqueiras e banais e as transformam em histórias eficazes e fatos significativos, 
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mostrando ângulos não percebidos, por meio de textos ora divertidos ora melancólicos. 

Segundo Köche, Marinello e Boff (2012, p. 69), 

A crônica consiste num gênero textual em que se faz uma reflexão 

pessoal sobre acontecimentos pitorescos do cotidiano. Ela não se 

limita à mera reprodução de fatos, mas vai além, mostrando ângulos 

não percebidos. É fragmentária, pois não tem a pretensão de abordar o 

fato como um todo, mas apenas alguns detalhes significativos. Esse 

gênero, na maioria das vezes, é um texto curto e rápido, escrito quase 

sempre numa linguagem comum ou familiar. 

Para as autoras, o cronista trata de problemas sociais, de fraquezas humanas, 

de fatos ocorridos na sociedade, de uma notícia marcante, de um filme, de uma viagem, 

entre outros temas, sempre divagando, comentando e refletindo sobre os fatos de 

maneira extremamente pessoal, com uma reação individual e íntima diante da vida. 

Uma das marcas desse gênero é envolver o comentário do fato jornalístico, a ficção, a 

ironia, o humor diante da sociedade e a defesa de ideias, sempre com uma visão crítica e 

inesperada. A crônica apresenta uma estrutura livre e pode ser constituída por diálogos, 

monólogos, entrevistas, resenhas e personagens reais ou fictícios. 

O cronista transforma o acontecimento do dia a dia em literatura, por isso o 

gênero hesita entre a literatura e o jornalismo. Na segunda metade do século XIX, 

muitos escritores utilizavam o jornal como veículo para apresentar seus textos e essa 

situação criou condições para o surgimento da crônica, ou seja, o cronista publicava 

fatos interessantes e pitorescos da época e escrevia em uma linguagem puramente 

informativa, mas com nuances coloquiais. Assim, no final do século XIX, ela se torna 

uma narrativa sobre fatos cotidianos, episódios comuns vivenciados por pessoas 

anônimas, sua linguagem perde a seriedade e tende ao tom anedótico. Além da crônica 

com tipologia de base narrativa, há a crônica de base argumentativa/dissertativa, que 

também parte de fatos do cotidiano, mas não constrói uma história para eles. 

Köche, Marinello e Boff (2012) explicam que há dois tipos de crônica: a 

literária e a não literária, ambas são construídas com base em dados da realidade. Para 

as autoras, “Na crônica literária, o cronista transforma os elementos objetivos em 

estéticos a partir de sua liberdade e capacidade imaginativa” (p. 70), emprega uma 

linguagem conotativa e subjetiva, deixando transparecer suas emoções e manifestando, 

poeticamente, o instante. Na crônica não literária, “[...] o autor vale-se da realidade 

objetiva, com seus dados passíveis de comprovação. Para que sua intenção seja 
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comunicada, usa sobretudo a linguagem denotativa e objetiva” (p. 71). As crônicas não 

literárias mais comuns são a jornalística, a policial, a esportiva, a política, a social e a de 

moda. 

De acordo com Sá (1985), assim como um gênero jornalístico, a crônica 

assume uma transitoriedade, dirigindo-se, em um primeiro momento, a leitores 

apressados, que leem nos pequenos intervalos de seu dia. Desse modo, a sua elaboração 

também necessita de certa urgência, pois os acontecimentos são extremamente rápidos e 

o cronista requer de um ritmo ágil para conseguir acompanhá-los. Por isso, a sua sintaxe

é associada à falta de estrutura e mais próxima de uma conversa, de um diálogo, do que 

propriamente de um texto escrito. 

Essa pressa e urgência de viver desenvolve no cronista uma sensibilidade 

diferenciada, que o habilita a captar com maior intensidade os sinais da vida. Então, a 

sua função é ser um mensageiro, um intérprete entre a realidade e o lirismo, cuja 

emoção alia-se à razão. Para Sá (1985), isso se resume no lirismo reflexivo e é 

justamente por esse conceito que Rubem Braga ocupa um lugar de destaque na história 

da literatura brasileira contemporânea, ou seja, Rubem Braga cumpre a principal 

característica de um escritor: o despojamento verbal com uma construção ágil, direta e 

sem adjetivações. E, para o autor, 

Para atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos, o 

artista tem que ter muito talento, pois a simplicidade por si mesma não 

é suficiente, correndo o risco de confundir-se com vulgaridade e/ou 

desconhecimento das técnicas narrativas. Rubem Braga explora, 

assim, toda a polissemia das palavras, encaixando-as na frase como 

quem desenha o mapa de algum tesouro, a ser descoberto pelo leitor 

(SÁ, 1985, p. 13-14). 

Em se tratando do ambiente, as crônicas de Rubem Braga concentram-se no 

espaço da casa, fazendo com que a memória da infância seja, quase sempre, o suporte 

da estrutura narrativa de seus textos. Com isso, nesse espaço físico, projeta-se o interior 

do homem, configurando o aprendizado de que a morte é inevitável, assim, para ele, 

resta-nos tornar a vida gratificante, resgatando ternuras antiga se garantindo a nossa 

permanência na lembrança de alguém. 

Conforme Sá (1985), a construção de um texto corresponde à construção de 

uma casa e cabe ao leitor desvendar os segredos do texto e compreender onde reside a 

significação. Quando elabora o seu texto, Rubem Braga “[...] está construindo a sua casa 
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interna, procurando discriminar cada aposento e estabelecendo as leis que governarão o 

seu universo. Essa construção conduz a um texto maior [...] que nada mais é do que a 

compreensão do que somos [...]. [...] o tédio urbano determina a atmosfera melancólica 

de vários textos em que surpreendemos Rubem Braga recuperando o menino da roça em 

contato com a natureza” (p. 17-18). 

O valor literário das crônicas de Rubem Braga vai do simples dialogismo 

com um leitor hipotético até ao despistamento temático, ou seja, por meio da estrutura 

de conversa, o cronista escreve sobre um tema, ou subtema, e conduz o leitor a outro 

tema mais complexo, embora nem sempre percebido. Sá (1985) finaliza a suas 

considerações sobre as crônicas de Rubem Braga afirmando que o autor nos projeta para 

além do que está impresso, “[...] ele é o espião que nos passa o segredo da existência 

numa mensagem codificada, que é, sem dúvida alguma, literatura” (p. 20) (grifo do 

autor). 

Argumentação e estratégias linguísticas 

Koch (1984) defende a proposta de que o ato linguístico fundamental é o ato 

de argumentar, visando à análise das relações pragmáticas, ideológicas ou 

argumentativas no discurso. Desse modo, a argumentação é atividade estruturante de 

qualquer discurso, já que o seu desenrolar acontece, justamente, por meio das 

articulações argumentativas. Para Cortez (2012, p. 318), “Ao investigar a crônica, 

constatamos que a manifestação do ponto de vista, seja do narrador, seja da 

personagem, dá-se por modos e combinações diferentes, evidenciando o teor polifônico 

dessas expressões que arquitetam vozes, para viabilizar a argumentação nesse gênero”. 

Assim, uma série de mecanismos é acionada com o fim de formar o sentido 

do texto e atingir a persuasão, ao mesmo tempo em que oferece múltiplas interpretações 

ao leitor e interage com ele. Na crônica selecionada, verificamos elementos 

argumentativos que proporcionam significações segundas, não encontradas na 

superfície textual, e direcionam o leitor para determinadas interpretações. Entre eles, 

mencionamos os operadores argumentativos, os recursos gráficos, as figuras de 

linguagem e a seleção lexical. 

O trabalho com os recursos argumentativos está atrelado às funções 

sintáticas e à classificação morfológica instituídas pela gramática normativa, isto é, 
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devemos instaurar a perspectiva da textualidade no estudo dos elementos gramaticais. 

Textos literários, como a crônica, oferecem ao pesquisador/professor um exercício 

completo de análise, em níveis diferentes. A gramática demanda uma análise da 

superfície do texto, verificando os termos em um nível linguístico, e, por outro lado, a 

macrossintaxe do discurso, o nível discursivo, recupera esses elementos gramaticais e 

determina o valor argumentativo dos enunciados, revelando marcas imprescindíveis 

dentro do quadro enunciativo. 

Assim, a relação de complementaridade entre gramática e argumentação, no 

gênero literário crônica, oferece ao professor um trabalho integral em sala de aula. As 

estratégias linguísticas, muitas vezes, ficam em um plano secundário e, desse modo, 

passam despercebidas aos olhos dos alunos que se limitam a decorá-las, sem lhes dar a 

devida atenção. Assim, uma leitura superficial prejudica a compreensão total do texto, 

porque grande parte da força argumentativa encontra-se nessas marcas. 

Análise do corpus 

A seguir, reproduzimos a crônica A minha glória literária 
19

, de Rubem

Braga, para uma breve interpretação, seguida do levantamento de seus principais 

recursos argumentativos e efeitos de sentido aliados à gramática. 

A minha glória literária 

1 “Quando a alma vibra, atormentada...” 

Tremi de emoção ao ver essas palavras impressas. E lá estava o meu nome, que pela 

primeira vez eu via em letras de forma. O jornal era O Itapemirim, órgão oficial do Grêmio 

Domingos Martins, dos alunos do Colégio Pedro Palácios, de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
05  Espírito Santo.  

O professor de português passara uma composição: “A Lágrima”. Não tive dúvidas: peguei 

a pena e me pus a dizer coisas sublimes. Ganhei 10, e ainda por cima a composição foi publicada no 

jornalzinho do colégio. Não era para menos: 
“Quando a alma vibra, atormentada, às pulsações de um coração amargurado pelo peso da 

10 desgraça, este, numa explosão irremediável, num desabafo sincero de infortúnios, angústias e 

mágoas indefiníveis, externa-se, oprimido, por uma gota de água ardente como o desejo e 

consoladora como a esperança; e esta pérola de amargura arrebatada pela dor ao oceano tumultuoso 

da alma dilacerada é a própria essência do sofrimento: é a lágrima.”  

É claro que eu não parava aí. Vêm, depois, outras belezas; eu chamo a lágrima de “traidora 
15 inconsciente dos segredos d'alma”, descubro que ela “amolece os corações mais duros” e também (o 

que é mais estranho) “endurece os corações mais moles”. E acabo, com certo exagero, dizendo que 

ela foi “sempre, através da História, a realizadora dos maiores empreendimentos, a salvadora 

miraculosa de cidades e nações, talismã encantado de vingança e crime, de brandura e perdão”.  

19
 A crônica selecionada para constituir o nosso corpus de análise foi retirada da obra Crônicas 3, de 

Andrade et al. (2011, p. 77-79). 
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Sim, eu era um pouco exagerado; hoje não me arriscaria a afirmar tantas coisas. Maso 
20 importante é que minha composição abafara e tanto que não faltou um colega despeitado que 

pusesse em dúvida a sua autoria: eu devia ter copiado aquilo de algum almanaque. 

A suspeita tinha seus motivos: tímido e malfalante, meio emburrado na conversa, eu não 

parecia capaz de tamanha eloquência. O fato é que a suspeita não me feriu, antes me orgulhou; e a 

recebi com desdém, sem sequer desmentir a acusação. Veriam, eu sabia escrever coisas loucas; 
25 dispunha secretamente de um imenso estoque de “corações amargurados”, “pérolas da amargura” e 

“talismãs encantados” para embasbacar os incréus; veriam... 

Uma semana depois o professor mandou que nós todos escrevêssemos sobre a Bandeira 

Nacional. Foi então que – dá-lhe, Braga! – meti uma bossa que deixou todos maravilhados. Minha 

composição tinha poucas linhas, mas era nada menos que uma paráfrase do Padre-Nosso, que 

30  começava assim: “Bandeira nossa, que estais no céu...”. 
Não me lembro do resto, mas era divino. Ganhei novamente 10, e o professor fez questão 

de ler, ele mesmo, a minha obrinha para a classe estupefata. Essa composição não foi publicada 

porque O Itapemirim deixara de sair, mas duas meninas – glória suave – tiraram cópias porque 

acharam uma beleza. 
35 Foi logo depois das férias de junho que o professor passou nova composição: “Amanhecer na 

Fazenda”. Ora, eu tinha passado uns quinze dias na Boa Esperança, fazenda de meu tio Cristóvão, e 
estava muito bem informado sobre os amanheceres da mesma. Peguei da pena e fui contando com a 
maior facilidade. Passarinhos, galinhas, patos, uma negra jogando milho para as galinhas e os patos, 
um menino tirando leite da vaca, vaca mugindo... e no fim achei que ficava 

40 bonito, para fazer pendant 
20

 com essa vaca mugindo (assim como “consoladora como a esperança”

combinara com “ardente como o desejo”), um “burro zurrando”. Depois fiz parágrafo, e repeti o 
mesmo zurro com um advérbio de modo, para fecho de ouro: 

“Um burro zurrando escandalosamente.” 
Foi minha desgraça. O professor disse que daquela vez o senhor Braga o havia 

45 decepcionado, não tinha levado a sério seu dever e não merecia uma nota maior do que 5; e para 

mostrar como era ruim minha composição leu aquele final: “Um burro zurrando escandalosamente”. 

Foi uma gargalhada geral dos alunos, uma gargalhada que era uma grande vaia cruel. Sorri amarelo. 

Minha glória literária fora por água abaixo.  

Essa crônica apresenta uma tipologia textual de base narrativa, com o 

narrador em primeira pessoa, participando dos acontecimentos e lembrando-se, a todo o 

momento, de fatos ocorridos na escola relacionados à sua produção textual. Trata-se de 

um texto literário que privilegia a mensagem pela própria mensagem, ou seja, “[...] o 

escritor detém-se na própria escrita, joga com os recursos linguísticos, transgredindo, 

com frequência, as regras da linguagem para liberar sua imaginação e fantasia na 

criação de mundos fictícios” (KAUFMAN; RODRÍGUES, 1995, p. 20). 

Todo texto literário demanda várias leituras, e a primeira costuma ser 

bastante superficial. A intensidade do texto repercutido nos leitores será responsável 

pelo número de leituras, sempre sabendo que as possibilidades de significado serão 

múltiplas, e a descoberta de vários registros do discurso leva o leitor a interpretar cada 

passagem até atingir uma interpretação global que o dirija a uma determinada visão do 

mundo. Segundo Sá (1985, p. 79), “A crônica – apesar de toda a sua aparente 

20
 A expressão “fazer pendant” significa harmonizar, combinar, casar. 
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simplicidade – só pode ser valorizada quando a lemos criticamente, descobrindo a sua 

significação”. 

Na crônica A minha glória literária, de 1960, Rubem Braga conta sobre a 

primeira vez em que vira o seu texto publicado no jornal do colégio O Itapemirim, 

proveniente de uma atividade solicitada pelo professor de Português – nesse momento, 

os sentimentos de “glória”, vaidade, orgulho e altivez pela sua produção são acentuados 

e a narrativa destaca o seu reconhecimento como escritor entre os colegas da escola. No 

entanto, a partir do parágrafo 10, Rubem escreve uma nova composição que causa efeito 

contrário em relação às anteriores. O novo texto não obtém sucesso e, para a surpresa do 

narrador, decepciona o professor, causa gargalhada geral dos alunos e resulta em sua 

desgraça, acabando com sua glória literária – nesse momento, prevalecem os 

sentimentos de vergonha, humilhação, abatimento e degradação. 

Esse jogo entre sentimentos contraditórios envolve a crônica de uma forma 

geral e pode ser utilizado como tema de muitas discussões em sala de aula. Também, é 

nítida a recordação e a memória da infância, quase sempre o suporte da estrutura 

narrativa dos textos de Rubem Braga. Os seus escritos memoráveis são marcados pelo 

lirismo com que as memórias do passado se fundem às reflexões sobre a atualidade, 

mesclando humor e melancolia, as suas crônicas revelam um olhar profundo sobre o ser 

humano. Enfim, a crônica permite uma interpretação profunda e mais detalhada, porém 

a nossa intenção é mostrar os efeitos de sentido das principais marcas argumentativos. 

A seguir, apresentamos os principais recursos encontrados que contribuem com a 

construção textual: 

• linha 7: o adjetivo sublime, em coisas sublimes, confere admiração e excelência

à sua escrita;

• linha 7: a expressão ainda por cima funciona como um operador argumentativo

e adiciona o argumento mais importante: o fato de a composição ter sido

publicada no jornalzinho do colégio;

• linha 8: no jornalzinho do colégio, gramaticalmente, é uma locução adverbial de

lugar e, em um nível discursivo, funciona como um dêitico espacial, enfatizando

a importância da redação;
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• linhas 14 e 15: no trecho eu chamo a lágrima de “traidora inconsciente dos

segredos d'alma”, encontramos a personificação, ou seja, atribuição de

características humanas a seres inanimados – lágrima traidora;

• linhas 15 e 16: nas orações “amolece os corações mais duros” e “endurece os

corações mais moles”, verificamos um jogo de antíteses, aproximação de

palavras ou expressões de sentidos opostos, em amolece x endurece e duros x

moles, essas orações, também, indicam um paralelismo sintático, repetição

próxima da mesma estrutura sintática ou de sequência de unidades sintáticas,

formado, neste caso, por verbo transitivo direto + objeto direto;

• linha 15 e 16: o uso do parênteses é um recurso gráfico argumentativo que serve

para explicar uma afirmação anterior;

• linha 19: a conjunção coordenativa adversativa mas funciona como um operador

argumentativo que transmite o efeito de sentido de oposição ou contraste.

Argumento A: “ser um pouco exagerado” versus argumento B: “a composição

fizera sucesso”;

• linha 26: o verbo embasbacar é uma seleção lexical com o intuito de enfatizar o

desejo do escritor diante dos alunos, a sua intenção era assustá-los, provocá-los,

sob um sentimento de vingança;

• linha 27: a locução adverbial temporal uma semana depois funciona,

argumentativamente, como um dêitico temporal que situa o leitor;

• linha 28: a expressão – dá-lhe, Braga! –, intercalada pelo travessão, é uma

espécie de impulso que o próprio personagem, enaltecendo, positivamente, a sua

escrita, exclama, vangloriando-se ainda mais, o recurso gráfico do travessão é

argumentativo e oferece maior visibilidade à expressão;

• linha 31: a conjunção coordenativa adversativa mas funciona como um operador

argumentativo, demonstrando a relação semântica de oposição ou contraste.

Argumento A: “não lembrar-se do resto” versus argumento B: “saber que era

divino”;

• linha 32: o adjetivo estupefata, em a classe estupefata, é uma seleção lexical

usada intencionalmente para enaltecer, ressaltar o sentimento da classe diante da

produção de Rubem, pois ele escrevia textos tão bons que criava expectativa na

nos alunos da sala;
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• linha 39: a conjunção coordenativa aditiva e funciona como um operador

argumentativo, transmitindo o efeito de sentido de conclusão, pois, ao

acrescentar o último argumento do período, o autor direciona o texto para a

conclusão;

• linha 42: fechar com chave de ouro é uma expressão com sentido metafórico

usada para definir o remate feliz de um acontecimento, indicando um desfecho

muito bom/perfeito. A metáfora afasta-se do raciocínio lógico, objetivo, a

associação depende da subjetividade de quem a cria, estabelecendo outra lógica,

a da sensibilidade;

• linha 43: o advérbio de modo escandalosamente assume, em um nível

discursivo, a função de modalizador, ou seja, indica o engajamento e a avaliação

do enunciador do texto, ao manifestar suas intenções e sua atitude,

demonstrando o seu conteúdo interior (psicológico) ao enunciado;

• linha 44: o substantivo desgraça é um termo selecionado lexicalmente para

enfatizar a vergonha e a humilhação do escritor diante dos colegas e a

calamidade da situação;

• linha 47: sorrir amarelo é uma expressão com sentido metafórico que significa

dar um sorriso sem graça, neste caso, enaltecer a vergonha sentida pelo aluno

Rubem Braga;

• linha 48:ir por água abaixo também é uma expressão metafórica, significando

que, depois de muito esforço, tudo foi em vão, ou seja, o aluno Rubem Braga,

nessa ocasião, não obteve o sucesso esperado.

Essa crônica permite um trabalho profícuo com as questões gramaticais, 

além do estudo interpretativo, baseado em questionários e opiniões dos alunos em sala 

de aula. De acordo com Sá (1985, p. 87), “No mais, é usar a sensibilidade e permitir que 

a narrativa reinvente os momentos belos da nossa vida vulgar, despertando também em 

nós o poeta adormecido”. 

Considerações finais 

Neste trabalho, focalizamos o texto literário crônica, visando a um ensino 

complementar entre a gramática, a argumentação e a literatura, em sala de aula, 
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concluindo que os efeitos de sentido das estratégias linguísticas empregadas pelo autor 

são fundamentais para a construção do sentido no texto. Segundo FERES (2011, p. 23), 

“[...] é necessária a ativação de capacidades cognitivas e relacionais para decodificação, 

compreensão e interpretação do material escrito e, além disso, [...] pressupõe uma não 

passividade daquele que lê”. 

Desse modo, o leitor age com a sua individualidade, com suas experiências 

acumuladas, confirmando que o resultado da leitura de um texto literário pode ser 

diferente para cada indivíduo, ou seja, a produção de sentido ocorre por meio do 

autor/escritor junto ao próprio leitor, numa dinâmica dialógica. 

Para Lajolo (1985, p. 62), “É a propósito da literatura que a importância do 

sentido do texto se manifesta em toda a sua plenitude. E é essa plenitude de sentido o 

começo, o meio e o fim de qualquer trabalho com o texto”. Portanto, completa a autora, 

não pode haver pressa com a linguagem, cada texto tem o seu ritmo e todo leitor vive 

uma aventura ao tentar desvendá-lo. 
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 A CRÔNICA DE RUBEM BRAGA E VINICIUS DE MORAES 

Eduardo F. Coutinho (UFRJ) 

 Eduardocoutinho17@gmail.com 

Introdução: 

Rubem Braga e Vinicius de Moraes: dois autores, dois grandes escritores 

brasileiros, nascidos no mesmo ano – 1913 – que se destacaram no quadro intelectual do 

país, o primeiro como cronista, o cronista do nosso cotidiano, e o segundo como poeta, 

e sobretudo compositor, um dos renovadores da música popular brasileira. Rubem e 

Vinicius conviveram no Rio de Janeiro de meados do século XX e deixaram suas 

marcas na história da literatura brasileira, máxime pelo lirismo que caracteriza a maior 

parte de sua produção, um lirismo intenso, de raízes profundas, extraído do dia a dia. 

Rubem foi o único escritor brasileiro que entrou para a história da literatura 

exclusivamente como cronista, dando grande impulso ao gênero; Vinicius, ao contrário, 

atuou em diversos gêneros, da poesia ao teatro, da música popular à crônica, tendo-se 

iniciado nesta última através da crônica cinematográfica. Mas em ambos vem à tona de 

imediato o tom lírico de suas composições, o sentimento de exaltação que emana de 

uma breve percepção da natureza, de um fato corriqueiro ou da admiração de uma 

mulher, e se expressa numa linguagem coloquial, que deixa com frequência de lado a 

distinção entre prosa e poesia. A crônica é o ponto de encontro maior entre esses dois 

autores, este gênero rico e diverso, que adquiriu feição tão própria na esfera da literatura 

brasileira, e é nela que se concentra o nosso texto. Assim, optamos por começar 

discorrendo sobre o gênero, desde suas origens e caracterização até o contexto literário 

brasileiro, e aí então, tecermos considerações sobre a obra cronística de cada um deles. 

Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes 85 

Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013  

mailto:Eduardocoutinho17@gmail.com


Crônica: origens e desenvolvimento. 

O significado tradicional da palavra “crônica” decorre de sua etimologia grega 

(khronos – tempo): é o relato dos acontecimentos em ordem cronológica. Foi o feito que 

assumiu a historiografia na Idade Média e no Renascimento em todas as partes da 

Europa (Ex: as crônicas de Fernão Lopes). Foi esse o sentido que prevaleceu até hoje 

nos vários idiomas europeus, com exceção do português. Do século XIX para o 

presente, o termo sofreu uma transformação, passando a significar um gênero literário 

específico, associado ao jornalismo. Nas palavras de Afrânio Coutinho, é um “gênero 

literário de prosa, ao qual menos importa o assunto, em geral efêmero, do que as 

qualidades de estilo, a variedade, a finura e argúcia na apreciação, a graça na análise de 

fatos miúdos e sem importância, ou na crítica de pessoas. São pequenas produções em 

prosa, com essas características, aparecidas em jornais ou revistas” (Coutinho, 1996, v. 

6, p. 121). A princípio, no século XIX, chamavam-se as crônicas “folhetins”, 

estampados em geral em rodapés dos jornais (feuilletons). 

Da História à Literatura: 

A crônica evoluiu, passando de um gênero histórico a literário, mas conservou 

sua função de escrita do tempo, presente na própria etimologia do termo. O cronista do 

passado tinha a função de registrar, com o máximo de fidelidade possível, o tempo que 

estava sendo vivido, época em que não existiam jornais e cabia aos reis zelar pela 

memória dos acontecimentos considerados importantes. O cronista literário, da era do 

jornal, deixa de assumir como tarefa principal o relato supostamente objetivo dos fatos 

para dar vazão a sua própria subjetividade, ao comentário pessoal, ainda que mantendo 

em comum com o primeiro o desejo de condensar através da escrita o tempo vivido. 

Assim, enquanto o cronista histórico procurava registrar os fatos que determinaram 

transformações significativas na vida social, o literário se volta para os acontecimentos 

simples, do dia-a-dia da vida. O cronista literário deixa, assim, de ser o intérprete da 

visão das classes dominantes, para ser o porta-voz dos sentimentos do homem comum, 

fazendo da crônica o relato de fatos e episódios que a historiografia tradicional não 

registrava. A crônica, como a história, embora de modos diversos, se constituem como 

uma escrita memorialística – os cronistas e os historiadores são autores e intérpretes da 

memória coletiva --, mas o cronista representa um ser coletivo com quem nos 
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identificamos e através de quem procuramos vencer as limitações de nosso olhar. A 

crônica, ao conservar o seu perfil histórico, faz recordar a velha acepção do termo, 

evocando a tarefa do cronista medieval, narrador de outrora e precursor do historiador 

moderno, mas o cronista atual é o historiador do cotidiano, aquele a quem cabe, para 

empregar a expressão de Antonio Candido, registrar a vida “ao rés-do-chão”. 

A crônica e o ensaio: 

Considerada um gênero ensaístico, a crônica moderna acha-se muito próxima do 

ensaio, gênero antigo, já cultivado pelos gregos e romanos, mas que se firmou 

modernamente a partir dos Essais, de Montaigne, publicados em 1596. 

Etimologicamente, o termo expressa a ideia de “tentativa”, “inacabamento”, 

“experiência”, definindo-se como uma “dissertação curta e não metódica, sem 

acabamento sobre assuntos variados em tom íntimo, coloquial, familiar” (Coutinho, 

1996, v. 6, p. 118). Embora consolidado por Montaigne, o ensaio encontrou terreno 

fértil na Inglaterra, disseminando-se através de figuras como Bacon, Browne, Lamb, 

DeQuincey, Carlyle, Coleridge, Macauley, Pater, Ruskin e Chesterton, e foi também 

bastante cultivado por espanhóis, como Unamuno e Azorín. 

O estilo do ensaio é muito próximo da maneira oral ou do pensamento que é 

captado no próprio ato e momento de pensar. É, nas palavras de Afrânio Coutinho, 

um breve discurso, compacto, um compêndio de pensamento, 

experiência e observação . . . uma composição em prosa (há exemplos 

em verso), breve, que tenta (ensaia) ou experimenta, interpretar a 

realidade à custa de uma exposição das reações pessoais do artista em 

face de um ou vários assuntos de sua experiência ou recordações. . . . 
Não possui forma fixa. . . . Curto, direto, incisivo, individual, 

interpretativo, o ensaio exprime uma reação franca e humana de uma 

personalidade ante o impacto da realidade. Gênero elástico, flexível, 

livre, permite a maior liberdade no estilo, no assunto, no método, na 

exposição. Forma de literatura criadora de imaginação, o ensaio . . . 
difere por isso da tese, monografia, tratado, artigo, etc., que têm 

sentido objetivo, impessoal, informativo” (Coutinho, 1996, v. 6, p. 

118). 

Quanto ao assunto, o ensaio pode ser de tipos diferentes, predominando o que os 

ingleses designam de informal, ou irregulares, e familiar, ou pessoais. Mais 

modernamente, porém, o ensaio tem perdido o sentido original de tentativa e tem-se 

desenvolvido frequentemente em sentido oposto, principalmente no meio acadêmico. É 
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o que os ingleses vêm designando de formal essays, ou seja, são os ensaios que

oferecem conclusões sobre os assuntos, após discussão, análise e avaliação; em outras 

palavras, são os textos críticos, históricos, políticos, filosóficos, etc., a que melhor 

caberia a designação de “estudos” do que propriamente de “ensaios”. No Brasil, a 

prática vem restringindo o uso da palavra “ensaio” ao segundo tipo, tornando-o 

sinônimo de “estudo”, e vem reservando ao primeiro a denominação de “crônica”. 

A crônica e o jornalismo: 

A crônica, no sentido moderno do termo, nasce do folhetim, que, por sua vez, é 

originário da França. No início do século XIX, o feuilleton designa um lugar específico 

do jornal, o rodapé (rez-de-chaussée), geralmente localizado na primeira página, e que 

tinha uma finalidade definida: o entretenimento. Era um espaço onde se contavam 

piadas, falava-se de eventos do dia, apresentavam-se charadas, ofereciam-se receitas de 

cozinha ou de beleza, e comentavam-se as últimas novidades: peças teatrais, livros, etc. 

Com o passar dos tempos, esse espaço começa a abrigar também críticas de teatro, 

resenhas de livros e variedades, e se estendem dos jornais diários às revistas periódicas. 

Mais tarde, na década de 1830, época em que a prosa de ficção estava em voga, o 

folhetim lança uma novidade, a ficção em fatias, ou, mais precisamente, em tiras, no 

jornal diário. É o início do romance-folhetim, ou romance publicado em pedaços, 

marcado pela fórmula “continua amanhã”, elemento de grande sensacionalismo, que 

deslocou a seção Variétés para rodapés internos. Na década de 1840, o romance-

folhetim consolida-se com figuras como Alexandre Dumas e Eugène Sue, e, a partir daí, 

irá sofrer várias transformações, através dos novos meios de comunicação que vão 

surgindo, passando pelo cinema e pelo rádio e finalmente chegando à televisão, onde 

veio a gerar a telenovela, o folhetim eletrônico. 

No Brasil, o folhetim teve influência notável na história da literatura, seja 

publicando as primeiras manifestações da ficção no gênero romance, seja divulgando e 

criando gêneros novos, como o conto e a crônica. No primeiro caso, basta citar 

romances como os de Alencar, Macedo e Manuel Antônio de Almeida, que surgiram 

sob a forma de folhetim e se erigiram como obras significativas do cânone literário 

brasileiro. E no segundo caso, fixemo-nos no surgimento da crônica, gênero ligado aos 

faits divers do jornal e que acabou tornando-se uma das expressões mais populares da 
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literatura brasileira. A crônica aparece no Brasil em meados do século XIX, exatamente 

quando os jornais evoluem para um tipo especial de empresa industrial. Ela vem a 

incorporar-se aos hábitos da imprensa brasileira com a sua modernização, quando são 

adotadas técnicas como a ilustração a pena e os clichês fotográficos e o jornal se 

enriquece de atrativos, aumentando o seu número de páginas. A crônica destinava-se a 

condimentar de maneira suave a informação de certos fatos da semana ou do mês, 

tornando-se assimilável a todos os paladares. Visava sobretudo ao mundo feminino e 

criou, em consequência, um ambiente de finura e civilidade, na imprensa, que exerceu 

sensível efeito sobre o progresso e o refinamento da vida social brasileira. 

Mesclando aspectos do jornalismo com aspectos da literatura, a crônica desse 

período transitava entre os anais da história e a ficção literária, e é este traço 

fundamental que ela ostenta ainda hoje. Para Alencar, um dos primeiros cronistas 

brasileiros, ela pertencia ao jornalismo por ser informativa e muitas vezes crítica, mas, 

em diversos momentos, o literário ocupava a cena, suplantando o que era apenas 

referencial. E para Machado, outro grande cronista do século XIX, a íntima afinidade 

entre o jornal e a literatura é justamente o que desenha as saliências fisionômicas do 

novo gênero. Tanto Alencar quanto Machado viram o jornal como o veículo de 

expressão privilegiada para o cronista, proporcionando-lhe todas as possibilidades de 

exercitar o estilo, e se excederam buscando uma linguagem adequada aos seus 

propósitos. 

Por sua relação com o jornalismo, a crônica literária herdou dele alguns de seus 

traços básicos, como a sua precariedade ou transitoriedade, o seu apego ao cotidiano, a 

sua aparência de simplicidade – o que não quer dizer, observe-se de passagem, um 

desconhecimento dos recursos artísticos --, a sua urgência, a sua concisão e caráter de 

síntese, o seu coloquialismo e uma sintaxe mais próxima da língua falada, da oralidade, 

o seu cunho de diálogo com o leitor e a sua variedade de assuntos. No entanto, enquanto

o jornalismo tem no fato o seu objetivo, seja para informar divulgando-o, seja para

comentá-lo dirigindo a opinião, para a crônica o fato vale, nas vezes em que ela o 

utiliza, como meio ou pretexto, do qual o cronista retira o máximo partido, com as 

virtuosidades de seu estilo, de seu espírito, de sua graça, de suas faculdades inventivas. 

A crônica não é uma arte menor: 
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Em função dos traços acima mencionados, decorrentes em grande parte de sua 

relação com o jornal, a crônica foi tida por uma crítica mais conservadora como um 

“gênero menor” e foi frequentemente encarada com desconfiança pelos construtores do 

cânone literário brasileiro. Não há dúvida de que a crônica é ao mesmo tempo um 

gênero híbrido, um misto de jornalismo e literatura, anfíbio, uma vez que tanto vive no 

jornal e nas revistas quanto nas páginas de um livro, e camaleônico, porque desafia as 

limitações dos gêneros literários e muda facilmente de feição, mas isso não a torna um 

gênero secundário ou menos expressivo. E se tomarmos os traços apontados como 

próprios de sua constituição, veremos que a restrição da crítica não tem base de 

sustentação. É assim que Afrânio Coutinho, reagindo a essa postura, afirma que “a 

crônica, na história de nossa literatura, alcançou um desenvolvimento, uma categoria e 

uma popularidade que fazem dela uma forma literária de requintado valor estético, um 

gênero específico e autônomo, a ponto de ter induzido Tristão de Athayde a criar o 

termo ‘cronismo’ para a sua designação geral” (Coutinho, 1996, v. 6, p. 135). 

A precariedade ou transitoriedade de que a crônica foi frequentemente acusada 

por ser filha do jornal foi contestada por Antonio Candido quando afirmou no ensaio “A 

vida ao rés-do-chão” que “quando passa do jornal ao livro, nós verificamos meio 

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

(Candido, 1992, p. 14/15). E de fato, se imaginarmos a quantidade de livros de crônicas 

que povoam cada vez mais a literatura brasileira, somos levados a concordar, 

acrescentando, com Eduardo Portella, que “este tipo de narrativa não é tão 

despretensioso quanto aparenta ser, adquirindo, pois, uma característica que é essencial 

à arte: a permanência” (Portella, 1959, p. 23-29). A crônica não pretende inscrever-se 

no reino das “altas literaturas”, mas, ao contrário, calcar-se no cotidiano, registrando o 

circunstancial; por isso, a sua perspectiva não é, como afirma mais uma vez, Antonio 

Candido, “a dos que escrevem do alto da montanha, mas do simples rés-do-chão” 

(Candido, 1992, p. 14). No entanto, é preciso observar que a aparência de simplicidade 

não quer dizer desconhecimento dos recursos artísticos. Ao contrário, a crônica sempre 

foi marcada por forte preocupação estética e vem, graças a isso, conquistando um 

espaço cada vez mais expressivo no âmbito da literatura brasileira. 

A urgência da crônica e a sua concisão, o seu caráter de síntese, próprios do 

jornal, tampouco fazem da crônica um “gênero menor”. É verdade que Alencar, um dos 
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primeiros cultores do gênero no Brasil, intitulou a seção do Correio Mercantil do Rio de 

Janeiro, onde escrevia crônicas alternadamente com Manuel Antônio de Almeida no 

período de 1854 a 1855, de “Ao correr da pena”, sugerindo a rapidez com que tinha que 

produzir seus textos, mas a leitura dessas crônicas posteriormente publicadas em livro 

deixam claro que a premência do tempo não afetou o seu vigor estético. Do mesmo 

modo, a concisão da crônica, o seu caráter de síntese, é antes uma qualidade do que 

defeito do gênero, um ingrediente básico usado para interessar e prender o leitor. O 

cronista é aquele escritor que consegue unir a síntese do jornalismo à arte literária; 

portanto alguém que controla seus recursos literários de modo a manter viva a atenção 

do leitor. 

Como o cronista é o intérprete do cotidiano, do trivial ou banal, a linguagem que 

ele utiliza é quase sempre marcada por forte coloquialismo e por uma sintaxe em geral 

muito próxima da oralidade. A crônica emprega de preferência a linguagem da 

atualidade, não evitando nenhum modismo ou jargão, nem jogos de palavras que se 

formam para desaparecer pouco depois. A linguagem coloquial e até mesmo a gíria são 

temperos fundamentais na confecção de uma crônica e é nisto que reside em grande 

parte o êxito de alguns de seus cultores. O uso do coloquialismo tem sido tão relevante 

na crônica que esta tem inclusive contribuído, como bem salientou Álvaro Moreira, para 

a diferenciação entre o português do Brasil e o de Portugal. E, do mesmo modo que a 

linguagem, o estilo da crônica tende também para as formas simples, e sobretudo para o 

tom comunicativo, de conversa, de bate-papo. Daí a sintaxe empregada, bem próxima 

da oralidade, e o caráter de diálogo, que aproxima informalmente o cronista e o leitor. 

A variedade de assuntos é talvez de todos os aspectos da crônica o que mais a 

aproxima do veículo que lhe deu origem, o jornal, mas é também um dos que mais 

contribuem para o seu cunho literário. Servindo-se do trivial, do dia-a-dia da vida, o 

cronista desenvolve reflexões que vão desde comentários banais até um mergulho 

filosófico sobre a situação do homem no mundo. E não falta à crônica preocupação 

social, filtrada pelo viés poético de um observador e crítico atento, que busca, com 

humor mordaz, denunciar o contexto em que vive. Em sua aparente simplicidade e com 

a atenção voltada para o “miúdo” da vida, o cronista vai retratando o espírito de seu 

tempo, e oferece ao leitor fragmentos metonímicos de sua situação no mundo. Seu 

universo, composto de fragmentos, se estende do registro do vôo de um pássaro ou do 
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desabrochar de uma flor à mais densa reflexão sobre o estar no mundo, e com sua pena 

ele constrói, como um flâneur, a memória de seu tempo e lugar. Aliás, como este 

último, o cronista é, sobretudo, o observador da cidade, que ele capta em fragmentos no 

seu aqui e agora. 

O surgimento da crônica no Brasil: 

A crônica brasileira propriamente dita surgiu sob a égide do Romantismo, o que 

lhe garantiu o tom lírico que se tornou uma de suas principais marcas. O primeiro 

cronista no moderno sentido do termo foi Francisco Otaviano, que publicou em folhetim 

do Jornal do Comércio, em 1852, e manteve também uma coluna em folhetim do 

Correio Mercantil do Rio de Janeiro até 1854. Mas foi José de Alencar quem imprimiu 

nesse período à crônica sua mais alta categoria intelectual, quando substituiu o primeiro 

nesse último periódico, registrando, como afirmou Artur Mota, “os fatos da semana, 

desde um simples incidente policial até os acontecimentos da guerra do Oriente” (Cit. 

Coutinho, 1996, v. 6,p. 125). Em seguida a ele, Machado deixou numerosa e 

interessante bagagem de crônica, em que se refletem acontecimentos do mundo e 

episódios da sociedade fluminense, tendo atingido a mais alta perfeição no gênero. No 

Naturalismo, a crônica sofreu alguns ataques por parte da crítica, infensa à estética 

expressa nos folhetins, em que se misturavam a fantasia e a realidade, mas ainda no 

final do século XIX o gênero assumiu um teor artístico com Raul Pompéia, Coelho 

Neto, e principalmente Bilac, que conferiu nova fisionomia ao gênero ao concentrar 

seus comentários em determinado fato, acontecimento ou ideia. Sob o influxo do 

Parnasianismo, a crônica pecava pelo rigor da forma, enquanto os simbolistas 

praticavam o inconveniente oposto, condicionando os fatos a divagações de cunho 

subjetivo. 

Por essa época surgiu Paulo Barreto, conhecido pelo pseudônimo de João do 

Rio, a quem cabe sem dúvida alguma o qualificativo de iniciador da crônica social 

moderna no Brasil. Narrando ou comentando os fatos a seu modo e produzindo história 

social através da crônica, João do Rio representou à época a mais ousada tentativa para 

elevar a crônica à categoria de um gênero não apenas influente, mas também dominante. 

Depois dele, contudo, foi preciso que viesse o Modernismo para que a crônica pudesse 

adquirir feição correspondente às solicitações e ao ritmo do momento. Nesse meio 
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tempo, houve figuras como Álvaro Moreira, que influenciaram as primeiras gerações do 

Modernismo, mas só mesmo com Alcântara Machado e seu estilo anti-acadêmico é que 

o gênero irá tomar novos rumos. O grande desenvolvimento da crônica ocorrerá,

contudo, é no período pós-1930, quando surgem os grandes expoentes do gênero, que o 

consolidam como uma expressão fundamentalmente brasileira: Ribeiro Couto, Mário de 

Andrade, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, Marques Rebelo, Carlos 

Drummond de Andrade, Aníbal Machado, Rubem Braga, Sérgio Milliet, José Lins do 

Rego, Brito Broca, Rachel de Queiroz, Eneida, Cecília Meireles, Dinah Silveira de 

Queiroz, entre outros. E a essa plêiade seguiu-se outra mais recente, composta por 

Fernando Sabino, Ledo Ivo, Paulo Mendes Campos, José Condé, Antônio Olinto, José 

Carlos Oliveira, Antônio Maria, Sérgio Porto, Oto Lara Resende e Affonso Romano de 

Sant’Anna. 

Fixando o momento que passa com suas desencontradas emoções e registrando 

desde páginas de memória, lembranças de infância, flagrantes do cotidiano e 

comentários sobre episódios políticos ou sociais, até reflexões de teor metafísico, a 

crônica não só se impôs no Brasil como um dos gêneros mais amplamente divulgados e 

apreciados por todos os gostos, como assumiu um caráter sui generis, a ponto de 

levantar a questão: seria ela uma expressão literária fundamentalmente brasileira? Não 

há dúvida de que o gênero, como o entendemos hoje, é proveniente da França 

novecentista, mas, na verdade, não é demais afirmar que, se não fomos nós que o 

inventamos, na sua passagem para os trópicos, o transformamos de tal modo que lhe 

demos uma feição antes não imaginada pelos franceses. A crônica, na história da 

literatura brasileira, firma-se como um gênero complexo, perfeitamente adequado à 

rapidez do presente, que expressa ao mesmo tempo a visão pessoal do autor e o espírito 

de seu tempo, e que sociabiliza a literatura ao veiculá-la através de jornais e revistas, 

bem como de livros. 

Rubem Braga, cronista exclusivo: 

É tal a importância da crônica no quadro geral da literatura brasileira que se 

observa o fato singular de um escritor entrar para a história dessa literatura 

exclusivamente como cronista. É o caso de Rubem Braga, de todas as figuras de 

cronistas do século XX aquela que mais atrai a admiração. Sua crônica ocupa lugar de 
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destaque na história do gênero, podendo ombrear-se, como afirma diversas vezes 

Afrânio Coutinho, com os melhores das letras inglesas, na linha do que se conhece 

como o familiar essay”. 

Em sua tentativa de classificação da crônica brasileira em A Literatura no Brasil, 

Afrânio Coutinho se refere a cinco tipos mais frequentes e inclui Rubem Braga no que 

designa de a “crônica poema em prosa”, “de conteúdo lírico, mero extravasamento da 

alma do artista ante o espetáculo da vida, das paisagens ou episódios para ele carregados 

de significado” (Coutinho, 1999, v. 6, p. 133). A técnica de Braga é dar aparência de 

pouco apreço aos fatos do mundo real, escolhendo-os como pretexto para a divagação 

pessoal. Ele é, ainda segundo o crítico, “seguramente o mais subjetivo dos cronistas 

brasileiros. E o mais lírico. Muitas de suas crônicas são poemas em prosa. Apresentando 

a originalidade de uma imaginação poética e erradia, Rubem Braga, em seu lirismo, 

escreve sem ornatos e alcança às vezes a simplicidade clássica, numa língua despojada, 

melodiosa, direta.” (Ibidem, p. 133). Na mesma linha, Antonio Candido também afirma 

que Rubem Braga é “o mais poeta dos prosadores do Modernismo, enquanto é o 

primeiro a elevar a crônica ao nível da mais alta categoria literária, colocando-a acima 

dos seus compromissos frequentes com o contingente ou momentâneo” (Gomes, 1991, 

p. 25). E complementa: “Rubem Braga foi o maior cronista lírico do cotidiano

brasileiro. Atento, observador, preciso, artesão da palavra, era às vezes onírico e 

impressionista, às vezes pragmático e seco, outras vezes ainda terno e sentimental” (Cit. 

Gomes, 1991, p. 31). 

Não há dúvida de que o lirismo é um dos principais componentes da crônica de 

Rubem Braga, a ponto de atravessar a sua produção do princípio ao fim. E este lirismo é 

a expressão de sua apreensão do cotidiano, impregnado de sentimento, de emoção. 

Rubem Braga parte de um fato banal e o transfigura, produzindo em linguagem 

coloquial, em linguagem, como diria Guimarães Rosa, de “em dia de semana”, páginas 

literárias da melhor qualidade. Sua sintaxe, frequentemente próxima da oralidade, e seu 

vocabulário corrente, do dia-a-dia, impregnado de expressões coloquiais, dão o tom de 

sua escrita. Com o ar de quem está simplesmente divagando, e em tom de conversa 

fiada, mas a que não falta boa dose de humor, ele vai discorrendo naturalmente sobre 

um fato e outro, transmitindo impressões e comentários, e vai mergulhando a fundo nos 

sentimentos dos homens, chegando a tecer muitas vezes críticas sociais contundentes. 

Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   94 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



Daí dizer-se, como disse uma vez Davi Arrigucci Jr., que “Rubem Braga é um autor de 

acesso fácil e imediato para quem o lê, mas extraordinariamente difícil para quem quer 

falar criticamente do que leu” (Arrigucci, 1979, p. 249). 

Em Rubem Braga, o autobiográfico se alia à notícia, ou, como diz Eduardo 

Portella, “soluciona a ausência da notícia” (Portella, 1977, p. 86). A personalidade 

humana, o seu universo interior, são os seus problemas, o mundo da sua crônica. Daí o 

timbre intimista, subjetivo, que por vezes caracteriza a sua arte. Mas Rubem Braga não 

é só lírico. Poeta lírico e narrador em grau elevado, a força de sua crônica parece residir 

no fato de que, para ele, cada pessoa, cada coisa, tem ainda história, uma história que 

ele contempla sob a perspectiva do que passa; donde a doce ironia e o tom melancólico 

de seus escritos. Os assuntos para as crônicas de Rubem Braga vêm de toda a parte: da 

observação de um pé de milho ao apego à terra, às formas elementares da vida, à 

infância, da realidade cotidiana e dos jornais à memória e à tradição. E em tudo isso o 

que conta é a captação do instante, como bem observou Davi Arrigucci Jr.: “momentos 

epifânicos em que um raio corta o espírito, os lampejos se cristalizam em imagens, 

germes de um possível mito” (Arrigucci, 1979, p. 252). Ao narrá-los, ele os reatualiza e 

arranca à corrente do tempo. Mas Braga recolhe seus momentos epifânicos num estilo 

humilde, oriundo do cotidiano, e nisso reside em parte a sua grandeza: a sabedoria com 

que nos fala de coisas elevadas de modo simples. 

Abordando temas os mais diversos, inspirados pelo momento, e tratando de 

coisas por vezes bastante densas sem nenhuma ostentação, Braga cativa o leitor de 

todos os tipos, do mais simples apreciador de jornal e revistas ao leitor de livros, e suas 

crônicas destacam-se tanto num plano quanto no outro. Daí a observação, bastante 

procedente de Flávio Loureiro Chaves, de que, acima do aspecto jornalístico, há um 

outro lado da atualidade de Rubem Braga. De fato, suas crônicas, lidas em conjunto, 

formam, em suas palavras, “um texto único, maciço e coerente, um verdadeiro corpus 

literário dotado de notável autonomia, já totalmente liberto da realidade imediata que 

lhe deu origem” (Cit. Franchetti e Pécora, 1980, p. 83). Nas crônicas de Rubem Braga, 

há uma recorrência dos mesmos temas, como, por exemplo, o do amor, tratado por 

perspectivas as mais diversas, como observou Luiz Carlos Simon em seu texto 

“Recuperando o amor com as crônicas de Rubem Braga” (Simon, 2004), e o da 

memória da infância, que opera lado a lado ao registro da vida na cidade, ambos 
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profundamente marcados pelas tonalidades tropicais, que dão ao conjunto de sua obra 

um sentido de palimpsesto. Há a ressonância também de indagações existenciais que 

insistem sobre os mesmos pontos, apagando e reacendendo notas que atuam como 

leitmotivs na mente do leitor. No fundo, a crônica de Rubem Braga é, como afirmou 

ainda Loureiro Chaves, “uma só – a narrativa da solidão; e os diversos textos que a 

compõem, produzidos em diferentes momentos, podem ser lidos como fragmentos dum 

mosaico, que retratam a multiplicidade do real, mas convergem sempre para esse tema 

medular” (Cit. Franchetti e Pécora, 1980, p. 83). 

O cronista Vinicius de Moraes: 

Ao contrário de Rubem Braga, que se dedicou com exclusividade à crônica, 

Vinicius de Moraes, ou simplesmente Vinicius, atuou em diversos gêneros literários e 

suas primeiras investidas na crônica foram de cunho cinematográfico. Grande 

admirador do cinema, Vinicius frequentou com assiduidade as salas escuras e publicou 

em distintos periódicos grande quantidade de crônicas, do tipo comentário, sobre filmes 

a que assistiu, tendo chegado inclusive a integrar o júri do Festival Internacional de 

Cannes em 1966. Suas crônicas, publicadas em jornais e revistas diversos no período de 

1945 a 1966, foram reunidas nos livros Para viver um grande amor (1962) e Para uma 

menina com uma flor (1966). Eram pedaços de vida, fragmentos de recordação, 

registros de súbitas inspirações surgidas no dia a dia, a partir da visão de uma cena, uma 

mulher, uma paisagem, ou de impressões produzidas pelos sentidos, como o perfume de 

uma rosa. A crônica para ele era uma “conversa fiada”, como deixou claro em seu texto 

“O exercício da crônica”, que abre o volume de 1962 acima citado, ou ainda “uma 

conversa íntima e livre que, partindo do seu interesse pessoal, vai de fato interessar a 

todos os seus leitores”. 

A obra poética de Vinicius costuma ser dividida em duas partes: a primeira de 

sentido místico, religioso, ligada ao grupo modernista do final dos anos de 1920, que 

reagiu aos excessos da geração de 1922, e a segunda, irreverente, marcada por forte 

sensualismo e refinado erotismo, em que assoma o apelo do mundo material e grande 

recusa a todo tipo de preconceito e de modelo. A unir as duas fases verifica-se, como 

afirma Afrânio Coutinho, na “Nota editorial” à edição que organizou da Obra poética 

da Aguilar, “uma constante pesquisa formal que o leva ao verso largo e grave, a uma 
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forma coloquial e presa à circunstância cotidiana e ao mundo material, que lhe granjeou 

popularidade singular, máxime quando alia lirismo e música nas canções em que é um 

dos ídolos da juventude”. O tom lírico que marca a sua criação está presente desde o 

início e vai-se acentuando gradativamente até alcançar seu ponto máximo nas canções 

populares da fase final. E, como observa Carlos Felipe Moisés em estudo sobre o autor, 

não entra em choque em momento algum “com a elegância e o requinte dos jogos 

verbais, o estilo engenhoso cada vez mais apurado enquanto poder de síntese e 

concisão” (Moisés, 1980, p. 94). Ao contrário, tais elementos convivem na obra de 

Vinicius, que se caracteriza justamente por essa adesão aos contrários, esse cultivo das 

oposições, a que se acrescenta uma nota vibrante de humor, de ironia. 

Na obra de Vinicius de Moraes, a distinção entre prosa e poesia deixa de ter 

sentido, como bem observa Eduardo Portellla, pois, se para o autor “a literatura é arte 

literária, o estatuto da poesia deve ser estendido aos demais gêneros” (Portella, 1977, p. 

21). É assim que em suas crônicas misturam-se prosa e verso e que os elementos 

presentes em sua poesia povoam o tempo todo seu universo cronístico, acentuando-se 

inclusive em certos momentos quando o próprio gênero o requer. É o caso da forte 

presença do cotidiano, da aparente banalidade da existência diária, e da linguagem 

coloquial, enxuta, mas simples e direta, espontânea. O cronista, para Vinicius, é um 

“marginal da imprensa”, alguém que, como ele próprio afirma, “tem seu papel a 

cumprir” diante da redação dos jornais; daí a simplicidade, rapidez e urgência com que 

produz os seus textos, inspirando-se no trivial da vida, em notações de puro lirismo. No 

entanto, nem por isso, deixa de cuidar de seu texto, de poli-lo com o cinzel de sua 

prática. Há tipos distintos de cronistas para Vinicius, e ele tece uma tipologia em seu 

clássico “O exercício da crônica”, mas entre aqueles que enumera, que vão dos mais 

espontâneos aos eloquentes, dos eufóricos aos tristes, dos modestos aos vaidosos, resta 

um traço que perpassa a todos e que dá cor e viço a sua obra: a paixão com que constrói 

seus movimentos transfigurada em líricas composições. 
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Introdução 

A ocasião do centenário de vida de Vinicius de Moraes oferece chance de 

maiores reflexões sobre a produção deste artística que é um dos maiores poetas 

românticos contemporâneos. Segundo Pecci (1994), sua poesia continua viva em cada 

bar, em cada esquina, em cada carnaval, principalmente, por ser muito abrangente 

quanto a formas, temáticas e gêneros. Castelo (1994) destaca que os traços de pós-

modernidade são elementos vivos em sua poesia, já que esta fora criada em um período 

no qual tanto a arte quanto a sociedade passaram por profundas e significativas 

mudanças. 

Como a obra desta fase do Modernismo está diretamente ligada ao meio em 

que foi criada e devido à relevância que o poeta tem para com a cultura e a arte no 

Brasil, entende-se que estudar os poemas de Vinicius de Moraes é algo necessário ainda 

mais neste momento histórico pelo qual passamos de novas angústias em relação ao 

nosso futuro, no momento em que o homem se isola mais preso nas redes sociais, em 

que os contatos físicos – até por segurança pessoal – são evitados, em que os problemas 

sociais continuam sendo agudos, inserir um pouco de lirismo como na poesia viniciana 

parece ser um excelente antídoto para tais elementos. Diante disso, é que nesse trabalho 

pretendemos apresentar o resultado das análises dos poemas que se tornaram as letras 

das canções “Marcha da Quarta-Feira de Cinzas” e “Escravo da Alegria”, focalizando as 

diferentes configurações do carnaval. 

21 Orientadora: Profa. Dra. Cláudia L. N. Saito (UEL). 
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1. O “poetinha” Vinicius e sua importância para a Bossa Nova

Vinicius de Moraes está inserido dentro da segunda geração modernista, a 

geração que irá consolidar esta estética, ainda que retomando alguns modelos clássicos 

que a geração de 22 tanto combatera (BOSI, 2006). Um destes modelos é o soneto, que 

teve no “poetinha” seu principal representante na geração de 30. Poucos trabalharam 

com habilidade esta estrutura poética nesta fase do modernismo como ele. Também é 

neste período que ele inicia sua trajetória como letrista, ofício que irá “profissionalizar” 

e conferir a esta função um status de literariedade (CASTELO, 1994). 

A partir de 1962, Vinicius de Moraes aparece como um dos mais constantes 

intérpretes de suas próprias canções e esse aspecto de sua obra é, ainda hoje, o mais 

comumente associado ao seu nome para a maior parte da população, que consome mais 

suas obras lítero- musicais que seus poemas impressos (BOSI, 2006). 

Segundo Simões (2013) “a canção brasileira ganhou contornos 

intelectualizados a partir da Bossa Nova e de suas letras (que teve canções registradas 

ainda na década de 1930, mas passou a compor sistematicamente a partir de 1956)”. “A 

partir de então, as letras de canção, passaram ganhar atenção da academia e da mídia”, 

como ressalta Castelo (1994). Suas letras encontraram em Tom Jobim o parceiro que 

deu a elas as mais bem acabadas melodias neste período, como enfatiza Pecci (1994). 

Acerca do talento de Vinicius e de sua participação na Bossa Nova e de sua parceria 

com Tom Jobim, Castelo (1994) comenta que: 

O inspirado Tom descola a atenção de Vinicius do silêncio e da 

atmosfera reservada própria á poesia e a dirige para o cenário mais 

amplo e arejado da música popular. O poeta se torna um cantor. Um 

show-man esperto e insinuante, a capitanear a nova geração de 

grandes letristas que nasce com a Bossa Nova. Tom será, desde então, 

sua sombra. Ao lado dele, Vinicius de Moraes se torna, em definitivo, 

Vinicius de Moraes. (CASTELO, 1994, p.89) 

Neste período, que depois se estenderá até os anos 1950, quando o mundo 

conhecerá a Bossa Nova, Vinicius compôs algumas canções em que o carnaval é citado, 

aparentemente como tema. Porém, de acordo com Pecci (1994) nada nele é definitivo e 

acabado. O poetinha está sempre se renovando e se reinventado. E isto fez com que 

começássemos a tentar entender, assim, se o carnaval é apenas tema ou é uma 

reinvenção da sua poesia, uma intratextualidade sua transformando a maior festa 
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popular brasileira numa deliciosa metáfora do amor ou numa metáfora crítica da 

condição sub-humana de quem faz esta festa. (PECCI, 1994. p. 34) 

Esta diversidade de Vinicius de Moraes como “poeta sério” sofre uma 

extensão natural na fase em que se dedica primordialmente às letras de canção, sem que 

possa ser identificada ruptura significativa. 

2. Fundamentação Teórica

Analisar um texto requer a compreensão mínima de vários aspectos e a 

semiótica é uma delas. Saito (2007, p. 66), por exemplo, afirma que “há muito se 

buscam conceitos precisos e sistemas coerentes que sirvam à análise de linguagens de 

significação que se insiram dentro do universo das formas de arte e das mídias”. A 

autora, ressalta também que a esta busca “trouxe, nos últimos anos, todo um universo de 

trabalhos e estudos que buscam a construção de aparatos teóricos apropriados para 

análise de gêneros advindos dessas esferas” 

Saito (2007, p. 66) enfatiza que “o trabalho analítico de textos verbo - 

visuais impõe vários desafios ao analista, entre eles, o de pensar como realizar uma 

análise com base na Teoria Semiótica, de Greimas” Um destes conceitos que a 

semiótica francesa apresenta são reforçados pela autora, mencionando Fiorin: 

Quando se fala em percurso gerativo de sentido, a rigor está se falando de 

plano de conteúdo. No entanto, não há conteúdo linguístico sem expressão linguística, 

pois um “plano de conteúdo qualquer precisa ser veiculado por um plano de expressão, 

que pode ser de diferentes naturezas: verbal, gestual, pictórico, etc” (FIORIN, 1996 

apud SAITO, 2007, p. 31). 

Saito (2007) destaca também que 

A teoria semiótica greimasiana fundamenta-se na significação, nos 

efeitos de sentido produzidos a partir das articulações possíveis entre 

os elementos significantes presentes no texto, e tem por objetivo 

explicar não só as línguas naturais, mas todos os processos de 

linguagem e construir modelos geradores de discursos. (SAITO, 2007, 

p. 67) 

Assim, de acordo com Lopes e Hernandes (2005, p. 87) manter uma 

linearidade entre letra e poesia, causando uma espécie de tensão entre os dois elementos 

que compõem a canção, pois “apesar de sentirmos a canção como um texto único, ela é, 

como a própria palavra ‘texto’ sugere, o entrelaçamento de diversos fios condutores”, 
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numa relação entre Plano de Conteúdo e Plano de Expressão entre texto verbal e texto 

musical, como preconiza Teoria da Semiótica da Escola Francesa. 

Esta relação entre melodia e texto verbal que resultada no poema-canção, 

estabelecendo assim uma relação sincrética encontra respaldo na Teoria Semiótica de 

Greimas que se fundamenta na significação e nos efeitos de sentido produzidos a partir 

das articulações possíveis entre os elementos significantes presentes no texto. Desta 

maneira, o imbricamento entre Plano de Expressão e Plano de Conteúdo estabelece uma 

relação semissimbólica, no sentido em que juntos os dois planos produzem o sentido 

textual. 

2.1 O poema-canção: um texto sincrético 

A linguagem permite que os significados tenham vários planos. E a junção 

destes planos estabelece uma relação sincrética entre eles. No caso específico do 

poema/canção, esta relação se advém da junção melodia (texto não verbal) com poema 

(texto verbal) que a semiótica francesa define como Plano de Expressão e Plano de 

Conteúdo. Acerca disto, Lopes e Hernandes (2005) destacam: 

Apesar de sentirmos a canção como texto único, ela é, como a palavra 

‘texto’ sugere, o entrelaçamento de diversos fios condutores (a 

melodia, o ritmo, a letra etc) correspondendo cada um desses fios 

àquilo que chamamos instância da canção. A este tipo de texto 

essencialmente complexo, dá-se o nome de texto sincrético. [...] a este 

texto sincrético subdivide-se em dois planos: o de expressão e o de 

conteúdo, já sabendo que no primeiro plano encontra-se a melodia 

(texto não verbal) e no segundo o texto verbal (a letra da canção). 

(LOPES E HERNANDES, 2005, p. 43-44) 

Admitido o papel central da melodia ao lado da letra, num processo 

sincrético como define a semiótica nos seus sentidos semissimbólicos ambos em 

permanente tensão entre si, como elementos centrais da canção, assim é possível dizer 

que a função do cancionista consiste exatamente em “valorizar esta relação conferindo 

uma naturalidade entoativa à canção a partir da elaboração de um projeto enunciativo 

que busque compatibilizar essas duas forças antitéticas” ( TATIT, 1994, p. 92) 

Assim letra e canção fazem um texto sincrético e que dão novo significado 

ao texto, dando um novo significado textual. Dessa forma, Lopes e Hernandes (2005) 

ainda enfatizam, reforçando a ideia de Tatit (1994), que o texto sincrético com as mais 

variadas possibilidades, sendo a canção uma delas pois de acordo com suas palavras 
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a canção, por se utilizar da palavra e da música, constitui um texto 

sincrético em que uma das instâncias, a musical requer um tipo de 

percepção que a subdivide entre outras instâncias (melódica, 

harmônica, rítmica, etc) para que seja analisada como um mínimo de 

profundidade e propriedade (LOPES e HERNANDES 2005. p. 44) 

Tomando como base os conceitos acima de Plano de Expressão e Plano de 

Conteúdo e entre estes dois planos fazemos abaixo uma análise superficial dos poemas 

“Escravo da Alegria” e “Marcha da Quarta-Feira de Cinzas” para entendermos como 

funciona a metáfora da palavra carnaval nestes poemas e sua relação sincrética com a 

música. 

3. Análise do corpus

Buscando estabelecer novos rumos para entender possíveis novos 

significados para a palavra carnaval e seus significados nos poemas “Escravo da 

Alegria” e “Marcha da Quarta-Feira de Cinzas”. Os poemas retratam lados distintos da 

realidade social brasileira do período “Pós- Bossa Nova” procurou-se estabelecer uma 

relação entre seus significados Assim, os poema/canção foram analisados de maneira tal 

que se relacionassem com os Planos de Expressão e de Conteúdo. a fim de se verificar a 

poeticidade nas linhas musicais de Vinicius de Moraes. 

3.1. “Escravo da Alegria” 

A música “Escravo da Alegria” é uma das últimas composições da parceria 

Toquinho- Vinicius de Moraes, a sua letra foi escrita, no início de 1979, pouco antes da 

morte do “poetinha”. Castelo (1994, p. 143) destaca que a letra surgiu do êxtase 

amoroso que “Toquinho vivia ao reencontrar o grande amor de sua vida. Percebendo a 

alegria que a paixão reacendida no companheiro havia despertado, resolveu registrá-la 

musicalmente.” 

Desta maneira, recorreu à imagem das sensações experimentadas no 

carnaval para dar um sentido de satisfação plena que só o amor é capaz de propiciar. Eis 

a letra da canção: 
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ESCRAVO DA ALEGRIA 

(Toquinho- Vinicius de Moraes – Mutinho) 

E eu que andava nessa escuridão Com esse fogo que faz arder 

De repente foi me acontecer Me dá medo e vem me encorajar 

Me roubou o sono e a solidão Fatalmente me fará sofrer 

Me mostrou o que temia ver 

Sem pedir licença, nem perdão Ando escravo da alegria 

Veio louca pra me enlouquecer Hoje em dia minha gente 

Vou dormir querendo despertar Isso não é normal 

Pra depois de novo conviver Se o amor é fantasia 

Com essa luz que veio me habitar Eu me encontro ultimamente 

Em pleno carnaval 

Para tentar compreender os mistérios que levaram o poeta a criar as imagens 

e metáforas constante no corpus usaremos os argumentos do nível fundamenta 

semiótica francesa. A primeira música, escravo da alegria é composta de duas estrofes 

com 92 palavras que são bastante reforçadas na musicalidade é reforçadas nas 

entonações. Por meio da análise o amor do autor é tanta que ele se torna escravo da 

alegria. A sensação de êxtase é tamanha que ele compara com o carnaval essa alegria. 

Entre os elementos que compõem o poema/canção Escravo da Alegria 

destacamos como eufóricos as palavras: despertar, essa luz, fogo, arder, encorajar, da 

alegria, amor. Tais expressões nos remetem, desta maneira, a sensações de paz, de 

alegria, de esperança. Por outro lado, temos também a presença dos seguintes elementos 

disfóricos como escuridão, roubou, solidão, temia, sem pedir, nem perdão, veio louca, 

me enlouquecer, medo, fatalmente, sofrer, escravo, não é normal. 

Percebe-se, portanto, que o predomínio de uma ideia que remeta a 

significados negativos não é verdadeira, uma vez que mesmo os elementos disfóricos 

nos fornece uma sensação positiva em relação ao texto como um todo o que é, 

plenamente acompanhado por uma linha melódica que oscila entre um tom mais triste e 

um tom mais eufórico traduzindo a ideia de que o amor é particular, mas intenso, vivo, 

dando a clara conotação da tensão harmônica defendida por Tatit (1994) 

Em relação à métrica do poema, percebe-se um emparelhamento dos versos 

da seguinte ordem A-B-A-B-A-B-C-B-C-B-C-B-D-E-D-E, o que revela não apenas 

uma mudança nas conjugações verbais, como uma mudança de sentimentos do 

enunciador do texto. 
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A presença dos substantivos escuridão, solidão, perdão, alegria, fantasia, 

gente, normal, carnaval (grifo nosso), no meio de uma sequência de verbos da 

primeira e segunda conjugação, refletem o sentimento presente em todo o poema. O 

processo de nasalização tanto da letra (plano de conteúdo) quanto da melodia (plano de 

expressão) são bem acentuados no poema-canção, dando-lhe um tom mais pesado, 

quase fúnebre para enfatizar o estado que o “eu-lírico” vivia antes que o amor chegasse 

em sua vida, passando para notas mais altas e sonoras diante de palavras com vogais 

abertas como normal, carnaval, fantasia, dando assim a tensão melódico-musical como 

é referenciada por Tatit (1994). 

Em relação aos tempos verbais, nota-se que os verbos começam no pretérito 

imperfeito e conforme o sentimento vai crescendo o tempo passa para o presente do 

indicativo. Na linha melódica, tem-se, neste trecho do texto um crescimento que chega 

ao “ápice” com o refrão, numa simbiose total com o texto verbal. Percebe-se assim, que 

o substantivo carnaval está próximo dos advérbios fatalmente e ultimamente (grifo

nosso) únicas palavras desta classe gramatical nesta construção o que sugere a 

temporalidade do sentimento do amor, muito bem marcadas musicalmente e enfatizadas 

na linha melódica. 

A palavra carnaval é, neste caso específico, retratado como uma catarse da 

vida, no sentido em que a emoção transborda quando experimentamos o amor assim 

como extravasam foliões na maior festa do povo brasileiro. 

A associação da festa de momo com o amor é marcada nos elementos 

eufóricos do poema, atribuindo um novo nome ao maior sentimento que o ser humano 

possa demonstrar, pois como afirma Lajolo (1983, p.43), “a literatura dá existência 

plena ao que, sem ela, ficaria no caos do inomeado e, consequentemente, do não 

existente para cada um” Ou seja, de acordo com a autora a poesia se recria em si 

mesmo, retratando os sentimentos que estão vivos em cada um de nós, pois como o 

mesmo Vinicius de Moraes dizia “o material do poeta é a vida e para o poeta a vida é 

eterna”. 
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3.2  “Marcha da quarta feira de cinzas” 

A música “Marcha de quarta-feira de cinzas” foi composta em 1964 e foi 

gravada no ano seguinte durante uma apresentação no teatro municipal de São Paulo. 

Nela, como enfatiza Simões (2013), o compositor não quis remeter somente mais uma 

mensagem carnavalesca, na qual os foliões deverão aguardar doze meses por outro 

carnaval. Há, dessa maneira, inserido na poesia, a conjuntura política que o país se 

encontrava no período do golpe militar e entrevia os desdobramentos funestos deste 

evento, como assinala Castelo (1994) A música é em parceria com Carlos Lyra. 

MARCHA DA QUARTA-FEIRA 

DE CINZAS 

Acabou nosso carnaval 

Ninguém ouve cantar 

canções Ninguém passa mais 

Brincando feliz 

E nos corações 

Saudades e cinzas 

Foi o que restou 

Pelas ruas o que se vê 

É uma gente que nem se 

vê Que nem se sorri 
Se beija e se abraça E 

sai caminhando 

Dançando e cantando 

Cantigas de amor 

E, no entanto ,é preciso cantar 

Mais que nunca é preciso cantar É 

preciso cantar e alegrar a cidade 

A tristeza que a gente tem 

Qualquer dia vai se acabar 

Todos vão sorrir 

Voltou a esperança 

É o povo que dança 

Contente da vida 

Feliz a cantar 

Porque são tantas coisas azuis 

E há tão grandes promessas de luz 

Tanto amor para amar de que a gente 

nem sabe 

Quem me dera viver pra ver 

E brincar outros carnavais 

Com a beleza 

Dos velhos carnavais 

Que marchas tão lindas 

E o povo cantando 

Seu canto de paz 

Seu canto de paz 

A letra desta canção já foi escrita dentro do cânone das poesias modernas, 

ou seja, desprendido de toda e qualquer rigor de rimas. (CASTELO, 1994) As rimas 

internas, no entanto, estão presentes e, muitas vezes, são marcadas pelos verbos no 

gerúndio. O poema/canção, ‘’Marcha da quarta-feira de cinzas” é composto por seis 

estrofes, levando em conta a época que foi construída, o escritor toma o carnaval para si 
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como dias de trégua por isso o euforismo é constatado em 21 palavras, no qual o verbo 

“cantar” é repetido três vezes e a palavra “paz” apenas duas, pois como autor acreditava 

o carnaval era um símbolo de paz e esperança para a repressão da época.

De acordo com Castelo (1994) Marcha da Quarta-Feira de Cinzas foi 

composta no primeiro ano da ditadura militar no Brasil. Carlos Lyra era, à época, filiado 

ao PCB (Partido Comunista Brasileiro) e ativista político de esquerda. Vinicius era 

diplomata, crítico do governo recém-instalado. Esta conjunção sócio-histórica 

evidencia, no caso específico deste poema-canção, os elementos do ser e do parecer. Ao 

contrário do que sugere o poema não lamenta o fim do período de momo, mas evidencia 

a tristeza do povo ao ter o seu direito de expressão roubado pelo regime de exceção que 

dominava no Brasil. 

Assim, de acordo com Batista (2004) “existe uma tensão dialética, no modo 

do ser é uma canção sócio cultural, mas não parece, encontra em segrego. No modo do 

parecer tem aparência de um poema carnavalesco, mas não é. Portanto ser carnaval é 

mentira”, ou seja, os elementos que compõem o poema sugerem uma coisa e tratam 

essencialmente de outra, a partir já do próprio título (Marcha – rancho, para Carnaval e 

Marcha militar) 

É bastante relevante a passagem de passado/presente( como nos trechos: 

Acabou nosso carnaval e Mais que nunca é preciso cantar), que músico faz nos seus 

versos e como ela está diretamente ligada à metáfora carnaval=sofrimento do povo, 

valorizados, inclusive, pelo ritmo da música, mais uma vez evidenciando a tensão da 

melodia destacada por Tatit (1994). 

Na primeira parte da canção e por extensão do poema, o ritmo é pesado, 

triste dizendo que o carnaval acabou. Os verbos, no pretérito perfeito, dão ideia de 

finitude não só da festa como praticamente da alegria do povo, mas também associam o 

término do carnaval com a volta da tristeza e do sofrimento do povo. 

Porém, a conjunção “no entanto” dá início à nova fase não só do 

poema/canção como da própria motivação do “eu lírico”, valorizado não só no texto 

verbal quanto no texto não verbal e dando assim o entrelaçamento já referido (idem). 

‘’no entanto, é preciso cantar- mais que nunca é preciso cantar’’. 

Ao enunciar esta expressão, temos a mudança temporal (os verbos passam a 

ser no presente do indicativo) emocional (o carnaval voltou e com ele voltou a alegria, 
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voltou a paz) e a mudança musical (o ritmo passa ser intenso, vivo, quase voltando a 

uma marcha carnavalesca intensa). Podemos perceber aqui que a junção letra-melodia 

torna-se perfeita, fazendo a passagem da marcha militar (marcado por andamentos 

pesados nos primeiros versos) para algo mais leve, tranquilo, nas linhas musicais do 

final da canção. 

Considerações Finais 

Ao analisar os poemas de Vinicius de Moraes, constatamos que suas letras, 

suas canções, suas crônicas, suas peças e seus poemas estão ainda mais vivos, nos dias 

de hoje, como salienta Simões (2013). Nem mesmo o óbvio se mostra como tal. 

“Escravo da Alegria” ao sugerir o extremo da felicidade, mostra que o carnaval pode ser 

uma festa particular, uma celebração do amor. Em “Marcha da Quarta-Feira de Cinzas”, 

A liberdade tão sonhada por ele, o amor tão necessário, a paixão tão contagiante está 

cada vez mais em ascensão. 

Foucault disse que “mostrar-se é dar-se a ver; é fazer aparecer o próprio 

rosto junto ao outro”. Esta afirmação corrobora o sentimento do “eu-lírico” nos poemas 

aqui analisados, quando o carnaval revela-se tanto no universo particular quanto como 

metáfora de tempos melhores, de dias vindouros onde a felicidade voltará a reinar na 

alma do povo brasileiro. 

Nessa festa popular, o amor encontra espaço para dar vazão aos seus 

significados mais solenes e mais efêmeros, mais carnais e espirituais, numa simbiose 

que só a paixão ou a inquietação de estar no mundo podem ser comparadas. 

Estas pequenas análises dos poemas-canção ajudam a visualizar o contexto 

histórico, literário e poético de sua obra, uma vez que está configurado dentro da 

música, suas alegrias, sofrimentos, lutas e vitórias vividas dentro daquele contexto 

social. Desta maneira, torna-se importantíssimo o estudo para novas e mais 

aprofundadas pesquisas. 

Carnavalizar a vida, os amores, os desejos e as próprias injustiças sociais foi 

uma das vertentes que o “poetinha” encontrou para revelar os mais variados 

sentimentos, as mais variadas manifestações artísticas numa profusão que só a poesia, e 

todas as leituras não verbais que se façam junto dela, é capaz de transmitir. E Vinicius 

de Moraes exacerbou o “direito” de usar o lirismo em textos sociais. Defini-lo, no 
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entanto, não é tarefa fácil; senti-lo, por outro lado, não é só prazeroso como necessário e 

urgente. Assim, como toda e qualquer metáfora da vida. 
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 VINICIUS: VERSO E REVERSO 

Eliza Giliolli dos Santos 
22

(PEBII E. E. Lydia Yvone G. Marques– Garça/SP/Colégio Interação - 

Marília/SP) elizagsantos@yahoo.com.br 

Introdução 

Apesar da imensa diversidade de temáticas abordadas pelo exímio escritor e 

compositor brasileiro Vinicius de Moraes, nós nos ativemos ao estudo das diferentes 

configurações da figura feminina. Gostaríamos de deixar claro que jamais tivemos o 

objetivo de estigmatizar a figura feminina ou mesmo submetê-la um mero “rótulo”. É 

importante enfatizar que em momento nenhum, tanto da produção poética quanto da 

musical – ao menos da que consultamos –, a mulher obteve “voz”, mas foi muitas vezes 

cantada em versos ou musicada sob a égide de um “eu-lírico” feminino. Ao contrário, a 

releitura de mundo à qual ela, ou, melhor dizendo, elas foram traçadas passou sob o 

olhar de um homem em particular: Vinicius. Por isso, nos servimos dos adjetivos que 

qualificaram as mulheres citadas, baseando-nos nos vocábulos encontrados nas próprias 

fontes consultadas, em particular na biografia de Vinicius escrita por José Castello, com 

o intuito de exemplificar “personagens tipos” contidas na poética viniciana, ou seja,

quisemos demonstrar o quanto é multifacetada a figura da mulher delineada pela pluma 

do “poetinha”, tratamento carinhoso destinado pelos amigos a Vinicius de Moraes. 

Nosso trabalho está subdividido em quatro partes. Na primeira, intitulada 

“O primeiro contato com a obra poética de Vinicius de Moraes”, procuramos interar o 

leitor de nossa proposta de descobrir como esta figura feminina tornou-se tão recorrente 

na produção literária e também na musical. Verificaremos o comportamento do “eu-

lírico” ante suas musas idealizadas e materializadas, as quais se fazem presente na vida 

e na obra viniciana. 

22
 Licenciada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em História e Letras pelo Centro de 

Educação Eurípides Soares da Rocha (UNIVEM), onde participou do Programa de Iniciação Científica e 

foi orientada pelo Prof. Dr. Ricardo M. dos Santos (2005) e pela Profa. Dra. Kátia R.M. Miranda (2007). 
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A segunda parte, “Descortinando o “eu-viniciano”, traz informações que o 

segundo o seu biógrafo “ele fora salvo pela mulher” e o quanto a presença feminina faz-

se recorrente em sua vida e obra, por isso nada mais coerente do que mergulharmos 

neste universo viniciano a fim de descobrirmos até que ponto o Vinicius homem era 

influenciado pelo poeta e vice-versa. Na terceira parte, “Ecos femininos: reverberações 

na alma do poeta”, partimos da seguinte afirmação de Marrach (2000, p. 7): “Vinicius é 

o poeta da paixão e o músico do amor”, a qual nos instigou a buscar respostas para a tal

correspondência existente entre a poesia e a música, na produção artística de Vinicius. 

Na quarta parte, “Enamorando o Enamoramento”, investigamos os verbetes 

“amor”, “paixão” e “enamoramento” e suas respectivas distinções entre si, devido à 

recorrência desses elementos na vida e obra de Vinicius. A princípio fomos movidos 

pelo interesse em compreender as peculiaridades de cada vocábulo, mas, pouco a pouco, 

fomos absorvidos por este universo afetivo tão sui generis e só encontramos um nível 

maior de clareza quando nos deparamos com o conceito de “enamoramento” dado por 

Alberoni (1986, p. 5), que define: “é o estado nascente de um movimento a dois”. Tal 

conceito tornou-se o alinhavo de que precisávamos para entender como funciona esta 

engrenagem cujo eixo motriz está centrado no autor que se ramifica todo no seu “eu 

apaixonado”, num frenesi tão alucinado que rendeu-lhe o título de “poeta da paixão”. 

1. O primeiro contato com a obra poética de Vinicius de Moraes

O tema “Vinicius verso e reverso” diz respeito aos dois “pilares” nos quais 

sedimentamos nossa pesquisa: o “verso” relaciona-se à obra poética de Vinicius de 

Moraes, e o “reverso”, às facetas que fizeram de Vinicius esta figura tão singular. 

Limitamo-nos ao estudo das configurações da figura feminina na sua obra poética, a 

qual, segundo nota extraída da advertência da Antologia Poética de Vinicius de 

Moraes(1992),pode ser dividida em duas partes, correspondentes aos dois períodos 

distintos na poesia do autor. A primeira, transcendental, frequentemente mística, 

resultante de sua fase cristã, termina com opoema“ Ariana, a mulher”, editado em 1936. 

Já a segunda parte se abre com o poema “O falso mendigo”, escrito em oposição ao 

transcendentalismo da fase anterior. De permeio foram colocadas “As Cinco elegias” 

(1943),como representativas do período de transição entre a fase metafísica e a poesia 

do cotidiano. 
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Com o intuito de legitimar nossa argumentação, de que há correlação entre a 

vida e a obra de Vinicius de Moraes, citaremos a seguir alguns fragmentos, os quais 

serão correlacionados com as opiniões extraídas das obras que nos serviram de fonte de 

pesquisa para compor nossas reflexões. Assim, lançaremos mão das palavras do 

biógrafo José Castello e de Carlos Drummond de Andrade: 

Segundo amiga pessoal de Vinicius: Marie-Christine Richard: “Qui ne 

risque rien, n’arien”.A poesia ,para Vinicius ,é a arte do risco. Ou bem 

o poeta coloca tudo em jogo, ou não merece esse nome. Novamente a

paixão se torna um elemento fundamental. Pois, para Vinicius de 

Moraes, poesia sem paixão podia ser tudo -menos 

poesia(CASTELLO, 1994, p.15). 

Segundo Drummond, “Vinicius foi o único entre nós que teve vida de poeta 

[...], ou seja, atravessou a vida como um camaleão, absorveu os matizes dos vários 

mundos em que esteve, das várias mulheres que amou” (CASTELLO, 1994, p.15). 

Partindo destas argumentações, podemos reafirmar nossa hipótese de que há 

conexão entre a poesia e a vida, laço sem o qual toda obra e vida desmoronam. 

Engajamo-nos neste caminho ao nos afinarmos com a argumentação de Castello, o qual 

procura correlacionar a sua construção argumentativa, buscando inúmeras fontes. 

Ao se falar de Vinicius, concordamos com os depoimentos do crítico 

Eduardo Portella o viu como “o entroncamento da geração de 30 com a de 45”. Ainda 

em busca de uma perspectiva crítica, o mesmo Carlos Drummond de Andrade tentou 

enquadrá-lo assim: “Ele tem o fôlego dos românticos, a espiritualidade dos simbolistas, 

a perícia dos parnasianos [...] homem bem de seu tempo, a liberdade, a licença, o 

esplêndido cinismo dos modernos”(CASTELLO, 1994, p.15). 

Diante destes depoimentos, concordamos com seus críticos que era difícil 

e talvez inútil promover uma catalogação rigorosa de Vinicius de Moraes. Então, como 

podemos classificar o homem Vinicius de Moraes? Tal é o nível de sua complexidade 

que um dia o próprio Vinicius se auto definiu assim: “Sou um labirinto em busca de 

uma saída” (1994, p. 13). É de conhecimento geral que provém de longa data o interesse 

de Vinicius pelas mulheres. Sua primeira paixão ocorrera ainda nos tempos do colégio: 

Maria Cacimira (a Cacy), a quem dedicara um poema – na verdade, um plágio adaptado 

de um poema de seu pai: 

Quantas saudades eu tenho/De ti oh flor primorosa/ 

[...]/Oh quantas saudades quantas/[..]/ 
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Mas só de ti, são só tuas/Cacizinha do meu coração. 

(CASTELLO, 1994, p.38-40). 

O segundo trecho de poema é endereçado à sua mãe, a qual lhe transmite o 

ícone de proteção: 

Minha Mãe: 
Minha mãe, minha mãe, eu tenho medo/Tenho medo da vida, minha 

mãe./ 
Cante a doce cantiga que cantavas/Quando eu corria doido ao teu 

regaço/ 
Com medo dos fantasmas do telhado. (MORAES,1998, p.186). 

O terceiro recorte faz menção à palavra “musa”, seguida do adjetivo 

“idealizada”, considerada pelo poeta como inatingível. No caso específico desta poesia, 

a mulher é a atriz Marlene Dietrich: 

Soneto dedicado à Marlene Dietrich 

Com teus lábios meu pranto/Enxugarias/[...] 
E eu me riria tolo e satisfeito, /Mas [...] sou um estudante de 
Direito/ 
E tu [...] és uma artista de cinema (MORAES, 1998, p. 250). 

No entanto, o grande poeta brasileiro do amor nasce com a entrada da 

mulher em cena, agora uma mulher não mais como um ser ideal e inatingível, como na 

primeira fase de sua poética, mas como um ser de carne, osso e coração. Assim, “nasce 

o poeta da paixão”.

Numa tarde de 1938, o grande amor faz sua aparição. Confirma-se diante de 

Vinicius sob a alcunha de Beatriz Azevedo de Mello (a Tati). A seguir, encontra-se um 

fragmento do poema endereçado a ela, mulher que desmistificara o amor, ou seja, 

trouxera Vinicius para o amor humanizado, desprovido das restrições platônicas do 

outrora: 

Redondilhas pra Tati 

[... ] Tu és como o penedo/E eu ...como a onda do mar/ 

És a sombra do arvoredo/E eu ....pastor a descansar/ Sou 

ouvido, és o segredo/És a luta, eu sou a paz/ 
És Beatriz Azevedo/E eu Vinicius de Moraes 

(CASTELLO,1994, P.97-98). 
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A partir deste momento, Vinicius irá aventurar-se nas mais diversas 

instâncias do amor; se casará nove vezes, se apaixonará platônica e literalmente várias 

vezes e desfrutará do êxtase que proporcionou às mulheres, a fim de a elas entregar-se. 

2. Descortinando o EU-VINICIANO

Segundo Castello (1994, p. 9), 

Vinicius foi salvo pela mulher, pois, com a entrada desta em cena, não 

mais como um ser ideal e inatingível, mas como um ser de carne, osso 

e coração, começa a nascer o grande poeta brasileiro do amor. Para ser 

mais exato, o da paixão. 

A diferença parece supérflua, mas é essencial. A paixão não é apenas o 

princípio do amor ou o amor em sua forma mais intensa, ou, ainda, o amor quando se 

aproxima da cegueira e até da loucura. A paixão é amor, mas é também sofrimento. 

Conforme aponta Marrach (2000, p. 74), 

Esse é o universo de Vinicius de Moraes, o das paixões. O poeta vive 

no vórtice das paixões, no redemoinho dos contrários, por isso se 

queima, por isso vive mais profundamente e mais sensivelmente as 

contradições da vida. E escreve poesia não porque é bonito, mas 

porque ama e se entrega à vida. 

O homem Vinicius teve, oficialmente, nove esposas. Faremos a seguir 

alguns comentários nos baseando na sua biografia, escrita por José Castello (1994). 

Optamos por citar apenas duas de suas esposas a primeira e a última. 

A “classificação” para as figuras femininas aparecerá em parênteses, a fim 

de enriquecer nossa argumentação. Deixamos bastante claro que não consideramos que 

um único adjetivo possa definir a personalidade de uma pessoa. No entanto, seguiremos 

o esquema de recorte bibliográfico sobre a vida de duas de suas esposas (a primeira e a

última) e a sua respectiva adjetivação, a fim de pretensamente elencar o “status” que 

obtiveram na vida de Vinicius homem-poeta. Todas as eleitas foram homenageadas com 

poemas ou canções; por isso, listaremos um fragmento ao término de cada comentário 

bibliográfico. 
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Tati (1938-1950) 
23

:

Beatriz Azevedo Mello Moraes, com quem Vinicius teve dois filhos: Susana 

e Pedro. Ela representa na vida do poeta a busca por equilíbrio e o amadurecimento, o 

encontro irrevogável consigo mesmo. Com ela o mundo deixa de ser habitado por anjos, 

mulheres perigosas, serpentes malditas, ícones estes tão recorrentes nos tempos funestos 

da vida viniciana. Tati representa na vida de Vinicius o amor solar, ou seja, amor pela 

claridade. Por isso seu biógrafo faz-lhe a correspondência com o adjetivo “claridade”. A 

seguir o fragmento endereçado a ela: 

Redondilhas pra Tati 

Em Tati tem Taiti/Ilha do amor e do adeus/ 
Tem avatá, Havaí!/Taubaté, Aloha He../ 
Tem medicina com mascat/Pão de açúcar com café/[...].( Antologia 
 Poética.(CASTELLO, 1994,P.97-98) 

Gilda de Queirós Mattoso (1978-1980) 

Gilda simboliza a chegada do amor em definitivo. É uma menina, mas sabe 

exercitar o amor pleno, em que a paixão não é o fim, mas o início. Ela oferece-lhe a 

síntese. Vinicius, ao olhá-la, vê tudo ali, resumido numa pequena mulher. A entrega a 

Gilda só será sublimada quando Vinicius deixar-se seduzir pela última deusa: a morte. 

O fragmento a seguir trata-se de uma valsinha escrita por Vinicius de 

Moraes (1979) e endereçado à sua última esposa: 

Gilda 
Nos abismos do infinito/Uma estrela apareceu/ 

E da terra ouviu-se um grito/Gilda, Gilda 
Era eu, maravilhado/[...]/E depois nós dois unidos/ 

Como Eurídice e Orfeu/Fomos sendo conduzidos/ 

Gilda e eu/[...]. (CASTELLO, 1991, p.393). 

3.Ecos femininos: reverberações na alma do poeta

Nessa parte trataremos da recorrência da poesia na vida e na obra de 

Vinicius. Por isso, reiteramos a citação já utilizada: “A poesia é tão vital pra mim que 

ela chega a ser retrato de minha alma”. A seguir apresentaremos um trecho que explicita 

com veemência a recorrência anteriormente comentada. 

23 As datas que aparecem entre parênteses ao lado do nome de cada esposa dizem respeito 

ao tempo que cada história de amor durou.  
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Segundo Marrach (2000, p.11-12)Vinicius é o poeta da paixão e músico do 

amor. É considerado um dos maiores eróticos da vida contemporânea brasileira. O 

sentido do termo erótico será aqui interpretado na acepção de Bruno Bettelheim: Eros é 

um jovem adulto no auge de sua de sua masculinidade. Para que o amor sexual seja 

experiência de genuíno prazer erótico, deve estar impregnado de beleza, simbolizada 

pelo Eros, e expressar os anseios da alma, simbolizada pela psique. 

De acordo com as ideias apresentadas por Marrach, o poema “Amor dos 

Homens”, o qual Vinicius endereçou à Lucinha Proença, uma de suas esposas, 

exemplifica a presença do advento erótico em sua obra. Este poema, escrito em 1957 

em Paris, apresenta pela primeira vez a fórmula do amor ideal para Vinicius, a qual foi 

sintetizada na ideia contrária da “calma no seio da paixão”. Segue um pequeno trecho 

do poema: 

Amor dos Homens 
[...] Abençoada sejas/Tu que crias a vertigem na calma, a calma/ 

No seio da paixão[...] 
É mais do que nunca a minha amada: a minha amada e a minha amiga/ 

A que me cobre de óleos santos e é portadora dos meus cantos/ 
A minha amiga nunca separável/A minha inseparável 

Inimiga. (CASTELLO, 1994, p.210) 

A poesia é para Vinicius um meio de conhecimento, tomada de consciência 

e divulgação de uma verdade. Sua vida ilustra este ideal poético do amor. De acordo 

com Marrach (2000), o amor com disposição ou atitude amorosa ante a vida pode ser 

dividido em quatro vertentes básicas. Entretanto, nos utilizamos em nossa pesquisa do 

primeiro item deste multifacetado amor viniciano pela mulher, a qual foi caracterizada 

como centro das histórias de amor, ou seja, foi ela a personagem principal dos poemas e 

músicas de Vinicius. Em torno dela se consolidaram as mudanças dos valores ligados ao 

amor e à vida social, além da transferência do eixo do sublime para o cotidiano. 

Segundo Marrach (2000, p. 11) o importante para história do amor e da 

mulher é que o poeta camarada mostra-nos um dos óbvios mais difíceis de se ver: que o 

amor livre só é possível a partir da confiança num outro igual ao eu. E nisso há uma 

igualdade que se afirma numa concepção de mulher como um ser complexo, cuja alma é 

tão rica, errante e tão freudianamente dividida quanto a do homem. 
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A mulher em Vinicius é, talvez, mais sonhadora que o homem. Por isso se 

aproxima do poeta, por “andar longe perdida num mundo lírico e confuso, cheio de 

canções, aventuras e magia”. 

A palavra de alguém plural como Vinicius toma dimensões pantagruélicas, à 

medida que é moldada com o propósito de transfigurar os modos de sentir e de pensar 

porque induz a ver e a pensar por inspiração. Tudo é por ele apreendido a partir de uma 

perspectiva de conhecimento sensualista e empirista, isto é, por meio de seu 

sensusintimus, o qual é capaz de abolir limites entre amor físico e espiritual e de fazer 

poesia/música tomado pela pura consciência da paixão. 

4. Enamorando o enamoramento

Como já dissemos anteriormente, a Teoria do Enamoramento, nos serve de 

alinhavo desta tessitura viniciana, à medida que funciona como engrenagem cujo eixo 

motriz está centrado no autor, que ramifica todo seu “eu” apaixonado num 

comportamento tão sui generis que lhe rendeu o título de Poeta da Paixão. É esta 

paixão, este estado lúdico do constante enamoramento, que predominou ante a vida e 

principalmente ante as mulheres que fizeram parte da vida e obra de Vinicius. 

Enamoramento, Segundo Alberoni (1986, p.5), “é o estado nascente de um 

movimento coletivo a dois”. Ele não é um fenômeno cotidiano, uma sublimação da 

sexualidade ou um capricho da imaginação, nem tampouco um fenômeno sui generis 

inefável, divino ou diabólico. É, na verdade, um fenômeno que pode ser incluído na 

categoria dos fenômenos coletivos. No entanto, tal procedimento dispõe de uma 

individualidade inegável, justamente porque só ocorre entre duas pessoas, ou seja, 

existe entre ele e os movimentos coletivos um elo bem estreito, pois o tipo de forças que 

neles atuam e liberam-se pertence à mesma classe. Os sentimentos de solidariedade, 

renovação e alegria de viver são bem semelhantes em ambos os casos. Mas, a principal 

diferença reside no fato de que os grandes movimentos coletivos são constituídos de 

várias pessoas e o enamoramento restringe-se a duas. 

A similaridade entre os dois fenômenos (que agregam as multidões e ou aos 

pares enamorados) advém do estágio inicial ou estado nascente, no qual se lida com 

experiência específica e sente-se guiado por forças que não lhe são inerentes, que os 

arrastam e os dominam. É conduzido a um mundo diferente da realidade que esta 
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habituado, esquece de si mesmo e se deixa conduzir pelos fins comuns. Todo seu ego 

fica obsoleto, pois este indivíduo está absorto por este novo pulsátil, o qual traz consigo 

um líder carismático que o guia após tê-lo doutrinado incitando-o a abraçar este novo. 

Entretanto, ao tratarmos do enamoramento lidamos somente com duas 

pessoas. Sabe-se que em determinada estrutura social o movimento divide o que estava 

unido e agrupa o que estava desunido para então compor um novo sujeito coletivo, um 

“nós” que, no caso da paixão, é formado pelo par amante-amado. No entanto, as forças 

que atuam em ambos os movimentos têm a mesma violência e determinação. 

Alberoni deixou bastante claro que enamoramento encontra-se no plano do 

extraordinário e convidou-nos a deixarmos de lado o pensamento corrente, que não 

reconhece em tal processo um estatuto diferente da vida cotidiana e da sexualidade, a 

qual encerra em si algo de cotidiano e extraordinário. 

Sob esse prisma, tudo no ser amado, desde um simples gesto, um olhar, um 

movimento nos toca profundamente porque nos conta algo sobre ele. Ficamos de tal 

forma absortos pelo outro que parecemos compreender todos seus sentimentos e 

recriamos um universo de fantasia de modo que nunca nos cansamos de reencontrar o 

ser amado. A relação sexual converte-se numa ilimitada fusão e parece querer se 

prolongar como ternura devido às fraquezas, ingenuidades e imperfeições. Assim, 

podemos amar inclusive suas ofensas, transfiguradas pelo amor. 

No entanto, todo esse frenesi converge apenas para um único e absoluto ser 

– o amado –, que o torna insubstituível ao outro. Este é especial, quase que vital. Isso 

acontece mesmo contra a nossa vontade e, apesar de crermos que é possível viver sem 

ele, e que esta felicidade será encontrada em qualquer outro, basta um tempo de 

separação, mesmo pequeno, para sentirmos o quanto este ser é especial. Muitas vezes 

identificamos certos detalhes: as mãos, o formato do rosto, enfim, qualquer coisa que 

represente simbolicamente a diversidade e unicidade de que mamamos. É o “sinal”, o 

“carisma”. O eros é a sexualidade extraordinária, é monógamo. 

O enamoramento é um processo no qual o objeto surgido num dado instante 

perde-se, reaparece, volta a se perder e a reaparecer mais concreto e enriquecido, a 

impor-se a todos nós. Quando nos enamoramos relutamos em admitir; o cotidiano nos 

absorve novamente e tomamos o enamoramento como passageiro, mas logo este 

turbilhão volta a nos invadir e só se aplaca quando vemos a pessoa amada ou ouvimos 
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sua voz. Logo desaparece novamente e consideramos que um impulso nos tomou de 

assalto. No entanto, se o desejo volta a aparecer e se impor é porque realmente nos 

enamoramos. 

Toda esta instabilidade advém de termos feito da pessoa por quem nos 

enamoramos o nosso pleno objeto de desejo. Esse momento nos faz repensar tudo, 

reorganizar tudo e principalmente nosso passado, o qual perde o valor que tivera e 

transforma-se na pré-história, porque a real história recomeça no agora. 

A grandeza do enamoramento está justamente em ser desesperadamente 

humano. Ele só ocorre quando a existência se aproxima do limiar que separa o real do 

contingente. Ele não acontece simplesmente porque se deseja enriquecer uma 

existência, dando-lhe uma áurea maravilhosa. 

Após tais esclarecimentos sobre o mecanismo de funcionamento do 

enamoramento, devemos retomar nosso objetivo, pois não temos por objeto de estudo 

qualquer enamorado, e sim um homem cuja melodia do enamoramento tocou-lhe as 

mais íntimas fibras do coração e transcendeu a barreira da transitoriedade da fantasia, 

ou seja do entusiasmo de quem o vivencia e ganhou vida sob a sensibilidade deste poeta 

e compositor inesquecível. 

Lembremo-nos que, sendo ele um poeta, e, como tal, habitando um universo 

fantástico imaginário criado por si mesmo, ao enamorar-se tende a transportar aqueles 

que ama para esse mundo. Assim sendo, os alvos deste frisson foram capazes de exercer 

uma imensa fascinação, a qual foi eternizada por seus poemas e canções de amor. 

Talvez Vinicius tenha sido um homem cujo fascínio desse estado transitório 

(Enamoramento) jamais tenha se extinguido, pois jamais deixara com que este frenesi 

marcado pelo estado nascente esfriasse, e, tal qual um dependente, vivera para usufruir 

deste elixir, cuja embriaguez somente pode ser compreendida por aqueles que ousam se 

aventurar por este perigoso terreno do sentir e deixar-se persuadir por esta louca 

aventura chamada viver, e não meramente sobreviver. 

Após nossa pretensa discussão sobre Vinicius, finalizamos usando suas 

próprias palavras cantadas no samba: Como dizia o poeta: “Quem já passou por essa 

vida e não viveu/Pode ser mais, mas sabe menos do que eu/Porque a vida só se dá pra 

quem se deu /Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu[...]” 
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 A ARCA DE VINICIUS: UM ESTUDO LÍTERO-MUSICAL DAS PALAVRAS 
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Introdução 

Dentre as discussões sobre aspectos literários relevantes da literatura 

contemporânea, situam-se estudos de autores como Mikhail Bakhtin e Julia Kristeva 

acerca do diálogo entre enunciados e textos. A relação entre textos, literários ou não, a 

reorientação da própria ideia de texto, entendida por autores como Walter Benjamin, 

Jacques Derrida, como tecido engendrado a partir de fios diversos, múltiplos, fazem da 

literatura contemporânea um mosaico eclético e rico em nuanças. Inusitadas 

combinações dialógicas são realizadas no início do terceiro milênio, como se já 

fizessem parte de uma tradição longínqua. Parafraseando simultaneamente Eric 

Hobsbauwn e Bakhtin, pode-se afirmar que tradições têm sido forjadas com a 

argamassa da modernidade e que um carnaval de imagens reinventa o passado com 

planos e “zoons” ecléticos e fragmentários. Invenções, inversões e intervenções 

acrescentam painéis híbridos a um cenário fluidamente renovável, para lembrar de 

termos caros a Zygmunt Bauman. Obras literárias passaram a ser estudadas, 

simultaneamente, por inúmeras disciplinas das ciências sociais. Na esteira dessas 

transformações pós-modernas, a literatura ratifica sua natureza interdisciplinar e 

irrompe, ainda mais camaleônica, plural e mesmo indisciplinada - mais que 

interdisciplinar – em horizontes diversos, que se renovam aceleradamente nas novas e 

líquidas TICs (Técnicas de informação e comunicação). 

A aproximação da poesia à música, que é também secular, tornou-se tão 

forte que, em realidade criou um subgênero marcado, definitivamente, pela hibridez: a 

canção. Nem só música, nem apenas a poesia, a canção é o resultado de um amálgama. 

Além da possibilidade de se musicar estrofes, ou vestir de versos uma melodia, a 

criação de obras com a utilização simultânea de elementos do campo da música e da 

literatura tornou-se tão comum (óbvio) que coube aos estudos acadêmicos a tarefa de 
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chamar a atenção para o fato de que essa relação entre disciplinas e linguagens artísticas 

é um fenômeno recente e propiciado pelo marcante ecletismo, pela desconstrução e pela 

perspectiva inclusiva da arte contemporânea. 

Estudos importantes como os de Ruth Finnegan (2008) e os resultantes de 

reflexões sobre a palavra cantada, apresentam a performance como a terceira base de 

um tripé fundamental para a constituição do que popularmente denomina-se apenas 

canção, ou Música Popular Brasileira. “A palavra cantada recobre toda a música vocal e 

se confunde com a poesia, principalmente com o que se chamou de “poesia oral’”. 

(2008, p. 15) Em realidade a expressão “Música Popular Brasileira”, já envolve a ideia 

de que a mesma “música” está acompanhada de uma letra, ou a letra vem acompanhada 

de melodias, ritmos e, na maioria esmagadora dos casos, guiada por uma voz – embora 

a a sigla MPB não exclua a apresentação de composições propriamente instrumentais. O 

que se destaca nesse comentário sobre as nuanças constitutivas da canção é o fato de 

que pouco se tem discutido sobre a presença da voz e, por extensão da interpretação, 

sem a qual não há canção. 

Há algo especial em palavras cantadas. Elas estão removidas do banal, 

transcendendo o presente e dele se distanciando, destacando-se como arte e 

performance. E mesmo a canção aparentemente mais simples é 

maravilhosamente complexa, com texto, música e performance acontecendo 

simultaneamente. (FINNEGAN, 2008, p.15) 

O termo “música”, portanto, como é utilizado comumente no cotidiano 

brasileiro, é, em realidade, a denominação de um amálgama complexo. 

Simultaneamente ao ser enunciado, é associado (ou deveria sê-lo) à literatura, à música 

e, mesmo, à representação teatral. Tal menção à representação teatral se dá pelo fato de 

que na performance já está embutida a própria apresentação verbalizada pela letra, que 

por sua vez, associa-se à melodia. Essa “música”, portanto, surge como um novo gênero 

contemporâneo, eclético, multifacetado. O presente trabalho a partir do entendimento de 

que a canção é um “construto” interdisciplinar intenta refletir sobre as estratégias de 

construção do antológico LP Arca de Noé, de Vinicius de Moraes. Da alegoria à 

intertextualidade, o diálogo entre enunciados e textos promove a criação imagística de 

um ambiente propício não apenas ao lazer, como é esperável nesse gênero, mas à 

reflexão sobre as técnicas de construção artística utilizadas, guardando as proporções 

relativas ao público para o qual se destina o LP “Arca de Noé”. 
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O lugar da canção 

De imediato, vem à mente a discussão sobre o LP, essa mídia que foi 

substituída por outras como o CD, o DVD, o MP3, dentre inúmeras e camaleônicas 

novas formas. O LP, com sua capa bem maior que a dos atuais CDs, permitia que seu 

encarte se tornasse, também, mais um espaço de arte. Além das imagens, das fotografias 

ou desenhos e informações da capa, o encarte, sempre criativo, acrescentava a letra em 

tamanho maior que o dos CDs, estimulando a leitura. Além do LP “Long play”, com 

geralmente 12 composições, seis no lado A e seis no lado B, havia também o Compacto 

Simples, um disco com, geralmente uma música de cada lado. Torna-se fundamental 

mencionar ainda que toda a reflexão aqui mantida se realiza no seio de um debate 

maior: o da indústria Cultural e das TICs (técnicas de informação e comunicação), 

aproximando a conhecida denominação, cunhada por Theodor Adorno a discussões 

como as de Zygmunt Bauman acerca das “fluidas" mudanças que ocorrem, a cada 

segundo, sem exagero, no campo da informática. A canção, nas décadas finais do século 

XX, encontrou, nesse clima de divulgação propiciado pela mídia um caminho 

fundamental de expansão e permanência. Mudam-se as mídias, mas ficam as canções, 

na memória (individual e coletiva) das pessoas (HALBWACHS, 2006) e das novas e 

cada vez mais possantes mídias. 

Principalmente desde os conhecidos e marcantes Festivais da Canção da TV 

Record, nos anos 1960, tornou-se quase óbvia, no Brasil, importância da canção na 

formação dos novos leitores. Percebeu-se que nem toda canção era destinada à dança, 

ou, pelo menos, apenas a ela. Um novo público, atento às mensagens das composições 

musicais se formou. A canção passou a ser tema dos cada vez mais inclusivos e novos 

estudos acadêmicos. (SILVA, 2010) 

Chico Buarque, parceiro de Vinicius de Moraes, considerado um arauto 

crítico dos anos da ditadura militar (SILVA, 2010, p .9), criou inúmeras “canções de 

protesto”, no mesmo período em que o ex-diplomata Marcus Vinicius de Moraes 

também tentava driblar censuras ao seu comportamento popular - com suas poéticas 

canções. 

A liberdade que permitiu a Vinicius encontrar-se cada vez mais, também tinha 

seu preço. Cassado pelo Ministério das Relações Exteriores, que não via com 

bons olhos seu comportamento em público, em especial por sua popularidade 

como compositor, passou também a ser alvo de críticas feitas não só por críticos 

ou jornalistas profissionais, mas também por colegas de poesia. O rótulo de 
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‘poetinha’ – felizmente perpetuado como apelido carinhoso – foi muito usado 

pejorativamente, sugerindo um poeta menor que escrevia para a música. 

(HOMEM e DE LA ROSA, 2013, p. 16) 

Unindo-se a músicos como Carlos Lira, Baden Powell, Toquinho e Tom 

Jobim, Vinicius inovou no campo musical, sem deixar de ser poeta, e sem ousar tornar-

se efetivamente um instrumentista, embora fosse um excelente melodista e tocasse 

violão. Acercou-se de jovens e ajudou a tornar a Bossa Nova um gênero internacional. 

Ao criar obras para crianças, Vinicius mesclava os conhecimentos poéticos (e 

acadêmicos) aos absorvidos no trato com pessoas com as quais convivia nos bares e nas 

ruas. Simultaneamente, popularizava elementos da chamada cultura erudita e tornava 

respeitada e palatável à elite sócioeconômica brasileira a cultura popular. Seguindo essa 

trilha híbrida, o LP “Arca de Noé” tornou-se um marco da “música” criada para o 

público infantil. O próprio título da obra já evoca um diálogo entre textos ao alcance 

desse público específico, marcado pela curiosidade, pela avidez de conhecer o mundo 

em que acabam de aportar. O conhecido veículo bíblico criado por Noé para conduzir 

pessoas e principalmente animais durante as tormentas do dilúvio serviu como excelente 

“mote” para que pudesse “encantar” animais, objetos e, mesmo “educar”, sem a 

costumeira pretensão excessiva dos educadores e pedagogos. Pulgas, relógios, patos, 

abelhas, portas, casas, dentre outros elementos do cotidiano da criança, tornaram-se 

temas de obras primas do gênero, a maioria delas musicada por Paulo Soledade, que foi 

também o primeiro a musicar um poema de Vinicius. (HOMEM e DE LA ROSA, p. 15) 

O trabalho, aqui desenvolvido, intenta comentar e/ou interpretar, algumas 

das letras das canções desse LP que hoje pode ser encontrado em inúmeras mídias, 

levando em consideração a transformação dos elementos do cotidiano das crianças em 

instrumentos de construção ficcional do que, nesse trabalho, se denomina crônica 

cantada. 
24

As venturas da “Arca” 

O Lançamento do LP “Arca de Noé”, de Vinicius de Moraes, em 1980, foi 

marcante, comparável apenas, em termos de “músicas infantis”, às composições do 

24 Logo após a apresentação desse trabalho na Universidade estadual de Londrina, em setembro de 2013, 

soube-se, através da imprensa que, sob uma nova roupagem, o Arca de Noé de Vinicius ressurgiria com a 

interpretação de artistas como Adriana Calcanhoto, Seu Jorge, dentre outros. 
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também antológico e inesquecível, Braguinha, o João de Barro (Carlos Alberto Ferreira 

Braga, compositor e produtor musical, companheiro de Noel Rosa e Almirante no grupo 

musical Bando de Tangarás) criador de obras que encantaram crianças e adultos durante 

décadas, no Brasil. O “Arca”, que se tornaria uma obra definitiva na discografia para 

crianças, trazia em sua constituição elementos lítero-musicais que, muitas vezes foram 

postergados pelos estudiosos de sua eclética obra. A beleza perceptível em melodias, 

arranjos, ilustrações da capa e do encarte, transformaram rapidamente o LP “Arca de 

Noé número 1” em unanimidade. Como poucas vezes ocorre, no mercado fonográfico, a 

qualidade da “música” se equiparava á qualidade da letra, guardadas as proporções do 

gênero (ligado à literatura infantil), que tem como principal “condimento” a ludicidade. 

No ano seguinte ao lançamento do “Arca número 1”, surgiria o LP “Arca de Noé 

número 2”. 

O arca se abre com uma sonoridade monumental, densa, contrapontística, 

sob a regência de Rogério Duprat - o mesmo maestro que se consagrou por seu trabalho 

no período tropicalista - preparando a entrada do mestre de cerimônias do espetáculo 

auditivo: Chico Buarque. A voz grave desse parceiro de Vinicius surge - envolta em 

uma atmosfera “lírico-fônico-teatral”, remetendo ao cabalístico número 7, às cores do 

arco-íris - embalada e “narrada” por versos redondilhos maiores (compostos por sete 

sílabas métricas), camuflados, tornados narrativos, trabalhados em grande parte do 

tempo, com rimas cruzadas ou alternadas (ABAB): 

Sete, em cores, de repente 

O arco-íris se desata 
Na água límpida e contente 

Do ribeirinho da mata 
O sol, ao véu transparente 

Da chuva de ouro e de prata 

Resplandece resplendente 
No céu, no chão, na cascata (HOMEM e DE LA ROSA, 2013, p. 178) 

Tendo sido criado a partir de poemas de Vinicius, o “A arca”, com a 

interferência de inúmeros profissionais do campo fonográfico, torna-se, para o ouvinte 

atento, uma película sonora, um filme cujos sons-imagens o remetem a um mundo 

mágico: o da imaginação. Como se sabe, 

A Arca de Noé é o último trabalho em disco de Vinicius. Desde 1950, ele 

escrevia esporadicamente poemas para crianças, eventualmente publicados em 

jornais. Em 1970, Vinicius reuniu seus poemas infantis no livro Arca de Noé , 
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dedicada a seus cinco filhos – Susana, Pedro, Georgiana, Luciana e Maria -, 

pela editora Sabiá, com poemas já publicados e outros inéditos. 
E entre 1980 e 1982 esse trabalho transformou-se num dos maiores sucessos do 

disco infantil no Brasil. (HOMEM e DE LA ROSA, 2013, p. 169) 

Como arautos sonoros - trompas do Velho testamento? -, sopros e cordas 

em contraponto puxam fios harmônicos diversos, terminando por remeter o ouvinte aos 

antigos e perenes espetáculos circenses. Em um momento lírico e mágico, sob a 

alternância de andamentos, a voz de Milton Nascimento introduz a figura de Noé, “o 

prudente patriarca”, com suas barbas brancas, afirmando que a terra é boa para o 

plantio: 

E abre-se a porta da arca 

Lentamente surgem francas 

A alegria e as barbas brancas 

Do prudente patriarca Vendo 

ao longe aquela serra E as 

planícies tão verdinhas Diz 

Noé: que boa terra 
Pra plantar as minhas vinhas (HOMEM e DE LA ROSA, 2013, p. 178) 

E a arca parte para novos territórios “poiéticos”, para o universo mágico do 

cotidiano. Essa rica primeira faixa do disco ainda sintetiza as atrações que os pequenos 

e não tão pequenos ouvintes-expectadores verão, no emaranhado de imagens que saem 

dos sons da Arca: “De repente, vacilante/Surge lenta, longa e incerta/ Uma tromba de 

elefante...” (HOMEM e DE LA ROSA, 2013, p. 178) Assim, sob a projeção, na mente 

dos ouvintes-expectadores, de imagens-sons de crianças e palhaços, abrem-se espaços 

para as novas aventuras lírico-sonoro-dramáticas. Surgem então, do mundo mágico do 

dia-a-dia, o pato, a corujinha, a foca a abelha e tantos outros fantásticos temas “en-

cantados” do dia-a-dia da criança. A partir desse momento coisas e animais 

personificam-se e “ouve-se a fala dos bichos/ Na “terra repovoada”. (HOMEM e DE 

LA ROSA, 2013, p. 179) 

A arca “poiética” de Vinicius e as estratégias fatais 

Essa arca de Vinicius é composta por poemas musicados por parceiros como 

Paulo Soledade e Toquinho, dentre outros, com a manutenção de arranjos 

remanescentes do “Arca” italiano. Várias peripécias ocorreram, tanto na criação dos 

poemas que deram origem às canções, como no translado da Arca “construída” 

inicialmente na Itália, para os ouvidos brasileiros. 
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Com o sucesso do livro e do disco italiano com Sérgio Endrigo cantando “La 

casa”, surgiu a ideia de um disco novo, com poemas já musicados por Paulinho 

Soledade e outros novos a serem trabalhados com Toquinho. Com produção e 

versões em italiano de Ségio Bardotti e arranjos de Luís Enríquez Bacalov, foi 

lançado na Itália L’Arca – Cancioni per bambini, di Vinicius de Moraes. Ali já 

estavam “La papera” (O pato), “ Piccinina” (Menininha), “le api” (As abelhas), 

entre outras. Estava também a abertura “L’arca” – com texto e música – e havia 

intérpretes diferentes para as músicas. Havia, assim, um modelo praticamente 

pronto, inclusive de arranjos, trazido para o Brasil, depois”. (HOMEM e DE LA 

ROSA, 2013, p. 173) 

Além desses importantes detalhes sobre a construção do Arca, em termos 

propriamente lítero-musicais, não se pode deixar de fora da discussão aqui 

implementada a problemática da direção artística e da produção do LP. Assim como a 

capa e o encarte são “poiéticos”, criativos, trabalhados, a direção também o foi. Trata-

se, mais do que um produto musical, um espetáculo teatral sonoro. Percebe-se a 

intenção de tornar visual a experiência auditiva. Isso nos remete à época áurea do rádio, 

quando as imagens não eram projetadas em uma tela, na parede ou em qualquer outro 

suporte, mas na mente do ouvinte. As cenas descritas na palavra cantada de Vinicius 

remetem os pequenos e grandes leitores ao circo. Em vários momentos isso fica 

explícito. As marchinhas, tocadas aos moldes das bandinhas circenses, os efeitos 

sonoros, que são intercalados com uma orquestração impecável e cinematográfica 

(principalmente na primeira faixa), são reforçadas na interpretação dos convidados. 

Alceu Valença, por exemplo, na interpretação de “A foca” encarna uma espécie de 

palhaço e/ou mamulengo, lembra um antigo apresentador de televisão, o inteligente e 

querido palhaço televisivo, o Comunicador Abelardo Barbosa, o Chacrinha. “A foca” 

fica mais engraçada com a apresentação lúdica desse palhaço interpretado sonoramente 

por Valença. No espetáculo televisivo que foi apresentado junto com o lançamento do 

Arca de Noé, 
25

Alceu também tenta encarnar tal personagem, mas a remissão ao 

mamulengo nordestino é diluída, pois a voz com sotaque marcante do artista, na tela, 

divide as atenções com a imagem determinada pelo diretor do musical e por sua equipe. 

Como se perceberá, mais adiante, esse espetáculo televisivo merece um estudo à parte. 

Contentar-se-á, aqui, com breves comparações, obviamente em defesa das 

peculiaridades sonoras do LP. Percebe-se como a direção da tevê tentou fazer dos 

cantores, em vários momentos, apenas condutores das cenas, sem grandes gestos, como 

25 Como afirma... O LP Arca foi lançado, casado com o espetáculo televisivo homônimo, com a 

participação dos mesmos artistas que gravaram o CD.  
 Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   127 

Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



foi o caso de Marina Lima e Bebel Gilberto, para ficar bem fiel ao texto. Mas a cena , o 

cenário e o balé, na maioria das vezes, como é comum nesse tipo de trabalho, ficavam 

em primeiro plano, mesmo sob as ótimas interpretações vocais. 

O espetáculo sonoro do LP, ao se “casar” com um musical televisivo - o 

especial da TV Globo Vinicius para crianças – utilizando um termo bem apropriado 

usado por Wagner Homem e Bruno De La Rosa (HOMEM e De LA ROSA, 2008, p. 

169), diminui sua intensidade imagística, ao receber o reforço” da imagem. Esta faz do 

especial da Globo uma espécie de simulacro, pois o mesmo se torna um duplo do 

espetáculo sonoro, que já se fazia presente, brilhando de maneira clara, cristalina. Mas, 

como sabemos, a questão do espetáculo e do simulacro se insere no seio de algo muito 

mais complexo, inerente ao mundo contemporâneo e não se intenta aprofundar 

efetivamente essa questão. Entretanto, torna-se importante mencionar que questão do 

excesso figura entre os fenômenos estudados por Jean Baudrillard em As Estratégias 

fatais (BUDRILLARD, 1996), quando tal excesso torna-se regra e pode ser percebido 

em várias instâncias do cotidiano contemporâneo, como, por exemplo, na obesidade 

(excesso de peso) ou na obscenidade (excesso de exposição que resulta no “explícito”). 

No caso das imagens, o excesso provoca uma espécie de “invisibilidade do objeto, 

como é o caso do que ocorre com as diversas formas de poluição, como a poluição 

visual. 

O real não desaparece em proveito do imaginário, ele desaparece em proveito 

do mais real que o real: o hiper-real. Mais verdadeira que o verdadeiro: assim é 

a simulação. 
A presença não desaparece diante do vazio, ela desaparece diante de uma 

duplicação de presença que desfaz a oposição da presença e da ausência. 
O vazio tampouco desaparece diante do pleno e sim diante da repleção e da 

saturação – mais cheio do que o cheio, esta é a reação do corpo na obesidade, do 

sexo na obscenidade, sua ab-reação ao vazio. (BAUDRILLARD, 1996, p. 10) 

Sobre a liberdade da cor do som 

A obra de Vinicius se investe de cores diversas, dispersas ao longo do LP. A 

cor advém de um arco sonoro onde a primeira faixa tem como densidade maior as 

cordas friccionadas: violas e violoncelos. É importante reiterar que se acabou de 

afirmar, que o LP é um espetáculo sonoro do qual deriva um outro, o televisivo. Este 

tenta retomar e ampliar imagens provocadas pelos sons, permitindo que se afirme ser o 

“Arca de Noé número 1” um LP, como muitos outros, imagístico. A captação da 
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imagem do circo pelo ouvinte, marcante no LP, é facilitada pela performance sonora 

dos artistas convidados. No especial Vinicius para crianças, criado pela Rede Globo, 

elementos de várias linguagens artísticas dialogam, reforçando e/ou retomando a 

“imagem sonora” presente nas faixas do LP. Um bom exemplo a esse respeito está na 

interpretação da marcha “A pulga”, cantada por Bebel Gilberto, em uma postura, 

inicialmente, quase estática, que recebe o reforço das artes visuais. A cantora ergue e 

abre a mão, e, nela surge, pulando uma pulguinha, enquanto Bebel canta: “um dois três, 

quatro cinco seis...” A redução ou restrição da imagem, nesse quadro do musical da 

televisão é um grande exemplo de quanto a imaginação livre perde em termos de 

amplitude imaginativa. 

Na canção “A foca”, já mencionada anteriormente, sob outro enfoque, 

destaca-se o som próprio de uma bandinha circense que, em determinado momento, 

executa, na voz de um flautim, “Tico-tico no fubá”, de Ernesto Nazaré. É no momento 

da remissão a esse chorinho que Alceu Valença apresenta, no LP, com sua rascante voz 

- que remete às vozes dos seus ancestrais e aos mamulengos das feiras nordestinas - 

suas focas amestradas de diversas procedências, que fazem tudo por umas sardinhas. Na 

tevê, a imagem dupla de mamulengo e palhaço se fundem ou se perdem na figura do 

próprio cantor performático. No LP, ele dá voz ao mamulengo ou palhaço, na tevê ele 

interpreta um Alceu Valença engraçado. 

Em “O gato”, uma tuba ponteia a história, podendo estar remetendo à 

conhecida composição de João de Barro - o já mencionado Braguinha-, “Tem gato na 

Tuba”. Trata-se de uma análise do cotidiano do gato. Seu salto, sua leveza e sua mania 

de se esconder nos lugares mais estranhos são exaltados. Já em “A casa”, os seus 

elementos constitutivos (teto, chão) são apresentados à criança, por suas ausências, com 

forte ludicidade, trabalhando com aspectos que atraem a atenção das crianças como o 

trato com o impossível, com o inusitado. A casa não tinha nada, era impossível e, por 

isso, muito engraçada e atraente. Acrescenta-se que, ao saber que essa composição foi 

inspirada na casapueblo, antiga e estranha casa de veraneio do artista Uruguaio, amigo 

de Vinicius, Carlos Páez Vilaró, hoje transformada em “cidadela-escultura”, que inclui, 

dentre outras atrações, um museu e uma galeria de arte, a canção amplia seus horizontes 

imagísticos, propiciando outras interpretações. 

“Nas suas estadias na Casapueblo, Vinicius brincava com as filhas do anfitrião 

dizendo, “Era uma casa muito engraçada, não tinha teto não tinha nada’, e  
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terminava com os versos ‘Mas era feita com pororó [termo que significa 

palavras ocas; lenga-lenga]/Era a casa de Vilaró”. Os versos finais da letra 

foram substituídos na gravação por ‘ Mas era feita com muito esmero/ na rua 

dos bobos, numero zero’” (HOMEM e DE LA ROSA, 2013) 

É importante frisar aqui, que não se afirma não admirar o espetáculo 

apresentado pela tevê e que não se reconheça suas qualidades. Aponta-se, sim, para um 

costume contemporâneo, de, cada vez mais, necessitar “dar muletas” visuais ao som. Ou 

seja, parece que o som, por si mesmo, não dá mais conta propiciar prazer ao ouvinte 

através da criação de imagens mentais. Um bom exemplo disso pode ser dado ao se 

colocar para tocar um CD para uma criança e ela se sentar de frente a uma tela 

esperando a chegada de uma imagem (como ocorre com DVDs ou outros novos 

aparelhos que forneçam imagens visuais). A questão central não se funda, portanto, em 

nostalgia ou lamento, mas em uma constatação da existência de uma situação provocada 

pelas líquidas mudanças do cotidiano que precisa receber mais atenção dos estudos 

interdisciplinares. 

Conclusão 

A transformação do cotidiano em matéria ficcional, não é uma característica 

apenas da obra de Vinicius, mas essa transformação dos poemas em crônicas musicais 

também aproxima o LP do campo da Educação O eu- lírico aponta para a magia contida 

em passagens comuns do dia-a-dia, desvelando sutilezas da sociedade, da natureza e de 

todas as coisas com as quais a criança toma contato. Mas não apenas com a educação a 

“Arca” dialoga. Ela carnavaliza com a palavra cantada, na medida em que aponta para 

as diversas faces de um mesmo objeto, muitas vezes invertendo, modificando papéis. 

Acima de tudo, essa obra imagístico-sonora marcante aponta para o trabalho coletivo do 

LP. Carnavalizante e carnavalesca, a arca dialoga com inúmeras linguagens Se a 

canção, por sua natureza híbrida já envolve múltiplos saberes e fazeres, a “Arca de 

Noé”, composta por canções melodias, letras e performances ricas em ludicidade, é, 

efetivamente, um monumental trabalho conjunto. 

Serão necessários outros textos para penetrar melhor nesses saudáveis 

campos de reflexão aqui abertos. Como a proposta do artigo é abrir discussões sobre o 

“construto” canção, na obra musical de Vinicius, fica-se aqui com a expectativa de 

novas reflexões sobre as “palavras cantadas de Vinicius de Morais”. A proposta do 
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trabalho que ora se conclui, como se pode perceber, não se encerra, efetivamente, aqui. 

Várias nuanças foram abertas e poderão se desenvolvidas mais efetivamente em outro 

momento. Questões como a da relação da palavra cantada com o teatralidade da 

performance - da amplitude da despretensiosa e atraente proposta educativa contida na 

sutiliza da ludicidade dessa Arca de Vinicius, repleta de prazerosas surpresas, a cada 

audição atenta, dentre tantas outras aqui apenas esboçadas - precisam ser ainda 

ampliadas e discutidas. O teor educativo (embora não tradicional) é outro tema que 

enseja enormes possibilidades de reflexões. O LP é constituído por canções que trazem 

inúmeros animais (acompanhados por objetos do cotidiano infantil), apresentando suas 

características mais lúdicas, mais engraçadas. A arca preserva o viço da curiosidade e 

não se preocupa excessivamente com o que se costuma denominar: “politicamente 

correto”. 

As traquinagens do pato o levam à panela, portanto, à morte: “tantas fez o 

moço que foi pra panela”. A corujinha é feia. O eu lírico diz que a mesma é “coitadinha; 

o gato é, muitas vezes indeciso “logo mudando de opinião”. Noé é o precavido velhinho

de barbas brancas; os bichinhos serão salvos, mas não se tornarão perfeitos por isso. A 

magia está na descoberta de beleza em cada relacionamento cotidiano, mesmo nas 

falhas e nas atitudes não consensuais. A magia precisa ser descoberta - a cada dia, e as 

crianças são mestras nessa matéria - seja nos relacionamentos interpessoais, seja na 

relação com plantas, coisas ou animais. E é exatamente na imperfeição e no mistério do 

aparentemente óbvio que se encontra a “graça” dos eternos remanescentes da “Arca”. 
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 A CRÔNICA E O EDITORIAL: MODALIDADES DO GÊNERO JORNALISMO 

OPINATIVO SEPARADOS PELA SUBJETIVIDADE LITERÁRIA 

Giovana Chiquim (PG-UEL) 

giovanachiquim@hotmail.com) 

Dentro do Jornalismo, a crônica e o editorial são classificados como gêneros que 

compõem o Jornalismo Opinativo. No entanto, eles diferem essencialmente em razão de 

suas origens distintas, apesar de dividirem espaço, na imprensa diária. A crônica possui 

um parentesco com a literatura, ao passo que o editorial deriva das notícias, embasadas 

em fatos concretos. 

Na era cristã a crônica cumpria a tarefa de registrar acontecimentos sem 

interpretá-los. Mas, com o passar do tempo, ganhou uma composição peculiar no Brasil. 

Quando falamos em crônicas, pensamos em algo muito diferente em relação às crônicas 

históricas. O gênero se transformou em um relato ou comentário de acontecimentos 

prosaicos do cotidiano, dos faits divers, fatos do tempo presente que alimentam os 

noticiários, desde que estes se tornaram veículos de informação de grande tiragem, no 

século XIX. 

Foi a partir desse momento que o termo ganhou um novo significado e passou a 

designar um gênero de texto curto, que flutua entre o jornalismo e a literatura, publicado 

inicialmente em jornais e revistas. Nas palavras de Afrânio Coutinho, a crônica é “um 

gênero literário em prosa, ao qual menos importa o assunto, em geral efêmero, do que 

as qualidades de estilo, a variedade, a finura e a argúcia na apreciação, a graça na 

análise de fatos miúdos e sem importância ou na crítica de pessoas” (COUTINHO, 

1986, p. 121, grifo nosso). 

Batizada de gênero “anfíbio” pelos teóricos, cabe aos cronistas, diariamente, ou 

semanalmente, nas suas colunas na imprensa, driblarem a “tensão” entre os discursos 

literários e jornalísticos. Apesar de nascer em meio à urgência dos jornais e revistas, a 

crônica foge das “convenções” do jornalismo tradicional. O gênero segue regras 

determinadas pela “ciência jornalística”, criada pelo alemão Otto Groth, que 

compreende que o Jornalismo deve seguir quatro critérios: atualidade, oportunidade, 

universalidade e difusão. O cronista, por outro lado, está habilitado 
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a percorrer todos os acontecimentos, a passar do gracejo ao assunto 

sério, do riso e do prazer às misérias e às chagas da sociedade; e isto 

com a mesma graça e a mesma nonchalance com que uma senhora 

volta as páginas douradas de seu álbum, com toda finura e delicadeza 

com que uma mocinha loureira dá sota e basto a três dúzias de 

adoradores! Fazerem do escritor uma espécie de colibri a esvoaçar em 

ziquezague, e a sugar, como o mel das flores, a graça, o sal, o espírito 

que deve descobrir no fato mais comezinho (ALENCAR apud 

BENDER; LAURITO, 1993, p. 18). 

A descrição da natureza do cronista, por Alencar, mostra que, desde o início, a 

crônica parece optar por uma linguagem lúdica para falar dos assuntos do dia-a-dia e 

torna-se um modo específico de apreender e exprimir certos valores e ideias, como se 

ela fosse o único formato de texto capaz de abordá-los dentro da imprensa. E de fato é, 

já que os jornalistas de ofício são limitados a escrever sobre aquilo que é considerado 

notícia. 

Do ponto de vista da estrutura, a notícia é definida no jornalismo moderno como 

o “relato de uma série de fatos a partir do fato mais interessante; e de cada fato, a partir

do aspecto mais importante ou interessante” (LAGE, 1993, p. 16). Umberto Eco 

acredita que a ideia de notícia ainda está relacionada ao privilégio do anormal, no 

“interesse que temos nos saltos bruscos de estado” a que somos submetidos durante o 

curso cotidiano (ECO apud MARCONDES FILHO, 1986, p. 15-33). Ela é o reflexo da 

procura constante pelo novo e, partindo dessa premissa, o semiólogo italiano faz o 

seguinte questionamento: “Por que pensamos que um relato sobre a situação “normal” 

do domingo do jovem trabalhador milanês não seja notícia e seja suprimida nas páginas 

coloridas?” (ECO apud MARCONDES FILHO 1986, p. 31). 

O argumento de Eco é que a ideologia da notícia prioriza o extraordinário Uma 

velha fórmula jocosa diz o que é notícia: “quando um cão morde um homem, não há 

notícia; mas quando um homem morde um cão, eis a notícia” (BAHIA, 1990, p. 36). 

Esse exemplo ilustra a fórmula da notícia, sob o ponto de vista do “extraordinário”, 

como aponta Eco. 

Contudo, a crônica e a notícias não são incompatíveis. Muito pelo contrário. 

Muitas vezes, a matéria jornalística é mote da crônica, como nos ensina Carlos 

Drummond de Andrade: “Pegue um assunto, descasque-o, passe pelo liquidificador, 

adicione-lhe um traço de gim ou vermute, e sirva-o com uma azeitona ou cereja. Esta 
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operação exige uma consulta prévia ao jornal, onde estão expostos os fatos do dia” 

(Correio da Manhã, 19 de março de 1957). 

Entretanto, quando se debruça sobre as notícias, a crônica não visa a mera 

informação. Nas palavras de Coutinho (1986, p.134), 

é uma reportagem disfarçada ou antes uma reportagem subjetiva e às 

vezes mesmo lírica, na qual o fato é visto por um prisma 

transfigurador. Em consequência, o fato é que é para o repórter em 

geral um fim, para o cronista é um pretexto. Pretexto para divagações, 

comentários, reflexões do pequeno filósofo que nela existia. 

Massaud Moisés endossa as ideias de Coutinho ao declarar que a crônica se 

distancia do jornalismo. Enquanto o repórter relata os fatos de forma objetiva e 

impessoal, o cronista torna “colorido” um acontecimento que aos olhos comuns seria 

trivial: 

[...] o seu objetivo, confesso ou não reside em transcender o dia-a-dia 

pela universalização de suas virtudes latentes, objetivo esse via de 

regra minimizado pelo jornalista de ofício. O cronista pretende não ser 

o repórter, mas o poeta ou o ficcionista do cotidiano, desentranhar do

acontecimento sua porção imanente da fantasia (MOISÉS, 1982, p. 

104). 

Isto é o que diferencia a crônica dos demais gêneros opinativos do jornalismo, 

como os artigos de opinião e editoriais. Os dois últimos devem se basear em 

informações concretas, verificáveis e consultas de fontes capazes de comprovar o que 

aquele escritor está dizendo. Os editoriais, inclusive, são uma forma de apresentar o 

ponto de vista da empresa jornalística e não do indivíduo que assina o texto. Além 

disso, a pauta dos editoriais, geralmente, são os temas candentes, vinculados à política, 

que foram temas noticiosos. 

Nesses casos, a opinião tem um caráter quase sempre didático. As informações 

são tomadas como verdades, são frutos de apuração que garantem a confiabilidade do 

público. Em outras palavras, o texto jornalístico opinativo não é a mera reprodução do 

pensamento de alguém acerca de algo ou outrem, mas uma análise sustentada em dados 

capazes de lhe dar legitimidade enquanto manifestação jornalística. 

Os textos vinculados ao jornalismo opinativo sequer deixam marcas que podem 

identificar o autor, não são assinados e sempre devem ser escritos em terceira pessoa, o 

que lhes confere a impessoalidade necessária para corroborar com a ideia da isenção e 

imparcialidade da imprensa. 
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Desta forma, compreendemos que a forma de argumentação é o principal fator 

que diferencia a crônica das demais tipologias do jornalismo opinativo. Na crônica 

verificamos uma perspectiva personalista da análise dos acontecimentos, ao passo que, 

nos demais gêneros opinativos, a crítica busca informações jornalísticas que 

comprovem o que está sendo veiculado. 

Na crônica, o escritor expressa seu ponto de vista pessoal, como em “Votos” 

(D.C, 3 de janeiro de 1947). A narrativa, segundo explica Rubem Braga no início do 

texto, é elaborada em resposta a uma leitora que reclamou que o cronista não havia 

desejado votos de bom ano na sua coluna. Como a crônica admite a ficção, não sabemos 

se o pedido existiu ou se Rubem Braga inventou uma situação para se comunicar com 

os leitores do jornal sobre os problemas do mundo naquela época. 

No entanto, antes de falar sobre os assuntos que lhe incomodavam, o escritor 

flerta com lirismo para cumprimentar seu público a respeito da virada do ano, um 

momento de renovação de esperanças – não para Rubem Braga, que se mostra 

pessimista: 

Oh, bendita sedes vós, oh raras e queridas (tanto mais queridas quanto 

mais raras) criaturas que acompanhais, mais ou menos, através do 

ano, esse lero-lero meu. Grato pela atenção e pela paciência com que, 

em meio a vozes, tão mais altas umas, tão apenas mais barulhentas 

outras, ouvi esta pobre rouca voz de homem pobre. Faço votos para 

que, em 1947, acabe o pós-guerra já tão comprido e pelo menos não 

comece com muita força o pré-guerra já tão ameaçador. Felicidades 

propriamente ditas, já não ouso vos desejar; mas que diabo, não é 

muito pedir que as coisas melhorem um pouco, visto que é da natureza 

das coisas a mudança, e mudarem elas para pior não dá (D.C, 3 de 

janeiro de 1947, grifo nosso). 

Notamos que a crônica simula a oração, da Ave-Maria, na qual nos referimos à 

Nossa Senhora como “bendita seja vós entre as mulheres”. A palavra “bendita” quer 

dizer abençoada e mostra o apreço e a relação de proximidade que o cronista exercia 

com os leitores. O tom de prece também enaltece os leitores, que são tratados por 

Rubem Braga como “criaturas”, outro vocábulo que nos remete à bíblia. 

A crônica é escrita em tom de conversa íntima e sincera - uma característica do 

gênero. O cronista refere-se a sua prosa como se ela fosse realmente um diálogo com o 

leitor e considera os outros textos do jornais também como uma forma de comunicação 

oral com o público. As informações noticiosas, as manchetes jornalísticas, são “vozes 

mais altas e barulhentas” da imprensa diária, enquanto a sua escrita seria a voz “rouca”, 
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ou seja, amais fraca dentro do universo jornalístico. 

Nesse sentido, Rubem Braga enfatiza o caráter de “adereço” da crônica no 

contexto do jornalismo diário. Nas entrelinhas, o escriba do cotidiano entende que 

matéria jornalística se sobrepõe sobre a crônica. Isto porque, o cronista não possui o 

mesmo prestígio que seus colegas de redação, inclusive no que diz respeito à 

credibilidade, já que a crônica tem um semblante de “conversa fiada” com o leitor. Isto 

se deve à simplicidade e linguagem leve do texto curto, outra característica intrínseca do 

gênero. Essa ideia é enfatizada por Rubem Braga quando ele se refere a seus escritos 

como “lero-lero”, ou seja, uma conversa que não leva a lugar algum. Braga tinha a 

consciência de que, no jornal, seu trabalho é “costeiro” e não passa de um ornamento. 

No entanto, a crônica, por força de sua ambiguidade – objetividade do 

jornalismo e subjetividade da criação literária, é o único espaço onde o escritor tem 

liberdade para expressar a sua ideologia, a sua visão de mundo, como podemos conferir 

na sequência de “Votos”: 

Também acho exagero pedir, por influência da “confraternização dos 

povos do primeiro de janeiro”, que nós todos amemos nossos 

semelhantes e sejamos, do fundo do peito, irmãos. Não pode ser. 

Nossos semelhantes não fizeram outra coisa, durante o ano de 1946, 

do que se tornar mais numerosos e atrapalhativos, encompridando as 

filas, atulhando os transportes, aumentando os preços com o dinheiro 

inflado. Nossos semelhantes produziram tiros e correrias nas ruas, 

insultaram-se com certa ferocidade e pregaram certas mentiras e 

deram-se mutuamente tantos golpes baixos que, francamente, 

chegamos a um fim do ano um tanto fatigados e nervosos. Não temos 

coragem de pregar a esta altura dos acontecimentos, o amor ao 

próximo – e a paz entre os homens de boa vontade quase não resolve 

nada, porque a boa vontade anda vasqueira na praça. (D.C., 3 de 

janeiro de 1947). 

No trecho acima, Rubem Braga revela sem pudor que os abraços, palavras 

afetivase mensagens de paz e amor que invadem o mundo nas ocasiões de passagem dos 

anos não passam de uma verdadeira hipocrisia. A humanidade, no seu comportamento 

diário, não age conforme o que diz nos votos, que se tornaram um hábito nas festas de 

fim de ano. 

A mensagem central da narrativa é esclarecer que o amor ao próximo e a tão 

sonhada “paz na terra” não passa de uma utopia. Por isso, ele encerra a crônica 

desejando que “haja entre nós, de uns para com os outros, uma má vontade menos ruim, 

e onde não cabe jeito de amor caiba um certo esforço de tolerância” (D.C., 3 de janeiro 

 Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   137 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



de 1947). O texto mostra a sabedoria de cronista que era consciente de que a 

efervescência em torno da mudança no calendário não iria trazer mudanças 

significativas à existência. Um bom começo seria a tentativa individual de tentar ser 

melhor na relação com o próximo. 

A ênfase dada na crônica aos problemas circunstanciais enfrentados diariamente 

pelos brasileiros nos faz pensar nos estudos do sociólogo francês Michel Maffesoli, que 

acentua o caráter trágico da vida cotidiana: 

Na banalidade da vida diária existe uma gravidade inequívoca, e, quer 

esta apareça à meia luz ou se exprima através de brilhos 

resplandecentes, nem por isso deixa de reafirmar com força todo o 

trágico da deambulação existencial. Embora pareça uma grande 

banalidade, convém dizer que o que chamamos de trágico é um misto 

onde a vida se consolida, um vaivém de brilhos e tristezas, de 

efervescência e dores, cujo objetivo consiste em lembrar que nossa 

vida constante ou afetiva é regulada pelo limite (MAFFESOLI, 1984, 

p. 97).

Ao focar nos episódios minúsculos do cotidiano, como as filas, os transportes 

lotados e as correrias na ruas, por exemplo, o cronista pinta um retrato da realidade que 

é avesso ao espírito de “paz e amor” das celebrações que acontecem no mundo no início 

do ano. Por ter essa consciência, o discurso do cronista acerca da chegada do ano de 

1947 é pessimista e melancólico. Em “Votos”, Braga joga luz sobre os aspectos banais 

do cotidiano que são capazes de revelar a “aspereza” da vida diária. 

Em seus estudos acerca do presente, Maffesoli defende a importância da 

percepção, principalmente dos artistas e dos intelectuais, sobre o cotidiano como uma 

forma de retratar o tempo presente e valoriza a intuição - algo completamente subjetivo 

e que foge da razão. “Intuir é ver dentro. Em uma rápida olhada é possível ver o interior 

das coisas. A compreensão íntima dos objetos se realiza na relação com a vida 

cotidiana. São os poetas e os artistas (antes até do que os teóricos), os que têm essa 

intuição” (MAFESSOLI, 2008). 

A teoria de Maffesoli nos ajuda a explicar a importância da crônica diante dos 

artigos de opinião e dos editoriais, que utilizam como suporte informações verificáveis e 

baseadas em estudos científicos ou em análises econômicas. Seguindo o raciocínio de 

Maffesoli, o comportamento do cronista na abordagem do habitual é legítima. O 

sociólogo francês acredita que as análises econômicas e políticas (que são tradicionais 

no jornalismo factual, na história e na sociologia) trouxeram um rol de informações para 

 Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   138 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



apreender a sociedade. Contudo são insuficientes para expressar as mínimas situações 

do circunstancial, que constituem uma parte essencial da trama social. 

Existe uma resistência teimosa do concreto mais próximo frente a 

qualquer explicação redutora e simplificadora. A rica e densa 

concretude cotidiana permanece alérgica ao positivismo esquemático, 

e isso porque os atos e as situações que a exprimem não se esgotam 

numa causalidade ou num finalismo que lhes daria sentido. É possível 

dominar o passado ou avaliar o futuro de maneira mais ou menos 

objetiva, mas é impossível apreciar toda a riqueza do que Walter 

Benjamin chamou de interesse do “aqui e agora” (MAFFESOLI, 

1984, p. 13). 

Para Maffesoli, esse pequenos fatos da vida cotidiana são ignorados pela 

corrente sociológica. Por outro lado, acreditamos que, no âmbito da produção cultural, a 

crônica contribui com o preenchimento dessa lacuna ao perceber o sofrimento ou o 

sublime que se dilui ao “rés do chão”, utilizando uma expressão de Afrânio Coutinho 

que designa a crônica como um gênero que volta os olhos para os fatos considerados 

menores, prosaicos, no cotidiano. 

Na crônica “Da Praia” (Folha da Manhã no Estado de São Paulo, 9 de maio de 

1948) Rubem Braga mostra o contraste na paisagem do Rio de Janeiro: de um lado a 

beleza natural da praia e, de outro, o mundo de concreto construído pelos homens que 

corta os morros da cidade. 

Nessa crônica, o lirismo, uma das marcasda escrita de Rubem Braga, aparece 

acentuado. A linguagem metafórica empregada por ele contribui para a elaboração de 

um texto lírico, que nos remete à prosa-poética de Charles Baudelaire 
26

, na qual a

cidade, os temas eminentemente urbanos, as avenidas e as multidões, também são o 

tema central. 

O início da crônica se confunde com um tributo ao mar, no qual o cronista 

mostra a dimensão irrisória do homem diante da imensidão do oceano: 

26
A “quotidianidade enxovalhante da vida” vai ser entendida por Baudelaire como a única dimensão em 

que é dado ao poeta moderno viver. Charles Baudelaire é considerado o primeiro lírico moderno. Seus 

poemas em prosa podem ser compreendidos como uma poesia sem ritmo e sem rima. A prosa poética 

rompe as leis e é uma fusão entre gêneros. Originou-se no século 19, na França, a partir da revolta dos 

poetas contra a obrigatoriedade de um código de escrita, o verso, para chegar-se a definição de poesia. 

Quando Baudelaire escreve um texto sem nenhum ritmo e o designa como poema, coloca em cheque a 

própria definição da poesia. Além dele, se dedicaram aos peomas em prosa outros poetas do modernismo 

francês como Arthur Rimbaud e Stephane Mallarmé. 
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Lembro que olhando pela porta do bar vimos a indecisão aurora que 

animava as ondas. Erguemo-nos, saímos. O oceano amanhecia como 

um poderoso trabalhador, a resmungar; ou como grande, vasta mulher, 

entre murmúrios; ou como árvore imensa num insensível 

espreguiçamento de ramos densos de folhas. No seio da imensa 

penumbra nascia um mundo de solidão perante nossos olhos cansados. 

Era um mundo puro, mas triste e sem fim, um grande mundo que 

assombrava e amargava o pobre homem perdido na praia. Agora todos 

haviam partido e eu estava só. Não tinha um amigo, nem uma mulher, 

nem casco de cancã, nem pedra na mão. A maneira mais primária e 

raivosa de comunicação com o mar é ter uma pedra na mão e lançá-la. 

É um desafio de criança ou de louco, é um apelo. 
Para o homem solitário da praia, o mar tem uma vida de 

espanto. Já nadei em uma praia solitária de mar aberto; tem um gosto 

de luta e de suicídio; dá uma espécie de raiva misturada com o medo. 

Não apenas imaginamos que naquela praia selvagem grandes peixes 

vorazes devem se aproximar, e a cada instante julgamos pressentir um 

ataque de um tubarão; também sentimos, na força da onda que 

rompemos, uma estranha vida como se estivéssemos lutando entre os 

músculos de um imenso animal (Folha da Manhã no Estado de São 

Paulo, 9 de maio de 1948). 

Notamos que a crônica oferece espaço para discutir questões existenciais dentro 

do jornalismo. Por essa razão, o cronista é considerado o “filósofo do cotidiano”. É 

graças a esse poder de inventividade com as palavras, que notamos na prosa poética de 

Braga, que os escritores que se dedicam ao gênero conseguem fazer reflexões profundas 

e comentários corretos, lúcidos e originais. 

Em “A Praia”, após uma longa descrição e análise da relação entre um homem 

solitário e o mar, Rubem Braga encontra inspiração para mostrar o paradoxo de dois 

mundos distintos, separados por uma avenida: 

Mas aqui a praia não é deserta. Atrás de nós estão os edifícios 

fechados e a cidade que desperta penosamente. Parados entre a solidão 

do oceano e a solidão urbana, estamos entre o mundo puro e o infinito 

de sempre e o mundo precário e quadriculado do todo o dia. Este é o 

mundo que nos prende, estamos amarrados a ele pelos fios de mil 

telefones. [...] Mas deixemos o mar; entremos por esta rua. Estrondam 

bondes. A lenta maré humana começa a subir. Os açougues mostram a 

carne vermelha a uma luz cruel; as filas se mexem inquietas, sem 

avançar velhas cobras de barriga vazia. Voltemos para a casa e 

sejamos humildes. O mundo é seco. Não mais sonhar e remover as 

povoações para a beira do oceano, nem abrir caminhos para a fuga 

da tristeza humana. Estamos outra vez quadriculados em nosso tédio 

municipal; a torneira não tem água. Ajoelhamos perante a torneira 

seca: e, embora sem lágrimas, choremos. (Folha da Manhã no Estado 

de São Paulo, 9 de maio de 1948, grifo nosso). 
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As duas crônicas analisadas nesse estudo não trazem números sobre a população 

na cidade, índices inflacionários ou especulam sobre a quantidade de retirantes que se 

mudaram para uma metrópole com a esperança de mudar de vida. Em “A Praia”, o 

cronista apenas deixa pistas, no trecho grifado acima, que o êxodo rural é um dos 

fatores que contribui com o inchaço populacional. A carga dramática do texto apresenta 

um retrato triste da vida urbana e talvez cause mais impacto no leitor do que uma 

manchete de primeira página sobre a falta de água no Rio de Janeiro. 

As narrativas analisadas nos permitem perceber que a crônica é o gênero do 

disfarce: a conversa íntima com o leitor, o texto curto e o caráter lírico, apenas 

escondem profundas críticas sociais. 

Nesse sentido, a crônica se apresenta como um instrumento para melhorar a 

compreensão sobre a realidade por conseguir relatar o cotidiano de forma analógica. O 

gênero foge da visão economicista do jornalismo tradicional e do discurso transparente 

e objetivo. Além disso, ao investir nas ferramentas literárias da linguagem e até mesmo 

na ficção, incorpora as obscuridades e as incongruências do simbólico e da 

subjetividade. 

A crônica também possui pontos de contato com os essais, como é chamada a 

prosa ensaística europeia. O vocábulo é uma variação latina de exagere, que pode ter 

vários significados: “ponderar”, “ruminar”, “examinar”, “esquadrinhar” (Epstein, 1999). 

Todos eles se encaixam perfeitamente para definir tanto o trabalho do ensaísta quanto o 

do cronista. Ambos, diante de seus objetos, refletem, divagam e examinam de diversos 

ângulos: sempre numa tentativa de apresentá-lo numa luz inédita. 

Para Adorno, 

Escreve ensaisticamente aquele que compõem experimentando; quem, 

portanto, vira e revira seu objeto, quem o questiona, apalpa, prova, 

reflete; quem, o ataca de diversos lados e reúne em seu olhar espiritual 

aquilo que ele vê e põe em palavra: tudo o que o objeto permite ver 

sob as condições criadas durante o escrever (BENSE, apud ADORNO, 

1986, p. 180). 

Adorno compreende o ensaio como um gênero textual e não como uma obra 

específica. Sua definição transcende o significado da palavra ensaio, que é 

“experimentar”, “tentar”. Ele utiliza verbos relativos a ações físicas ou sensações táteis 

para se referir ao gênero, como “vira”, “apalpa”, revira”, “ataca”. 

Esses mesmos verbos podem ser aplicados para conceituar o ofício do cronista, 
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que examina os fatos do cotidiano com olhos rígidos e implacáveis. O cronista, assim 

como o ensaísta, vive de experiências e escreve aquilo que “escapa ao padrão linear e 

totalizador de origem cartesiana, o parcial, o particular, aquilo que escapa ao 

pensamento sistemático, seja de origem empirista, seja racionalista (SANSEVERINO, 

2004, p. 100). 

As experiências dos cronistas também não se confirmam por testes, não 

precisam de aprovação de autoridades superiores, nem de verificação estudada de seus 

problemas e hipóteses, como os acadêmicos, herdeiros de Descartes, e homens da 

ciência. O próprio Adorno explica que os escritores que apropriam do ensaio como 

gênero textual buscam resultados de forma diversa dos cientistas. “O seu esforço ainda 

espelha a disponibilidade infantil, que, sem escrúpulos, se entusiasma com aquilo que 

outros já fizeram. [...] O álacre e o lúdico lhe são essenciais” (BENSE, apud ADORNO, 

1986, p. 180). 

Outra estudiosa, a norte-americana Cynthia Ozick, chegou a uma conclusão 

semelhante sobre os ensaios: “Um verdadeiro ensaio não serve a propósitos educativos, 

polêmicos ou sociopolíticos: é o movimento de uma mente livre quando brinca” 

(OZICK, 2011, p. 7). Ela acrescenta que a brincadeira nem sempre é um atalho para 

alcançar algo e que o álacre e o lúdico são fins em si mesmo. “Ainda que o próprio tema 

seja a selva de leões e tigres, a questão é ruminar. O lugar do ensaio é junto à lareira, 

não na rebelião ou no safari” (OZICK, 2011, p. 7). 

A palavra “lareira”, empregada pela teórica, transmite esse sentido de 

“aconchego”, de calor, de aproximação com o outro, que é bem próximo ao significado 

da crônica no contexto do jornalismo. Assim como os ensaístas europeus, o cronista 

também não tem a ambição de apresentar para o leitor uma “moral da história” ou 

explicações corretas e concretas sobre o tempo presente. No entanto, não podemos 

negar que, mesmo que essa não seja sua finalidade principal, a crônica acaba cumprindo 

o papel de educar à medida que leva o leitor à reflexão.

Enquanto o jornalista necessita de justificativas, definições e fontes confiáveis 

para apresentar um conceito, o cronista os introduz “tais como o concebe e recebe” 

(ADORNO, 1986, p. 176), sem qualquer fundamentação teórica ou estatística, a fim de 

“mostrar o caminho da descoberta enquanto acontece” (SANSEVERINO, 2004, p. 101). 
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Na opinião de Sanseverino, a falta do conhecimento solidificado ou do senso 

comum, permite o movimento do pensamento e a realização de novas descobertas que 

escapam ao comportamento padrão. Ensaístas e cronistas regulam os próprios freios e 

adquirem conhecimento por meio da experiência e reflexão. Não possuem a 

credibilidade factual da razão, da ciência e do jornalismo, mas possuem o poder de 

persuasão. 

Diante de uma boa argumentação, o leitor acompanha a cadeia de pensamento ao 

lado do autor e deixa em suspenso, por uns instantes, seus preconceitos e ideologias. 

Quando a leitura termina, ele retorna ao seu mundo, com possíveis transformações em 

suas ideias, e está livre para acatar ou discordar de sua leitura. 
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A imprescindível leitura literária no sistema carcerário 

Instituído pela Lei Estadual nº 17.329 de outubro de 2012, o Projeto 

Remição pela Leitura busca oportunizar aos presos custodiados pelo Estado do Paraná 

um meio de viabilizar a remição da pena por estudo, já prevista na Lei Federal nº 12.433 

de 29 de junho de 2011 (PARANÁ, 2012, p.10). O Projeto foi criado, segundo o artigo 

2º da Lei precitada, tendo 

como objetivo oportunizar aos presos custodiados alfabetizados o 

direito ao conhecimento, à educação, à cultura e ao desenvolvimento 

da capacidade crítica, por meio da leitura e da produção de relatórios 

de leituras e resenhas (PARANÁ, 2012, p.10). 

Os apenados inscritos no projeto propõem-se a ler mensalmente um livro da 

esfera literária ou filosófica escolhido na biblioteca do projeto, cujo acervo compreende 

obras selecionadas pelos professores contratados e estagiários. 

Ao final de cada mês, os leitores devem, presencialmente, elaborar uma 

resenha ou relatório de leitura (sob orientações de refacção textual dos professores 

envolvidos) referente ao livro lido. As produções textuais são submetidas à avaliação da 

Comissão de Remição pela Leitura, sendo somente consideradas válidas aquelas que 

alcançarem o mínimo de 60% de aproveitamento. Cada produção validada pela 

Comissão atesta 48h de estudo do detento, o que equivale a 4 dias remidos de sua pena. 

Ao longo da aplicação do projeto, interessamo-nos por buscar novas formas 

de abordagem literária, intencionando um acompanhamento mais próximo dos leitores, 

no objetivo de auxiliá-los em suas construções por meio da leitura literária. Deste ponto 

surgiu o projeto de iniciação científica: As marcas dos momentos de entrada no mundo 

da leitura nas construções textuais-discursivas de alunos detentos: vestígios de 
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infâncias encarceradas, a partir do qual passamos a produzir e aplicar atividades de 

leitura literária adicionais, como encontros em grupo para compartilhamento de leituras, 

trabalhos com contos e poesias, filmes e canções; sempre no objetivo de provocar uma 

ampliação, uma aproximação dos alunos com a literatura. Ao mesmo tempo, por meio 

das produções textuais incitadas, passamos a dar uma atenção especial às marcas 

textuais-discursivas que emergiam em seus textos, revelando processos de revivência, 

releitura e ressignificação de suas memórias na medida em que estabeleciam contato 

com a leitura literária. 

Os meios de controle estabelecidos para garantir a efetiva realização das 

atividades propostas ao detento, consistindo na produção concreta por meio da escrita 

de resenhas, pode conduzir a uma relação superficial com a leitura, transformando-a 

numa ferramenta de uso imediato. No entanto, por outro lado, a leitura literária também 

surge como fator de abertura de uma possibilidade de reorganização das narrativas 

pessoais desses sujeitos, e, consequentemente, releitura de suas condições atuais. 

Ainda que a leitura nesse processo possa ser vista como uma forma de 

punição quando observamos que o projeto da Secretaria de Justiça Cidadania e Direitos 

Humanos trata a oportunidade mensal de remição como uma espécie de pena alternativa 

– cada livro lido, como dito anteriormente, equivale a 4 dias de reclusão cumpridos, ou

seja, quanto mais livros o apenado ler, mais próxima estará da liberdade –, a leitura 

literária deve ser entendida, antes de tudo, como um direito humano, “que não pode ser 

negado a ninguém” (CANDIDO, 1995, p.240), um “bem incompressível”, nas palavras 

de Antônio Cândido (1988). 

Considerando literatura “todas as criações de toque poético, ficcional ou 

dramático em todos os níveis de uma sociedade” (CANDIDO, 1995, p.242), a 

perspectiva de Cândido nos é cara na medida em que a literatura é entendida como fator 

essencial na garantia do equilíbrio social, um elemento fundamental à sobrevivência do 

humano na sociedade, afinal: 

Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a 

possibilidade de entrar em contacto com alguma espécie de fabulação. 

[...] Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem 

o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a

literatura. Deste modo, é fator indispensável de humanização, sendo 

assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua 

em grande parte no subconsciente e no inconsciente. (CANDIDO, 

1995, p. 242-243, grifos nossos) 
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Isso posto, a leitura literária no contexto carcerário pode ser entendida não 

mais apenas como remição da pena, mas da relação do sujeito com o crime, uma vez 

que traz ao leitor a possibilidade da busca da humanidade na experiência leitora. “Sendo 

o objeto da literatura a própria condição humana, aquele que a lê e a compreende se

tornará não um especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser humano” 

(TODOROV, 2010, p.92-93), e, recorrendo novamente a Candido, conhecer o ser 

humano e conhecer-se, nesse sentido, implica não numa relação de perspectiva 

moralizante com a literatura, transitando apenas por textos que veiculem mensagens 

edificantes, mas na imersão em vivências literárias a partir das quais, se há alguma 

aprendizagem, ela se dá muito mais no campo da subjetividade, que no social, sendo 

que a literatura: 

(...) não corrompe nem edifica, portanto; mas trazendo livremente em 

si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em 

sentido profundo, porque faz viver. (CANDIDO, 1995, p.244) 

Ao lado de Cândido, Michèle Petit (2009) defende o acesso à literatura e às 

artes de um modo geral, como um direito, visto que se trata de uma necessidade tão 

básica quanto a água ou o ar que respiramos. A partir de pesquisas realizadas em locais 

que passavam por situações de extrema crise social, como países africanos e asiáticos 

em guerra ou mesmo nas periferias de Paris, a autora conclui que a literatura representa 

não apenas um refúgio mas, sobretudo, uma maneira de recuperar a possibilidade de 

simbolização do sujeito, perdida em face dos piores traumas vivenciados. Para Petit, 

(...) somos seres de linguagem e seres de narrativas, e estas possuem 

um valor reparador. 
Todo ser humano sente, de modo vital, necessidade de ter à sua 

disposição espaços onde encontrar mediações ficcionais e simbólicas. 

(PETIT, 2009, p.288) 

A pesquisadora defende, ainda, que, para que se garanta o seu valor 

simbólico e reparador, torna-se premente observar que o contato com a literatura deverá 

ser um domínio que extrapole a leitura por recompensa, meramente produtivista, 

conforme ocorre no universo escolar e, em nosso caso, no sistema prisional. 

A proposta de trabalho cujos resultados constituem o corpus desta 

exposição consistiu numa reunião para possibilitar aos alunos assistirem ao 
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documentário Vinicius, lançado em 2005 e dirigido por Miguel Faria Junior sobre a vida 

e a obra de Vinicius de Moraes e na leitura de diversos poemas e letras de canções do 

mesmo autor 
27

. Ao final, pedimos aos alunos que escolhessem pelo menos um dos

poemas lidos e tentassem justificar a escolha, encontrando em si mesmos o que fez com 

que aquele poema lhes chamasse atenção. 

Partimos, portanto, da provocação de uma leitura que se pretendia bastante 

subjetiva, livre, distante do exercício escolarizado – ou seja, aquele formato em que, 

segundo Pennac (1995) se propõe uma tarefa em troca. 

A aproximação dos leitores com a poesia e o fazer poético configurou-se 

como ponto de partida das atividades, nesse sentido destronar a imagem do poeta 

distante, trazendo aos alunos a obra de Vinicius de Moraes, em especial suas canções, 

bem como o documentário biográfico, abriu as portas para que vissem o ser humano por 

trás da poesia, um humano com quem puderam se identificar. 

A partir de fragmentos dos textos produzidos pelos alunos, analisaremos 

aqui como parece ter ocorrido esse “nível de leitura em que, por meio de certas 'cenas', 

o leitor reencontra uma imagem de seus próprios fantasmas (JOUVE, 2002, p.52)”,

conferindo destaque, portanto, aos momentos em que os registros dos leitores apontam 

para suas subjetividades vistas pelo prisma da poesia, onde “de fato, ele [o leitor] é que 

é 'lido' (…) o que está em jogo então (…) é a relação do indivíduo com ele mesmo, de 

seu eu com seu inconsciente (JOUVE, 2002, p.52)”. Roland Barthes, em congruência 

com outros diversos olhares sobre a abordagem do processo da leitura, entende que a 

leitura extrapola o decodificar e compreender de textos, o leitor: “não decodifica, ele 

sobrecodifica; não decifra, produz, amontoa linguagens, deixa-se infinita e 

incansavelmente atravessar por elas: ele é essa travessia. (BARTHES, 2004, p. 41)” 

Sendo assim, ler-se na literatura é sobre codificar-se, e é a este ponto que daremos 

destaque nos fragmentos a serem analisados. 

Análise das produções textuais 

Cristian 
28

 foi um dos rapazes que mais demonstrou empolgação após o

trabalho, preencheu todo o espaço de escrita o qual fornecemos e lamentou não possuir 

27 Poemas selecionados: “A música das almas”, “Poema de Natal”, “Os acrobatas”, “Soneto do 
só”, “Soneto de separação”, “Epitáfio”, “Ausência”, “Soneto de fidelidade”, “Paisagem”. 
Canções selecionadas: “Garota de Ipanema”, “Janelas abertas”, “Valsa para uma menininha”. 
28 Nomes fictícios para efeito de preservação das identidades dos detentos. 
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folhas no cubículo para escrever mais. Ao referir-se ao filme, comentou que a 

experiência: 

foi muito gratificante pois foi alguns momentos que me senti livre, 

mesmo preso, estive livre, pois minha mente chegou ir no meu 

passado, onde, tive lembrança maravilhosa com minha ex-namorada, 

[…] infelizmente foi uma lembrança boa e ruim; boa porquê tive as 

recordações dela, das canções que ela cantava pra mim enfim 

lembranças que me dá saldade. E a ruim é porque por motivo de 

imaturidade ela morreu em um acidente de carro que me deixou muito 

abalado, nossa e só em estar fazendo esta resenha e estar pensando 

nela já me dá vontade de chorar, não de tristeza, mas, de saldade uma 

saldade gostosa (Fragmentos da produção textual de Cristian) 

A poesia e as canções de Vinicius de Moraes proporcionaram-lhe uma 

oportunidade de retomar o passado. Cristian retorna, sobretudo ao ouvir a canção 

Garota de Ipanema, interpretada por Adriana Calcanhoto no documentário que 

assistimos, à memória de um relacionamento amoroso que tivera, relendo-o sob sua 

perspectiva atual e imerso numa experiência poética que pode ser muito proveitosa na 

medida em que essa releitura reorganiza a dor ao lado do prazer da lembrança, da 

“saldade gostosa”, ressignificando a memória. 

Cristian prossegue seu texto lembrando dos filhos: 

Em “Valsa para uma menininha”, foi onde, realmente mais me 

despertou, já li outras vezes, mas, desta vez e por estar em um lugar 

deste, me despertou na tristeza de perder a infância de meus filhos. 

(Fragmentos da produção textual de Cristian) 

O contato com a canção evoca a percepção da sua própria ausência na 

infância dos filhos, direciona seu olhar para o passado, todavia não mais o passado 

apenas sentido, mas também lido com os olhos do presente; desta forma Cristian 

encontra-se na posição daquele que, ao mesmo tempo, revive as reminiscencias e se vê 

revivendo-as, dando significado a elas. 

Com André já vinhamos, em outras oportunidades, trabalhando questões 

relacionadas ao seu sentimento de abandono e desresponsabilização diante da própria 

vida. Em seu texto, relata o seguinte: 

O epitáfio de Vinicios e espirado nele mesmo Aqui jas o sol que criou 

a aurora e deu a luz ao dia e aplascentou a tarde O mágico pastor de 

mãos luminosas que fecumdou as rosas e as despetalou. Vinicios era 

como um pastor de literatura que cultiva poema e colhe poesia que 

exala palavras, palavras que mechem com nossos coração e trás 

lágrimas, lágrimas gostosas. Vinicios eu poeta que nem se emportava 
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com riquezas, ganância uma palavra que conhecia, mais já mais 

exercitará. 
(Fragmentos da produção textual de André) 

É visível no texto de André um desejo pela experimentação poética, 

revelado pelo uso, em sua escrita, de recursos próprios do gênero lírico: metáfora - 

“Pastor de literatura”; “cultiva poema e colhe poesia que exala palavras” comparação - 

“Vinicius era como um pastor” -, a anáfora e os paralelismos - “exala palavras, 

palavras que mechem com nossos coração e trás lágrimas, lágrimas gostosas”. 

Não obstante seja uma estruturação que se mostra bastante simples, parece-

nos indubitável a busca de André pelo fazer poético, a tentativa de aproximar-se de um 

uso da linguagem marcado pela emergência do eu, e isso se torna ainda mais marcante 

quando lemos o período seguinte: “Vinicios eu poeta que nem se emportava com 

riquezas, ganância uma palavra que conhecia, mais já mais exercitará.”. Apesar das 

dificuldades variadas de escrita apresentadas por André, chama atenção um erro nunca 

antes presente sem seus textos prévios: a aglutinação do verbo ser flexionado no 

presente do indicativo (é) com o artigo indefinido no singular (um) – cuja apócope do m 

evidencia forte influência da oralidade –, resultando na inscrição “eu”, o que pode 

revelar mais do que apenas um erro ortográfico. 

Irène Fenoglio (2006), estudiosa da relação entre enunciação e psiquismo na 

França, em seus estudos observa a possibilidade do lapso linguístico também na escrita. 

Amparada na psicanálise freudo-lacaniana, ela observa diversas situações de escrita em 

que o lapso ortográfico gera novo sentido, revelando, portanto, uma emersão do sujeito. 

A inscrição do vocábulo “eu” entre os sujeitos da expressão poética: 

Vinicius e poeta, como sendo uma emergência que escapa ao controle, apresenta-se 

significativa na medida em que buscávamos guiar André num movimento de 

reorganização da sua narrativa de vida, posicionando-se nela, em oposição a sua 

tendência a assunção do papel de coadjuvante, daquele que apenas sofre sem agir em 

contraponto. 

Em geral os textos resultantes da proposta de trabalho seguiram ou à 

tendência representada pelos fragmentos da produção de Cristian – retomar o passado, 

relendo-o e ressignificando-o através da poesia –, ou à representada pelos de André – 
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reler a própria subjetividade, reorganizando-se e reposicionando-se no mundo –; de uma 

ou de outra forma o que fica claro é o papel da literatura como elemento humanizador. 

Considerações finais 

Neste artigo, apresentamos um recorte dos trabalhos e das reflexões que 

vêm sendo realizados no projeto “As marcas dos momentos de entrada no mundo da 

leitura nas construções textuais-discursivas de alunos detentos: vestígios de infâncias 

encarceradas”. 

As experiências vivenciadas pelos apenados fornecem alguns indícios 

acerca do potencial humanizador da literatura, através dos textos produzidos por eles 

pudemos verificar processos de releitura e ressignificação provocados pelo contato com 

a obra e a vida de Vinicius de Moraes – processos, esses, que constituem elementos 

significativos para a confirmação do que Candido e Todorov pressupõem ser função 

outorgada à literatura. 

Os resultados que vimos tendo ao longo de trabalhos como o relatado 

podem parecer bastante pontuais, localizados, todavia são seguramente intensas as 

modificações na percepção de mundo e de si mesmos dos leitores. Diante de tais 

resultados, reafirmamos as palavras de Candido: a literatura é um bem incompressível e 

deve, portanto, ser considerada um direito humano, acessível a todo e qualquer cidadão. 
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 VINICIUS DE MORAES, ENREDO DAS ESCOLAS DE SAMBA 

Jackson Raymundo (PG-UFRGS) 

 jacksonraymundo@yahoo.com.br 

Vinicius, o erudito que deu forma ao popular na canção. Vinicius, esteta da 

“brasilidade”. Vinicius, o poeta, o dramaturgo, o cronista, o diplomata (nem sempre 

“diplomático”). Vinicius, no plural. “Os” Vinicius. 

Quando se fala de brasilidade, uma das primeiras lembranças que vem à 

cabeça é o carnaval brasileiro, e em especial as escolas de samba. Manifestação artística 

genuinamente brasileira, tornaram-se uma das faces mais visíveis da nossa cultura 

dentro e fora do país. Unindo o canto, a dança, as artes visuais, a moda, o cinema etc., 

as escolas de samba forjaram uma “arte nova”, em que o “primitivismo coabita com a 

mais cativante e revolucionária modernidade”, como define Pilla Vares: 

Por sua linguagem, por sua música, pela dança e pela coreografia que 

apresenta, a escola de samba pode ser vista como um modelo de arte 

nova [grifo do autor], capaz de expressar em seu movimento sempre 

surpreendente as mais autênticas tradições populares, revestidas de 

uma forma em que se pode perceber nitidamente todos os estilos de 

arte contemporânea em estado bruto, em que o primitivismo coabita 

com a mais cativante e revolucionária modernidade. (PILLA VARES, 

2000, p. 90) 

O objetivo deste trabalho, então, é analisar como Vinicius de Moraes, que 

na sua pluralidade tornou-se um ícone nacional, foi representado nos desfiles escolas de 

samba, considerados símbolos de “brasilidade”. Nele, observou-se tanto o enredo em 

sua forma prosaica, o tema-enredo, quanto em sua forma cancional, o samba-enredo. O 

corpus delimitou-se às escolas de samba do Rio de Janeiro, dada a dificuldade de se 

trabalhar com as letras de uma manifestação cultural que ocorre anualmente em boa 

parte do país, e ao profundo vínculo do poeta com a cidade. Na abrangência do corpus, 

consideraram-se tanto os enredos explicitamente biográficos quanto aqueles que 
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homenagearam ou se inspiraram em sua obra - particularmente na peça teatral “Orfeu da 

Conceição”. 

Falar de Vinicius de Moraes é falar do homem que, saído de uma formação 

ultra-católica e conservadora, se converteu num dos poetas que melhor representou, na 

poesia, no teatro, na crônica e sobretudo na canção, os sentimentos do homem comum, 

a “alma” carioca e a vida da “gente humilde” da periferia. O poeta que com Tom Jobim 

e João Gilberto criou a vertente do samba mais conhecida internacionalmente, a bossa 

nova, e a emblemática peça “Orfeu da Conceição”, que levou a vida no morro e o 

mundo do samba para o teatro, teve o reconhecimento das escolas de samba do Rio de 

Janeiro em pelo menos sete oportunidades: “Exaltação a Vinicius de Moraes”, da 

Paraíso do Tuiuti em 1981; “Orfeu do Carnaval”, da Unidos de São Carlos em 1983; 

“Pra tudo se acabar na quarta-feira”; da Unidos de Vila Isabel em 1984; “Orfeu, o negro 

no carnaval”, da Unidos do Viradouro em 1998; “Olha que coisa mais linda, o poeta 

está no paraíso”, da Paraíso do Tuiuti em 2004; “A benção, Vinicius”, do Império 

Serrano em 2011; e, neste ano do centenário de seu nascimento, foi a vez da União da 

Ilha homenageá-lo com o enredo “Vinicius, no plural. Paixão, poesia e carnaval”. 

Antes de adentrar nos enredos, cabe contextualizar: a narrativa que a escola 

de samba expressa na “avenida” é contada no enredo. Ele serve de base para as alas, as 

fantasias, as alegorias, o ritmo da bateria, a dança e, é claro, para a letra da canção que 

será entoada por seus muitos participantes. As agremiações carnavalescas criaram uma 

canção própria para os desfiles de escolas de samba: o samba-enredo. Subgênero (do 

samba) lítero-musical, narra em versos o enredo proposto e pode homenagear pessoas e 

lugares, contar histórias do Brasil (oficiais e populares), transpor narrativas literárias, 

produzir temas satíricos ou de crítica social, etc. 

O samba-enredo guarda elementos que lhe são peculiares. Invariavelmente, 

muda a cada ano, mas traz signos característicos de sua escola de samba – o nome, as 

cores, a comunidade onde está localizada, um lema, um símbolo. A sua forma poética 

guarda semelhanças com a poesia épica, contrariando a tendência da música popular 

urbana contemporânea. 

Entre as espécies de samba, o samba de enredo é certamente a 

mais impressionante. Porque não é lírica – no que contraria uma 

tendência universal da música popular urbana. E porque integra o 

maior complexo de exibições artísticas simultâneas do mundo 

moderno: o desfile de escolas de samba. 

 Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   154 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



Mais do que isso, porque o samba de enredo é um gênero épico. O 

único gênero épico genuinamente brasileiro – que nasceu e se 

desenvolveu espontaneamente, livremente, sem ter sofrido a 

mínima influência de qualquer outra modalidade épica, literária 

ou musical, nacional ou estrangeira.(MUSSA & SIMAS, 2010, p. 

9-10) 

De autoria predominantemente de pessoas das camadas populares, a canção 

das escolas de samba enfrentou – e, de certa forma, ainda enfrenta - a resistência dos 

cânones para ser aceita como arte. Além disso, a própria memória das composições é 

frágil. Muitas se perderam com o tempo, tanto pela noção utilitarista de que a letra é 

para “aquele” carnaval, sendo substituída por outra no ano seguinte, quanto pela 

ausência de interesse fora do meio sambista e carnavalesco. Assim, é através da 

oralidade que se transmitem essas canções, com os sambas cantados nas quadras, nos 

ensaios, como “esquenta” dos desfiles etc. 

Um exemplo de canção que não guardou registro escrito (pelo menos não 

localizado em qualquer espaço de acesso público) é “Exaltação a Vinicius de Moraes”. 

A escola de samba Paraíso do Tuiuti apresentou esse tema-enredo em 1981, no carnaval 

seguinte ao falecimento do poeta. 

A peça “Orfeu de Conceição”, tema que inspirou vários enredos das escolas 

de samba, é peculiar na trajetória artística de Vinicius de Moraes. Estudioso da cultura 

erudita, Vinicius levou o mito grego de Orfeu e Eurídice às favelas cariocas, depois que 

esse universo lhe é apresentado por seu amigo Waldo Frank. Começou a ser escrita em 

pleno carnaval de 1942, em um ambiente que diretamente influenciou a criação do 

drama. 

O mito do Orfeu do Carnavale o universo criado por Vinicius em sua peça 

serviu de base para os enredos da Unidos de São Carlos (1983) e da Unidos do 

Viradouro (1998), além de livremente ter inspirado a Unidos de Vila Isabel (1984). Já 

nos enredos biográficos -da Paraíso do Tuiuti (2004), do Império Serrano (2011) e da 

União da Ilha (2013) -, a menção a Orfeu sempre aparece, mas ganha relevo o Vinicius 

compositor de clássicos da música popular brasileira e figura onipresente na cultura 

brasileira. 

Não irei me deter nos sambas-enredo baseados na peça teatral de Vinicius, 

já que são objeto de outro trabalho apresentado neste Seminário. Mas sobre “Orfeu do 
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Carnaval”, da Unidos de São Carlos (em seu último ano com este nome, quando passa a 

se chamar Estácio de Sá), e “Orfeu, o Negro no Carnaval”, da Unidos do Viradouro, 

cabe observar: ambas as canções mergulham na narrativa da peça de Vinicius, sem fazer 

menção biográfica. No entanto, enquanto a primeira composição (anexo I) se concentra 

na temática do amor, a segunda (anexo II) destaca o carnaval. 

No samba da Viradouro, parte-se do mito de Orfeu para promover um 

enredo metalinguístico sobre o universo das escolas de samba (e da realidade social na 

qual está inserido), citando ainda a participação do negro. A paixão é outro elemento 

importante: entrelaçando-se com o carnaval, a vitória da escola de samba representa 

também a assunção do amor. Encerra com alguns dos versos mais conhecidos do gênero 

samba-enredo: “Hoje o amor está no ar / Vai conquistar seu coração / Tristeza não tem 

fim, felicidade sim / Sou Viradouro, sou paixão” (aqui no refrão, a citação integral de 

verso de “A Felicidade”, música de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, que faz parte da 

trilha sonora de “Orfeu da Conceição”). 

A escola de samba é o espaço e o carnaval é o tempo na canção “Pra tudo se 

acabar na quarta-feira”, da Unidos de Vila Isabel (anexo III). A composição de 

Martinho da Vila é uma das mais completas narrativas metalinguísticas a tratar do 

universo do samba. A paixão que marca a obra de Vinicius é a “inspiração” do poeta: 

“A grande paixão / Que foi inspiração / Do poeta é o enredo”. Em seguida, o narrador 

evolui pelos diferentes setores da escola de samba e homenageia os seus trabalhadores: 

“Glória a quem trabalha o ano inteiro / Em mutirão / São escultores, são pintores, 

bordadeiras / São carpinteiros, vidraceiros, costureiras / Figurinista, desenhista e artesão 

/ Gente empenhada em construir a ilusão”. 

Na segunda parte da canção, as menções a “Orfeu da Conceição” são bem 

visíveis. Tom Jobim, o responsável pela música da pela, é diretamente citado na letra - 

“E o nosso Tom é o diretor de harmonia” -, assim como a música “A Felicidade” - 

“Sonhos de rei, de pirata e jardineira / Pra tudo se acabar na quarta-feira”. O próprio 

título do samba-enredo, portanto, surge de um verso da canção de Vinicius e Tom. 

Quando chega a Quarta-Feira de Cinzas, o mundo da fantasia se esvai, mas deixa 

elementos que se fundem com a “vida real”: “Mas a quaresma lá no morro é colorida / 

Com fantasias já usadas na avenida / Que são cortinas, que são bandeiras / Razão pra 

vida tão real da quarta-feira”. 

 Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   156 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



Um elemento a assinalar: diferindo-se da forma corrente do samba-enredo, 

que traz características do gênero épico, a canção da Vila Isabel é lírica, assim como a 

poesia de Vinicius. 

Por outro lado, os caracteres épicos estão presentes nos enredos biográficos 

sobre Vinicius de Moraes. A mitificação torna possível a criação de heróis, com o 

histórico e o maravilhoso se fundindo. 

No discurso épico temos a presença de dois planos distintos que se 

fundem para transformar o ser em herói: o plano real ou histórico e o 

plano mítico ou maravilhoso. Tal fusão faz com que o retratado 

consiga pisar nos dois planos: ao mesmo tempo em que integra a 

História, seus feitos são mitificados, o que lhe confere heroicidade. 

[...] Esse modelo discursivo é muito comum nos sambas-enredo, pois 

consegue dar aderência a personalidades comuns da História. 

(FARIAS, 2002, p. 36-37) 

Nas letras dos sambas-enredos sobre Vinicius de Moraes, essa mitificação, 

comum ao (sub)gênero, fica evidente. Vinicius é o poeta que celebra o amor e que 

irradia paixão, da linha de Xangô, filho de Mãe Menininha e que canta Ossanha, e que 

ao “som do mar” cria a bossa nova e a sua Garota de Ipanema. 

Tudo isso, claro, respeitando as características de cada escola de samba e a 

narratividade expressa pelo enredo. Do enredo ao samba-enredo, tem-se uma 

transposição de gêneros literários – da prosa ao verso. Mesmo sendo uma face menos 

conhecida (menos lida) das escolas de samba, o enredo é o texto orientador dos desfiles 

e possui elementos interessantes, que merecem ser observados. 

No enredo da Paraíso do Tuiuti, em 2004, já no título há a integração do 

homenageado ao ambiente daquela escola de samba. Na justificativa do enredo de 

“Olha que coisa mais linda, o Poeta está no Paraíso”, há um diálogo imaginário entre 

Vinicius e uma “voz divina”, com um narrador em terceira pessoa. 

Toda a comunidade do Tuiuti explode de alegria ao saber que o 

enredo para 2004 será o grande poeta carioca Vinicius de Moraes. 

Essa energia foi tão grande que se fez sentir pelo poeta no paraíso do 

céu. Diante disso, ele pensou e perguntou: 
De onde está vindo esta energia? 
Uma voz divina responde - Está vindo de um outro Paraíso, localizado 

no Rio de Janeiro. 
Vinicius – Que paraíso é este? 
Voz Divina – É a Escola de samba Paraíso do Tuiuti. A comunidade 

escolheu você para ser enredo no Carnaval de 2004. 
Vinicius não conteve a emoção e chora feliz, queria saber como seria 

esta homenagem, estava curioso. 
Voz Divina – Você terá permissão para participar desta grande festa. 
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Vinicius era pura alegria. Sonhava como seria o enredo. Queria um 

enredo bem alegre e irreverente, com alma e jeito carioca, que 

mostrasse seus prazeres, seus amores, suas paixões, suas músicas, seus 

poemas e o seu lado criança. 
Vinicius – Não vejo a hora de participar do carnaval do Paraíso do 

Tuiuti. 
Voz Divina – Então vá participar desta homenagem, Vinicius! 

Vinicius não pensou muito e foi correndo para o Paraíso do Tuiuti. 

Voz Divina se emociona com a alegria de Vinicius e da comunidade 

do Tuiuti e fala: 
Olha que coisa mais linda, o Poeta está no Paraíso! [...] (CEZÁRIO, 

2013) 

A forma de diálogo imaginário foi também a escolha da União da Ilha, em 

2013, para falar de Vinicius. No entanto, o discurso se dá através de uma entrevista 

biográfica, onde o poeta responde a questões sobre a sua vida e trajetória artística. 

ILHA - Poeta, fale um pouco da sua infância, suas memórias da nossa 

Ilha do Governador. 
POETA - Era um menino valente e caprino. Um pequeno infante, 

sadio e grimpante. Esse ei-ou que ficou nos meus ouvidos são os 

pescadores esquecidos... as barcas da Cantareira...o mar com o seu 

marulhar ilhéu. 
Éramos gente querida na ilha, e a afeição daquela comunidade 

manifestava-se constantemente. Quero rever Governador, a Ilha! Que 

minha amiga Rachel de Queiroz pensa que é dela, mas não se engane, 

é nossa. Quero repalmilhara praia de Cocotá, onde dez anos fui feliz. 

[...] 
ILHA -Fale-me de sua música. 
POETA - Não falo de mim como músico, mas como poeta. Não 

separo a poesia que está nos livros da que está nas canções. Era uma 

insatisfação minha verificar que a poesia de livro atingia um número 

tão reduzido de pessoas. Dizem, na minha família, que eu cantei antes 

de falar. E havia uma cançãozinha que eu repetia e que tinha um leve 

tema de sons. Fui criado no mundo da música, minha mãe e minha avó 

tocavam piano, eu me lembro de como me machucavam aquelas 

valsas antigas. Meu pai também tocava violão, cresci ouvindo música. 

Depois a poesia fez o resto. [...] (SOUZA, 2013) 

Mais “convencional” é o enredo do Império Serrano em 2011. Nele, a 

descrição biográfica se mistura a trechos de canções e poemas de Vinicius de Moraes. 

Por fim, são citadas as 24 músicas escolhidas para compor o enredo (o link para o texto 

completo está disponível nas referências bibliográficas). 

Os três sambas-enredo biográficos têm a preocupação de exprimir o 

máximo de informações a respeito de seu homenageado Vinicius de Moraes. É 

instigante observar as recorrências, sobretudo na unânime menção a certas obras, e as 

diferenças, que fazem alguns aspectos serem ressaltados. 
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A letra do samba da União da Ilha, por exemplo, inicia com a exploração do 

vínculo de Vinicius com a Ilha do Governador, o bairro da escola: “Surgiu, ao som do 

mar, um poeta / Que brincava na areia / Na Ilha um menino, sempre a sonhar...”. José 

Castello, em sua biografia sobre Vinicius, descobre uma crônica escrita pelo autor em 

1953, onde a Ilha do Governador é “apresentada ao leitor como um pedaço do Éden, e – 

o poeta adverte – não deve ser confundida pelos apressados com outras ilhas quaisquer”

(CASTELLO, 1994, p. 42). Naquele lugar, Vinicius ainda conheceria “as delícias do 

amor carnal” (idem). 

Fazendo jus a uma tradição do samba-enredo, as canções da União da Ilha e 

do Império Serrano destacam, em refrãos, o elemento afro-religioso. Presente na obra de 

Vinicius com os afro-sambas (compostos por ele em parceria com Baden Powell, em 

1966), o candomblé também representa um traço biográfico da vida do poeta, que num 

dado momento se converteu a essa religiosidade e teve na famosa Mãe Menininha do 

Gantois a sua guia espiritual. Dizem os versos: “Caô... Meu pai Xangô / Se o canto é de 

Ossanha /Vou bater o meu tambor / "Lamento de Exu" que o poetinha cantou” (Império 

Serrano); "Menininha me chamou...vou pra Bahia / Sou da linha de Xangô...Caô, meu 

guia / Odoyá...Yemanjá! / A benção, meu pai Oxalá!" (União da Ilha). 

A louvação aos deuses/orixás, além de representar parte do enredo, tem 

função mística, transcendental, fazendo com que a escola de samba se sinta 

“abençoada” e “protegida”. Ademais, a recriação do clima de terreiro estimula a dança e 

os passos que reverenciam determinado orixá (a invocação a seres superiores poderia 

ser lembrada, ainda, como uma das características da épica). 

O samba-enredo da Paraíso do Tuiuti não faz qualquer alusão ao elemento 

afro presente na poética cancional de Vinicius de Moraes. Apresenta, no entanto, 

informações biográficas curiosas, como a referência à banheira do poeta, que, reza a 

lenda, era o seu lugar preferido em sua casa, onde recebia os amigos e compunha 

canções (e, coincidentemente, onde passara mal até vir a falecer): “E da sua banheira 

emergia / Com versos que inebriam o coração”. 

Com três canções trabalhando um mesmo corpus, a semelhança entre os 

versos por vezes é grande. Para falar da Bossa Nova, o Tuiuti apresenta “Criou a Bossa 

Nova, totalmente carioca / Que despontou no mundo inteiro...”; já o Império Serrano: 

“Bossa nova de sucessos / Que o mundo inteiro canta...”. Ambas as canções promovem 
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uma ousada aproximação do álbum infantil Arca de Noé com a peça Orfeu da 

Conceição: “Obras que até hoje contagiam / Em sua arca tem Orfeu da Conceição” 

(Tuiuti); “No “arrastão” de esperanças eu vou / Só pra ver como é que é / Numa Arca de 

Noé / Revelar minha paixão / Como Orfeu numa manhã de Carnaval”. 

Para comparar, o Orfeu de Vinicius é lembrado no samba da União da Ilha 

assim: “Voz do morro na folia, Orfeu chegou, raiou o dia!”. Já a Bossa Nova é citada 

rapidamente, incorporando a menção a Tom Jobim, outro fundador do gênero musical e 

parceiro fundamental de Vinicius: “Levou a bossa no ‘tom’ d’alegria”. 

O “Canto de Ossanha”, um dos afro-sambas mais conhecidos, gera ação 

dentro da narrativa do samba-enredo. Enquanto que na letra do Império o canto de 

Ossanha leva o narrador a bater seu tambor (“Se o canto é de Ossanha / Vou bater o 

meu tambor”), na da União da Ilha uma ordem é expressa: “Se é canto de Ossanha, 

menina, então não vá!”. 

A invocação da escola de samba ao poeta, ou “Poetinha”, se dá inspirada em 

“Onde anda você?”, composição de Vinicius de Moraes e Hermano Silva, nos sambas-

enredo do Império Serrano e da União da Ilha. Na primeira, o verso abre a canção, 

enquanto que na segunda inaugura o refrão principal – Império: “E por falar em 

saudade, onde anda você? (Poeta!) / Hoje o Império é seu (desperta!)”; Ilha: “Onde anda 

você... Poetinha? / Saudade mandou te buscar”. O samba do Império é, ainda, o único a 

invocar Vinicius também pelo seu outro apelido, Vininha: “Com a bênção de Pai Oxalá 

/ Vininha... Velho saravá!”. 

O amor e a paixão, temas dos mais recorrentes no conjunto da obra de 

Vinicius, logicamente aparecem com destaque nas três canções analisadas. Além disso, 

são elementos fundamentais nos sambas-enredo inspirados em “Orfeu da Conceição”. 

Na canção da Paraíso do Tuiuti, o “amor” é mais do que uma citação, mas a base para 

homenagear o biografado. Logo no início, o foco fica claro: “Vejo no amanhecer / 

Versos e canções de amor”. O refrão enfatiza o tema - “E ao desfilar... / Eu levo a vida 

como deve ser / Alegria, triste ou cheia de prazer / Venho celebrar o amor” - , e termina 

com uma declaração ao Poetinha: “E hoje... Minha escola canta em prece / Nosso povo 

não te esquece / Vinicius de Moraes, amo você”. 
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A União da Ilha, por outro lado, ressalta o sentimento da paixão, e não o 

amor. São versos como: “Fez de sua vida um poema / E viveu a declamar / Como é bom 

se apaixonar!” e, no refrão, “A Ilha é paixão na avenida”. 

Todo carnaval tem seu fim, e depois das quatro noites de folia vem a 

Quarta-Feira de Cinzas. Na peça “Orfeu da Conceição”, o dia de Cinzas simboliza o 

limite, próximo e indesejado, que marca a travessia do mundo da fantasia para o mundo 

da realidade. A Quarta de Cinzas, como mostrado anteriormente, na canção da Unidos 

de Vila Isabel em 1984 demarca a passagem (e intersecção) entre os dois mundos, numa 

narrativa metalinguística do universo das escolas de samba, seus trabalhadores e 

componentes. Tematizada por Vinicius de Moraes e Carlos Lyra em “Marcha da 

Quarta-Feira de Cinzas”, versos dessa canção servem para compor o refrão final do 

samba-enredo do Império Serrano – “Cantar, é preciso cantar!” - e da União da Ilha – 

“Mais que nunca é preciso cantar!”. 

A paixão que marcou a trajetória de Vinicius – paixão pelas mulheres, pelos 

amigos, pela “gente humilde” – é a paixão que move o povo protagonista das escolas de 

sambas, esta manifestação artística tão brasileira. Manifestação que acaba numa quarta-

feira de Cinzas – ou não, que se transforma, habitando sonhos consumados (e não 

consumados), fazendo com que o realismo da vida cotidiana seja envolto de mais 

fantasia, de mais cantos. “Mais que nunca é preciso cantar!”, disse o poeta, “É preciso 

cantar e alegrar a cidade!”. 
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 DOIS EIXOS TEMÁTICOS NO PRIMEIRO VINÍCIUS 

Leandro T. C. Bastos(PG – Usp) 

 leandrotcb@hotmail.com 

O presente artigo visa analisar as mudanças no tratamento da imagem 

feminina nos dois primeiros livros de Vinicius de Moraes. Se o poeta começa tratando 

em paralelo temas místicos e amorosos, em certo momento eles passam a se entrelaçar, 

marcando a busca de uma voz original. 

Para situar a poética de Vinicius de Moraes é preciso recorrer a um 

panorama da sua época. Seu primeiro livro, “Caminho à distância”, é de 

1933.Drummond publicara “Alguma Poesia” em 1930, e “Brejo das Almas” em 

1934.Na mesma época Murilo Mendes e Jorge de Lima publicaram “Tempo e 

Eternidade” (1935), e Manuel Bandeira ‘Libertinagem’(1930). 

Nesse panorama, entre um modernismo mais pronunciado (Drummond, 

Bandeira) e um pós-impressionismo católico (Mendes, Lima), Vinicius se inclina 

claramente para a segunda vertente, assim caracterizada por Alfredo Bosi: 

A renovação da literatura cristã, que nos anos 30 contou com os 

nomes de Ismael Nery, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt, 

Otávio de Faria, Vinicius de Moraes, Tristão de Ataíde e outros teve, 

como se sabe, raízes neo-simbolistas francesas. (BOSI, 1970, p. 499) 

No entanto, percebemos em Vinicius soluções poéticas singulares. Nessas 

soluções, as transformações sofridas no tratamento da imagem feminina ajudam a 

perceber o aumento de densidade na obra do poeta, além de indicar alguns aspectos de 

seu caminho futuro. Essa percepção pode nos ajudar a entender o lugar de Vinicius de 

Moraes na poesia brasileira dos anos trinta, o que é fundamental para fugir da dicotomia 

“poeta católico / músico popular”. 

Outro obstáculo em relação à análise dessa primeira parte da produção do 

poeta é a divisão que ele mesmo colocou na sua obra, renegando seus primeiros livros. 

As diferenças estilística entre as duas partes da sua obra contribui pata mantê-la distante 
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de um certo esquematismo crítico, que tende a ver momentos estanques. Dessa maneira, 

temos a linha evolutiva: modernismo de 22; Bandeira, Drummond, Cabral; e geração de 

45 (onde cabem nomes tão diversos quanto Murilo Mendes, Hilda Hilst, Dora Ferreira 

Silva e Geir Campos). Vinicius ficou sem lugar nesse esquema. Acabou, no imaginário 

coletivo, ‘ejetado’ para os anos sessenta, como promotor de uma aproximação com a 

cultura popular. Dessa maneira, se esquece que ele, Mendes e Drummond publicaram 

na mesma época, e se perde de vista a rede de aproximações e diferenças que pode 

ressaltar de uma confrontação entre os poetas. Nos arriscamos a dizer que, tendo 

Vinicius gravado seu primeiro disco em 1959, se ele tivesse morrido em 58 ainda seria 

um poeta relevante no panorama da poesia brasileira dos anos trinta e quarenta. 

Como no caso de qualquer poeta, entender Vinicius é, em parte, entender 

sua época. Encontramos no segundo livro de Vinicius, “Forma e Exegese”, as epígrafes 

de Jacques Rivière e Léon Bloy, e uma dedicatória à Rivière e Rimbaud fechada pela 

expressão “em Deus”. A partir desses dados, podemos traçar o clima intelectual que 

presidiu a concepção dos seus primeiros livros. Uma das reações ao pragmatismo e à 

despersonalização vindas do processo capitalista, ou, nas palavras de Max Weber, à 

“contabilização do mundo”, é a imersão na espiritualidade, a fuga para o absoluto. 

Desde o romantismo (em uma de suas facetas) esta estratégia assalta, de tempos em 

tempos, a cultura ocidental. Nos anos trinta começou, na França, um movimento que 

teria grandes consequências na igreja católica anos depois (a saber, o Concílio Vaticano 

2º.). Esse movimento ficou conhecido como “Noveau Catolique”. Teólogos como Henri 

Lubac e Jaques Maritain buscaram um “aggiornamento” filosófico e teológico no 

catolicismo francês. No dizer de Bosi: 

(...) nos ensaios de Maritain viu uma ponte segura entre a ortodoxia e 

algumas formas modernas de pensamento. (BOSI, 1970, p. 499) 

Tal movimento teve reflexos literários significativos. Poetas como Henri 

Ghéon e, principalmente, Paul Claudel, tornaram-se referência fundamental para parte 

da produção literária brasileira. Intelectuais como Gustavo Corção e Tristão de Athaíde 

dialogavam diretamente com o movimento francês. O primeiro livro de Vinicius foi, 

portanto, no dizer de Otto Lara Resende, 

“claudeliano, ou brasileiramente schmidtiano”(RESENDE, 1968. P. 667 

APUD MORAES, V. Obra poética, José Aguilar editora) 
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Murilo Mendes e Jorge de Lima utilizavam procedimentos surrealistas com 

finalidade mística, já, em Vinicius, percebemos o influxo de um romantismo 

modernizado, como em Affonso Frederico Schmidt e, mais tarde, em Ledo Ivo, junto a 

um misticismo influenciado pela “noveau catolique”. Temos, portanto, um 

transbordamento romântico que se expressa em imagens surrealistas, e não um 

surrealismo místico fragmentário, como em Mendes. Os veios por onde passaram esse 

transbordamento, no entanto, se transformaram ao longo do tempo. Seu primeiro livro 

se abre com o poema “Místico”, onde lemos, nos primeiros versos: 

O ar está cheio de murmúrios misteriosos / E na névoa clara das coisas 

há um vago sentido de espiritualização. (MORAES, 1968, p. 79) 

Os símiles poéticos procuram o impalpável: luzes, névoa, nuvem. Não 

havia a mescla mozartiana de um Murilo Mendes, buscando, no surrealismo, a estranha 

mistura de humor e metafísica. Nesse momento, a poética de Vinicius busca vazar de 

maneira um tanto direta seus impulsos para o que ele chama, no poema citado acima, de 

o “coração aberto que eu tenho para as coisas do alto” (MORAES, 1968, p. 80). A

imagem da mulher, por outro lado, aparece como consolo e apaziguamento. No poema 

“O Único Caminho”, temos, novamente, especulações místicas: 

no tempo em que o espírito habitava a terra / e em que os homens 

sentiam na carne a beleza da arte / eu ainda não tinha 

aparecido.(MORAES, 1968, p. 81) 

Aparece a mulher, no entanto, numa imagem específica, fazendo 

contraponto: 

naquele tempo as mulheres davam, de dia, os trabalho da palha e da lã 

/ e davam, de noite, a volúpia amorosa de seu corpo.(MORAES, 1968, 

p. 82) 

No poema “Romanza” aparece novamente o tratamento poético da mulher, 

desta vez no poema inteiro. Trata-se da descrição de um idílio amoroso, onde, na 

primeira estrofe, já se anuncia o afastamento: 

onde levou-te o destino / que te levou para longe /da minha vista sem 

vida / da minha vida sem vista?(MORAES, 1968, p. 96) 

Podemos dividir o livro, então, em poemas que tratam da mulher (“Olhos 

Mortos”, “A Esposa”, “A que Há de Vir”) e poemas com temática mística (“Carne”, 

“Velhice”, “Fim”). Metafísica e feminino, portanto, caminhavam lado a lado. 
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Já em “Forma e Exegese”, seu segundo livro, percebemos uma mudança no 

tratamento dos seus temas poéticos. O livro é dividido em 5 partes: de "O olhar para 

trás" a "Ausência" – poemas de 1 a 6; de "O incriado" a "Agonia" – poemas de 7 a 12; 

de "A Legião dos Úrias" a "A Música das Almas" – poemas de 13 a 19; de "O 

Bergantim da Aurora" a "A Lenda da Maldição" – poemas de 20 a 24; e de "Os 

Malditos" a “Criação da Poesia” – poemas 25 a 27.Na primeira parte ainda temos uma 

dinâmica parecida com a do livro anterior. No poema de abertura, "O olhar para trás", 

encontramos o misticismo: 

Nem surgisse um olhar de piedade ou de amor / Nem houvesse uma 

branca mão que apaziguasse minha fronte palpitante... / Eu estaria 

sempre como um círio queimando para o céu a minha fatalidade / 

Sobre o cadáver ainda morno desse passado adolescente.(MORAES, 

1968, p. 121) 

Por outro lado encontramos, em “A Ilha do Governador”, novas notas sobre 

desencontros amorosos: 

Eu sofria junto de Suzana – ela era a contemplação das tardes longas / 

Eli era o beijo ardente sobre a areia úmida.(MORAES, 1968, p. 126 ) 

Um começo de mudança pode ser notado no poema “A Volta da Mulher 

Morena”. Até o poema anterior, “O Incriado”, as angustias subjetivas passavam por um 

viés místico, ao lado da mulher como distensão das tensões: 

Terrível é a dor que lança o poeta prisioneiro à suprema miséria / 

Terrível é o sono atormentado do homem que suou sacrilegamente a 

carne / Mas boa é a companheira errante que traz o esquecimento de 

um minuto.(MORAES, 1968, p. 133 ) 

Já em “A Volta da Mulher Morena” as inquietações passam a ser lançadas 

sobre o próprio feminino: 

Cortai os peitos da mulher morena / Que os peitos da mulher morena 

sufocam o meu sono / E trazem cores tristes para os meus 

olhos.(MORAES, 1968, p. 136 ) 

Tal tendência se acentuará nos poemas seguintes. Ainda encontramos 

poemas em que o místico e o feminino se apresentam separadamente, mas a tendência à 

fusão se torna cada vez mais evidente. Em “A Queda”, principiamos sem saber se o 

poeta se dirige a uma criatura mítica ou a alguma projeção: 

Tu te abaterás sobre mim querendo domar-me mas eu te resistirei / 

Porque a minha natureza é mais poderosa do que a tua.(... ) E ao sol te 

abrirás toda para as núpcias sagradas.(MORAES, 1968, p. 137) 
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Por fim, o poeta anuncia a figura da mulher: “Hás de ser mulher para o 

homem” (MORAES, 1968, p.137). O poema continua plasmando o misticismo no corpo 

feminino: 

Na poeira de luz que se levantará como incenso em ondas / Descerás 

teus cabelos cheios para ungir-me os pés. (MORAES, 1968, p.137) 

Essa tendência se torna mais aguda em “O Cadafalso”, onde a violência das 

imagens se torna mais pronunciada, e essa mulher mitificada perpassa todo o poema: 

Eu caí de joelhos diante do amor transtornado do teu rosto / Estavas 

alta e imóvel – mas teus seios vieram sobre mim e me feriram os olhos 

(...) / E trouxeram sangue ao ar onde a tempestade agonizava / 

Agoniado abracei-te e ocultei o meu sopro quente no teu ventre / Logo 

te senti como um cepo e em torno a mim eram monges brancos em 

ofício de mortos (...) / E veio então uma mulher como uma visão 

sangrenta de revolta / Que com mão de gigante colheu o que de sexo 

havia em mime o espremeu amargamente / E que separou a minha 

cabeça violentamente do meu corpo.(MORAES, 1968, p. 138) 

“A Mulher e a Noite” confirma essa direção: 

Do teu corpo balouçante saíam cobras que se eriçavam sobre o meu 

peito / E muito ao longe me parecia ouvir uivos de lobas. (MORAES, 

1968, p. 139) 

Esta seção do livro se fecha no mesmo registro com “Agonia”, onde 

encontramos imagens como: 

Eu estremecia agonizando e procurava me erguer / Mas teu ventre era 

como areia movediça para os meus dedos. / Procurei ficar imóvel e 

orar, mas fui me afogando em ti mesma / Desaparecendo no teu ser 

disperso que se contraía como a voragem. (MORAES, 1968, p. 140) 

Nas seções seguintes, encontramos novamente a mística per se, em 

poemas como “A Lenda dos Úrias” e “Os Outros”, assim como o feminino recebe 

tratamentos mais amenos em “Alba” e em “A Mulher no Meio do Mar”. A mística 

entrelaçada ao feminino volta a aparecer, no entanto, em “O nascimento do homem”. 

Nesse poema, o eu-lírico e sua amante assistem, vinda da aurora, o aparecimento de 

uma mulher mística: 

E uma vez, quando ajoelhados assistíamos à dança nua das auroras / 

Surgiu do céu parado como uma visão de alta serenidade / Uma 

branca mulher de cujo sexo a luz jorrava em ondas / E de cujos seios 

corria um doce leite ignorado. (MORAES, 1968, p. 167) 

Ambos, então, poeta e amante, se fundem nessa aparição, e a fecundam: 
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Ela nos acolheu, estranhos parasitas, pelo seu corpo desnudado / E nós 

a amamos e defendemos e nós no ventre a fecundamos / Dormíamos 

sobre os seus seios apoiados ao clarão das tormentas. (MORAES, 

1968, p. 168) 

O poema se desdobra no abandono do casal pela mulher mítica, e numa 

segunda parte, onde a mulher mítica aparece de forma mais serena. 

Podemos explicar essa tendência não só de uma forma contemporânea ao 

poeta, segundo a “noveau catholique”, mas, também como retomada de uma tradição. 

Segundo a teologia católica, Maria foi feita por Deus a partir da matéria primeira, que os 

gregos chamavam de hilé, e que Tomás de Aquino chamava de “matéria prima”. Essa 

matéria primeira é a mesma com que Deus criou o mundo. Podemos entender, portanto, a 

volta ao corpo feminino como a absorção nessa matéria primeira. Encontramos essa 

temática desde os poemas de Santa Maria, passando por sermões do Padre Antonio Vieira, 

até o próprio Vinicius e Hilda Hilst, que cita a hilé em seus romances. Se quisermos buscar 

fontes pré-católicas, podemos recorrer ao “Cântico doa cânticos”. 

O livro seguinte, “Ariana, a Mulher”, é constituído de um poema único, 

longo, onde as possibilidades do misticismo, do feminino e do entrelaçamento entre 

ambos são explorados nas mais diversas variações. A extensão e a complexidade desse 

texto, entretanto, merecem um estudo à parte, e extrapolam as dimensões deste artigo. 
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1. Introdução 
O presente artigo divide-se em três tópicos, todos lidam com o gênero 

crônica, especialmente com a crônica lírica. Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss 

(2013) entende-se por lirismo: “o caráter subjetivo da arte em geral”, ou “tendência 

literária que privilegia a subjetividade e a expressão da alma do autor”, ou ainda 

“exaltação do espírito, que se manifesta pela expressão viva de sentimentos; paixão”, 

por meio disso é possível afirmar que as crônicas escolhidas para análise “A casa 

materna” de Vinicius de Moraes e “Despedida” de Rubem Braga são crônicas líricas, 

pois são textos carregados de sentimento, saudade e nostalgia. 

Vinicius e Braga são grandes nomes da literatura brasileira, o primeiro é 

conhecido por suas poesias e suas composições, enquanto o segundo é conhecido pelo 

gênero crônica, já que Rubem Braga é um autor que dedicou-se, quase, que 

exclusivamente a esse gênero e mudou as características da crônica brasileira. 

Nesse trabalho, buscou-se compreender o lirismo usado na construção de 

ambas as crônicas, bem como a importância de pensar nas memórias e lembranças para 

a produção desses textos.  
O lirismo é uma marca fundamental das produções de Rubem Braga, e é 

também uma marca importante dos trabalhos de Vinicius de Moraes, a utilização deste 

elemento por ambos na composição das crônicas, as faz ganhar caráter de literatura, 

pois as mesmas fogem da ideia de temporalidade, própria do gênero crônica, que por ser 

produzida para o jornal, muitas vezes, torna-se tão fugaz e temporária como o produto 

do qual faz parte. 

No artigo entender-se-á de forma breve o histórico da crônica e assim 

ocorrerá a análise dos textos escolhidos, para a interpretação também buscou-se 

entender de maneira bastante pessoal o modo como as lembranças e as memórias foram 

importantes para a construção desses textos. 

2. Crônica, tempo e memória 
A palavra crônica tem origem grega, deriva-se da palavra chronos, que se 

relaciona a noção de tempo, sendo assim a própria nomenclatura do gênero dá a ele a 

ideia de registro temporal, ou ainda uma forma de tempo da memória. Para Arrigucci Jr. 

(1987, p. 51, grifo meu):  
São vários os significados da palavra crônica. Todos, porém implicam 

a noção de tempo, presente no próprio termo, que procede do grego 
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chronos. Um leitor atual pode não se dar conta desse vínculo de 

origem que faz dela uma forma do tempo e de memória, um meio de 

representação temporal dos eventos passados, um registro da vida 

escoada. 

A partir disso, considera-se importante falar sobre a historicidade do gênero 

crônica, no que diz respeito a sua importância histórica no contar os fatos e 

acontecimentos.  
A crônica inicialmente prestava serviço para a história, ela era como um 

documento que guardava registros de um determinado período. Percebe-se então a 

íntima ligação entre crônica e história, nesse momento o fazer cronístico era uma 

atividade mecânica, meramente objetiva:  
[...] a crônica prestava- se somente a uma abordagem histórica dos 

fatos: foi concebida, em sua forma principal como crônica histórica. E 

o cronista preocupava-se em registrar os episódios pura e

simplesmente como os mesmos aconteciam, nem sempre havia um 

aprofundamento ou uma tentativa de interpretação dos mesmos. Dessa 

forma, tratava-se de uma atividade praticamente automática [...] 

(FIGUEIREDO, 2007, p. 17). 

É só no século XIX que a crônica “abandona o caráter estritamente 

historicista e passa a assumir uma conotação mais literária” (FIGUEIREDO, 2007, p. 

18), nesse momento a subjetividade do cronista passa a fazer parte do texto e sua visão 

de mundo e de tempo vivido escorrem pelas linhas da crônica.  

É importante dizer que antes mesmo do gênero crônica passar a habitar a 

esfera do fazer literário, a subjetividade já fazia-se presente na escritura dos textos, pois 

quando o indíviduo (autor/cronista) escreve sobre o tempo em que vive, sobre os fatos 

que observa, sua visão particular e subjetiva não desvincula-se do texto, por mais 

objetiva que a tarefa pareça, como afirma Figueiredo (2007, p. 18) “[...] por ser o 

cronista aquele que retrata a história da qual também faz parte, não se pode conceber a 

ideia de crônica e de tempo desvinculada da visão particular de cada indivíduo”.   
A inserção da subjetividade na crônica que a faz sair do âmbito puramente 

histórico e passar a ser considerada literatura e assim ele não só fala do tempo presente, 

como recupera o tempo vivido, por meio de suas memórias e impressões subjetivas, 

esses elementos, muitas vezes, resultam em belíssimas crônicas líricas, como é o caso 

de “A casa materna” (1962) da autoria de Vinicius de Moraes e “Despedida” (1967) da 

autoria de Rubem Braga. Nos dizeres de Margarida Souza Neves (1995, p. 17):   
[...] cronistas modernos que, ao contrário de alguns de seus 

predecessores, abdicam de assumir como tarefa primordial o registro 

pretensamente objetivo do acontecido para abrir espaço ao comentário 

pessoal, ao olhar subjetivo, à busca do significado do efêmero e do 

fragmentário, ainda que mantendo paradoxalmente em comum com o 

cronista de todos os tempos o desejo, de através da crônica, condensar 

na letra o tempo vivido. 
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3. “A Casa materna”: uma leitura da crônica de Vinicius de Moraes 
Vinicius de Moraes é reconhecido pela sua poesia e pelo seu talento de 

músico e compositor que deu a música popular brasileira rumos novos e modernos. 

Pouco fala-se de um Vinicius cronista, mas é certo que o seu trabalho com esse gênero 

também teve grande qualidade, o autor compôs belíssimas crônicas, todas fortemente 

marcadas por lirismo e subjetividade. O gênero crônica tem muito haver com o próprio 

Vinicius, já que o carioca ao longo de sua vida literária buscou a simplicidade, e 

revestiu a sua poesia com cores do cotidiano:  
Vinicius trouxe a noção de poesia para o cotidiano, seduziu-a na frente 

dos patrões e padrões literários e abandonou-a em todas as ruas por 

onde andou. Desintelectualizou-a, e a si mesmo, sem a menor 

cerimônia, resolvendo isso pelo caminho de seu comercio humano 

para encurtar a distância que ele, pretensiosamente, pretendia enorme, 

no começo da jornada, entre sua poesia e o grande público. (DUBOC, 

1994, p. 1) 

Sendo assim, é possível afirmar que o gênero crônica pode ser pensado 

dentro dos ideais que Vinicius tinha em sua poesia, já que ele a colocava próxima ao 

chão do cotidiano.  
Foi com certa despretensão e o uso de uma linguagem natural que 

Vinicius produziu seus textos e composições. Ele produziu também boas crônicas, a 

maioria delas estão envolvidas pelo olhar lírico e subjetivo do poeta, que carregava seus 

textos de sentimentos e intimidade e assim dava as suas crônicas certo ar de poesia, esse 

é o caso da crônica “A casa materna” 
29

 publicada em 1962 na obra Para viver um

grande amor de Vinicius de Moraes.  
Há nessa crônica, subjetivismo e o narrador por meio de certo lirismo 

consegue resgatar pedaços de sua infância e reconstruir memórias de sua vida. Desde o 

início do texto parece estar-se diante de um adulto que volta para a casa materna e 

começa a reviver sua infância:  
Há, desde a entrada, um sentimento de tempo na casa materna. As 

grades do portão têm uma velha ferrugem e o trinco se oculta num 

lugar que só a mão filial conhece. O jardim pequeno parece mais 

verde e úmido que os demais, com suas palmas [...] que a mão filial, 

fiel a um gesto de infância, desfolha ao longo da haste. (MORAES, 

1962, p. 90, grifo meu) 

Os trechos grifados na citação acima dão a dimensão de revisitação de 

um tempo passado, de um tempo que se foi e não existe mais, um tempo presente nas 

reminiscências do narrador.  
Pensar na revisitação das memórias de infância é bastante importante 

para a leitura da crônica, pois o narrador olha a casa materna como o lugar em que 

29 Não foi encontrada a informação se essa crônica foi publicada primeiramente em um 

jornal e depois no livro Para viver um grande amor (1962) 
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reside a saudade e que os detalhes do ambiente só conseguem ser apreendidos pela 

“mão filial” que já tateou muito cada pormenor daquele lugar.  
Ao longo dos parágrafos do texto sente-se certa angústia ao narrar. A 

casa da infância é vista por meio de um olhar saudosista, um olhar entristecido, que vê 

em tudo lembranças e fragmentos de uma vida que se foi, e de tudo aquilo que se foi 

com ela:  
É sempre quieta a casa materna, mesmo aos domingos, quando as 

mãos filiais se pousam sobre a mesa farta do almoço, repetindo uma 

antiga imagem. [...]. O assoalho encerado, sobre o qual ainda 

escorrega o fantasma da cachorrinha preta, guarda as mesmas 

manchas e o mesmo taco solto de outras primaveras. As coisas vivem 

como em preces, nos mesmos lugares onde as situaram as mãos 

maternas quando eram moças e lisas. (MORAES, 1962, p. 90, grifo 

meu). 

A ideia de um tempo vivido está presente no trecho escrito acima, vê-se isso 

por meio de palavras e imagens que são construídas ao longo da crônica, assim como 

nos fragmentos grifados que deixam claro ao leitor a ideia de um tempo que se foi, de 

um tempo já perdido e passado, mas que está guardado, irretocável, na casa da mãe. 

Esse tempo guardado irretocavelmente na casa materna está representado 

também por meio de objetos que fazem parte da memória da infância e juventude do 

narrador, mas que não ficaram apenas nessas fases da vida, muitos deles ajudaram na 

construção da identidade dessa pessoa, da forma como a mesma viu e vê o mundo:  
Na estante junto à escada há um Tesouro da juventude com o dorso 

puído de tato e de tempo. Foi ali que o olhar filial primeiro viu a 

forma gráfica de algo que passaria a ser para ele a forma suprema da 

beleza: o verso. (MORAES, 1962, p. 90) 

A citação acima foi escolhida para ilustrar as ideias reveladas no 

parágrafo anterior, já que ela mostra a existência de um objeto extremamente importante 

para a memória afetiva e para a vida desse narrador. A importância deste configura-se 

no modo como o mesmo é nomeado no texto (Tesouro). Sabe-se que um tesouro é algo 

valioso e de grande estima, mas para o narrador não basta o peso que possui em si o 

substantivo, ele utiliza-se também da inicial maiúscula para diferenciá-lo, particulariza-

lo e torna-lo ainda mais importante. 
Entende-se que nesse objeto ele conheceu a poesia, conheceu: “a forma 

suprema da beleza: o verso”. A partir disso, é possível a interpretação de que esse 

narrador seria um poeta e que nesse livro da estante da casa materna, ele reconheceu sua 

paixão, algo que certamente modificou a vida dele. 

No penúltimo parágrafo, o narrador traz novamente sua visão subjetiva dos 

fatos, essa visão consegue que o texto saía do terreno do real, documental e ganhe um 

caráter literário e de ficção:  
Pois a casa materna se divide em dois mundos: o térreo, onde se 

processa a vida presente, e o de cima, onde vive a memória. Embaixo 

há sempre coisas fabulosas na geladeira e no armário da copa [...] — 
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pois não há lugar mais propício que a casa materna para uma boa ceia 

noturna. [...]. Em cima ficam os guardados antigos, os livros que 

lembram a infância, o pequeno oratório em frente ao qual ninguém, a 

não ser a figura materna, sabe por que queima às vezes uma vela 

votiva. E a cama onde a figura paterna repousava de sua agitação 

diurna. Hoje, vazia. [...] (MORAES, 1962, p. 90) 

Nesse momento, vê-se a existência da descrição de dois mundos, entende-se 

como o térreo e o andar de cima. No entanto, o modo como foi escrito faz com que 

transcenda-se a ideia da descrição física e objetiva das características do lugar e torne-se 

uma descrição subjetiva e particular da casa materna. Além disso, nesse momento do 

texto têm-se a sensação do aconchego que é a casa da mãe, de um lugar cheio de fartura, 

permeado de “coisas fabulosas”. Isso tudo existe no térreo, ou ainda, no tempo presente, 

no agora, naquilo que a casa materna tornou-se com o passar dos tempos, ou naquilo 

que a casa materna sempre foi e sempre será, um lugar confortável, próximo e sempre 

íntimo para o filho, não importa a distância, ou tempo que ele fique longe desse lugar. 

Quando se sobe a escada, no andar de cima estão guardadas todas as 

memórias, não apenas fisicamente, por meio, dos objetos, mas também as memórias 

subjetivas, ou seja, tudo aquilo que aqueles objetos despertam no narrador e é nesse 

espaço em que se encontram as maiores nostalgias, especialmente, a cama em que o pai 

dormia.  
É muito interessante que no desfecho da crônica a ideia da casa materna e 

da descrição desse ambiente, desloca-se para a descrição dos objetos presentes na casa, 

mas não quaisquer objetos, mas daqueles que trazem a lembrança do pai. Nesse final 

ainda fundem-se a ideia de três tempos: o passado, o presente e o futuro: 

A imagem paterna persiste no interior da casa materna. Seu violão 

dorme encostado junto à vitrola. Seu corpo como que se marca ainda 

na velha poltrona da sala e como que se pode ouvir ainda o brando 

ronco de sua sesta dominical. Ausente para sempre da casa materna, a 

figura paterna parece mergulhá-la docemente na eternidade, enquanto 

as mãos maternas se fazem mais lentas e as mãos filiais mais unidas 

em torno à grande mesa, onde já agora vibram também vozes infantis. 

(MORAES, 1962, p. 90) 

O passado é marcado pelas lembranças do pai, são elas que permitem a 

revisitação do passado. É notável que o pai é uma figura marcante naquele ambiente e 

na memória de quem narra, já que a imagem dele persiste viva na casa. O presente 

mistura-se ao passado e ao futuro, pois o agora é visto pela representação de mãe e filho 

juntos à mesa, o passado continua na figura do pai que estará presente ali por toda a 

eternidade e a ideia de futuro está nas crianças que correm e dão vida para a casa, tão 

adormecida por aquelas lembranças.  
Outro aspecto importante é que o tom da crônica é confessional e íntimo, o 

narrador conseguiu trazer isso, sem recorrer a primeira pessoa. 

Vinicius mostra-se, nesse texto e em tantos outros, como um autor capaz de 

colocar a poesia dentro da prosa e levar ao leitor um universo íntimo, subjetivo e nesse 
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caso rodeado de saudade, o que faz com essa crônica resista no tempo, mesmo que a 

ideia desse gênero e desse texto esteja tão ligada a temporalidade, ganhando assim esse 

status de literatura.  
Por isso mesmo consegue quase sem querer transformar a literatura 

em algo íntimo com relação a vida de cada um, e quando passa do 

jornal ao livro, nos verificamos meio espantados que sua durabilidade 

pode ser maior que ela própria pensava. (CANDIDO, 1992, p. 14-15) 

4. “Despedida” – Uma leitura da crônica de Rubem Braga 
Rubem Braga é o cronista brasileiro por excelência, ele não apenas 

produziu durante toda a sua vida textos desse gênero e sobreviveu do exercício de fazer 

crônica, mas também contribuiu para a mudança das características do gênero.  
Rubem Braga é fundamental na transformação da crônica, ele contribuiu 

para que esse texto da esfera jornalística aproximasse-se da esfera literária. Essa escrita 

literária faz com que a crônica fuja da temporalidade e escape de se esvair com os anos. 

Rubem Braga consegue trazer essa crônica literária, por meio do lirismo, que é uma das 

suas grandes marcas:  
De todas as figuras de cronistas contemporâneos aquele que mais atrai 

a atenção é Rubem Braga, o escritor que entra para a história literária 

exclusivamente como cronista. Sua técnica é dar pouco apreço aos 

fatos do mundo real e muita vez os escolhe como simples pretexto 

para a divagação pessoal. É seguramente o mais subjetivo dos 

cronistas brasileiros. E o mais lírico. Muitas de suas crônicas são 

poemas em prosa. (COUTINHO, 1986, p. 133 apud ANTONIO, 2010, 

p. 75) 

São muitas as crônicas líricas de Braga e assim como foi dito na citação 

acima, ele utiliza-se de assuntos aparentemente banais para a divagação pessoal e 

imprime no texto ainda mais intimidade e singularidade, esse é o caso da crônica 

escolhida para análise “Despedida”.  

A crônica “Despedida”  
30

foi publicada em 1967 no livro A traição das 

elegantes e é carregada pelo lirismo tão presente em toda a obra de Braga. Há em 

“Despedida” desde o início certo lirismo, e uma divagação do eu-cronístico sobre a 

despedida de pessoas que se amam. O texto começa abruptamente com a seguinte frase: 

“E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir [...]” (BRAGA, 1967, p. 83). 

O leitor desde o começo da leitura já lida com a questão da partida sem a despedida e da 

tristeza que ela ocasiona, mas por meio da construção de algumas imagens, ele desfaz a 

ideia já construída:  
[...] Se houvesse uma despedida talvez fosse mais triste, talvez tenha 

sido melhor assim, uma separação como às vezes acontece em um 

baile de carnaval — uma pessoa se perda da outra, procura-a por um 

instante e depois adere a qualquer cordão. É melhor para os amantes 

pensar que a última vez que se encontraram se amaram muito — 

30 Não foi encontrada a informação se essa crônica foi publicada primeiramente em um 

jornal e depois no livro A traição das elegantes (1967) 

 Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   174 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



depois apenas aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se 

despediram, a vida é que os despediu, cada um para seu lado — sem 

glória nem humilhação. (BRAGA, 1967, p. 83) 

É possível dizer também que as imagens construídas são paradoxais, pois 

representam ao mesmo tempo a tristeza e a alegria: a ideia do baile de carnaval seria a 

ideia da alegria, da felicidade, ela vem mesclada a ideia da tristeza da separação, do 

perder-se de quem ama. 

A crônica toda constrói-se por imagens que se contrastam e é permitido 

dizer também que essa crônica trabalha com a ideia de memória e lembrança, já que 

busca-se apreender o que passa-se no intimo dos indivíduos após uma separação, um 

adeus e quais são os resquícios daquele relacionamento que permanecem vivos na 

memória de cada um e ajudam-nos na reconstrução de suas vidas.  
Essas imagens antagônicas reveladas formalmente no texto, revelam 

também o que de fato é a separação, já que ela está carregado de sentimentos que se 

complementam e se contrastam simultaneamente, como é representado na citação 

abaixo:  
Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e também uma 

lembrança boa; que não será proibido confessar que às vezes se tem 

saudades; nem será odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos 

traz um inexplicável sentimento de alívio, e de sossego; e um 

indefinível remorso; e um recôndito despeito. (BRAGA, 1967, p. 83) 

No terceiro parágrafo da crônica vê-se a lembrança, a memória como 

algo fundamental, pois é a lembrança do tempo vivido juntos que permite que a solidão 

seja menos infeliz, isso é mostrado por meio da comparação entre a separação com a 

morte de uma estrela, pois não há problema se a estrela morreu, deixou de brilhar se ela 

ainda permanece acesa em nossas mentes e corações, assim como os relacionamentos, 

não importa se eles acabaram, se ocorreu a separação, pois eles permanecem vivos na 

memória e acesos na lembrança de quem se ama. Essa construção é belíssima:  
E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam, 

porque ficaram em nossa vida; que a lembrança deles nos faz sentir 

maior a nossa solidão; mas que essa solidão ficou menos infeliz: que 

importa que uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo de 

nossa noite e de nosso confuso sonho? (BRAGA, 1967, p. 83) 

Há o uso do advérbio de dúvida – talvez -, nos parágrafos que encaminham 

a crônica para o desfecho. O uso dele implica na significação de que não se deve criar 

expectativas para viver um outro amor, mas se esse amor vier, é preciso aceita-lo e vive-

lo, e além disso que não deve-se tentar entender o porquê do fim da separação, apenas 

conformar-se e lembrar das coisas positivas. É bastante interessante o antagonismo 

construído com a própria classificação das palavras, usa-se o advérbio de dúvida – 

talvez – para exprimir algo que é uma certeza para quem narra, e algo do qual não se há 

dúvida, pois o narrador desconstrói qualquer tipo de dúvida com os argumentos que usa, 

além disso, não é dito nada diretamente e objetivamente, as constatações sobre a 
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despedida surgem por meio de imagens, construídas mediante a subjetividade e o 

lirismo próprios da prosa de Rubem Braga:  
Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões; se eles 

vierem, nós os receberemos obedientes como as cigarras e as paineiras 
— com flores e cantos. O inverno — te lembras — nos maltratou; não 

havia flores, não havia mar, e fomos sacudidos de um lado para outro 

como dois bonecos na mão de um titeriteiro inábil. Ah, talvez valesse 

a pena dizer que houve um telefonema que não pôde haver; entretanto, 

é possível que não adiantasse nada. Para que explicações? 

Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes; o silêncio torna tudo 

menos penoso; lembremos apenas as coisas douradas e digamos 

apenas a pequena palavra: adeus. (BRAGA, 1967, p. 83, grifo meu) 

A citação acima que serve para fundamentar o parágrafo anterior e 

também traz a confirmação de uma ideia trazida no início da crônica, de que é melhor 

que a separação ocorra sem a despedida, sem as explicações do por que do fim, já que 

“o silêncio torna tudo menos penoso” (BRAGA, 1967, p. 83). Novamente é trazida a 

ideia da lembrança, como algo fundamental para o fim de um relacionamento, mas não 

qualquer lembrança, mas apenas a lembrança dos momentos bons. 

A palavra “adeus” seria a forma pela qual a despedida deveria resumir-se, 

uma forma simples e que evitaria um sofrimento maior, no entanto essa palavra tende a 

ser dolorida, tende a representar angústia, já que está implícito nela o fim de algo.  
Apesar disso, para o narrador não basta colocar o “adeus”, mas ele explica-

o, por meio de uma metáfora sinestésica: “A pequena palavra que se alonga como um 

canto de cigarra perdido numa tarde de domingo” (BRAGA, 1967, p. 83), pois têm-se 

uma mistura de sensações ao ler esse período, ouve-se o canto insistente e longo da 

cigarra e é possível ver também a tarde de domingo, aquela tarde sempre monótona e 

silenciosa. 

A construção que dá desfecho ao texto é completamente lírica e poética, é 

um período curto e sucinto que guarda tantas imagens e significados e mostra a beleza 

da prosa de Braga e o lirismo existente em seus textos. Rubem Braga usa a separação 

para lançar o leitor a um misto de sensações, imagens, emoções e nostalgia, o que faz 

dele um cronista que sobrevive certamente a temporalidade do jornal, a temporalidade 

própria do gênero crônica e perpetue-se como um autor de uma literatura da melhor 

qualidade, devido ao lirismo que perpassa a sua produção:  
Não há dúvida de que o lirismo é um dos principais componentes da 

crônica de Rubem Braga, a ponto de atravessar sua produção do 

princípio ao fim. E este lirismo é a expressão de sua apreensão do 

cotidiano, impregnado de sentimento, de emoção. Rubem Braga parte 

de um fato banal e transfigura, produzindo em linguagem coloquial, 

em linguagem, como diria Guimarães Rosa, de “em dia de Semana”, 

páginas literárias da melhor qualidade. (COUTINHO, 2006, p.54 apud 

ANTONIO, 2010, p. 14) 
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5. Consideração finais 
Rubem Braga e Vinicius de Moraes são autores que viveram no mesmo 

tempo e tornaram-se importante para a cultura brasileira, por meio da literatura. 

As leituras feitas das crônicas “A casa materna” e “Despedida” 

contribuíram para a conclusão de que o lirismo trazido ao gênero crônica permite que o 

mesmo ganhe essa literariedade e resista ao tempo, mesmo que presa ao jornal. Além 

disso, é possível dizer que a construção dessas crônicas advém do uso das memórias, 

das lembranças, essas quando passam pela subjetividade do narrador, são modificadas e 

tornam-se a “recriação do cotidiano por meio da fantasia” (ANTONIO, 2010, p. 71 

apud MOÍSES, 1982, p. 105) e isso alimenta o lirismo e subjetividade da obra.  
É válido dizer que as crônicas e autores trazidos aqui mostram o porquê do 

gênero vir ganhando cada dia mais relevância, entrando assim para a discussão 

acadêmica e para o livro literário, já que “na flutuação do evento e do estado de espírito 

do cronista, a crônica por vezes logra escapar de perecimento tão breve” (MOÍSES, 

1997, p. 101). 
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 RUBEM BRAGA: O HABITANTE DENTRO E FORA DA CIDADE 

Luciano Antonio (PG-UEL) 
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Podemos destacar que estava na pauta de Rubem Braga, desde os primeiros 

textos publicados, a preocupação em observar dois aspectos imbricados: a cidade como 

lugar onde o homem se constrói enquanto sujeito social e histórico a partir das relações 

de poder materializadas na caracterização dos diferentes espaços urbanos. Também, 

como reflexo desse quadro, emergem a posição do sujeito e as fraturas na construção de 

identidades, visto que a cidade torna-se, ao mesmo tempo, espaço de congregação social 

e isolamento dos homens. Tais perspectivas são permeadas pela visão da cidade como 

espaço distante da natureza suplantada pelas construções de cimento. 

Ao tratar dos centros urbanos, não exclusivamente do Rio, esse cronista 

capixaba de alma carioca amplia o foco mirando o espaço como um mosaico cujos 

fragmentos expressam a complexidade dessa paisagem de cimento. Além disso, traz 

para o texto reflexões mescladas de experiências pessoais enviesadas também pela 

condição de homem no meio da coletividade. Nesse sentido, embora as especificidades 

do Rio de Janeiro estejam impressas em muitas crônicas, a tônica dos textos é observar 

o espaço a partir não só das construções arquitetônicas, mas, também, levando em conta

o modo como as pessoas se relacionam entre si e com a realidade circundante

Narrada em primeira pessoa e tendo como enredo a tentativa de um casal em 

criar uma espécie de cárcere privado induzido, a crônica “Os amantes”, publicada em 

julho de 1952, expõe os dias desses moradores resolutos em permanecer dentro do 

apartamento por uma semana sem manter qualquer tipo de contato com a vida lá fora. 

Fechados em casa, deixando de atender a campainha e até ao telefone, esses 

amantes se concentram nos mais elementares atos como o de usufruir de um longo 

silêncio, olhar para aspectos do apartamento antes despercebidos, comer sem ter horário 
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definido, e o mais prosaico: observar detalhes da vida do ser que divide o mesmo 

espaço. 

Desfrutando desse momento de prazer e rebeldia, o casal mantém-se apenas 

por oito dias, pois a pouca comida estocada obrigou o homem a sair do lar para buscar 

alguns alimentos. Assim, mesmo por breve período e comprando apenas alguns quilos 

de uva, alimento natural, ao retornar à casa, descobre-se novamente integrante de uma 

rotina incompatível com os momentos de prazer alcançados naquela aventura no 

apartamento junto à mulher. 

Dentro desse clima, a crônica traz no final o desencantamento do homem 

urbano quando da tentativa de desvencilhar-se do dia a dia regulado por horários pré-

definidos e repletos de obrigações esterilizantes para sentir as mais simples sensações 

de liberdade. Por essa indicação, podemos dizer que o cotidiano das grandes cidades 

impede o sujeito de gozar uma vida mais simples no sentido de ser direcionada pela 

livre busca não dos prazeres do consumismo, mas de pequenas alegrias reconfortantes, 

experimentada pelo casal protagonista. 

Tendo, enquanto baliza, a contagem do tempo como algo relevante para o 

viver em sociedade, o narrador inicia o texto estando os personagens ainda titubeantes 

na decisão de não se comunicarem com o mundo exterior: “Nos dois primeiros dias, 

sempre que o telefone tocava, um de nós dois esboçava um movimento, um gesto de 

quem vai atender. Mas o gesto era cortado no ar” (BRAGA, 1998, p 129). A partir dessa 

escolha até certo ponto inconsistente, instaura-se, na crônica, a distinção de dois 

espaços, de duas formas de vida, ou seja, uma luta entre o rebelde casal e o mundo 

externo, colocada pelo cronista nos seguintes termos: 

Então tínhamos um suspiro de alívio. Havíamos vencido mais uma vez 

os nossos inimigos. Nossos inimigos eram toda a população da cidade 

imensa, que transitava lá fora nos veículos dos quais nos chegava 

apenas um estrondo distante de bondes, a sinfonia abafada das 

buzinas, às vezes o ruído do elevador. (BRAGA, 1998, p 129). 

Instituída a silenciosa e estéril “disputa” entre dois habitantes e a cidade, 

somos levados a acompanhar a rotina do casal em luta com o visível e invisível espaço 

urbano, sempre a pressioná-los de fora para dentro. Na crônica, esses movimentos são 

narrados a partir da tensa relação entre a busca do prazer através de pequenos gestos 
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limitados pelo apartamento e os ruídos externos penetrando, mesmo que filtrados, 

naquele paraíso privado, imobilizando o casal de qualquer tipo de fuga territorial. 

Mesmo que, de certa forma, o apartamento sirva como uma espécie de 

refúgio do ritmo de vida urbano, o afastamento da cidade é apenas desejado e parcial, 

pois a opção foi pela mudança de atitude e não de espaço. Surge então uma fenda entre 

o mundo privado do lar e o universo público da cidade. Nesse sentido, o cronista

sustenta a hipótese de que a posição do sujeito dentro de uma metrópole possibilita 

apenas limitadas brechas de insurreição ao seu cotidiano. O ensaio de um cotidiano 

apenas no âmbito privado, embora possível por instantes, perde força quando se 

observa, como nesta crônica, a dificuldade de se buscar a tênue linha divisora entre a 

vida pública e a vida particular, dentro de um terreno comum: a cidade. 

Para melhor expressar essa tensão, o cronista narra, em forma de diário, os 

momentos de felicidade entre o casal. De um lado, no ambiente privado, tendo sempre o 

“espectro” da cidade vigiando os amantes, há o aguçamento de algumas percepções 

antes enferrujadas pela rotina do homem impregnado por hábitos urbanos. Assim, são 

descritos esses instantes: “(...) e a nossa felicidade imensa era ponteada de alegrias 

menores e inocentes, a água forte e grossa do chuveiro, a fartura festiva das toalhas 

limpas, de lençóis de linho” (BRAGA, 1998, p. 130). Temos, portanto, uma espécie de 

zoom na lente do cronista a ampliar seu campo de visão, sua audição, enfim, um 

desembotamento dos órgãos sensitivos. De outro lado, dada à condição de habitante da 

cidade, há sempre a sombra do “inimigo”, os sons, o movimento, enfim, a vida externa 

assombrando o casal: “Pouco falávamos; se o inimigo estivesse escutando às nossas 

portas, mal ouviria vagos murmúrios”. (BRAGA, 1998, p. 130). 

Contudo, a relação dos amantes dentro do apartamento, agora isolados do 

cotidiano comum aos habitantes da cidade, possui outro ritmo ditado pelos prazeres 

afetuosos do casal. Na própria divisão dos cômodos da casa, o espaço a ser ocupado é o 

quarto dos dois, lugar próprio da intimidade. O casal permanece por lá o maior tempo 

possível, intensificando os sentimentos proporcionados por essa nova tarefa dedicada ao 

prazer do contato corporal, como descreve o narrador: 

Eu sentia dentro de mim, doce, essa espécie de saturação boa, como 

um veneno que tonteia, como se meus cabelos já tivesse o cheiro de 

seus cabelos, se o cheiro de sua pele tivesse entrado na minha. Nossos 

corpos tinham chegado a um entendimento que era além do amor, eles 

tendem a se parecer no mesmo repetido jogo lânguido, e uma vez que, 
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sentado de frente para a janela, por onde se filtrava um eco pálido de 

luz, eu a contemplava tão pura e nua, ela disse: ‘meu Deus, seus olhos 

estão esverdeando’. (BRAGA, 1998, p. 131-132) 

Este trecho torna-se significativo para pensarmos o modo como essa pausa 

no cotidiano do casal aponta para os descompassos entre a ampliação do cultivo das 

intimidades e o ritmo ditado pela protuberância das obrigações comuns aos urbanizados. 

Para a dupla, essa “aventura” é vista como uma renúncia momentânea da rotina, porque 

permanecem ligados à cidade pela opção de não se afastarem totalmente do espaço 

coletivo: 

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. (BRAGA, 1998, p. 131). 

Percebemos, aqui, uma clara distinção entre o espaço privado e o espaço 

público. A mais significativa, pelas palavras do cronista, é que a lógica do mundo 

coletivo exige outro tipo de ligação entre os sujeitos. A interação se dá apenas 

superficialmente dentro da dinâmica dos papéis sociais assumidos pelos cidadãos. De 

outro modo, a relação das pessoas com maior grau de intimidade, especialmente entre 

aquelas do mesmo lar tende a ser pautada pelo afeto. Ao priorizar o espaço íntimo, o 

casal abrevia a vida social e desfruta de uma felicidade única, gratuita e balizada apenas 

pelos mais recônditos desejos. 

Ainda pelo que sugere o narrador, o exílio doméstico tem dois efeitos: 

primeiro é a súbita descoberta de que vivendo mergulhado num dia a dia opressor, o 

sujeito não se dá conta do quanto o mundo externo oprime e deixa fortes marcas no seu 

modo de ver, pensar e agir. O segundo aspecto é a consciência do valor desses 

momentos de reclusão induzida como forma de o homem aproximar-se de si e das 

alegrias divididas com o ser amado. Nesta perspectiva, o tempo pode ser visto não como 

algo cronometrado entre trabalho e não trabalho, mas sim regido pela lógica do contato 

íntimo com o outro, passando a ter como pano de fundo o ritmo da natureza. Nos 

momentos de clausura descritos pelo cronista, os atos são determinados pelas reações 
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biológicas ou pela percepção ou não de luz e ainda por outras mudanças atmosféricas. A 

respeito deste aspecto, assim se pronuncia o cronista: 

O relógio parara, havia apenas aquela tênue claridade que vinha das 

janelas sempre fechadas; mais tarde essa luz do dia distante, do dia 

dos outros, ia se perdendo, e então era apenas uma lâmpada no chão 

que projetava nossas sombras nas paredes do quarto e vagamente 

escoava pelo corredor, lançava ainda uma penumbra confusa na sala 

(...). (BRAGA, 1998, p. 130). 

Além desses pontos, vale frisar que essa crônica pode ser entendida como 

paródia do livro dos gêneses. Seguindo a ideia de um mundo criado em seis dias e tendo 

sido dado o descanso ao criador no sétimo, a construção desse novo modo de vida do 

casal é narrada através das pequenas transformações no cotidiano. Inicia-se a crônica 

com “Nos dois primeiros dias” e na sequência as mudanças na rotina dos personagens 

segue esse itinerário cronológico. 

Contudo, diferentemente do texto bíblico, a crônica é dividida em dois 

momentos e oito dias. Nos dois primeiros dias, a sensação de independência em relação 

às obrigações urbanas é sustentada pela alegria das novas descobertas e garantida por 

alguns recursos básicos como água e energia elétrica. Possibilitam, ainda, essa “revolta” 

alguns alimentos estocados, algo mais tarde determinante para a saída do casal dessa 

espécie de paraíso. Isto fica claro quando no oitavo dia ambos se sentem desprovidos de 

forças pela escassez de comida: “Mas naquela manhã ela se sentiu tonta, e senti também 

minha fraqueza; resolvi sair, era preciso dar uma escapada para obter víveres; vesti-me 

lentamente, calcei os sapatos como quem faz algo de estranho; que horas seriam?” 

(BRAGA, 1998, p. 130). 

A saída do “paraíso” quando pensamos na intertextualidade com o texto 

bíblico soa como pecado, cujo castigo é a perda da tranquilidade gerada pelas horas de 

afastamento do ritmo normal da metrópole. Ao retornar a casa, o personagem percebe 

que o mundo externo já tomara conta de seu espaço privado, de sua intimidade, ou seja, 

perdera o direito de controlar seu próprio tempo: 

E levei dois, três minutos, na sala de janelas absurdamente abertas, 

diante de um desconhecido, para compreender que o milagre se 

acabara; alguém viera e batera à porta, e ela abrira pensando que fosse 

eu, e então já havia também o carteiro querendo recibo de sua carta 

registrada e, quando o telefone bateu foi preciso atender, e nosso 
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mundo foi invadido, atravessado, perdido para sempre. (BRAGA, 

1998, p. 130). 

Encerrando assim essa vida paralela e a própria crônica, paira o desalento de 

alguém consciente de ser a existência do homem citadino uma complexa rede de 

compromissos, horários e funções responsáveis pela inserção do habitante numa 

organização coletiva da qual ele pouco controle tem sobre o fluxo. 

Não muito distante dessa ideia de fuga do mundo urbano opressor, temos 

a crônica “O mato”, novembro de 1952, cujo título indica o espaço escolhido como 

contraponto ao modus vivendis da metrópole. A princípio, o grande diferencial desta 

crônica para a anterior é a mudança de atitude e, principalmente, de espaço tomada pelo 

personagem. Já no início do texto há, ainda de forma quase involuntária, a decisão do 

homem de abandonar sua rotina na cidade, especialmente dos aspectos mais 

característicos: “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” (BRAGA, 1982, p. 16). 

Vale destacar a posição do cronista como um narrador em terceira pessoa 

que não participa do fato trazido à cena. Esta estratégia é algo pouco comum na crônica, 

de um modo geral, e ainda menos frequente em se tratando dos textos de Braga. 

Associando a distância entre esse personagem e o cronista, com a impossibilidade de se 

fugir do cotidiano da cidade, muitas vezes, demonstrada pelo escritor, podemos dizer 

que o sujeito ficcional criado pelo velho Braga aponta para o fato de que esse ato de 

abandonar totalmente a cidade e passar a desfrutar de uma vida junto à natureza, mesmo 

no contexto do Rio de Janeiro, torna-se mais plausível quando projetado num ser de 

ficção. 

Podemos dizer que o mote para as reflexões do cronista não é sua 

experiência pessoal transposta para um personagem-narrador que se coloca em primeira 

pessoa no texto, como acontece na crônica “Os amantes”, mas a fuga de um 

personagem, cujas peripécias são narradas de forma mais distante, espelhando no 

próprio procedimento do cronista a impossibilidade de uma real saída da cidade e de 

todos os aspectos que envolvem o morar no espaço urbano. 

Seguindo esse viés, vale dizer que a fuga narrada na crônica é para um 

ponto, a princípio, “não urbano” ainda que muito próximo da cidade e, por isso, de certa 
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forma, também, pertencente aos distintos espaços do universo citadino. Pensado assim, 

esse lugar adquire uma função urbana, a de ser reserva ou local para breve contato com 

a natureza. Por isso, apesar de estar no interior da mata, o sujeito não se distancia da 

vida na cidade emitida pelo ruído de sua engrenagem: “Ali perto mesmo a cidade 

murmurava, estava com seus ruídos vespertinos, ranger de bondes, buzinar impaciente 

de carros, vozes indistintas.” (BRAGA, 1982, p. 16). 

Transportado para esse mundo “natural” o homem, ao sentir-se em meio a 

um ambiente diferente do cotidiano, volta seu olhar para a rotina a partir de outro foco. 

Percebendo a cidade dentro de si, esse sujeito consegue, mesmo por breve instante de 

fuga, captar uma nova interpretação para o viver urbano. Por isso, não mais se 

colocando como parte integrante da metrópole, nasce no personagem a visão de que a 

vida até aquele instante não pôde ser dissociada do agitado mundo moderno e citadino. 

Em forma de epifania, o personagem enxerga-se não apenas ser vivo, mas também 

como habitante da cidade: 

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 

(BRAGA, 1982, p. 16). 

Nesse trecho, transparecem com extraordinária nitidez marcas do estilo 

lírico de Rubem Braga e uma indisfarçável crítica ao viver aburguesado e materialista. 

Este modo de habitar a cidade, para o descontentamento do cronista, está calcado na 

imagem da vida como eterna busca pelos bens materiais e os pseudo-prazeres por eles 

proporcionados. Tal ideia reforça-se quando o cronista descreve a mudança de foco do 

homem em contato com a natureza. Assim, mesmo diante dos ruídos da cidade ecoando 

no novo espaço invadido pelo homem e da sensação de impotência para dar outra 

direção à sua vida, a atenção do sujeito se volta para a simplicidade dos pequenos 

animais da floresta. Esse “invasor” passa a ver os habitantes autóctones como símbolo 

de uma singela beleza a ser imitada. A partir dessa representação, em forma de epifania, 

uma verdade imediata e profunda é revelada: 

(...) 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 
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silenciosa e úmida das árvores, e à pedra escura, com sua pele de 

musgo e seu misterioso coração mineral. (BRAGA, 2006, p. 17). 

Esse sujeito, já integrado à natureza, parece se distinguir do olhar embotado 

pelo ritmo frenético dos grandes centros que relegam para as margens os elementos 

dissonantes da lógica dominante responsável por sua fisionomia moderna: a revolução 

industrial e posteriormente as prerrogativas do capital. Neste sentido, diferente da 

relação entre o homem e a natureza descrita na crônica, a floresta próxima da cidade é 

vista e regida pela lógica urbana. Para o homem moderno, a natureza funciona como um 

breve momento de descanso, período no qual se busca silêncio ou reanima-se a visão 

com diferentes paisagens proporcionadas pelos bosques. Desse modo, também a 

natureza, anterior à urbanização, parece integrar-se ao processo de mercantilização 

inaugurado com a cidade capitalista. Não obstante, nesta crônica, Rubem Braga aponta 

para a possível emancipação do homem deixando de funcionar como visitante ou tendo 

apenas a natureza como meio de consumo ou entretenimento: 

E pouco a pouco 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 (...) ficaria verde, emitiria raízes e folhas, seu 

tronco seria um tronco escuro grosso, seus ramos formariam copa 

densa, e ele seria, sem angústia, nem amor, sem desejo nem tristeza, 

forte, quieto, imóvel, feliz. (BRAGA, 1982, p. 17). 

Para a fuga do meio urbano tornar-se efetiva é necessário ao homem passar 

por um simbólico processo de transfiguração no qual ele só poderá ver-se integrado à 

natureza quando não mais tiver a identidade humana confundida com o papel social 

ocupado na vida urbana. Essa fusão entre o homem e o vegetal encerra a crônica e deixa 

ao leitor a sensação de que diante da vida urbana a saída ocorre apenas pelo viés mítico 

e não do logos. Por essa via, o homem se desumaniza para tornar-se ele, também, um 

ser vegetal ou, como diz o próprio cronista, passa a ter “um misterioso coração 

mineral”. Através dessa imagem, temos a clara indicação de estar impossibilitado ao 

homem urbano livrar-se de suas obrigações civis. A respeito dessa fusão entre o 

habitante da cidade e a natureza, na crônica de Rubem Braga, Davi Arrigucci Jr. 

comenta: 

Em pleno industrialismo, esse narrador se aferra ao artesanato da 

memória e da imaginação, trabalha dados de uma experiência 

morosamente acumulada num modo de vida em duro contraste com o 
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ritmo dos grandes centros. Num texto como ‘O mato’, se percebe 

com nitidez a proximidade dos opostos, o homem buscando a fusão 

mítica com o mundo natural em pleno centro da metrópole, como se 

um passado ancestral aflorasse, com a esperança de uma felicidade 

primeva eliminando a consciência e o desregramento essencial, no 

miolo da vida moderna. (ARRIGUCCI Jr. 1987, p. 45) 

Ainda segundo Arrigucci Jr., Rubem Braga intenta, nessa e em muitas 

outras crônicas, estreitar a relação do homem com a natureza ou aproximar “a cidade 

dos homens e a natureza pura”. Interessante notar que, nesta relação entre o sujeito 

urbano, seu habitat e as tentativas de fuga dessa realidade, o cronista capta o 

funcionamento desse universo regido sob a batuta do capitalismo industrial cujo 

princípio básico é a transformação de toda a paisagem urbana em elementos funcionais. 

Os espaços são construídos ou incorporados à dinâmica de uma vida aparentemente 

única depois da expulsão do homem de seu paraíso. 

Destaca-se também nesse texto que, aos olhos do cronista, o Rio de Janeiro 

destoa da lógica urbana comum às metrópoles em que os espaços reservados à natureza, 

de modo algum dissociados da vida dos seres humanos, funcionam como breve hiato na 

cidade. Fugindo a essa “regra”, o Rio, nas palavras de Rubem Braga, parece ser uma das 

poucas metrópoles na qual o espaço da natureza ainda preservado ou mesmo que 

reconstruído não se encaixa totalmente na lógica da cidade, e, assim, torna-se algo mais 

que um simples espaço funcional com breves momentos de lazer tendo como pano de 

fundo a cidade de cimento. Assim, entre outras peculiaridades, a “Cidade Maravilhosa”: 

“(...) é a única a permitir a evasão fácil para o mar e a floresta” (BRAGA, 1982, p. 16). 

Contudo, mesmo que com essa vantagem de ter a natureza circundante, também na 

rotina da cidade do Rio esses espaços distantes da urbanização, de certa forma, parecem 

ter sido incorporados, e, estão, como os outros lugares, interligados por uma espécie de 

otimização dos ambientes. 

Nessa perspectiva, ao homem descrito na crônica de Rubem Braga só são 

permitidos lampejos de liberdade e, mesmo que esses momentos sejam realizados, não 

podem ser completamente desprendidos do seu cotidiano. Tal aspecto passa a ser 

vislumbrado porque o sujeito parece encontrar-se sob leis invisíveis por um lado, e, por 

outro, intransponíveis devido a uma força coercitiva em relação aos valores, ao ritmo, às 

transformações de um mundo burguês representado pela cidade moderna, 
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historicamente construída. Enfim, o sujeito descrito nessa crônica de Rubem Braga, 

submetido “aos milhões de atos falhados da vida urbana”. (BRAGA, 1998, p. 16), 

torna-se apenas mais uma engrenagem dessa antiga e cada vez mais complexa invenção 

do homem denominada cidade. 

Ao compararmos essas duas crônicas, o primeiro aspecto que as difere é que 

em “Os amantes” há uma mudança de atitude e não de espaço, pois o casal permanece 

encerrado no apartamento. De outro modo, em “O mato”, o homem muda de atitude e 

também de lugar, pois adentra o espaço da mata. Nesse sentido, Rubem Braga aponta 

que mesmo não se podendo fugir da cidade, é possível criar algumas frestas, seja 

valorizando o espaço da intimidade, seja conscientizando-se das amarras da vida social. 

Nesse sentido, em ambos os textos o cronista ilustra a impossibilidade de se abandonar 

a cidade. Na primeira crônica, os amantes estão conscientes de que esse tempo fechado 

no apartamento, livre do cotidiano comum das grandes cidades é apenas parcial e 

provisório, pois a cidade nunca deixou de estar próxima, influenciando as atitudes dos 

personagens. Em “O mato”, tal perspectiva é ainda mais clara, porque diante da 

inviabilidade da fuga da cidade, uma vida diferente torna-se possível apenas no nível 

metafórico, com o sonho do homem em ser um vegetal. Podemos frisar ainda que em 

ambos as crônicas, os elementos líricos estão associados a essa pausa na vida urbana. 

Assim, em “Os amantes”, a beleza da vida íntima dentro do lar relaciona-se aos gestos 

de comunhão entre os amantes, na troca de olhares, carinhos e também nos objetos e 

ações banais como as toalhas e o banho. Reinando absolutos nesse ambiente íntimo, o 

homem e a mulher passam a se ver de outro modo, como humanos e não apenas seres 

sociais que dividem o mesmo espaço. Já na crônica “O mato”, o lirismo surge à medida 

que o sujeito se afasta da cidade e adentra a natureza que passa a ser vista como um 

momento de encontro do sujeito consigo. 

Outro aspecto curioso nos textos está relacionado à associação entre o 

assunto dessas crônicas e a posição do próprio gênero dentro do jornal. De forma 

figurada, podemos dizer que a crônica (de acordo com o que acontece com os 

personagens de “Os amantes”), também pode ser lida como esse sujeito que, sem 

abandonar o espaço no qual habita (o periódico), persegue nova possibilidade de se ver 

e de enxergar o mundo, captando os pequenos movimentos, aqueles considerados fúteis 

ou banais para transformá-los na mais alta poesia. Ou como nos diz o amante na 
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crônica: “a nossa felicidade imensa era ponteada de alegrias menores e inocentes, a 

água forte e grossa do chuveiro, a fartura festiva das toalhas limpas de lençóis de linho” 

(BRAGA, 1998, p. 18). A crônica estaria na encruzilhada entre a fugacidade dos 

eventos cotidianos, sua ligação com o tempo presente e a tentativa do escritor em abrir 

algumas clareiras para situaria o olhar muito além dos muros da cidade e da 

mecanização ou mercantilização dos sentimentos do homem. 

Por outro lado, como é perceptível em “O mato”, Rubem Braga traz à 

crônica o status de texto híbrido no qual o olhar se torna sensível a detalhes do espaço 

que são transfigurados em momentos poéticos. Igual ao homem transformado em ser 

vegetal, a crônica torna-se um texto lírico, gênero fronteiriço com a poesia. Logo no 

início do texto, quando o homem tem o seu primeiro contato com a natureza, há essa 

descrição: “O capim cheio de água molhava seu sapato e as pernas da calça; o mato 

escurecia sem vagalumes 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.” (BRAGA, 1998, p. 16). Destaca-se, nesse trecho, a junção de um ato simples 

com uma linguagem do mesmo tom. O resultado é a transposição para o texto da 

incipiente metamorfose do sujeito em um ser vegetal, totalmente concretizada no final 

da crônica. 

Nessa luta do gênero em tornar-se espaço privilegiado para a busca do 

perene ou pela aproximação do status de texto literário, enxerga Eduardo Coutinho ser a 

grande aventura do cronista e da crônica pela literatura e pela cidade: 

Em sua aparente simplicidade e com a atenção voltada para o 

“miúdo”, o cronista vai retratando o espírito de seu tempo, e oferece 

ao leitor fragmentos metonímicos de sua situação no mundo. Seu 

universo, composto de fragmentos, se estende do registro do vôo 

de um pássaro ou do desabrochar de uma flor à mais densa 

reflexão sobre o estar no mundo, e com sua pena ele constrói, 

como um flâneur, a memória de seu tempo e lugar. Aliás, como 

este último, o cronista é, sobretudo, o observador da cidade, que 

ele capta em fragmentos no seu aqui e agora. (COUTINHO, 2006, 

p. 51). (Grifo nosso).

Em conexão com o ponto de vista de Coutinho, tanto as crônicas de 

Rubem Braga como as fugas do homem urbano da sufocante rotina civil simbolizam 
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instantes de epifania pela quebra da visão unilateral que ultraja as inclinações do 

homem a serviço da ordem regida pelo capital. 
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 ORFEU DA CONCEIÇÃO (1954) E O CARNAVAL: DUAS ADAPTAÇÕES EM 

 FORMATO DE SAMBA-ENREDO 

Luis Eduardo Veloso Garcia (UEL) 

dinhopiraju@gmail.com 

A peça Orfeu da Conceição (1954) 

Escrita em 1954 e ganhadora do concurso de teatro do IV Centenário de São 

Paulo antes mesmo de sua adaptação para o palco, a peça Orfeu da Conceição, de 

Vinicius de Moraes, é um grande marco não só na carreira de nosso autor como também 

para o teatro nacional. 

Sua transposição para os palcos ocorreu em 1956 com estreia triunfal no 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com direito a cenário desenhado por Oscar 

Niemeyer e músicas compostas por Antonio Carlos Jobim, justamente suas primeiras 

parcerias com Vinicius de Moraes. 

Considerado pelo autor como uma “tragédia carioca em três atos”, a história 

é uma adaptação do mito do músico da Trácia Orfeu para o cenário do morro e do 

samba carioca. Vinicius define seu encanto pela representação mitológica de Orfeu no 

texto de apresentação da peça: 

Poucas histórias terão excitado mais o espírito criador dos artistas que 

o mito grego de Orfeu, o divino músico da Trácia, cuja lira tinha o

poder de tocar o coração dos bichos e criar nos seres a doçura e o 

apaziguamento. Esse sentimento da integração total do homem com a 

sua arte, num mundo de beleza e harmonia, - que artista não o traz 

dentro de si, confundido com o próprio impulso que o move para a 

criação? (MORAES, 1956) 

O mito de Orfeu que a peça usa como base inaugural é resumido por 

Vinicius de Moraes logo na abertura da peça através do excerto de La leyenda dorada 

de los dioses y de los héroes, de autoria do helenista Mario Meunier: 
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Orfeu teve desgraçado fim. Depois da expedição à Cólchida, fixou-se 

na Trácia e ali uniu-se à bela ninfa Eurídice. Um dia, como fugisse 

Eurídice à perseguição amorosa do pastor Aristeu, não viu uma 

serpente oculta na espessura da relva, e por ela foi picada. Eurídice 

morreu em consequência, e desde então Orfeu procurou em vão 

consolar sua pena enchendo as montanhas da Trácia com os sons da 

lira que lhe dera Apolo. Mas nada podia mitigar-lhe a dor e a 

lembrança de Eurídice perseguia-o em todas as horas. Não podendo 

viver sem ela, resolveu ir buscá-la nas sombrias paragens onde 

habitam os corações que não se enterneceram com os rogos humanos. 

Aos acentos melódicos de sua lira, os espectros dos que vivem sem luz 

acorreram para ouvi-lo, e o escutavam silenciosos como pássaros 

dentro da noite. As serpentes que formam a cabeceira das intratáveis 

Eríneas deixaram de silvar e o Cérbero aquietou o abismo de suas três 

bocas. Abordando finalmente o inexorável Rei das Sombras, Orfeu 

dele obteve o favor de retornar com Eurídice ao Sol. Porém seu rogo 

só foi atendido com a condição de que não olhasse para trás a ver se 

sua amada o seguia. Mas no justo instante em que iam ambos respirar 

o claro dia, a inquietude do amor perturbou o infeliz amante.

Impaciente de ver Eurídice, Orfeu voltou-se, e com um só olhar que 

lhe dirigiu perdeu-a para sempre. As Bacantes, ofendidas com a 

fidelidade de Orfeu à amada desaparecida, a quem ele busca perdido 

em soluços de saudades, e vendo-se desdenhadas, atiram-se contra ele 

numa noite santa e esquartejam o seu corpo. Mas as Musas, a quem o 

músico tão fielmente servira, recolheram seus despojos e os 

sepultaram ao pé do Olimpo. Sua cabeça e sua lira, que haviam sido 

atiradas ao rio, a correnteza jogou-as na praia da Ilha de Lesbos, de 

onde foram piedosamente recolhidas e guardadas. (MORAES, 1987, 

p. 1) 

Partindo, então, da mesma trama central da tragédia relacionada ao amor de 

Orfeu e Eurídice, nosso autor a sintetiza em outro cenário, mas especificamente o Rio 

de Janeiro da década de 1950, com especial destaque ao espaço do morro e os caminhos 

do qual o samba faz parte como elemento constituinte. 

O Orfeu de Vinicius troca a lira por um violão, compõe sambas para a 

Escola de Samba do morro em que vive e que tem em seus pais os presidentes da 

agremiação, e faz enorme sucesso com as mulheres daquele local. Sua Eurídice não 

morre de picada de serpente, mas sim pela navalha de Aristeu. A descida para o inferno 

é substituída pela descida do morro para a cidade, mais precisamente para a casa de 

show “Os Maiorais do Inferno”, cujos donos e personagens referenciam as figuras 

mitológicas do inferno, entre eles, Plutão, Prosperina e Cérbero. A morte de Orfeu 

ocorre aqui pelo ciúme das moças do morro que não conseguem aceitar a paixão que ele 

alimenta por Eurídice morta, a tal ponto de matá-lo e esquartejá-lo assim como no mito 

gerador da história. 
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Outro importante ponto da carreira desta peça ocorreu em sua transposição 

para o cinema, feita pelo cineasta francês Marcel Camus, numa obra conjunta feita por 

França, Brasil e Itália, com o título de Orfeu Negro. Entre os grandes prêmios que o 

filme levou, temos o Oscar de Filme Estrangeiro e a Palma de Ouro em Cannnes. 

No roteiro do filme, escrito pelo cineasta Marcel Camus em parceria com 

Jacques Viot e a supervisão do próprio Vinicius de Moraes, vemos alguns pontos 

divergentes da peça, como a busca de Orfeu no candomblé por Eurídice, e o fim da 

história ocorrendo dentro de um desfile da escola de samba do coração e do morro do 

personagem. Tais modificações são importantes de ser ressaltadas, pois vão aparecer 

diretamente nas adaptações feitas nos sambas-enredos escolhidos em nossa análise. 

O samba-enredo 

Definindo samba enredo, temos neste estilo musical alguns fatos 

interessantes a pontuar que retiramos do livro Samba Enredo – História e Arte (2010), 

de Alberto Mussa e Luiz Antônio Simas. 

Começando por sua forma original que, como definem os historiadores, não 

encontra nada parecido em nossa poesia ou prosa, contrariando inclusive qualquer 

modelo de música popular universal, sendo o único gênero épico genuinamente 

brasileiro, como demonstram nesta passagem do livro: 

Entre as espécies de samba, o samba de enredo é certamente a mais 

impressionante. Porque não é lírica – no que contraria uma tendência 

universal de música popular urbana. Mais do que isso: porque o samba 

de enredo é um gênero épico. O único gênero épico genuinamente 

brasileiro – que nasceu e se desenvolveu espontaneamente, 

livremente, sem ter sofrido a mínima influencia de qualquer outra 

modalidade épica, literária ou musical, nacional ou estrangeira 

(MUSSA; SIMAS, 2010, p. 8) 

Outra questão interessante ressaltada por eles é o valor histórico deste 

gênero que consegue ao mesmo tempo ter um conteúdo elevado e ser extremamente 

popular, integrando “o maior complexo de exibições artísticas simultâneas do mundo 

moderno: o desfile das escolas de samba” (MUSSA; SIMAS, 2010, p. 9). 

Importante conhecermos como os jurados da LIESA (Liga das Escolas de 

Samba do Rio de Janeiro) – a liga responsável pela premiação e julgamento do carnaval 
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do Rio de Janeiro – avaliam o quesito samba-enredo, cujos critérios rigorosos colocam 

o compositor de tais obras em situação de grande dificuldade:

No Quesito Samba-Enredo o Julgador irá avaliar a Letra e a Melodia 

do Samba-Enredo apresentado, respeitando-se a licença poética. 

LETRA (valor do sub-quesito: de 3,5 à 05 pontos) a letra poderá ser 

descritiva ou interpretativa, sendo que a letra é interpretativa a partir 

do momento que contar o Enredo, sem se fixar em detalhes. 

Considerar: 
a adequação da letra ao enredo; 
sua riqueza poética, beleza e bom gosto; 
a sua adaptação à melodia, ou seja, o perfeito entrosamento dos seus 
versos com os desenhos melódicos. 
MELODIA (valor do sub-quesito: de 3,5 à 05 pontos)  
Considerar: 
as características rítmicas próprias do samba; 
a riqueza melódica, sua beleza e o bom gosto de seus desenhos 

musicais; 
a capacidade de sua harmonia musical facilitar o canto e a dança dos 

desfilantes. 
Não levar em consideração: 
a inclusão de qualquer tipo de merchandising (explícito ou implícito) 

em Sambas-Enredo; 
a eventual pane no carro de som e/ou no sistema de sonorização da 
Passarela; 
questões inerentes a quaisquer outros Quesitos. (LIESA, 2012, online) 

Portanto, ao mesmo tempo em que vemos uma exigência didática com o 

enredo de modo que este consiga passar de forma clara na avenida, temos também a 

exigência poética em relação ao gênero musical, levando ainda em consideração que a 

obra tem que saber lidar tanto com o gosto da comunidade que irá representá-la quanto 

com a opinião dos próprios jurados, missão de em enorme dificuldade da qual muitos 

compositores consegues sair com grande classe, como é o caso das duas obras em 

questão e o modo em que estas adaptam Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes. 

“Orfeu do Carnaval” (1983) – Unidos de São Carlos 

O primeiro samba-enredo em que mostraremos como a peça de Vinicius de 

Moraes é adaptada para este modelo artístico chama-se “Orfeu do Carnaval”, composto 

por Caruso e Djalma Branco, que foi apresentado no carnaval de 1983 sendo o campeão 

do grupo de acesso daquele ano. Também foi o último samba da Unidos de São Carlos 

com este nome, pois no ano seguinte ela se tornaria a Estácio de Sá, nome que carrega 

até os dias atuais. 
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Seguindo o plano elaborado na letra conforme a exigência de transpor para 

o samba-enredo a história completa da peça de Vinicius, temos em seus primeiros

versos uma síntese do amor de Orfeu por Eurídice, desde a dimensão grandiosa de sua 

paixão até a definição completa do que ocorre com o protagonista por causa deste amor: 

No verso apaixonado de Orfeu 

Reina uma mulher somente sua Por 

este amor maior que o envolveu 

Enlouqueceu e vagou pela rua 

(CARUSO; BRANCO, 1983) 

Nos versos seguintes que também englobam a primeira parte deste samba-

enredo temos a síntese do plano da morte de Eurídice, apresentando os três responsáveis 

por tal tragédia: Aristeu, Mira e a Dama Negra. 

No amor ferido de Aristeu 

E o feitiço de Mira 
A amante abandonada 
A dama negra a ele apareceu 

Levando para sempre a sua amada 

(CARUSO; BRANCO, 1983) 

Finalizando a primeira parte, a letra complementa de forma poética o 

sofrimento de nosso protagonista Orfeu: 

O morro emudeceu 
Explode a dor no peito de Orfeu 

E o poeta apaixonado 
Canta ao céu desesperado 

O grande amor que perdeu 
(CARUSO; BRANCO, 1983) 

Então, podemos constatar que na primeira parte do samba-enredo os 

compositores se preocuparem em resumir esteticamente em sua letra o Ato 1 da peça, 

com alguns apontamentos do Ato 3 para englobar a totalidade da peça. 

No primeiro refrão, vemos a referência ao famoso diálogo de Orfeu dirigido 

à lua, colocando ela como a representação de sua amada morta Eurídice: 

Lua, oh! Lua 
Musa amada, branca e nua 
Quero lhe beijar e lhe dizer: Sou seu 

E você dizer sou toda sua 

(CARUSO; BRANCO, 1983) 
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A segunda parte do samba-enredo sintetiza o segundo ato da peça, ato este 

que nos é apresentada a odisseia de Orfeu em descer à cidade em busca de sua amada, 

passando pela casa de samba Maiorais do Inferno que simboliza a própria descida ao 

inferno com seus personagens que são referencia direta a mitologia daquele espaço, 

como é o caso de Plutão, Prosperina e Cérbero: 

Desceu do morro 

Enfeitou sua tristeza 

Fez seu reino de beleza 
Das mágoas do seu coração 

E este menestrel moderno 

Procura até no inferno 
A voz de sua razão 

(CARUSO; BRANCO, 1983) 

No refrão curto que segue após esta segunda parte vemos um referência 

clara ao filme baseado na peça, mais precisamente a cena em que Orfeu busca sua 

amada Eurídice no Candomblé, situação esta que não existe na peça, somente criada 

para o filme de 1959 dirigido pelo francês Marcel Camus: “Vai aos orixás do 

Candomblé/ Demonstrando sua fé” (CARUSO; BRANCO, 1983). 

Na sequência, através de uma boa analogia encontrada pelos compositores, 

vemos um interessante paralelo do sofrimento de Orfeu com a dor amorosa referente à 

um dos maiores símbolos do próprio carnaval quando o assunto se assemelha a esta 

tragédia: o Pierrô e a perda de sua Colombina. 

Cai na orgia 
Porém nada mas fascina 

Ao Pierrô sem Colombina 

Na sua alucinação 
(CARUSO; BRANCO, 1983) 

Para finalizar a adaptação feita pela Escola de Samba Unidos de São Carlos, 

temos no refrão final, justamente o mais importante que é composto com a preocupação 

de levantar diretamente a comunidade dentro da avenida, a conclusão da morte de 

Orfeu, juntamente com sua analogia de representar um personagem do próprio carnaval 

pela dor sofrida graças ao amor perdido: 

Morreu Orfeu 

Vencido pelo mal 

Mas há sempre 
Um Orfeu no carnaval 

(CARUSO; BRANCO, 1983) 
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Orfeu, o Negro do Carnaval (1998) – Unidos do Viradouro 

O segundo samba-enredo que usaremos para demonstrar o modo em que a 

peça Orfeu da Conceição é transposta para este formato chama-se “Orfeu, o Negro do 

Carnaval”, e seus compositores são Paulo César Portugal, Gilberto Gomes, Mocotó, 

Gustavo Clarão e Dadinho. Apesar do grande sucesso deste enredo da Unidos da 

Viradouro com o público, o desfile ficou com o quarto lugar na competição daquele 

ano. 

Neste caso, vemos um samba que opta por uma leitura mais poética da 

versão trágica de Orfeu, sem decair para momentos de síntese descritiva como ocorre no 

samba analisado anteriormente. 

Logo no início de sua primeira parte, percebemos claramente esta opção 

pelo tom poético no mundo que o samba representa o espaço do morro em que Orfeu 

reina tanto em sua participação na escola de samba quanto na presença com as 

mulheres: 

Lá, onde a vida faz a prece 
E o Sol brilhante desce para ouvir 

Acordes geniais de um violão 
É o reino de Orfeu, rei das cabrochas 

Seduzidas pela sua inspiração 
(PORTUGAL; GOMES; MOCOTÓ; CLARÃO; DADINHO, 1998) 

Na sequência, além da referência à Eurídice e a importância desta para a 

história de nosso protagonista Orfeu, a Unidos de Viradouro se coloca presente no 

samba como a escola de samba que se preocupará em retratar a vida de um personagem 

que é tão presente no espaço do qual ela se localiza, o próprio morro, se colocando no 

local da escola de samba da peça que tem como seus presidentes os pais de Orfeu: 

Eurídice, o verdadeiro amor 
Do vencedor por aclamação geral 

Da escola de samba do morro 

Que vai decantar nos seus versos 

A história do carnaval 
(PORTUGAL; GOMES; MOCOTÓ; CLARÃO; DADINHO, 1998) 

No primeiro refrão o samba menciona a origem da história que será contada, 

mais precisamente no espaço da mitologia que foi o caminho de impulso para o texto de 

Vinicius de Moraes: “É na magia do sonho que eu vou / Mitologia no samba, amor” 

(PORTUGAL; GOMES; MOCOTÓ; CLARÃO; DADINHO, 1998). 
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Nos seis versos que iniciam a segunda parte temos um resumo poético 

completo da história da peça, mostrando não só toda a capacidade de síntese dos 

compositores, mas também o valor de seus versos que acentuam sua força lírica nesta 

sequência: 

Aí, o zumbido da fatalidade 

Que atinge a cidade 
Traz mais uma desilusão 
Orfeu caiu no abismo da saudade 

E voa para a eternidade 
Levado pela ira da paixão 
(PORTUGAL; GOMES; MOCOTÓ; CLARÃO; DADINHO, 1998) 

Como podemos perceber, o assassinato de Eurídice é comentado liricamente 

no peso da violência que assola a sociedade – principalmente no espaço do morro – e no 

modo que isso vai desencadear a desilusão amorosa. Tal desilusão é retratada nestes 

versos como um mergulho no “abismo da saudade”, no qual o protagonista se entrega a 

loucura da busca de alguém que ele não pode mais possuir. Finalizando este conjunto de 

versos, os compositores definem a morte do personagem poéticamente através de seu 

voo “para a eternidade”, causado pela “ira da paixão” das outras mulheres que, 

encabeçadas por Mira, não aceitaram perder Orfeu para a Eurídice morta e o 

esquartejam no fim trágico da peça. 

Novamente, a escola Unidos do Viradouro se posiciona nos versos seguintes 

como a responsável para retratar o valor de Orfeu, chegando a mesma conclusão que 

ocorre na peça da qual este personagem se torna eterno pela força de sua música que 

retratou a peso da própria dor: 

Tem no seu talento, reconhecimento 

Num desfile magistral 
O Grêmio do morro venceu 

E o samba do negro Orfeu 

Tem um retorno triunfal 
(PORTUGAL; GOMES; MOCOTÓ; CLARÃO; DADINHO, 1998) 

Como todo samba-enredo que se preze, o refrão final consegue 

complementar sua função de levantar a escola e sintetizar a força da história 

transformada em enredo. Com mais uma escolha inteligente dos compositores, vemos a 

referência sutil e clara ao poeta e gigante da canção Vinicius de Moraes pela citação de 

um verso seu que pode servir diretamente como definição da vida e tragédia de Orfeu, 
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verso este da canção “A Felicidade”, imortalizada por Tom Jobim na época de ouro da 

bossa-nova: 

Hoje o amor está no ar Vai 

conquistar seu coração 
"Tristeza não tem fim, felicidade sim" 

Sou Viradouro sou paixão 
(PORTUGAL; GOMES; MOCOTÓ; CLARÃO; DADINHO, 1998) 

Conclusão 

Como pudemos perceber na análise dos dois sambas-enredos escolhidos 

para o trabalho, a peça Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes, pela sua 

familiaridade com o espaço do samba tornou-se um objeto riquíssimo para ser 

transformado em enredo na avenida, funcionando tanto poeticamente quanto 

esteticamente, com desfiles que atingiram resultados muito felizes. 

Seja na habilidosa adaptação de Vinicius de Moraes da história mitológica 

de Orfeu e Eurídice no espaço do samba, ou na também competente adaptação dos 

compositores da Unidos de São Carlos e da Unidos do Viradouro da peça para o samba-

enredo, o que deve-se concluir é que acima do valor do trabalho dos nomes citados, 

trata-se claramente de uma história com a força de ser eterna, e que funcionará ainda em 

muitos outros formatos e plataformas, inclusive no próprio mundo do samba. 

REFERÊNCIAS: 

CAMUS, Marcel. Orfeu negro. França, Brasil e Itália, 1959. 

CARUSO; BRANCO, Djalma. Orfeu do Carnaval. Rio de Janeiro. Gravadora Top 

Tape, 1983. 

LIESA. Regulamento específico dos desfiles das escolas de samba do grupo especial. 

Disponível em: 

http://liesa.globo.com/2014/por/18outroscarnavais/carnaval11/2011_Carnaval_Regulam

ento-LIVRO.pdf. Acesso em: 10 de ago. 2013. 

MORAES, Vinicius. Orfeu da Conceição: uma tragédia carioca. In: Poesica Completa e 

Prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguillar, 1987. 

PORTUGAL, Paulo César; GOMES, Gilberto; MOCOTÓ; CLARÃO, Gustavo; 

DADINHO. Orfeu, o Negro do Carnaval. Rio de Janeiro. BMG Brasil, 1998. 

  Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   198 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 

http://liesa.globo.com/2014/por/18
http://liesa.globo.com/2014/por/18
http://liesa.globo.com/2014/por/18-outroscarnavais/carnaval11/2011_Carnaval_Regulamento-LIVRO.pdf


SIMAS, Luiz Antonio. MUSSA, Alberto. Samba de enredo: história e arte. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 

  Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   199 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 
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AFRÂNIO COUTINHO, MASSAUD MOISÉS E ANTONIO CANDIDO 

Luís Roberto de Souza Júnior (PG: PUCRS) 

luis.souza.002@pucrs.br 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho relaciona considerações teóricas sobre o gênero crônica com 

alguns textos de Rubem Braga, considerado um dos maiores cronistas brasileiros. As 

considerações teóricas foram extraídas de estudos de Afrânio Coutinho, Massaud 

Moisés e Antonio Candido. As crônicas de Rubem Braga foram pinçadas dentre as 

publicadas na série Para gostar de ler. São quatro textos: “Nascer no Cairo, ser fêmea 

de cupim”, “Negócio de menino”, “Meu ideal seria escrever...” e “O padeiro”. Foram 

escolhidos por seguirem estilos diferentes e servirem de exemplos de crônicas definidos 

pelos teóricos citados. 

Antes de falar tem tipologia, faz-se necessário, porém, tecer algumas 

considerações gerais sobre a origem do que hoje se conhece como crônica. 

Afrânio Coutinho (1984, p. 289) informa que a crônica surgiu como relato 

histórico, que se aproximava dos anais. Segundo ele, esse “foi o feitio que assumiu a 

historiografia particularmente na Idade Média e Renascimento, em todas as partes da 

Europa”. Massaud Moisés (1997, p. 245) afirma que a crônica se situava entre os anais 

e a História, inicialmente se limitando “a registrar os eventos sem aprofundar-lhes as 

causas ou tentar interpretá-los”. 

Coutinho explica que a crônica nesta acepção antiga da palavra resultou em 

algumas obras-primas; Moisés aponta que o apogeu desse tipo de relato foi no fim da 

Idade Média, depois do século XII, e cita como grandes cronistas o francês Froissart, o 

inglês Geoffrey of Monmouth, o espanhol Alfonso X e o português Fernão Lopes. 

Todos eles aproximaram o relato histórico da ficção literária. 
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“UM GÊNERO BEM NOSSO” 

Foi no século 19 que o vocábulo “crônica” deixou de designar apenas um 

relato historiográfico e passou a significar também um texto jornalístico com traços 

literários. 

Afrânio Coutinho (1984, p. 289) chama a atenção para o fato de que a 

palavra tomou este sentido apenas em português, já que em inglês e em espanhol tem 

outra acepção, aquela mais antiga, histórica. 

O surgimento da crônica moderna está ligado à imprensa. Antonio Candido 

(1996, p. 24), em seu conhecido texto “A vida ao rés-do-chão” – que originalmente 

serviu de prefácio a um livro da série Para gostar de ler – diz que a crônica atual é 

“filha do jornal e da era da máquina” e depois retifica que “ela não nasceu propriamente 

com o jornal, mas só quando este se tornou cotidiano, de tiragem relativamente grande e 

teor acessível”. 

O antepassado da crônica na imprensa é o folhetim: uma seção surgida nos 

jornais franceses na virada do século 18 para o 19 e que era um tipo de suplemento 

dedicado à crítica literária e a assuntos diversos, normalmente publicados no rodapé do 

jornal. Segundo Massaud Moisés (1974, p. 245), uma forma primitiva de crônica 

aparece no folhetim do Journal de Débats, no qual o professor de retórica Julien-Louis 

Geoffroy começa a publicar a crítica diária teatral. 

A seção folhetim foi importada pelos jornais e revistas brasileiros e 

portugueses e, conforme Afrânio Coutinho (1984, p. 290), “no fundo, o folhetim era 

outro nome para crônica”. Machado de Assis, no texto “O folhetinista”, publicado em 

1859, define o folhetinista como “a fusão admiravel do útil e do futil, o parto curioso e 

singular do sério, consorciado com o frívolo”. A definição serve perfeitamente para um 

cronista dos jornais de hoje, assim como a frase seguinte, tirada do mesmo texto: “O 

folhetinista, na sociedade, occupa o logar do colibri na esphera vegetal; salta, esvoaça, 

brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre todos os caules succulentos, sobre todas as 

seivas vigorosas”. 

Depois Machado reclama que os folhetinistas da época deveriam “tomar 

mais cor local, mais feição americana”: “faria assim menos mal à independencia do 
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espirito nacional, tão preso a essas imitações, a esses arremedos, a esse suicídio de 

originalidade e iniciativa”. 

Atualmente se pode dizer que o folhetim, ou seja, a crônica conseguiu o que 

Machado achava difícil: ganhou cor e personalidade nacionais. Antonio Candido (1996, 

p. 24) explica que “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”. 

A denominação crônica, em vez de folhetim, começou a ser largamente 

empregada na metade século 19. Para Afrânio Coutinho (1984, p. 291), o folhetim que 

depois virou o que hoje conhecemos como crônica “é um dos gêneros que mais se 

abrasileiraram, no estilo, na língua, nos assuntos, tomando proporções inéditas na 

literatura brasileiras”. 

Antonio Candido (1996, p. 26) diz que foi na década de 1930 que a crônica 

se afirmou como “um gênero bem nosso”, consolidando-se pelo número crescente de 

escritores e jornalistas importantes que a praticavam, como Mario de Andrade, Manuel 

Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Rubem Braga. 

TIPOS 

Afrânio Coutinho (1984, p. 291-292) define cinco tipos de crônicas: a 

narrativa, a metafísica, a poema-em-prosa, a comentário e a de informação. 

A crônica narrativa, que narra uma história e assim se aproxima do conto. 

A crônica metafísica, recheada de reflexões mais ou menos filosóficas. A 

crônica-poema-em-prosa, de conteúdo lírico. 

A  crônica-comentário,  que  emite  opinião  sobre  acontecimentos  da 

atualidade . 

A crônica de informação relata os fatos, fazendo ligeiros comentários 

impessoais. 

Massaud Moisés (1974, p. 250) estabelece que a crônica oscila entre o relato 

“impessoal, frio e descolorido de um acontecimento trivial, e a recriação do cotidiano 

por meio da fantasia”. De acordo com ele, quando o caráter literário assume a primazia, 

a crônica deriva para o conto ou para a poesia. 
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A crônica-poema é contemplativa, nas quais prevalecem a emoção e a 

sensação. 

Na crônica-conto, também se faz uso da emoção, mas se acentua o aspecto 

narrativo. 

Para Antonio Cândido (1986, p. 28), são três os tipos de crônica. 

Há as que são diálogo, no qual o cronista e seu interlocutor se revezam 

trocando pontos de vista e informações. 

Outras rumam ao conto e possuem “certa estrutura de ficção”. 

Uma crônica também pode ser uma anedota desdobrada e ainda pode se 

aproximar da exposição poética ou de certo tipo de biografia lírica. 

CONVERSA COM O LEITOR 

“Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim” encaixa-se na definição de Antonio 

Candido de que existem crônicas que são diálogos entre o cronista e seu interlocutor. O 

texto discorre sobre as perguntas das provas de português dos concursos oficiais, que, 

para o cronistas, não são adequadas. 

O caráter de diálogo com o leitor se evidencia no parágrafo inicial, cujas 

frases são exemplos dos tipos de perguntas feitas aos candidatos dos concursos. Na 

crônica em questão, essas perguntas são formuladas ao leitor: “Conhece o vocábulo 

escardichar? Qual o feminino de cupim? Qual o antônimo de póstumo? Como se chama 

o natural do Cairo?” (BRAGA, 1978, p. 22).

O leitor é inclusive nomeado no segundo paragráfo: 

O leitor que responder ‘não sei’ a todas estas perguntas não passará 

provavelmente em nenhuma prova de Português de nenhum concurso 

oficial. Mas, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, 

receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu 

semelhante e irmão. (BRAGA, 1978, p. 23) 

Segundo a tipologia de Afrânio Coutinho, o texto se encaixaria na “crônica-

comentário”, aquela que emite opinião sobre acontecimentos da atualidade . Vide o 

seguinte trecho: “No fundo o que esse tipo de gramático deseja fazer é tornar a língua 

portuguesa odiosa; não alguma coisa através da qual as pessoas se entendam, mas um 

instrumento de suplício e de opressão que ele, gramático, aplica sobre nós, os ignaros” 

(BRAGA, 1978, p. 24). 
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UMA CRÔNICA DIALOGADA 

Se no exemplo anterior, o texto supunha um diálogo com o leitor, em 

“Negócio de menino” se nota outra caractéristica recorrente do gênero crônica: o texto 

em forma de diálogo, agora não mais com o leitor, mas entre dois personagens. O 

narrador tem poucas intervenções, que funcionam como rubricas num texto teatral. A 

crônica relata uma conversa entre uma adulto e um menino. Supostamente é o encontro 

entre o cronista e o filho de um amigo. Conforme a classificação de Antonio Candido, 

diríamos que o texto ruma ao conto e possui “certa estrutura de ficção”. 

Massaud Moisés também fala em “crônica-conto”, assim como Afrânio 

Coutinho cita a “crônica narrativa”. 

Mas o seria essa estrutura de ficção? 

Seria um texto que foge do comentário e narra uma história. Narrar uma 

história pressupõe um começo e um fim claramente estabelecidos e um conflito que se 

desenvolve. Em “Negócio de menino” os diálogos conduzem a ação, que é sobre a 

venda de um passarinho. No final, após o menino pechinchar, o narrador faz uma de 

suas intervenções para ajudar a construir o climax: “Longa pausa. Hesitação. A 

irmãzinha o chama de dentro d’água. E, antes de sair correndo, propõe, sem me 

encarar:” (BRAGA, 1978, p. 26). 

Então é dada a fala derradeira do texto, a fala do menino, que visa causar 

certa surpresa e comoção no leitor: “O senhor não me dá um passarinho de presente, 

não?” (BRAGA, 1978, p. 26). 

“Negócio de menino” também é um exemplo do que Antonio Cândido 

(1996, p. 24-25) chama de fórmula moderna da crônica, que parte de um fato miúdo e 

lhe acrescenta um pouco de poesia e um toque humorístico: “Ela é amiga da verdade e 

da poesia nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas, 

sobretudo porque quase sempre utiliza o humor”. 

LIRISMO 

Se há a crônica-conto, também existe a crônica-poema, que, conforme os tipos 

definidos por Massaud Moisés, é o texto no qual prevalece a emoção e a sensação. 

Moisés (1974, p. 247) afirma que “o cronista pretende-se não repórter, mas o poeta ou 

ficcionista do cotidiano”. 
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Afrânio Coutinho chama atenção para o conteúdo lírico ao postular a 

“crônica-poema-em-prosa”. Para o teórico, (1984, p. 291), o lirismo está mesmo 

presente em todos os tipos de crônica, um gênero que seria “na essência uma forma de 

arte, arte da palavra, a que se liga forte dose de lirismo. É um gênero altamente pessoal, 

uma reação individual, íntima, ante o espetáculo da vida, as coisas, os seres”. 

Tal é o caso de “Meu ideal seria escrever...”, uma crônica na qual Rubem 

Braga idealiza o texto que gostaria de produzir. O primeiro parágrafo dá o tom: 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça 

que está doente naquela casa cinzenta quando lesse minha história no 

jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse -- "ai meu 

Deus, que história mais engraçada!". E então a contasse para a 

cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a 

história; e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem 

alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história 

fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em 

sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse 

admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria -- 

"mas essa história é mesmo muito engraçada!”. (BRAGA, 1978. p. 52) 

FILOSOFIA DO COTIDIANO 

Por fim, um exemplo do que Afrânio Coutinho chama de “crônica 

metafísica”, que reflete sobre o cotidiano de maneira “mais ou menos filosófica”. Em 

“O padeiro”, conta-se a história de um homem que ao chegar para entregar o pão avisa 

gritando que: “Não é ninguém, é o padeiro”. 

A reflexão emerge no penúltimo parágrafo: 

Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava 

importante porque no jornal que levava para casa, além de reportagens 

ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o 

meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada 

lar; e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele 

homem entre todos útil e entre todos alegre; "não é ninguém, é o 

padeiro!". (BRAGA, 1993, P. 64) 
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 COM QUANTOS E QUAIS VERSOS SE FAZ A CRÔNICA DE RUBEM BRAGA 

Luiz Carlos Simon 

Recentemente entrei em contato com uma resenha publicada na revista Veja em 

1978 que me causou algum impacto. O texto era assinado pelo romancista Antonio 

Callado e consistia na avaliação da antologia 200 crônicas escolhidas, de Rubem Braga, 

lançada naquele mesmo ano e reeditada agora em 2013, em homenagem ao centenário 

de nascimento do cronista. Transcrevo o início da resenha com a finalidade de 

compartilhar minhas inquietações. 

Depois de ler – ou em verdade reler – uma porção destas 200 crônicas 

escolhidas de Rubem Braga fiquei, sem saber por que, inclinado a 

contar a história de um colibri que outro dia vi bicar por engano a flor 

de uma florida toalha de banho estendida ao sol. Juro que a história é 

verdadeira, mas resolvi não contá-la, ou deixá-la bem resumida, por 

perceber que o perigo de se escrever sobre o Rubem é começar a 

imitá-lo, o que constitui um atrevimento fatal: a história da crônica no 

Brasil está juncada dos corpos daqueles que, afoitos, foram entrando 

pela prosa do Braga adentro como quem mergulha em rasa lagoinha 

azul e em breve perderam o pé e o fôlego, bebendo a espuma e 

mastigando a areia das altas ondas bragarenses. (CALLADO, 1978, p. 

121) 

Longe de mim querer cometer tal atrevimento. Se um escritor talentoso como 

Antonio Callado resolveu se esquivar dessa armadilha, é bom mesmo que eu me 

mantenha muito atento para não aumentar a pilha de corpos à beira da lagoinha. O que 

despertou minha curiosidade no texto do resenhista foi outra coisa. Além das cuidadosas 

e inusitadas imagens utilizadas, a história do beija-flor ludibriado pela estampa da 

toalha e o percurso desastrado dos imitadores de Rubem Braga, veio à tona a 

combinação entre fascínio e fatalidade que pode acometer não apenas os romancistas já 

consagrados e os aspirantes a cronistas, mas também os leitores em geral, sejam eles 

jovens ou mais experientes, os professores e até mesmo aqueles que elegem o autor 

como objeto de estudo. Também não pretendo ter a audácia de pressupor que a 

combinação de fascínio e fatalidade aja sobre todos indistintamente, mas acredito sim 

que esse conjunto de atitudes pode ajudar a explicar as formas com que Braga é lido 
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dentro e fora da academia. Vejamos, inicialmente, uma rápida e seleta síntese do que já 

foi escrito sobre o cronista em textos representativos das histórias literárias, referências 

para os estudos sobre o autor e sobre a crônica em geral. 

Eduardo Portella, em ensaio de 1958, “A cidade e a letra”, já se manifestava 

quanto ao número de livros de crônicas que vinham sendo publicados na época. 

Naquela ocasião, o crítico e professor se debruçava sobre questão mais tarde muito 

explorada nos textos críticos e teóricos introdutórios sobre a crônica, como os de 

Afrânio Coutinho (1986), Antonio Candido (1992) e Massaud Moisés (1982): a 

avaliação sobre a relação entre a crônica e a literatura que se pautava pela análise da 

linguagem empregada nos breves textos e pela proximidade com o jornalismo. O que 

orientava Portella era o reconhecimento de diferenças entre os cronistas, e a produção 

de Braga era constantemente utilizada como exemplo destacado de expressões 

indubitavelmente literárias. Outras manifestações podem ser apresentadas para respaldar 

esse reconhecimento. Nelson Werneck Sodré afirma: “A crônica apresenta a sua maior 

figura com Rubem Braga” (SODRÉ, 1988, p. 596). Na Apresentação da literatura 

brasileira, de Oliveiros Litrento, o cronista é citado como “o poeta da crônica, mestre 

inigualável na arte de eternizar o efêmero.” (LITRENTO, 1974, p. 231). Apreciação 

semelhante exibe José Aderaldo Castello, ao se referir a Braga como “cronista poeta”. 

(CASTELLO, 1999, p. 383). Os comentários de Afrânio Coutinho sobre o autor 

também são inequívocos: “De todas as figuras de cronistas contemporâneos aquela que 

mais atrai a admiração é Rubem Braga [...]. É seguramente o mais subjetivo dos 

cronistas brasileiros. E o mais lírico.” (COUTINHO, 1986, p. 132-133). Luciana 

Stegagno-Picchio ressalta como qualidade do cronista “as antenas sensibilíssimas”. 

(STEGAGNO-PICCHIO, 2004, p. 544). E Carlos Nejar também não poupa elogios a 

Braga, identificado como “o maior cronista deste país”, que “elevou o gênero literário 

da crônica ao nível de alta literatura, sendo o seu maior cultor” (NEJAR, 2010, p. 701-

702). Como pode ser notado através da seleção das referências, a avaliação de Rubem 

Braga é muito positiva. 

No que diz respeito ao espaço de fora da academia, é possível chegar à 

conclusão semelhante. Em 2004, a propósito da análise da viabilidade e da circulação de 

crônicas em livros, realizei um levantamento das edições disponíveis de Rubem Braga. 

A pesquisa apresentada no artigo “O cotidiano encadernado: a crônica no livro” (2011) 
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mostrava um quadro bastante favorável: um número grande de edições, especialmente 

de Ai de ti, Copacabana, A borboleta amarela e das 200 crônicas escolhidas; poucos 

títulos esgotados; projetos gráficos da capa de vários livros que passaram por 

reestruturações; e a inclusão de crônicas do autor em diversas antologias, dentre as 

quais se destacava a Coleção Para Gostar de Ler, fenômeno editorial desde os anos 

1970. Passada quase uma década desse levantamento, no ano do centenário, há algumas 

alterações: certos títulos constam como esgotados, como O homem rouco, Um pé de 

milho e As boas coisas da vida; entretanto, outros foram lançados como Retratos 

parisienses, Um lavrador de Ipanema e o volume Melhores crônicas de Rubem Braga, 

além de relançamentos como os das 200 crônicas escolhidas, das Crônicas do Espírito 

Santo e de Coisas simples do cotidiano. Esse panorama revela que o cronista continua a 

ser apreciado pelo público leitor. Os títulos esgotados são, de certo modo, compensados 

pelas recentes iniciativas editoriais que atendem, ao menos parcialmente, as 

expectativas dos leitores atuais. É preciso ainda considerar que a inclusão de textos de 

Braga em materiais didáticos para alunos da Educação Básica favorece o acesso à 

leitura do autor. 

Curiosamente, porém, o estado do mercado editorial e as avaliações no âmbito 

da história e da crítica literária não conduzem a resultados tão animadores no 

levantamento sobre os estudos mais aprofundados acerca da produção de Rubem Braga. 

Em recente busca no Banco de Teses da Capes, localizei apenas 26 trabalhos de 

conclusão de pós-graduação sobre o autor, soma das teses e dissertações. Para 

estabelecer o contraste, escolhi dois escritores que nasceram um ano antes, portanto em 

1912, e viveram menos: Lúcio Cardoso, morto em 1968; e Nelson Rodrigues, falecido 

em 1980. A seleção de ambos deveu-se ainda aos seguintes critérios: Cardoso, que se 

projetou, sobretudo, como romancista, embora tenha desfrutado e desfrute mesmo nos 

dias atuais de grande prestígio no ambiente acadêmico, não foi o grande romancista 

brasileiro do século XX – seu destaque no gênero não equivale à consagração obtida por 

Mario de Andrade, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Graciliano Ramos; já 

Nelson Rodrigues teve plena projeção como dramaturgo, trabalhando em um gênero 

que, assim como a crônica de Rubem Braga, tradicionalmente recebe menor atenção no 

espaço acadêmico brasileiro do que aquela dispensada ao romance e ao poema. 

Portanto, a escolha dos autores, em suas circunstâncias de produção e projeção literária, 

 Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   209 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



fazia pressupor certo equilíbrio no número de dissertações e teses sobre cada um. Essa 

expectativa, porém, não se confirmou. Foram localizados 75 trabalhos sobre Lúcio 

Cardoso e 228 teses e dissertações sobre Nelson Rodrigues. Os números das pesquisas 

sobre o autor de Crônica da casa assassinada são praticamente três vezes mais do que 

os de Braga. Para cada tese ou dissertação sobre o cronista, há quase dez trabalhos sobre 

Nelson Rodrigues. Retomando a resenha de Antonio Callado, seria o caso de perguntar: 

onde foi parar o fascínio com a crônica de Rubem Braga? Minha hipótese é que o 

primeiro estágio desse desaparecimento é o Ensino Médio, mas a estação principal, a 

central, a definitiva é a sala de aula dos cursos de graduação em Letras. Antes ainda de 

me debruçar sobre as crônicas do autor, quero trazer uma breve incursão pelas reflexões 

de dois críticos que podem contribuir para a avaliação das leituras dirigidas aos textos 

de Braga. 

Davi Arrigucci Júnior, no ensaio “Braga de novo por aqui”, escrito em 1985, faz 

a seguinte afirmação: “Desde o princípio, deve ter sido difícil dizer, com precisão 

crítica, o que eram aquelas crônicas. Pareciam esconder a complexidade pressentida sob 

límpida naturalidade.” (ARRIGUCCI JR., 1987, p. 30). A ponderação do estudioso 

proporciona o diálogo com a resenha de Callado. Se lá já aparecia a ideia de uma 

armadilha que poderia ser fatal àqueles que se atrevessem a imitar o estilo do cronista, o 

crítico aqui reconhece dificuldades para interpretar os textos de Braga com precisão 

crítica. Portanto, as armadilhas atingem todos: candidatos a cronistas, resenhistas e 

críticos. É possível, assim, acrescentar à hipótese enunciada há pouco a suposição de 

que essas prováveis dificuldades inibam o corpo-a-corpo de maior fôlego com a crônica 

de Braga. No entanto, coexiste com a constatação de dificuldades no exercício analítico 

e com a presença do termo “complexidade” a noção de “límpida naturalidade”, reiterada 

no início de outro artigo de Arrigucci, “Fragmentos sobre a crônica”, também da década 

de 1980: “[...] apesar de aparentemente fácil quanto aos temas e à linguagem coloquial, 

é difícil de definir como tantas coisas simples.” (ARRIGUCCI JR., 1987, p. 51). Chego, 

enfim, à questão fundamental em que pretendo me deter: a simplicidade. Esse traço está 

presente na resenha de Callado, nas reflexões de Arrigucci e, evidentemente, na crônica 

de Braga, rondando, portanto, tudo que está relacionado com a produção do autor. A 

simplicidade pode ser entendida ainda como elemento de interseção entre o fascínio e a 

fatalidade. As ideias de Antonio Candido sobre a questão podem ser muito valiosas para 
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essas correlações, além de permanecerem atuais e funcionarem como palavras que 

devem ser lidas e relidas regularmente: 

É importante insistir no papel da simplicidade, brevidade e graça 

próprias da crônica. Os professores tendem muitas vezes a incutir nos 

alunos uma ideia falsa de seriedade; uma noção duvidosa de que as 

coisas sérias são graves, pesadas, e que consequentemente a leveza é 

superficial. Na verdade, aprende-se muito quando se diverte, e aqueles 

traços constitutivos da crônica são um veículo privilegiado para 

mostrar de modo persuasivo muita coisa que, divertindo, atrai, inspira 

e faz amadurecer a nossa visão das coisas. (CANDIDO, 1992, p. 19). 

A dicotomia entre simplicidade, leveza e diversão, de um lado, e seriedade, peso 

e gravidade, do outro, pode ser a chave para interpretar os modos de leitura reservados 

para a crônica. Candido ainda vincula essa dicotomia às práticas de professores, 

esboçando um diagnóstico que não prevê relações muito harmoniosas entre os mestres e 

a crônica. Pode-se até questionar se esse convívio não teria sofrido transformações nos 

últimos trinta anos, uma vez que o texto do crítico foi produzido no início da década de 

1980. É possível, mas é preciso considerar também que as leituras praticadas em nosso 

meio mantêm laços muito firmes com a tradição, dificultando a insurgência de rupturas 

tão significativas. 

De qualquer modo, um passo básico para avaliar esses procedimentos de leitura 

é acompanhar como o próprio cronista incorpora a ideia de simplicidade a seus escritos. 

Esse acompanhamento serve, inclusive, para incrementar o diálogo com a seleção dos 

assuntos e com os usos da linguagem nas crônicas e tornar ainda mais nítida a natureza 

dessa simplicidade. Aqui pretendo me concentrar sobre dois textos do autor que 

abordam o fazer literário: “O mistério da poesia”, que integra A traição das elegantes, e 

“Não escrevi sobre o livro da moça”, presente no volume póstumo Um cartão de Paris. 

“O mistério da poesia” é uma crônica bastante conhecida de Rubem Braga. Seu 

caráter metaliterário, indicado já no título, favorece as referências com as mais diversas 

finalidades e o projeta à condição de texto representativo do autor. Não é à toa que 

Arrigucci menciona essa mesma crônica duas vezes nos artigos citados que integram 

seu livro Enigma e comentário. Curiosamente, nas passagens em que o crítico se detém 

sobre “O mistério da poesia” é um verso de Camões – “A grande dor das coisas que 

passaram” – que recebe o destaque. Na crônica, porém, destaque muito maior é 

atribuído a trechos de um poema do colombiano Aurelio Arturo, nascido em 1909 e 

morto em 1974, cuja nacionalidade não é sequer fornecida acertadamente pelo cronista. 
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Assim Braga inicia a crônica: “Não sei o nome desse poeta, acho que boliviano; apenas 

lhe conheço um poema, ensinado por um amigo. E só guardei os primeiros versos: 

Trabajar era bueno en el sur. Cortar los árboles, hacer canoas de los troncos.” 

(BRAGA, 1998, p. 7). A casualidade do cronista mostra que não havia naquela 

recordação a intenção de desenvolver um exercício rigoroso de análise literária nem 

mesmo de se reportar ao cânone, focalizando seus expoentes ou ainda buscando ali o 

respaldo para sua concepção de literatura. O que importava era a reprodução dos versos 

e a explanação daquilo que neles o atraía. 

O poema era grande, mas foram essas palavras que me emocionaram. 

Lembro-me delas às vezes, numa viagem; quando estou aborrecido, 

tenho notado que as murmuro para mim mesmo, de vez em quando, 

nesses momentos de tédio urbano. E elas produzem em mim uma 

espécie de consolo e de saudade não sei de quê. (Braga, 1998, p.7). 

Além da simplicidade dos versos salientada pelo cronista, é a emoção que 

sobressai como trunfo daquele texto colombiano, capaz de penetrar a memória de Braga 

e assegurar ali o seu espaço. A força dos versos é tanta que há lugar para o contraste 

entre eles e o ato de escrever crônica, encarado como uma rotina: “Lembrei-me agora 

mesmo, no instante em que abria a máquina para trabalhar nessa coisa vã e cansativa 

que é fazer crônica.” (BRAGA, 1998, p. 8). Ao se perguntar sobre a origem de seu 

interesse por aquele poema, o cronista percorre diversas possíveis justificativas para seu 

encantamento, cita o verso camoniano como outra fonte expressiva e também 

valorizada, para enfim reafirmar que o grande impacto está mesmo na simplicidade: 

“Talvez o que impressione seja mesmo isso: essa faculdade de dar um sentido solene e 

alto às palavras de todo dia.” (BRAGA, 1998, p. 8). É importante ressaltar que a 

confissão da lembrança dos versos no momento de escrever a crônica já aponta para a 

tendência do aproveitamento daquele material linguístico simples como estímulo para a 

produção de seus próprios textos. A simplicidade não será, portanto, apenas admirada à 

distância; ela será assimilada pela crônica como estratégia de combate à fadiga do 

cotidiano. A exaltação da simplicidade alia-se ainda ao desejo de resgate de ações 

primitivas, materializadas e inspiradas pelo ato de fazer canoas com os troncos das 

árvores. Não se trata meramente de uma representação da tensão entre vida urbana e 

natureza, embora a cidade seja apontada como fonte de tédio e o espaço campestre seja 

o contexto dos versos apreciados, o lugar em que o primitivo se manifesta com mais

desenvoltura. Para além dessas questões, o foco do cronista é dirigido para o trabalho, 
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um trabalho que se apresenta como alternativa para o exercício vão e cansativo, ou 

como Braga define já no penúltimo parágrafo da crônica: “um trabalho que era bom, 

não essa ‘necessidade aborrecida’ de hoje” (BRAGA, 1998, p. 9). É esta simplicidade 

no trabalho que o cronista quer ver colada também nas ações poéticas. 

Em “Não escrevi sobre o livro da moça”, outros versos instalam-se à frente do 

cronista. Junto a eles, a máquina de escrever e um datilógrafo “ungido de boa vontade”: 

“Afinal de contas, a gente, de vez em quando, precisa fazer uma gentileza. A moça é 

simpática, inteligente e até escreve bem.” (BRAGA, 1997, p. 94). A boa vontade e a 

inclinação para a gentileza duram pouco. Sem identificar a autora do livro de poemas, o 

cronista ensaia passos de um crítico literário. São passos hesitantes, porém, sem grande 

convicção. O que se registra são breves impressões, incluídas em frases curtas, que não 

chegam a constituir um exercício rigoroso de análise. 

Os poemas são bem-feitos, em geral curtos, e de inegável bom 

gosto. Às vezes, um pouco herméticos. Sempre exprimem alguma 

coisa, ou sugerem; mas é raríssimo encontrar neles um verdadeiro 

poder de emoção. São poemas [...] distintos, bem-comportados, sem o 

menor derrame ou cafajestismo, escritos com um nobre pudor e uma 

sábia economia de palavras. 
Seria fácil elogiá-los. Os versos são arrumadinhos e discretos; 

não há nenhum lugar-comum. Acho que se poderia falar mesmo em 

elegância de estilo. Parece que a moça se preocupou um pouco em 

condensar – mas nem sempre teve o quê. (BRAGA, 1997, p. 94-95). 

Os elogios tímidos – “poemas bem-feitos, de inegável bom gosto, distintos, 

bem-comportados” – já prenunciam certo descontentamento do leitor-crítico-cronista e 

são acompanhados de alusões ao caráter vago, errante e nebuloso dos versos, que 

“exprimem alguma coisa, ou sugerem”, mas são também “herméticos” e nada além de 

“discretos”, esta qualificação que nenhum poeta gostaria de ouvir a respeito de sua arte. 

O nobre pudor, a economia de palavras e a elegância do estilo são concessões acanhadas 

que não escondem o pequeno entusiasmo do exegeta que recorre à conjunção 

adversativa “mas” por duas vezes no trecho curto. O que mais quero destacar como 

ausência nos versos da moça é o “verdadeiro poder de emoção”, de que Braga se 

ressente. É essa falta que mina a relação entre o livro e aquele leitor, é ela que faz o 

cronista desferir o “discretos” para os poemas, é ela que leva o crítico a se levantar da 

cadeira, deixar livro, cortesias e máquina de escrever para trás e se dirigir à varanda do 

apartamento, onde a procura da emoção prosseguirá. 
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O mar arremete com vagas furiosas, esplêndidas. Respiro o 

vento acre da maresia. Não escreverei sobre o livro da moça. Que 

outros o elogiem; é fácil e [... ] justo. Mas a força e o tumulto dessa 

ressaca, a grande raiva dessas espumas ferventes, o galope selvagem 

desse vento, tudo isso me deixou incompatibilizado com o livro da 

moça. Desço, vou até a avenida da praia. Dois meninos estão na 

calçada olhando o mar. Há muita gente apreensiva com a ressaca. A 

espumarada com a areia já invadiu a garagem de dois edifícios. Um 

menino aponta uma onda, grita alguma coisa, ri. Eu sei: ele está 

torcendo pela ressaca; todos os meninos do mundo são a favor das 

ressacas e das enchentes. 
Aqueles dois estão felizes, os pés molhados pela espuma. Uma 

coisa não tem nada a ver com outra – mas não escreverei sobre o livro 

da moça. (BRAGA, 1997, p. 95). 

Momentaneamente ou não, o cronista aborta sua carreira de crítico literário. 

Contudo, não se deve ignorar que, embora ele diga mais de uma vez o contrário – “não 

escreverei sobre o livro da moça” –, Braga, o cronista, escreve sobre o livro da moça. 

Não se trata de uma crítica convencional que ressalta procedimentos poéticos, recursos 

linguísticos e literários empregados nem mesmo um texto laudatório, mas o que a 

crônica apresenta sobre os poemas basta para verificarmos as reticências em relação 

àqueles versos. O livro é atropelado pelo galope selvagem do vento, afoga-se nas ondas, 

na ressaca e nas espumas. Cria-se uma incompatibilidade gritante provocada pelo 

contraste entre os versos arrumadinhos e as “vagas furiosas, esplêndidas”. Entre a 

economia da moça e a euforia dos meninos, o Velho Braga crava sua opção pela 

emoção e pela espontaneidade que a ressaca conseguiu pôr em atividade e que o livro da 

moça não desencadeou. 

A simplicidade dos versos do poeta colombiano Aurelio Arturo e de Camões 

encontram ressonância não no livro da moça, mas na força primitiva do mar. Braga 

reafirma esse gosto pelas coisas naturais, simples e primitivas. O valor conferido a 

certos versos e não identificados em outros aponta para uma poética do autor. Percebe-

se também, especialmente nas passagens em que o cronista se detém sobre a 

contemplação do mar, em “Não escrevi sobre o livro da moça”, que são esses vínculos 

com o primitivo que promovem a irrupção de momentos de grande lirismo que, por sua 

vez, conduziu ao reconhecimento do autor pelas histórias literárias. Pode ser que esse 

fascínio iniba ainda o surgimento de um número maior, mais expressivo de estudiosos 

da obra de Rubem Braga; pode ser que os professorem ainda relutem em ver nessas 

crônicas um material rico tanto para práticas no Ensino Básico quanto no Ensino 
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Superior, algo que transcenda sua “aparência simplória” (SÁ, 1997, p. 11), mas, se me 

permitem, deixo aqui meu testemunho: não me esquivarei daquilo que Antonio Callado 

considerou um atrevimento. Ninguém me verá circulando por aí, dizendo: não escrevi 

sobre o livro do velho Braga. 
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 OS POETAS NOS VERSOS DE VINICIUS: MANUEL BANDEIRA, MÁRIO 

DE  ANDRADE E VINICIUS DE MORAES EM UM SÓ POEMA 

Mauricélia Ferreira das Neves (PG - UERJ) 

mauricelia.f.neves@gmail.com 

1- Rodas literárias e trocas de poemas 

O Modernismo brasileiro foi marcado pelas frequentes “rodas literárias” e 

reuniões em casas de artistas. Dentre as “rodas”, evidencia-se a do “Café vermelhinho”, 

constituída por Vinicius de Moraes, Rubem Braga e Moacyr Werneck, juntamente com 

artistas de diversas áreas, como Oscar Niemeyer. 

As reuniões eram um meio de socialização entre os poetas e 

proporcionavam frequentes aparições de novos artistas. Um dos bares mais populares, 

situado no Centro do Rio de Janeiro, o bar Villarino, como é nomeado hoje, acomodou 

o famoso encontro entre Vinicius de Moraes e Tom Jobim, no qual se deu início a

parceria da maior dupla da Bossa Nova, a partir da confecção das músicas para a peça 

Orfeu da Conceição. 

Já as casas, as mais frequentadas eram a de Aníbal Machado e de Rodrigo 

de Andrade, conforme descreve Vinicius, falando deste: 

Houve um tempo - o tempo da rua Bulhões de Carvalho - em que toda 

quarta-feira nós íamos - Manuel Bandeira, Pedro Nava, eu e, com 

menos frequência, Afonso Arinos de Melo Franco e Prudente de 

Morais, Neto - jantar com você e sua Graciema, na casa arrumada com 

tanto gosto e carinho; e ali ficávamos até altas horas traçando nosso 

uísque; debatendo os problemas de nossa vida e nossa época; lendo 

ainda no original os poemas admiráveis de Carlos Drummond; por 

vezes convivendo com escritores amigos de Minas e Pernambuco, de 

passagem pelo Rio, e para os quais uma chegada à sua casa, e à de 

Aníbal Machado, constituía a melhor das obrigações. 
31

Esse clima descontraído exalava poesia, o que também se estendia à 

correspondência trocada entre Manuel Bandeira e Vinicius de Moraes. A troca de cartas 

entre os amigos poetas, com intuito de buscar sugestões para as produções de Vinicius, 

31
MORAES, Vinicius de. “Um amigo exemplar”. Disponível em:  

http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=754. Acesso em: 09 de agosto de 2013. 
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foi o grande motivador de um “vínculo literário” que rendeu anos de convivência e o 

aprimoramento de inúmeros versos. 

Em uma dessas cartas, Vinicius relata encaminhar uma cópia de “Cordélia e 

o Peregrino” 
32

 para João Cabral de Melo Neto. É esse viés, do compartilhamento, que

será aprofundado, com intento de discutira questão autoral, identitária e, também, a 

relevância da interação de outros poetas na obra de Vinicius de Moraes. 

2- Três poetas em um poema 

No arquivo pessoal de Vinicius de Moraes, localizado Arquivo-Museu de 

Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, há diversas versões de seus 

poemas. Dentre elas, existem quatro versões de “Sonetinho a Portinari” 
33

. A segunda

será o corpus desse estudo, pois abarca o texto original de Vinicius, as anotações de 

Manuel Bandeira e um comentário de Mário de Andrade. 

Aqui importa menos um trabalho aprofundado de crítica genética, que a 

reflexão sobre as alterações dos versos e, sobretudo, a respeito das interferências no 

poema em questão. Para iniciar, segue o soneto na sua última versão: 

Sonetinho a Portinari 
O pintor pequeno 

O grande pintor 
Ruim como um veneno 

Bom como uma flor 

Vi-o da Inglaterra 
Uma tarde, vi-o 
No ermo, vadio 
Brodóvski onde a terra 

É cor de pintura 

Muito louro, vi-o 

Dentro da moldura 

De um quadro de aurora 

O olhar azul frio: 
– Lá ia ele embora...

(MORAES, 1967) 

32 As correspondências de Manuel Bandeira se encontram nos Arquivos Pessoais da Fundação casa de 
Rui Barbosa. A carta citada está na pasta do autor na página 19. 
33 O corpus deste trabalho, as quatro versões de “Sonetinho a Portinari”, se encontra na pasta 242, do  
Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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O soneto é composto de uma extrema delicadeza, revelando a íntima 

admiração do poeta pelo pintor, admiração esta que era compartilhada por vários dos 

poetas modernistas, dentre eles os próprios Manuel Bandeira, que escreve diversas 

cartas sobre as exposições do artista, e Mário de Andrade, o qual elaborou alguns 

artigos exaltando a obra do pintor. 

Percebe-se que a escolha de um título no diminutivo revela a transformação 

do gênero, pois o “sonetinho” feito por Vinicius não apresenta a forma tradicional desse 

tipo de poema. A métrica não segue a regra mais comum do verso alexandrino, mas 

possui a estrutura de redondilha menor, composta por cinco sílabas métricas em cada 

verso, frequente na poética popular desde os trovadores medievais. 

A inovação, quanto à forma e ao título, pode estar ligada, também, à 

trajetória do pintor, que apresentou uma renovação da visão artística da época. Apesar 

de guardar alguns padrões clássicos, desenvolveu uma arte moderna cuja importância é 

observada nos traços de realidade, visto que uma característica impressionante de suas 

telas são as imagens do ente social excluído em uma terra seca. 

Apresentado o soneto, cabe, assim, iniciar o caminho de volta através do 

processo de criação. Dessa forma, serão analisados os versos contidos na segunda 

versão (a seguir transcrita e anexa a esse estudo), em paralelo com as sugestões de 

Manuel Bandeira e, posteriormente, o comentário de Mário de Andrade. 

2.1 Considerações de Bandeira 

Vinicius de Moraes nutria uma grande estima por Manuel Bandeira. Nas 

constantes cartas trocadas entre eles, sempre em tom afetuoso, Vinicius costumava 

mencionar Bandeira como um mestre. As dimensões desse laço estão explicitadas no 

poema destinado ao amigo, “Saudade de Manuel Bandeira” (MORAES, 2003). 

Não foste apenas um segredo 
De poesia e de emoção 
Foste uma estrela em meu degredo 

Poeta, pai! áspero irmão. 

Não me abraçaste só no peito 
Puseste a mão na minha mão 
Eu, pequenino - tu, eleito 
Poeta! pai, áspero irmão. 

Lúcido, alto e ascético amigo 
De triste e claro coração 
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Que sonhas tanto a sós contigo 
Poeta, pai, áspero irmão? 

Nota-se, nitidamente, o apreço direcionado ao seu “mestre”, que, por sua 

vez, envia como resposta: 

Poeta sou; pai, pouco; irmão, mais. 

Lúcido, sim; eleito, não. 
E bem triste de tantos ais 
Que me enchem a imaginação. 

Com que sonho? Não sei bem não. 
Talvez com me bastar, feliz 
- Ah feliz como jamais fui! -, 

Arrancando do coração 
- Arrancando pela raiz – 

Este anseio infinito e vão  

De possuir o que me possui. 

(BANDEIRA,1967) 

Desse modo, observa-se o enlace entre os amigos, que sobejava, também, 

em poesia. Assim, ao receber o “sonetinho a Portinari”, Manuel Bandeira não escreve 

nenhum recado ao amigo, apenas anota versos ao lado do poema escrito por Vinicius, 

como sugestão de permuta. 

Bandeira fez as seguintes anotações: na primeira estrofe, sugeriu a alteração 

dos versos “O ríspido, o ameno/ O resmungador” para “Mau como um veneno/ Bom 

como uma flor”; na segunda, a troca de “Uma tarde, vi-o/ Em Brodovski/ Onde a cor da 

terra” por “Vasto e ‘vazio’/ no longe, vadio/ Brodovski onde a terra”; e, por fim, no 

último verso, a troca de “capengando” por “coxeando”. 

Assim, sugestionou a alteração de seis versos no poema. É interessante que 

não haja nenhuma explicação em relação à motivação da troca. Bandeira não faz 

qualquer tipo de análise do poema, apenas reescreve os versos. Com isso, expressa a 

plena liberdade de quem nada precisa explicar. Ato que é restrito aos mais que amigos. 

2.2. Reconsiderações de Mário de Andrade 

A amizade entre Vinicius e Mário de Andrade foi iniciada através de 

Manuel Bandeira, que os apresentou pela primeira vez. Contudo, segundo Vinicius, não 

foi muito fácil conquistá-lo. O poeta escreveu que foram reapresentados por volta de 

três vezes, e não havia qualquer demonstração de cordialidade por parte de Mário de 
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Andrade, diz Vinicius em artigo publicado em Correio da manhã 
34

: “Fazia um ar, meu

Deus, vaguíssimo, de ombros um pouco levantados.” 

No mesmo artigo, descreve como o “venceu”: 

Mas em São Paulo, que é sua casa, eu fui um dia à casa dele com 

Armandinho Sales de Oliveira, Mário de Andrade tinha dirigido um 

recital colosso, de modinhas do Império, de modo que estava no céu 

com o pé de fora. À saída, não me lembro mais por que, a uma 

pergunta de Armandinho eu respondi: "Tomara!" Mário de Andrade 

me pegou vivamente pelo braço. "Você também vem. Uma pessoa que 

fala tomara, tomara, meu Deus! - que gostosura! - tem direito a beber 

minha caninha. Ah, não! você vem!" E eu fui. E eis como venci Mário 

de Andrade, pela linguagem. Em casa dele bebemos toda a garrafa de 

caninha. Houve grandes confraternizações. E hoje em dia, mal acabo 

de escrever um livro, corro para Mário de Andrade. Ele critica 

impiedosamente, inefavelmente. Anota as margens. Sinto que gosta de 

meus poemas, mas tem uma "diferença" qualquer com minha poesia. 

Eu o acho uma criatura esplêndida, com todas as suas manias. E que 

bom poeta! Poucos literatos no Brasil terão uma figura tão vasta e 

universal, apesar do seu fanático regionalismo (MORAES, 1940). 

Conforme relatou Vinicius, o envio de suas obras a Mário de Andrade 

passou a ser habitual. Além disso, as críticas “impiedosas” do amigo Mário alcançaram 

o “Sonetinho a Portinari”. É válido ressaltar que Mário de Andrade recebeu o poema de

Vinicius já com as anotações de Bandeira, o que o incitou a lavrar o seguinte 

comentário, na parte inferior da folha: 

Não concordo com as correções do Manuel. Nem com o soneto... na 2ª 

estrofe a ligação “Brodovski onde” cria um eco perfeitamente 

substituinal a rima “io”. Quanto ao soneto que é todo de um lirismo 

encantador, tem o defeito grave de sacrificar a sua ternura por mero 

efeito de poema-piada. Tanto “capengador” como “capengando” são 

efeitos. O primeiro é absolutamente inútil. E é fácil substituí-lo ou por 

outro substantivo de ternura, ou repetindo ritmicamente a antítese do 

3º verso. O “Ia capengando” é realmente de um efeito delicioso, e o 

próprio gênero da evocação justificaria a piada. Deixe si quiser, mas 

tal como está. Eu, por mim, não deixaria, preferindo ao efeito visual, 

um efeito sentimental ou psicológico, igualmente piadístico: por 

exemplo: “Ia pinturando”, “Ia esbranejando”, coisa assim, mais 

impiedoso e mais de acordo com a ternura. “Ia se acalmando...” 
35

Dessa forma, percebe-se que Mário de Andrade se encaixa, de modo 

singular, na descrição feita anteriormente por Vinicius. Sua crítica é severa, não  

34
MORAES, Vinicius de. “Encontros”. (artigo de Correio da Manhã em 1940). Disponível em: 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=743. Acesso em: 25 de julho de 2013. 
35

O trecho se encontra na versão do poema de Vinicius de Moraes, utilizada nesse estudo, localizada no 
arquivo pessoal do autor na Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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poupando palavras para discordar do que não lhe agrada. Contudo, nota-se, ainda, que 

Mário discorda, primeiramente, das “correções do Manuel”. Assim, sua análise se inicia 

a partir dos versos reescritos por Bandeira, tornando a crítica duplamente direcionada. 

Em seguida, afirma que também não concorda com o soneto. A partir de tal 

afirmativa, descreve os pontos dos quais dissente. De todas as colocações de Mário de 

Andrade, a mais veemente é a de que o poema “tem o defeito grave de sacrificar a sua 

ternura por mero efeito de poema-piada” 
36

. Sendo assim, a ternura é a maior evocação

do poeta para a composição do soneto. 

Mário prossegue nas suas sugestões e alerta: “Deixe si quiser, mas tal como 

está. Eu, por mim, não deixaria” 
37

. Esse aviso soa como um conselho de um amigo

mais experiente que conhece a admiração daquele para quem escreve. Desse modo, 

Mário de Andrade escreve a Vinicius com toda a autonomia que essa relação de troca 

permitia, fazendo de seu poema um espaço de comutação de ideias. 

2.3 Versão final 

Após receber o poema com as anotações dos dois amigos, Vinicius faz 

diversas alterações. Quanto às sugestões de Bandeira, a maior parte foi incorporada: na 

primeira estrofe, o verso “O ríspido, o ameno”, foi alterado para “Ruim como um 

veneno”. Assim, Vinicius apenas trocou a palavra “mau”, sugerida por Bandeira, por 

“ruim”; a proposta do quarto verso foi aceita na íntegra, “Bom como uma flor”; na 

estrofe seguinte, o segundo verso permanece sem alteração, “Uma tarde, vi-o”; já no 

sétimo, a sugestão foi aceita, mas a palavra “longe” foi substituída por “êrmo”; no 

oitavo verso, a recomendação foi implementada sem qualquer mudança, “Brodovski 

onde a terra”; Já o último verso do soneto foi modificado sem considerar as opiniões 

expostas. 

As alterações sugeridas por Manuel Bandeira encaminham o poema para 

uma suavização vocabular. O poeta propõe um jogo de comparações com elementos 

dicotômicos, como “bom” e “mau”, que intensifica o ritmo poético, além de 

proporcionar uma aproximação entre os versos e arte do pintor. Assim, constrói 

analogias entre Portinari e elementos concretos que projetam uma similaridade com o 

campo semântico da pintura. 

36 Idem. 
37 Idem. 
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Em relação às colocações de Mário de Andrade, Vinicius não as adota por 

completo, entretanto, faz alterações que contribuem para a valorização da “ternura”, o 

que é valioso, visto que é o maior atributo reconhecido pelo crítico no amigo sonetista. 

Dessa forma, esses apontamentos parecem interessantes, sobretudo, por ratificar a 

existência de um “vínculo literário”, no qual se origina um sistema de emendas. 

3- O dono dos versos 

A partir dos pontos mencionados, é possível levantar questões significativas, 

tais quais: a questão autoral, identitária e, também, a relevância da interação de outros 

poetas na obra de Vinicius de Moraes. A respeito da questão autoral, fica claro que o 

poema é modificado mediante as sugestões dos dois poetas. 

Vinicius compôs um poema com um fio temático que, ao ser avaliado por 

Manuel Bandeira e Mário de Andrade, foi refinado. Algumas palavras de Bandeira 

foram inseridas integralmente, outras foram repensadas, ampliando a significação do 

poema. O “tom piadístico” foi reelaborado conforme as recomendações de Mário de 

Andrade. 

A identidade do poema está completamente mesclada. Se um autor, ao 

escrever, já leva consigo ideias de outros, não podendo fugir da teia da 

intertextualidade, três poetas levaram ao soneto vozes indecifráveis. Contudo, é 

inegável que as vozes dos poetas brasileiros, em peculiar parceria, homenagearam 

Portinari, nesse soneto. 

Sendo assim, cabe afirmar que a interação de alguns poetas foi fundamental 

na obra de Vinicius de Moraes. Apesar de não existirem outras versões de poemas com 

a explícita participação de terceiros, como acontece neste “Sonetinho a Portinari”, o 

autor afirmou diversas vezes enviar seus poemas para que amigos os analisassem, como 

já foi citado a respeito do próprio Mário de Andrade. 

Segundo Antônio Candido, 

A literatura é pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as 

outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, 

decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. A obra não é um produto 

fixo, unívoco ante qualquer público; nem este é passivo, homogêneo, 

registrando uniformemente o seu efeito. São dois termos que atuam 

um sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo inicial desse 
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processo de circulação literária, para configurar a realidade da 

literatura atuando no tempo.(CANDIDO, 2000, p. 68) 

Ao ressaltar que existe, na literatura, uma liberdade de manipulação, o 

leitor a modifica à medida que a “decifra”, a “aceita” ou a “deforma”, Candido introduz 

a questão da “circulação literária”, na qual o autor não é uma voz isolada, nem a única 

voz que ressoa em sua poética. No caso específico de Vinicius, é possível concluir que 

esse ciclo se amplia, antecipando-se ao processo de criação. A poesia de Vinicius de 

Moraes é, portanto, um conjunto de vozes poéticas regidas por um maestro que ouve, 

deliciosamente, a canção dos amigos e escreve-a a seu compasso. 
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 VINICIUS DE MORAES: LEITURA DE UM POEMA PARA CRIANÇAS 

Miceli Melo Bernardi (G-UEL) 
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Suely Leite (orientadora) 

O ensino de literatura infantil nas séries iniciais acaba focado nas leituras de 

textos propostos em livros didáticos. O que se percebe é que, muitas vezes, esses textos 

contemplam a tipologia narrativa e o texto poético acaba sendo preterido pelos demais. 

O poema, caracterizado como um texto escrito ou falado, com ritmos e rimas, apresenta 

caráter lúdico e, ao mesmo tempo, transporta o leitor ao universo infantil, seja pela 

escolha lexical, seja pela estrutura poética ou ainda pela temática, carregada de fantasia 

e até mesmo de non-sense. Essas características promovem uma interação entre o texto 

e o imaginário infantil, além de proporcionar uma emoção no leitor mirim. Tais 

aspectos contribuem para levar a criança ao encontro da leitura. O presente trabalho tem 

por objetivo apresentar encaminhamentos para uma experiência de leitura com o gênero 

textual poema, que muitas vezes não é oferecido com significância aos alunos, como 

também compreender a importância do lúdico na construção do conhecimento. O lúdico 

deve ser levado em conta, uma vez que: 

A poesia não é mais que uma brincadeira com as palavras. Nessa 

brincadeira, cada palavra pode e deve significar mais de uma coisa ao 

mesmo tempo: isso é também isso ali. Toda poesia tem de ter uma 

surpresa. Se não tiver, não é poesia: é papo furado. (PAES apud 

ABRAMOVICH, 2001 p. 67) 

Diante disso, a proposta elaborada é a de trabalhar com o poema As 

Borboletas, do escritor Vinicius de Moraes, inserido em sua obra A Arca de Noé. 

O ESCRITOR VINICIUS DE MORAES 

O escritor Vinicius de Moraes (1913-1980), conhecido como grande poeta e 

músico, nasceu no Rio de Janeiro, foi poeta, jornalista, crítico de cinema e autor de 

letras de música popular, tendo sido um dos iniciadores da bossa-nova. 
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Dedicado à música e à poesia brasileira, fez grandes parcerias musicais com 

Toquinho, Tom Jobim, Chico Buarque, entre outros. Suas produções poéticas passaram 

por duas fases, sendo elas: uma carregada de misticismo e a outra o encontro com o 

cotidiano, ressaltando a figura feminina e o amor. 

Da parceria produtiva com o cantor e compositor Toquinho, surgiram os 

clássicos, os infantis, dentre eles se destacam para a música como também para o 

projeto do livro “A Arca de Noé”, direcionado ao público infantil. Sua carreira artística 

foi dividida entre a música, a poesia e a dramaturgia, onde desde cedo mostrava 

interesse pela poesia. 

POR QUE O POEMA “AS BORBOLETAS”? 

Ao falar do ensino de literatura para crianças, muitas dúvidas e 

questionamentos vêm a tona. Porém, antes de justificar a escolha do poema “As 

Borboletas”, abaixo segue o texto: 

AS BORBOLETAS 

Brancas 
Azuis 
Amarelas 
E pretas 
Brincam 
Na luz 
As belas 
Borboletas. 

Borboletas brancas 
São alegres e francas. 

Borboletas azuis 
Gostam muito de luz. 

As amarelinhas 
São tão bonitinhas! 

E as pretas, então... 
Oh, que escuridão! 

O texto acima apresenta características que auxiliam na elaboração de 

estratégias para o ensino de literatura nas séries iniciais do Ensino Fundamental I. 

Segundo Aguiar (2012): 

A poesia infantil, como de resto toda a literatura voltada à criança, 

apresenta uma característica particular, que é de ter um destinatário 
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específico, que deve ser avaliado em suas condições próprias. 

(AGUIAR, 2012, p. 11) 

Já que a poesia infantil precisa apresentar características que levem em 

conta a capacidade cognitiva e o conhecimento de mundo do leitor mirim, o poema “As 

Borboletas” foi selecionado, pois contempla tais características. 

Utiliza rimas ricas que estimulam o raciocínio e facilitam o entendimento 

do texto, apresenta um vocabulário de fácil compreensão e apreensão e faz um jogo de 

palavras que permite à criança “brincar” com as palavras. Conforme Martha (2012): 

A poesia para crianças e jovens deve ser uma brincadeira a mais para 

os pequenos, um jogo que apresente recursos formais imprescindíveis 

como onomatopéias, rimas, repetições, paralelismos, contrassensos, 

jogos sonoros, entre outros. (MARTHA, 2012, p. 47) 

As rimas, um dos recursos poéticos mais ricos dentro do poema “As 

Borboletas”, auxiliam na construção de uma metodologia, voltada para crianças no nível 

de alfabetização, a fim de que compreendam as relevâncias no aspecto fonético da 

língua, além disso, e mais importante, ajuda na construção do conhecimento acerca do 

gênero literário poema. Segundo Valente (2012), “a poesia lúdica caracteriza-se por um 

esforço do poder de comunicação sonora, o efeito de jogo das sonoridades construídas 

pelo poema”. Essa sonoridade é importante para transmitir ao aluno os conhecimentos 

básicos referentes à estrutura do gênero literário em questão facilitando assim o 

entendimento quanto ao recurso poético apresentado no poema escolhido. 

Outro motivo para a seleção do poema “As Borboletas”, diz respeito a 

sua temática. 

Quanto à temática não há nada definido; qualquer assunto pode ser de 

interesse de tais leitores, desde que lhe seja apresentado com clareza e 

respeito ao seu desenvolvimento intelectual e emocional. (MARTHA, 

2011, p. 47) 

Trabalhar com a temática das borboletas encaixa-se perfeitamente ao 

citado acima, pois é uma temática irrisória, cotidiana, que a um primeiro olhar não 

apresenta algum aspecto significante. Sendo assim, atende aos padrões de um poema 

voltado para crianças. 
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A EXPLORAÇÃO DO POEMA 

O poema “As Borboletas” propicia ao aluno uma introdução à concepção 

de poema por ser um texto de fácil compreensão. Ao trabalhar com o texto, aplicou-se 

aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I de uma escola pública no município de 

Cambé e de uma escola particular do município de Londrina, atividades em torno da 

sonoridade do poema. 

Inicialmente, a professora deveria destacar no poema as palavras com 

terminações iguais, tanto na grafia quanto no som. Dessa forma ela explicaria o conceito 

de rima e ritmo de um poema. 

Logo após, foi elaborada uma atividade na qual os alunos deveriam 

completar o poema com as palavras que estão faltando, observando um quadro que 

funciona como uma espécie de um banco de palavras. 
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Por último, envolvendo o lúdico, os alunos desenvolveram, junto à 

professora, origamis de borboletas, trabalhando com o lúdico, ao mesmo tempo 

desenvolvendo uma atividade interdisciplinar entre Língua Portuguesa e Arte. 

Ao aplicar essa pequena sequência didática, os alunos conseguiram 

apreender as características principais de um poema de forma lúdica e prazerosa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalhar textos literários nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental I 

parecia um mito até então, porém torna-se algo possível à medida que o professor 

desenvolve estratégias que permitam estudar literatura com crianças. 

Com a aplicação deste trabalho, destaca-se a seleção, por parte do 

professor, de um texto que leve em conta a realidade do aluno. Isso envolve até mesmo 

uma questão pedagógica, pois para uma metodologia eficaz, o professor analisa o 

conhecimento de mundo do aluno. De acordo com Freire (1992), a leitura da palavra só 

acontece de forma consistente a partir da leitura do mundo, o que não difere na leitura 

de um poema. 

Além disso, a proposta de leitura aqui analisada mostrou-se eficaz tanto 

em alunos da escola pública como particular. Sendo assim, não se pode subestimar a 

capacidade de um aluno independentemente da instituição que o represente, apesar dela 

ser um fator de grande importância. 

E claro, acima de tudo, a genialidade de um escritor, no que diz respeito à 

produção de textos para criança, é o principal ponto deste trabalho. De nada adiantaria 

uma boa metodologia sem um texto que lhe desse embasamento e condições de 

desenvolver a atividade em questão. Vinicius de Moraes propiciou, por meio de sua 

obra, uma excelente ferramenta para inserir crianças no meio literário e construir um 

ensino pautado no prazer pela leitura. 
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 O AMOR E SUAS DORES, EXPRESSOS EM SONETOS 
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Orientadora: Sheila de Oliveira Lima (USP - Doutora em Linguagem e 

Educação) 

Introdução 

O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de analisar três sonetos do 

poeta Vinicius de Moraes, sob a perspectiva do sofrimento amoroso e da ideia de amor 

romântico, cavaleiresco. Para tanto aqui serão apresentados breves conceitos sobre o 

amor cortês, a mulher idealizada e por fim, a abordagem do tema através de uma 

explanação dos poemas escolhidos. 

Traremos também traços do estilo do escritor, tão importante para a 

literatura do nosso país, passando brevemente pelo movimento literário a que ele 

pertenceu, o Modernismo, bem como seu estilo clássico em meio a um período de 

grande ruptura. 

Dessa maneira, trataremos das marcações e rimas, apenas com o intuito de 

mostrar os momentos do ápice dos sentimentos do eu lírico, não fazendo da sonoridade 

nosso objeto principal de estudo, uma vez que nossa proposta é mostrar como uma 

forma clássica de escrita, o soneto, pode ser trabalhado por seu escrito a fim de tratar de 

um dos maiores temas da poesia romântica: o amor e as desilusões amorosas. 

Ao término do trabalho, pretendemos responder basicamente uma pergunta 

de pesquisa: “Como o amor e o sofrimento amoroso aparecem como temas nos sonetos 

de Vinicius de Moraes?” 

Fundamentação Teórica 

A sessão está organizada em três partes; na primeira será abordado o amor 

cortês, presente até hoje em poesias; em segundo lugar trataremos da idealização da 

mulher no mundo literário e, por último, voltaremos nossa atenção para Vinicius de 
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Moraes e sua poesia moderna ao mesmo tempo em que traz traços marcantes do 

classicismo. 

O amor romântico em obras através dos tempos 

Bem se sabe que o amor é tema presente na poesia, não somente nacional, 

como ao redor de todo o mundo. O ideal de amor que completa, que torna a vida mais 

alegre, se mantém por séculos. O cavaleiro apaixonado pela donzela intocada habita o 

imaginário de escritores e perdura com o passar do tempo: 

A necessidade de dar ao amor um sentido e uma forma nobre encontra 

um vasto campo para se manifestar nas conversas corteses, nos jogos e 

torneios, nas canções de gesta. Em todo este espaço o amor se sublima 

e se faz romântico. A concepção cavaleiresca do amor não nasce da 

literatura mas da vida. (MAZZUCO, 1994, p. 26) 

Partindo dessa premissa, é comum nos depararmos com o amor contado em 

prosa e verso, com autores que se confundem com os eu líricos e nos remetem a um 

universo cheio de fantasia, de sonhos e, acima de tudo, uma busca incansável pelo 

grande sentido da vida: viver um grande amor. Mesmo na antiguidade, nossos bravos 

guerreiros buscavam a paz ao lado da mulher esperada por toda a vida, a fim de 

descansar sua espada em um leito de paixão, fazendo com que tudo tenha um novo 

sentido, com que o mágico se faça presente no imaginário do cavaleiro medieval e se 

estenda até a modernidade, sendo expressa em sua forma mais pura e intensa através da 

poesia: 

A cavalaria encontrou na poesia, nas canções de gesta, o modo de 

buscar no mundo exterior estímulos excitantes e alucinantes das 

próprias energias. Aí entra o elemento mágico e fabular, a superstição 

medieval, a lírica e a épica, tudo como instrumento de paixão. 

(MAZZUCO, 1994, p. 35) 

Em meio a essa procura incansável pelo amor, pela plenitude de 

sentimentos, foram escritas obras que nos emocionam e se tornam atemporais, por tratar 

de um tema que sempre nos desperta interesse, seja pelas histórias épicas de amores, 

como a da bela Helena de Tróia, seja pelas desventuras de jovens apaixonados como em 

Romeu e Julieta, ou seja, simplesmente, por sermos humanos e almejarmos tudo o que 

puder transformar nossa vida em algo ainda mais cheio de emoção, ainda que regada a 

lágrimas. E é nesse emaranhado de sentimentos que os poetas nos fazem viajar pelos 
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mais belos e mais sombrios mundo que são, muitas vezes, seu universo particular 

expresso em versos: 

Mas o poeta canta sempre as suas próprias emoções, as suas 

sempiternas feridas, a sua morte cem vezes recomeçada, numa 

encenação narcísica da qual a mulher-pretexto continua 

desesperadamente ausente: ele é, de algum modo, um one-man show. 

(DUBY e PERROT, 1991, p.303) 

A mulher presente nos sonhos do poeta 

Quando pensamos no amor romântico, assim como o vemos ser contado, 

imediatamente temos associada um ideal feminino, aquela musa inspiradora que faz o 

poeta suspirar de paixão ou morrer de tristeza. Essa mulher causadora de sonhos e dores 

tem sido parte indissociável da poesia romântica, já que um grande amor, contado por 

um eu lírico apaixonado, precisa ter seu objeto de tamanho afeto bem definido: 

Para o poeta elas servem como fonte de inspiração e os seus olhos 

assassinos, a sua tez de lírio e de rosas, o arsenal mortífero dos seus 

encantos aumentam os méritos do mártir que reduz tudo isso a meras 

aparências. (DUBY e PERROT, 1991, p. 301) 

Dessa maneira temos uma mulher que permeia o imaginário masculino, 

com suas virtudes já pré estabelecidas, bem como o papel que deve ocupar nesse 

mundo, sendo motivo de alegria ou tristeza para o sexo oposto, sendo sempre dotada de 

beleza e doçura ímpares: 

Não é difícil reconhecer na <<mulher-pretexto>> ou na <<mulher 

edificada>> o ideal de beleza ou de virtude que o mundo masculino 

quis impor ao objecto dos seus entusiasmos ou das suas admoestações. 

(DUBY e PERROT, 1991, p. 315) 

Essa criatura, que habita os sonhos de nossos românticos, muitas vezes não 

lhes correspondem com tamanha devoção o sentimento que recebem, causando 

sofrimento e fazendo, então, as dores expressas em sons, ritmos, falas, fazendo-nos, 

quase, sentir a dor que a veio em cada palavra, ou seja, o amor e a dor sendo expressos 

pelo lirismo que tanto fascina. 

Vinicius de Moraes, seus amores e sua poesia romântica 

Que o amor é tema e inspiração de grandes obras literárias, não é segredo, 

assim como não é segredo que se existiu um poeta em nosso tempo que viveu tudo o 

que esse sentimento pode proporcionar, foi Vinicius de Moraes. Não somente por seus 
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nove casamentos, suas noites de boemia e grandes parcerias, mas acima de tudo, porque 

ele foi homem que amou, errou, chorou, escreveu. Nascido em 19 de outubro de 1913, 

tendo sua primeira produção datada em 1928. O escritor foi parte de uma geração que 

marcou profundamente o momento de transição que se deu em nosso cenário artístico, o 

movimento modernista, que teve seu início marcado na Semana de Arte Moderna de 

1922 e que chegou com uma nova proposta, a de ruptura daquilo que se tinha 

estabelecido até o momento, inclusive na poesia: 

O Modernismo levou muito mais longe do que o Romantismo a 

subversão dos gêneros literários. Antes de mais nada, houve uma 

espécie de permuta: a poesia aproximou-se do ritmo, do vocabulário, 

dos temas da prosa; a prosa de ficção adotou resolutamente processos 

de elaboração da poesia, como é notório na fase dinâmica de 1922-

1930. (CANDIDO e CASTELLO, 1981, p. 18) 

Produzindo suas obras em meio a essa atmosfera transformadora, Moraes 

ainda manteve algumas características bem clássicas me sua poesia, tendo publicado 

inúmeros sonetos, onde em sua maioria falou do amor. Esse talento natural começou a 

se mostrar desde muito jovem, como nos traz Castello (1994, p.35): “Está sempre 

imerso, entretanto, num turbilhão de fantasias que, seguramente, começam a servir 

como o pântano disforme de sustos, impressões e imagens imprecisas em que, aos 

poucos, a poesia desabrochará.” 

Vivendo em meio a muitos relacionamentos amorosos, teve o marco de sua 

vida no casamento com Lucinha Proença, para quem escreveu a crônica “Para viver um 

grande amor”. Ao lado de sua eterna musa, Moraes se reinventa, buscando uma nova 

forma de cantar o amor em versos: 

Agora, ao lado de Lucinha Proença, Vinicius sofistica e rebusca sua 

visão do amor. Mais que nunca, ele e torna não só um poeta da paixão 
– mas um teórico da paixão, que usa o verso para pensar. Elevada à

forma mais ágil e eficaz do pensamento, a poesia se transforma numa 

espécie de bússola com a qual o poeta se conduz nos labirintos do 

amor. Bússola apaixonante, mas perigosa e imprevisível, que só faz o 

amor ainda mais misterioso. (CASTELLO, 1994, p. 211) 

Mesmo após o fim do casamento com Lucinha, ele continuou sua eterna 

expressão do amor, em poesia, prosa e em música, através de grandes parcerias como 

com Tom Jobim. E como resultado dessa vida, vivida intensamente, em todos os 

sentidos, que ele nos presenteou com sua obra genuinamente bela e rica em todas as 
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suas formas e, que aqui, representaremos através de três de seus sonetos, tratando nada 

mais do que a temática do amor e da desilusão, como tão bem escreveu o poeta. 

Análise de corpus 

Direcionando-nos especificamente para nossa proposta de trabalho, 

cuidaremos da análise dos três sonetos, onde primeiramente mostraremos a expressão 

de um grande amor, a dedicação que se tem pelo outro quando se ama acima de tudo, 

um amor paciente, suportando as dores, sem perder a esperança, como veremos em 

“Soneto de contrição”. Posteriormente, em “Soneto de Separação”, encontraremos um 

eu lírico sofrendo a dor de um amor desfeito, fazendo comparações a fim de mostrar a 

finitude de um amor, que mesmo imenso, pode chegar ao fim, marcando aquele que 

amou incondicionalmente e deixando, neste, o vazio da perda. E, finalmente, em 

“Soneto do só”, nada mais importa, o amor que foi grande, humilde e paciente, se 

acabou, deixando um ser solitário vagando pelo mundo sem esperanças. 

Podemos compreender que sonetos lírico-amorosos dialogam com uma 

importante tradição lírica, manifestando a subjetividade do eu lírico, expressando seus 

sentimentos de dor, angústia, solidão e amor. A musicalidade se faz presente nos textos 

líricos, que aqui são marcados por decassílabos, formando jogos de rimas nas 

terminações de cada verso. 

SONETO DE CONTRIÇÃO 

Eu te amo, Maria, te amo tanto 

Que o meu peito me dói como em doença 

E quanto mais me seja a dor intensa 

Mais cresce na minha alma teu encanto. 

Como a criança que vagueia o canto 

Ante o mistério da amplidão suspensa 

Meu coração é um vago de acalanto 

Berçando versos de saudade imensa. 

Não é maior o coração que a alma 
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Nem melhor a presença que a saudade 

Só te amar é divino, e sentir calma... 

E é uma calma tão feita de humildade 

Que tão mais te soubesse pertencia 

Menos seria eterno em tua vida. 

O eu lírico inicia o soneto aumentando a intensidade da dor conforme aumenta o 

seu amor, comparando o sentimento com uma doença, mas que ainda assim o faz feliz, 

por mesmo o sofrimento aumentando, o encanto da mulher amada ainda toma conta de 

sua alma. Ele define ainda o amor como fruto do mistério “ante o mistério da amplidão 

suspensa” e como um mar de saudade e sofrimento. No decorrer da terceira parte temos 

uma comparação entre alma e coração, que ambos tem o mesmo tamanho: “não é maior 

o coração que a alma”. E segue enfatizando a ideia que mesmo a dor causada pela

saudade é válida diante do significado do amor e, na quarta estrofe, essa ideia continua 

pois temos novamente reafirmado que mesmo sofrendo o amor vale a pena e é preciso 

ter humildade para ser paciente diante do amor que é eterno, e portanto não depende da 

nossa necessidade imediata para que aconteça. Durante todo o poema, o eu lírico se 

mantém esperançoso de que tudo pode ser suportado em nome desse sentimento 

denominado amor e que não importam as adversidades encontradas pelo caminho, um 

amor verdadeiro não tem fim e mesmo a saudade deixada por ele faz o coração 

apaixonado bater forte. 

SONETO DE SEPARAÇÃO 

De repente do riso fez-se o pranto 

Silencioso e branco como a bruma 

E das bocas unidas fez-se a espuma 

E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 

De repente da calma fez-se o vento 

Que dos olhos desfez a última chama 

E da paixão fez-se o pressentimento 

 Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   235 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



E do momento imóvel fez-se o drama. 

De repente, não mais que de repente 

Fez-se de triste o que se fez amante 

E de sozinho o que se fez contente. 

Fez-se do amigo próximo o distante 

Fez-se da vida uma aventura errante 

De repente, não mais que de repente. 

Logo na primeira estrofe já temos o eu lírico enfatizando o trauma da 

separação com a anáfora em “de repente” e a antítese quando contrapõe as coisas boas 

que se foram com as ruins que restaram como percebemos em “riso / pranto” no 

primeiro verso. Já no segundo verso temos a imagem de algo que se despedaça como a 

espuma, que não é permanente. 

Iniciando a segunda estrofe mais uma vez com “de repente” nos mostra a 

forma como tudo aconteceu, de maneira inesperada e sem esperança de um reencontro. 

E nos mostrando a instabilidade do amor que acaba, como uma chama se apagando. 

Partindo para a terceira estrofe, mais uma vez a ideia do inesperado é retomada em “não 

mais que de repente”. Podemos perceber também a importância do amor correspondido 

nos dois últimos versos, onde a alegria vai embora, deixando triste o amante e sozinho o 

que antes era contente. 

A última estrofe aparece novamente com uma antítese em seu primeiro 

verso “próximo / distante” e o eu lírico atormenta-se diante de uma situação que não 

pode mudar. O uso do tempo passado em “fez / desfez” mostra algo que aconteceu, se 

tornando irreversível, ou seja, ele está separado da pessoa amada e essa condição, por 

mais que cause estranhamento ou dor, não pode ser mudada. 

SONETO DO SÓ OU PARÁBOLA DE 

MALTE LAURIDS BRIGGE 

Depois foi só. O amor era mais nada 

Sentiu-se pobre e triste como Jó 
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Um cão veio lamber-lhe a mão na estrada 

Espantado parou. Depois foi só. 

Depois veio a poesia ensimesmada 

Em espelho. Sofreu de fazer dó 

Viu a face do Cristo ensaguentada 

Da sua imagem – e orou. Depois foi só. 

Depois veio o verão e veio o medo 

Desceu de seu castelo até o rochedo 

Sobre a noite e do mar lhe veio a voz 

Anunciar os anjos sanguinários... 

Depois cerrou os olhos solitários 

E só então foi totalmente a sós. 

No último soneto trabalhado, percebemos o cansaço diante das desilusões da 

vida. Logo no primeiro verso sabemos que o amor acabou deixando o eu lírico só, 

infeliz, sem esperança, o que se evidencia na comparação com Jó, que na Bíblia tem sua 

história relatada, como um homem que possuía tudo, família, bens, alegria e foi posto à 

prova por satanás, perdendo tudo, vendo seus filhos morrerem, seus bens matérias se 

acabando e, como se não bastasse, sofrendo na pela as mais dolorosas chagas como 

provação. Essa comparação nos faz perceber o desalento e o desespero que o eu lírico 

sente diante do amor que acabou, se espantando até mesmo com a atenção recebida 

quando o cão vem lhe lamber a mão, porém mesmo assim, sua dor é tamanha que ele 

segue seu caminho de solidão. 

A segunda estrofe começa com o eu lírico se deparando com sua dor 

refletida em espelhos, aumentando sua solidão. Ele ainda tenta buscar algum alento em 

oração, como fazia Jó em meio ao desespero, mas não consegue amenizar o que sente, 

permanecendo só, desiludido. Ele segue nos mostrando que nem mesmo o verão, o sol, 

o calor podem amenizar sua dor, fazer renascer sua esperança de dias melhores, ao

contrário, apenas fazem aumentar o seu medo: “depois veio o verão e veio o medo”. 
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Também nos dá uma ideia de assombro sofrido pelo eu lírico, que ouve uma voz vinda 

do mar, anunciando anjos sanguinários, porém nem o medo, o assombro ou o anúncio 

de acontecimentos extraordinários como a vinda de anjos é capaz de mudar sua 

condição e ele continua o seu caminho, sempre só. 

Considerações finais 

Neste trabalho foi proposta a análise de três sonetos de Vinicius de Moraes: 

“Soneto de contrição”, “Soneto de separação” e “Soneto do só”, todos eles vistos pela 

perspectiva do amor e da desilusão amorosa como tema. Para tanto foram trazidos 

conceitos sobre o amor romântico e o ideal feminino no imaginário masculino, bem 

como uma breve passagem pelo período em que o escritor compôs sua obra e em como 

sua vida pessoa influenciou seu trabalho. 

Ao início do trabalho, foi apresentada uma questão fundamental: “Como 

o amor e o sofrimento amoroso aparecem como temas nos sonetos de Vinicius de

Moraes?”, que pretendíamos responder ao longo do texto. Compreendendo o trabalho, e 

nos atendo mais especificamente na parte da análise de corpus, percebemos que ambas 

foram respondidas, uma vez que tratamos do uso de sonetos para expressar as alegrias e 

tristezas que o amor pode causar e em como isso pode ser entendido por aquele que 

sofre. 

Sendo assim, mantivemos nosso foco de trabalho nos três sonetos sobre a 

perspectiva da desilusão e do amor, não nos prendendo em tratar da métrica existente ou 

do esquema de rima, nos usando eventualmente de algum exemplo para reforçar nossa 

ideia pretendida dentro da análise. Os poemas trabalhados foram também organizados, 

de modo que pudéssemos compreender a trajetória do amor e do sofrimento, 

entendendo tudo como começo, meio e fim. Onde o eu lírico começa cantando seu 

amor, paciente que vai perdurar através de todos os desafios, passando pela dor e 

revolta diante da incompreensão dos motivos que levaram à separação até o ápice do 

desespero do eu lírico, quando perde a esperança, se sentindo solitário e perdido no 

mundo, como se nada mais fizesse sentido em sua vida. 
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 RELAÇÕES DIALÓGICAS ENTRE AS POESIAS DE CARLOS DRUMMOND E 

VINICIUS DE MORAES: O CARIOCA DAS PAIXÕES E O TÍMIDO MINEIRO 

Nilza Matias da Silva Ferreira (Colégio Estadual “Machado de Assis” Ensino 

Profissional e Formação Docente) 

INTRODUÇÃO  
Com a globalização das tecnologias de informação e comunicação, não 

se constitui leitor apenas aquele que lê livros, mas que há um leitor de outras formas de 

leituras da contemporaneidade, que interage com diferentes objetos de leitura: celular, 

jornais, revistas, pinturas, internet, músicas, filmes, e-mail, jogos eletrônicos. 

Nesse processo, a escola busca criar situações de aprendizagem em que o 

ato da leitura se estabeleça em sua plenitude, proporcionando a educadores e educandos 

descobertas de soluções para formação de leitores que na prática construa 

conhecimentos, sentimentos, um leitor cidadão autônomo capaz de interagir com a 

realidade e aprimorando o saber que traz. 

Entretanto, se vê hoje na escola a necessidade de propor um trabalho de 

leitura que esteja mais próximo do universo do aluno, que é o do mundo virtual, 

trazendo para perto do educando estes dois consagrados poetas. 

Vinicius de Moraes nasceu em 1913 no Rio de Janeiro e pertenceu à 

segunda geração do Modernismo no Brasil. Se tornou um dos maiores poetas da 

Literatura brasileira. Atuou também no campo musical, e por fim tornou-se também 

cronista. Foi um dos fundadores do movimento revolucionário da música brasileira 

chamado “Bossa Nova”, juntamente com Tom Jobim e João Gilberto. Vinicius de 

Moraes morreu no Rio de Janeiro de 1980. 

Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira do Mato Dentro Minas 

Gerais, em 31 de outubro de 1902. De uma família de fazendeiros em decadência, 

estudou na cidade de Belo Horizonte e com os jesuítas no Colégio Anchieta de Nova 

Friburgo. Em Belo Horizonte, começou a carreira de escritor como colaborador do 

Dário de Minas. 
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Ante a insistência familiar para que obtivesse um diploma, formou-se em 

farmácia na cidade de Ouro Preto em 1925. Ingressou no serviço público e, em 1934, 

ministro da Educação, até 1945. Passou depois a trabalhar no Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional e se aposentou em 1962. Desde 1954 colaborou como 

cronista no Correio da Manhã e, a partir do início de 1969, no Jornal do Brasil. Morreu 

no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1987. Antes do professor apresentar os 

poemas aos educandos, deve estudar, apreciar, interpretar, enfim, fruir o poema 

(PARANÁ, 2008, p. 76). 

A consideração de amizade entre Vinicius de Moraes e Carlos Drummond 

de Andrade, resultou em uma homenagem poética que manifesta se na poesia “Retrato 

de Carlos Drummond de Andrade”, escrita por Vinicius de Moraes no fim dos anos 40. 

Duas horas da manhã abro uma 

gaveta Com um gesto sem finalidade 

E dou com o retrato do poeta 

Carlos Drummond de Andrade, 

Seus olhos nem por um segundo 

Piscam; o poeta me encara 

....................................................... 

Poema inédito de Vinicius, descoberto pelo poeta e professor Eucanaã 

Ferraz, publicado em novembro de 2011 no livro "Poesia Esparsa". 

Para Ruy Castro (2003) que reuniu a correspondência de Vinicius no livro, 

recorda outra consideração de Vinicius acerca de Drummond: Vinicius o considerava o 

único poeta brasileiro, tímido,de caráter universal. E Drummond, por sua vez, referia-se 

a Vinicius como o único poeta brasileiro que ousou viver sob o signo da paixão. Quer 

dizer, da poesia em estado natural. “Eu queria ter sido Vinicius de Moraes”. 

1. LEITURA

Para Ângela Kleiman (1999) o leitor verdadeiro, aquele que lê, decodifica e, 

vai além, chegando até a compreensão do texto, é aquele que percebe relações e que 

forma relações com um contexto maior, que descobre e infere informações e 

significados mediante estratégias cada vez mais flexíveis”. Ler poesias em especial “A 

Rosa de Hiroshima” é antes de tudo apropriar-nos de um universo mágico, e seduzir os 

alunos. É sermos capazes de ler nas entrelinhas, como também, enxergarmos a 

denúncia, a mensagem de amor ou de ódio, o encantamento ou desencantamento do eu 
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lírico com a vida coma história e com o mundo, também está na poesia “A bomba 

atômica” de Vinicius de Moraes. 

.....................Talvez a Vênus 

Nua, de clâmide 

Talvez a inversa 

Branca pirâmide 

Do pensamento 

Talvez o troço 

De uma coluna 

Da eternidade 

Apaixonado 

Não sei indago 

Dizem-me todos 

É A BOMBA ATÔMICA 

.................................. 

Muitas vezes, é necessário o professor de português colocar em prática o 

diálogo interdisciplinar de História, Arte, Literatura e a música como possibilidade 

metodológica no processo de ensino e aprendizagem, buscando formar um cidadão de 

senso crítico, despertando sua consciência histórica, para uma cidadania consciente. 

A  concepção de leitura norteada  pelas  Diretrizes  Curriculares  da 

Educação (1999, p. 3) o modo de ver de Bakhtin, concebe-se ao dialogismo como um 

espaço interacional, onde os textos são dialógicos porque resultam do encontro de 

muitas vozes sociais. Para se fazer “leituras” de textos verbais e não-verbais, fazer 

relações dialógicas entre texto/imagem e leitor com outros textos. Presentes nas DCEs 

(PARANÁ, 2008). 

Assim, para a leitura do poema “A Rosa de Hiroshima” não é de difícil 

interpretação, apenas necessita de mais cuidado e atenção para que ocorra um 

entendimento da mesma. A aprendizagem da interpretação da poesia compreende o 

desenvolvimento de direcionar os conhecimentos dos vários sentidos que um texto 

poético,como proporciona no poema de Carlos Drummond de Andrade “A bomba” que 

tem uma relação dialógica com os poemas de Vinicius de Moraes “A bomba atômica e 

“A Rosa de Hiroshima”. 
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A Bomba 

A bomba 

é uma flor de pânico apavorando os floricultores 

A bomba  

é o produto quintessente de um laboratório 

falido A bomba  

é estúpida é ferotriste é cheia de rocamboles  

A bomba 

é grotesca de tão metuenda e coça a 

perna A bomba 

dorme no domingo até que os morcegos 

esvoacem A bomba 

não tem preço não tem lugar não tem 

domicílio A bomba 

amanhã promete ser melhorzinha mas esquece 

A bomba 

.............................................................................. 

O poema apesar de ter ironias e muito devastador. O poeta personaliza a bomba, e com 

as metáforas transmite uma mensagem anti-nuclear ao do término do conflito, em 1945, 

quando foi criada a ONU (Organização das Nações Unidas), cujo objetivo principal 

seria a manutenção da paz entre as nações. Inicia-se também um período conhecido 

como Guerra Fria. 

A compreensão de um texto poético é um processo, que se determina pelo 

uso que o leitor traz de conhecimentos prévios, adquiridos ao longo de sua vida, e para 

aprender. A partir de uma leitura é preciso dos conhecimentos anteriores, relacionando 

as ideias do texto. 

Os alunos podem estabelecer um diálogo subjetivo entre o tema “guerra” 

nas poesias apresentadas de Carlos Drummond de Andrade e Vinicius de Moraes. 
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2. LITERATURA

O ensino de literatura, levando em conta o papel do leitor e a sua formação, 

pois a leitura não se restringe mais ao ato de ler para formar sílabas e posteriormente 

palavras. Para Orlandi (2000,p.40) reflete sobre leitura A convivência com a música, a 

pintura, a fotografia, o cinema, com outras formas de utilização do som e com a 

imagem. 

A literatura é um caminho, no processo de formação de leitores, e um fator 

indispensáveis relações de humanização, visa-se formar leitores capazes de expressarem 

seus sentimentos, envolvendo-se com as obras e seus autores, confrontando a 

representação do mundo do autor com a representação do mundo do leitor Candido 

(1972) acrescenta, ela também é vista como arte que transforma o homem e a sociedade. 

Ainda atribui à literatura três funções. Na primeira, a psicológica, permite ao homem a 

fuga da realidade mergulhando num mundo de fantasias, o que lhe possibilita momentos 

de reflexão identificação e catarse. Na segunda, ele afirma que a literatura por si só faz 

parte da formação do sujeito, atuando como instrumento de educação, ao retratar 

realidades não reveladas pela ideologia dominante. Por último, a função social. 

(PARANÁ, 2008, p. 57-58). 

A interdisciplinaridade e a contextualização oportunizar-se-á a forma como 

a literatura retrata diversos segmentos da sociedade. (PARANÁ, 2008, p. 5) aprender a 

pensar, a relacionar os conhecimentos com o seu cotidiano, a dar sentido ao aprendido e 

captar o significado do mundo (KLEIMAN,1999). O grande desafio educacional que se 

apresenta como exigência dos tempos atuais, bem como à necessária integração dos 

vários saberes baseada na interdisciplinaridade. Dinamizar o processo de ensino-

aprendizagem, buscar a formação integral do ser humano, despertar a consciência 

histórica, aprimorar o senso crítico, formar a cidadania consciente, tentar novas 

metodologias e abordagens dos conteúdos, é a problematização que se colocava, na 

tentativa de se buscar novos caminhos para solucioná-la. Para (SILVA,2005,p.88) 

E ser professor é assumir um compromisso com o conhecimento, com 

a busca incessante de conhecimento. E é fazer com que o aluno 

participe desse compromisso, dessa busca. Ambos, em processo de 

interação e envolvimento recíproco, sensibilizam no intuito de melhor 

compreenderem os fenômenos da realidade. 
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Fica a critério do professor nas aulas de sua disciplina (História, Arte ou 

Literatura) disponibilizar a seus alunos aquilo que ele achar melhor, de acordo com seu 

plano docente, e conforme o andamento de suas aulas. Essas questões podem ser 

discutidas previamente com essa equipe de professores. 

As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná citam J. W. Geraldi (1977), 

que faz a seguinte referência: 

(...) não se trata de ter no horizonte a leitura do professor ou a leitura 

historicamente privilegiada como parâmetro de ação; importa, diante de uma leitura do 

aluno, recuperar sua caminhada interpretativa, ou seja, que pistas do texto o fizeram 

acionar outros conhecimentos (GERALDI, 1977,  p.188, in DCE,p.72). 

O ensino da literatura é uma atividade que se justifica por um fazer 

transformador, formando novos significados, causando mudanças sócio-culturais, 

motivando uma postura crítica diante da realidade. Não há fórmulas prontas para o 

ensino da literatura, conta-se com a sensibilidade do professor e a sua busca constante 

de novos caminhos. 

A Estética da Recepção são pressupostos sugeridos nestas diretrizes, que 

podem levar uma grande contribuição para o ensino-aprendizagem dos estudos 

literários. Segundo Bordini e Aguiar (1993, p. 31) “desenvolver seus estudos em torno 

da reflexão sobre as relações entre narrador-texto-e leitor. Vê a obra como um objeto a 

ser preenchido pelas atividades de leitura, que se realiza a partir de um horizonte de 

expectativas”. 

Dessa forma, as autoras, utilizam-se desses pressupostos para elaborarem o 

Método Recepcional de ensino de leitura de obras literárias, que se funda na atitude 

participativa do aluno com textos de diferentes gêneros, garantindo lhe a realização de 

leituras de forma compreensiva e crítica, questionando as próprias leituras, verificando 

suas expectativas e mudanças. Para Bordini e Aguiar (1993, p. 86) o método 

recepcional de ensino de literatura enfatiza a comparação entre o familiar e o novo, 

entre o próximo e o distante no tempo e no espaço. 

3. HISTÓRIA

A Segunda Guerra Mundial, conflito que ocorreu entre os anos de 1939 a 

1945, teve um desfecho que deu mostras do poderio bélico dos Estados Unidos: o 
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bombardeio nuclear nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. No dia 6 de agosto 

de 1945, a cidade de Hiroshima foi completamente destruída. 

O avião norte-americano B-29 cuidado pelo seu comandante. O alvo a 

cidade de Hiroshima, no Japão, que desapareceu em baixo de uma nuvem em forma de 

cogumelo. As notícias sobre a cidade eram desencontradas, e ninguém sabia exatamente 

o que ocorrera. No dia 9 outra bomba atômica foi lançada sobre a cidade de Nagasaki.

Os norte-americanos haviam treinado durante meses uma esquadrilha de B-29 para um 

ataque especial. Nos aviões, quase ninguém sabia o que transportava. Morreram cerca 

de 100 mil pessoas em Hiroshima e 80 mil em Nagasaki. As vítimas eram civis, 

cidadãos comuns, já que nenhuma das duas cidades era alvo militar muito importante. O 

cenário histórico dessa tragédia que permanece até hoje na memória de milhares de 

japoneses era a guerra no Pacífico, entre Japão e Estados Unidos no contexto do término 

da Segunda Guerra Mundial. 

Quando se trata de refletir as relações dialógicas entre história e literatura na 

atualidade, observa-se uma aproximação entre uma e outra, com também as temáticas e 

os temas propostos são os mesmos, contudo apresentados sob diferentes aspectos. 

De acordo com Moreira (2006) a ação mediadora do professor guia as ideias dos 

alunos a pensar sobre o não vivido (imaginação histórica), o conhecimento deve 

interagir com o professor (sujeito e mediador do processo educativo) e a escola. 

4. ARTE

Neste novo paradigma na educação mediada pelo uso das tecnologias de 

informação e comunicação, o professor deverá assumir uma nova postura docente, de 

cooperação e interação, adequar-se a esta nova realidade de ensino, onde o principal é a 

aprendizagem e conhecimento. Na sala de informática, com o uso das tecnologias 

ilustrar poesias de Vinicius de Moraes no programa pawer point que serão apresentadas 

no “Sarau Literário: poéticas de Vinicius de Moraes”, e alunos com talentos de cantar. 

Ilustrar poesias em cartazes que serão colocados nos corredores da escola. 

5. MÚSICA

É muito importante analisar e discutir a relação dialógica entre a poesia, 

música e história. A partir da poesia, relacionar os conhecimentos prévios de História e 
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ouvir a poesia lançada como música cantada por Ney Matogrosso do grupo Secos & 

Molhados como possibilidade pedagógica. A poesia “Rosa de Hiroshima”, nos faz 

refletir a guerra e resgatar os conhecimentos históricos socialmente construídos e 

lembrar dos grandes estragos causados pela bomba atômica lançada sobre a cidade de 

Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Poesia lançada como música em 1973 

pelo grupo "Secos e Molhados", a canção foi uma das mais executadas na época. Grupo 

formado por Ney Matogrosso, Gerson Conrado e João Ricardo, "Secos e Molhados" se 

tornou um dos maiores fenômenos da música popular. 

Poesia lançada como música em 1973 pelo grupo "Secos& Molhados", a 

canção foi uma das mais executadas na época. Grupo formado por Ney Matogrosso, 

Gerson Conrado e João Ricardo, "Secos e Molhados" se tornou um dos maiores 

fenômenos da música popular. Os três integrantes da banda eram Ney Matogrosso, 

Gerson Conrad e João Ricardo. Ney Matogrosso além de trazer o rosto pintado, tinha 

uma voz de timbre diferente. 

Para encerrar as atividades, fazer uma reflexão com a música “A PAZ” de 

Gilberto Gil e João Donato. Rosa de Hiroshima é uma exortação à paz, um protesto 

emocionante contra as armas atômicas que, infelizmente, ainda proliferam em vários 

países do mundo. Foi apresentada ao vivo em um espetáculo histórico dos Secos & 

Molhados, em 1974, no Maracanãzinho. 

E assim, na leitura literária pode-se delimitar um elo entre os diálogos entre 

a literatura, a história, a arte e a música, relacionando a fala viva do passado com sua 

atualização no presente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E assim, na leitura literária dos poemas de Carlos Drummond de Andrade e 

Vinicius de Moraes pode-se delimitar um elo de diálogos entre a literatura, a história, a 

arte e a música, relacionando a fala viva do passado com sua atualização no presente. 

A leitura literária a partir de diálogos culturais e artísticos como método de 

provocação e de formação de leitores será concreta na apresentação dos alunos no 

“Sarau Literário: poéticas de Vinicius de Morais”. Desta forma, o ensino da literatura 

proporciona novas experiências que trazem uma dimensão mais ampla da humanidade, 

a literatura amplia o universo histórico, social e artístico do homem. 
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Que se possa desenvolver tanto o gosto como o conhecimento da História e 

da Literatura Brasileira, sendo o professor o mediador desta relação que poderá levar à 

compreensão entre o texto literário, a época em que foi escrito, bem como sua forma de 

expressão e sua percepção histórica, social e política. A leitura dos poemas pressupõe 

uma relação singular do leitor com o texto, e a poesia entra no corpo, não apenas no 

campo da linguagem verbal, mas atinge emoções que ainda não podem ser traduzidas 

por palavras. Desse modo, contempla atividades que abrangem o corpo e mostra-se 

como uma estratégia adequada para que a poesia passe a integrar as ações humanas 

desde os anos iniciais de escolarização. Trabalhar com leitura interdisciplinar requer 

planejamento e troca de informações entre os professores, porém se não houver esta 

possibilidade, o professor de português passará os conhecimentos de maneira 

interdisciplinar, para a atuação do aluno como sujeito da História. 

Desta forma, que estas estratégias venham a contribuir com a melhoria das 

aulas de leitura e literatura no ensino médio. 
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 UM ESTUDO SOBRE LEITURA LITERÁRIA EM PRODUÇÕES DE VINICIUS  
 DE MORAES 

Priscila Ceballos Vasques (G – UEL) 
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Sheila Oliveira Lima  (Docente – UEL) 

Introdução 

A formação de leitores literários desde as séries iniciais faz parte dos 

objetivos da Educação Básica, e corresponde às praticas de ensino que cada professor 

aplica em âmbito escolar. Diante disso, o tema dessa pesquisa está ligado ao Projeto 

Leitura literária no ensino fundamental - ciclo 1: concepções e práticas, desenvolvido 

na Universidade Estadual de Londrina, sob a coordenação da Prof.ª Drª Sheila Oliveira 

Lima. 

Buscamos analisar os resultados obtidos em uma pesquisa realizada com 

uma turma do Ensino Fundamental, cujas atividades de escrita resultaram nos corpora 

desta produção. Para essa ação – e diante da possibilidade de os alunos centrarem o foco 

no que lhes é propostos, não ultrapassando os limites de um texto, e permanecendo 

apenas em sua superficialidade – selecionamos dois poemas de Vinicius de Moraes e 

planejamos duas atividades distintas, uma performática e a outra, uma análise do que 

foi, por eles, compreendido no texto. 

O escritor carioca que optamos apresentar aos alunos pertenceu à segunda 

geração do modernismo no Brasil, foi conhecido como um dos poetas brasileiros que 

mais conseguiu transmitir em palavras o sentimento do amor. Sua obra apresenta temas, 

muitas vezes, ligados à saudade, assim como há também aqueles que são voltados ao 

cotidiano, às concepções infantis; desse modo, pela linguagem simples e, ao mesmo 

tempo, pela complexidade do tema , foi escolhido para a abordagem nesse estudo, em 

específico, o poema A um passarinho. 

No almejo de compreender a relação entre leitor e texto, procuramos 

embasamentos teóricos a respeito do próprio conceito de literatura, o qual, ao decorrer 

do artigo, será exposto alguns motivos pelos quais não podemos afirmar que há somente 

uma única definição para essa arte. Trabalharemos, também, com a concepção de leitura 
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enquanto jogo, visto que, o leitor, assim como o jogador, precisa de estratégias para 

desenvolver certa atividade, e ele determina como joga com o texto nas escolhas 

interpretativas que faz. 

Outra teoria indispensável nessa abordagem é a de Roland Barthes (2004), 

que se refere à questão de como se construir uma leitura literária, uma vez que esse 

ponto de vista será relevante a todos os momentos da pesquisa, que procura presenciar 

os níveis dessa prática com os alunos do Fundamental. 

Vale reiterar o papel do leitor diante do texto literário, e como o professor 

trabalha com isso em sala de aula, ensinando, com o auxílio do livro didático, formas de 

adquirir conhecimento por meio daquele texto. O aluno, normalmente, responde às 

perguntas que se reduzem a esse material, as quais, de fato, não contribuiriam para a 

formação desse leitor autônomo, uma vez que tende apenas a levar o aluno a 

compreender e analisar um texto em sua superfície, de modo que, suas respostas são 

corrigidas de acordo com o que o manual sugere. 

Portanto, é plausível que o ensino da leitura literária seja o mais vantajoso 

possível para a inserção do sujeito nessa cultura. Ao lado da leitura, o leitor caminha 

para uma formação crítica e que contribui para se desprender daquilo que apenas está 

visível no texto, buscando maneiras de se aprofundar e identificar valores ainda mais 

subjetivos de uma escrita estabelecida. 

Fundamentação Teórica 

A literatura em seu sentido mais amplo – como em poesias, ficções, 

dramas, e em tudo aquilo que faz parte de uma cultura e da tradição de um povo – nos 

leva a pensar sobre o mundo empírico a partir do que é posto no texto escrito, e atua, 

muitas vezes, como modificadora das ações, do fazer crítico de um sujeito. 

O autor de um texto pode direcioná-lo a um público alvo, no entanto, 

muitas pessoas podem ter acesso a qualquer manifestação literária, independente do fato 

de pertencer ou não ao perfil de público almejado pelo autor. Restringir essa aquisição 

não é direito de ninguém, a estratificação social não deve ser fator de impedimento à 

literatura canônica ou a outra forma de arte, por aqueles que não possuem o mesmo 

nível social. 

Nesse ponto de vista, Cândido (1995) acrescenta: 
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As produções literárias, de todos os tipos e todos os níveis, satisfazem 

necessidades básicas do ser humano, sobretudo através dessa 

incorporação, que enriquece a nossa percepção e a nossa visão do 

mundo. (CANDIDO, 1995, p.248). 

Vale ainda ressaltar o valor de humanização que a literatura possibilita, 

visto que a sociedade, cada vez mais egoísta, defende seus direitos como mais 

importantes que os do próximo, no entanto, esse poder humanizador se consiste 

enquanto construção – causa reflexão, aquisição do saber -, de acordo com Candido. 

Portanto, ele define: 

Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o 

processo que confira no homem aqueles traços que reputamos 

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 

capacidade de penetrar nos problemas da vida (...) A literatura 

desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos 

torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 

semelhante. (idem, p. 249). 

Objetivando formar um sujeito critico e autônomo, que pense e desenvolva 

suas interpretações, a literatura contribui para essa realização, conforme o que foi citado 

anteriormente e, dessa forma, o professor deve orientar seus alunos para que se torne 

concreta essa aprendizagem e todo um trabalho com o texto literário. 

O aluno, por sua vez, durante a aquisição de conhecimento e trabalhando 

com várias leituras, pode optar em seguir o caminho que achar conveniente no que 

tange à sua análise do texto, visto que a literatura possibilita isso: mais de uma 

interpretação, desde que seja coerente com aquela escrita. 

Usar estratégias de leitura para buscar informações, optar em ser um leitor 

que joga conforme é pressuposto pelo texto ou não, faz parte de uma das formas de 

produzir a leitura. Jouve (2002), explica como isso se desenvolve: 

A leitura adicionaria assim dois tipos de atividades lúdicas muito 

diferentes: o playing e o game. O playing é um termo genérico para 

todos os tipos de jogos de representação ou de simulacro, 

fundamentados na identificação com uma figura imaginária. O game, 

por sua vez, remete aos jogos de tipo reflexivo, precisando de saber, 

inteligência e sentido estratégico (...) Enquanto o estatuto do objetivo 

do game permite o distanciamento, o playing enraíza-se no imaginário 

do sujeito. (JOUVE, p. 111). 
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A prática da leitura, diante dos exemplos citados ao longo do trabalho, 

apresenta-se como uma interação entre leitor e texto de modo produtivo. Essa interação 

pode partir do conceito de o autor objetivar e idealizar o outro pelo qual seu texto será 

lido, e este, a partir de sua interpretação, constrói significados ao texto, relacionando-os 

com seu conhecimento de mundo e/ou enciclopédico. 

No entanto, existe o leitor que entende a leitura como mera decodificação 

das letras, palavras, sentidos, estruturas, como expõe o teórico Barthes (2004), 

afirmando isso como algo que não se pode contestar. Entretanto, acumulando essas 

decodificações – visto que a leitura é infinita, possibilitando vários sentidos – o leitor, 

segundo o teórico, é tomado por uma inversão dialética: “finalmente ele não decodifica, 

ele sobrecodifica; não decifra, produz, amontoa linguagens, deixa-se infinita e 

incansavelmente atravessar por elas, ele é a travessia” (BARTHES, 2004, p. 41). 

É isso que procuramos desenvolver nos alunos, que eles detenham essa 

capacidade de sobrecodificar um texto literário, estando aptos a diferenciar o modo de 

leitura entre um poema e uma notícia, por exemplo, ou algum outro gênero textual. O 

texto só terá sentido graças a seus leitores, ele se transforma com o sujeito e torna-se 

realmente texto na relação com seu leitor, de acordo com Barthes (2004). 

A partir dessas teorias sobre leitura e leitor, partiremos para a análise de 

dados coletados em atividade realizada com uma turma do Ensino Fundamental, 

ressaltando que as crianças dessa idade estão entrando na cultura letrada e, portanto, a 

pesquisa é direcionada a identificar o nível de compreensão de um texto, se elas 

possuem certa análise que irá passar da mera superficialidade da escrita, ou se ainda 

estão presas a ela e às normas de interpretação do livro didático. 

Análise de corpus 

Nas séries iniciais, podemos encontrar alunos que realizam a leitura, 

assim como a interpretação de textos, conforme se encontra proposto no livro didático 

que utilizam em sala de aula, visto que o professor possui esse suporte com as respostas 

consideradas adequadas para trabalhar com seus estudantes. 

Cabe, portanto, ao docente, esclarecer dúvidas que ultrapassem a abordagem do 

material didático, dispondo-lhes outras sugestões de leitura e reiterando que as opiniões 
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diferentes podem ser adequadas, porque são apenas formas variadas de se considerar um 

mesmo texto. 

Isto posto, esboçamos um plano de atividade cujo ponto de partida foi um 

poema do escritor Vinicius de Moraes que tem como título “A um passarinho”. Para a 

aplicação dessa proposta, escolhemos um colégio estadual da cidade de Cambé –PR, e 

uma turma de alunos do 6º ano, com objetivo de identificar se eles possuem 

conhecimento desse gênero e como lidariam com a leitura e interpretação do texto. 

Estiveram presentes 21 dos 25 alunos matriculados. Dos estudantes 

participantes da pesquisa, dois têm entre 14 e 16 anos, enquanto os demais têm entre 11 

a 12 anos de idade. A turma, no geral, durante a atividade, comportou-se de modo um 

pouco agitado. Contudo, ao propor essa pesquisa, eles colaboraram e participaram, 

mostrando-se interessados sobre o assunto. Os procedimentos da atividade serão 

detalhados ao longo desta análise. 

Selecionamos algumas perguntas para serem feitas oralmente, com intuito 

de abranger a participação da maioria, para depois seguir com a etapa de produção de 

outro poema, destacando sua interpretação, mudando o destinatário e respeitando a 

mesma estrutura. 

Antes de partirmos às questões, apresentamos dados sobre o autor do texto e 

também sobre a poesia e suas características, para prepará-los e situá-los na atividade. A 

primeira pergunta, depois dessa introdução, foi se eles conheciam o poeta Vinicius de 

Morais, à qual poucas pessoas responderam afirmativamente, exceto uma aluna que 

disse ter algum livro do autor. 

Em seguida, questionamos se lembravam de algum poema do escritor, e 

ninguém soube responder. Foi citada, então, uma parte de “O relógio”, e a maioria 

disse, animada, que já ouvira falar. Feito isso, depois de fazermos a primeira leitura, em 

voz alta, para que acompanhassem, os alunos leram para a turma e fizeram perguntas 

sobre alguns vocábulos desconhecidos, como Anchieta e prosa. 

Visando à participação e interação de todos, ao fazerem essas leituras para a 

sala, observamos, também, o tom que usaram nas duas estrofes do poema. Após isso, 

indagamos se era o mesmo modo de falar do poeta, se foi uma conversa mais doce ou 

mais rude. Responderam, em outras palavras, que havia uma mudança no tom do poeta, 
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de uma conversa mais tranquila para, no final, romper com isso e encerrar de forma 

mais áspera. 

Como o texto é uma conversa com um passarinho, que não diz nada, ao 

contrário do poeta, que tenta adivinhar o que ele almejava naquele local, os jovens 

foram interrogados com a seguinte questão: “Porque o texto apresenta o verso ‘não sou 

mais poeta, ando tão feliz!’? Alguém tem alguma sugestão?”. Nessa parte, nenhum 

aluno, a princípio, respondeu, e aqueles que se prontificaram a falar, ficaram incertos e 

receosos em errar. 

Explicamos que a leitura de um texto literário possibilita mais de uma 

interpretação, e que poderiam expressar as suas. Dessa forma, alguns alunos disseram 

respostas semelhantes a estas: “a vida dele (poeta) está mais boa do que antes”, “ é por 

causa da dificuldade de fazer os poemas, e agora está feliz porque não precisa mais 

fazer isso”. 

Após esse debate, e todas as perguntas que fizemos, notamos que muitos 

dos alunos não conseguiram formular uma ideia sobre o texto, por mais que 

conhecessem a estrutura desse gênero, sabendo diferenciar versos, estrofes, acompanhar 

com entonação cada parte da leitura, mesmo com isso, os estudantes apresentaram 

dificuldades na interpretação, apenas um (em que a resposta é a segunda do parágrafo 

anterior) respondeu algo que poderíamos observar uma percepção além da superfície do 

texto. 

Na atividade seguinte, tínhamos o propósito de saber de qual prosa os 

alunos achavam que o poeta estava tratando, e uma menina disse que era a de uma 

conversa. Portanto, ela relacionou a palavra com o contexto do poema, chegando numa 

afirmação plausível. A última pergunta, antes do trabalho com a produção de um texto 

escrito, foi se acharam que o poeta terminou o texto de forma inesperada, como uma 

surpresa ou se eles já imaginavam esse desfecho. Todos comentaram que realmente não 

esperavam tal solução. 

A etapa seguinte foi propor que fizessem uma paródia do poema seguindo a 

estrutura de “A um passarinho”, alterando, porém, o título e o conteúdo, objetivando 

perceber se faziam uso semelhante da alteração no tom da conversa, conforme ocorre no 

texto original, e, ainda, se recuperavam o tema da busca da felicidade, além, é claro, de 
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apresentarem alguma percepção estética no uso da rima e no respeito à estrutura de 

versos e estrofes, de discurso dialógico e assim por diante. 

A maior parte dos alunos utilizou os mesmos vocábulos presentes no poema 

lido, havendo casos em que o poema foi apenas transcrito. Muitos direcionaram o 

discurso a algum amigo (a) ou a outro animal, como gavião, girafa, cavalo,. Alguns 

desses começaram com as mesmas indagações a aproximação do animal, finalizando 

com uma forma semelhante de expulsá-lo daquele lugar. 

Dividimos os trabalhos dos alunos em 5 grupos, cujas características são: 

Grupos 

1 2 3 4 5 

Leituras literais Leitura Leitura do Textos que se Leitura mais 

fragmentada desagravo sobrepõem complexa 

Partiremos, portanto, às observações que nos foram pertinentes na escolha 

de um representante para cada categoria. Desse modo, seguem abaixo suas transcrições 

(sempre fiéis aos manuscritos dos alunos) e respectivas análises: 

Grupo 1 

A um gavião 

Para que vieste 

Na minha casa 

Meter o Naris? 

Se foi por um verso 

Não sou mais poeta 

Ando tão feliz! 

Se é para uma prosa 

Não sou anchieta 

Nem venho de assis. 

Deixa-te de histórias e suma daqui. 

Grupo 2 

A um pernelogo 

O que voçe qer 

Em Meu quarto 

Seu pernelogo 

Veio em Busca do que 

Se alimentar 

Voute da onde Tu Vieste 

Como podemos notar, na transcrição 1, o aluno apenas copiou o poema, 

modificando o “passarinho” por “gavião” e “janela” por “casa”. É possível inferir que a 

leitura se restringiu ao nível do código, visto que ao perceber que o título apresentava o 

referia-se a uma ave, utilizou esse mesmo campo semântico em seu texto. 

Na transcrição 2, é possível observar uma leitura fragmentada, isto é, o 

aluno compreende fragmentos do texto e os reproduz em sua escrita. Assim, altera a 
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classe do animal – em vez de ave, um inseto – mas fixa o discurso apenas no 

questionamento da motivação da presença do animal – alimento em lugar de poema -, 

sem expor, conforme o texto de Vinicius de Moraes, as razões íntimas do eu lírico para 

a posterior expulsão do animal. 

Grupo 3 

A uma colega 

Para que vieste 

Na minha casa 

fazer nada? 

Se for para conversar 

Não sou mais sua amiga 

Ando tão feliz 

Se é para tarefa Não 

vou fazer agora 

Nem sou da sua 

escola Deixa disto 

E soma daqui 

Grupo 4 

A um irmão de consideração 

Por que vieste 

em minha casa 

poderia ligar  
e falar o que 

esta querendo 

e eu poderia 

te ajudar 

manter a 

sua felicidade 

Na produção 3, que refere-se à leitura do desagravo – leitura esta, que 

demonstra certa insatisfação com alguma coisa ou com alguém – , apresenta, em sua 

totalidade, uma conversa mais rude entre o eu-lírico e seu colega. O estudante iniciou 

com a mesma indagação do poema que foi apresentado, continuou rejeitando uma 

possível conversa com a outra pessoa e terminou expulsando-a de sua frente. Contudo, 

podemos notar que o aluno teve uma percepção da estrutura do poema, assim como da 

questão do rompimento do eu-lírico com o passarinho. No entanto, a motivação para a 

expulsão do interlocutor refere-se menos ao próprio eu – como ocorre no poema de VM 

– do que pela relação mesma de ruptura com a referida “amiga”. Conforme se vê, ela

nega a amizade (não sou mais sua amiga) e evidencia a distância (nem sou da sua 

escola). Nesse caso, pode-se dizer, portanto, que é possível ter havido uma leitura um 

pouco mais interpretativa, na medida em que a aluna percebe e reproduz o tom de 

desagravo presente no poema “A um passarinho”. 

Diferente do texto anterior, o de número 4 não caminhou com a mesma 

estrutura do poema, e quanto ao seu conteúdo, é possível identificar que houve uma 

sobreposição do repertório sobre o texto lido, visto que se utiliza do texto principal e 

acrescenta outras informações que se sobrepõem a ele. Conforme se observa no texto, o 
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aluno inicia com a reprodução do poema lido e logo altera o discurso para outro gênero, 

próprio da oralidade informal, em que o enunciador se mostra acolhedor, pronto a um 

conselho amigo. Pode-se dizer que o desvio do tom, do tema e mesmo da estrutura 

originais do poema lido foram esquecidas em favor de elementos discursivos e textuais 

próprios de um gênero com o qual o aluno estaria mais familiarizado. A leitura aqui, 

parece ficar limitada à estrutura dialógica, olvidando-se o tema e mesmo a ironia 

própria do poema em questão. 

Grupo 5 

A um gatinho 

Para que você veio 

aqui, no meu 

tapete: Tomar leite? 

se for para levar caricias, 

saiba que estou com 

preguiça! Estou tão feliz! 

Se for para querer cama, 

ela já foi ocupada. Mais 

tem o tapete, gato! 

Venha, e se deite. 

Escolhemos o conteúdo da transcrição 5 porque observamos uma leitura que 

consideramos mais complexa por evidenciar a percepção da ideia do poema O aluno 

utilizou rimas, fez uma seleção lexical de acordo com o que desejava, e um objetivo foi 

alcançado – inverter o tom ao final do poema. 

Nessa escrita, a criança demostrou, também, que não há espaço para romper 

com a completude, haja vista que a voz do poema diz estar com preguiça para fazer 

carícias, fala sobre a cama estar ocupada para o gato – seria nesta parte a percepção da 

leitura feita pelo estudante, podendo atribuir à cama ocupada, uma vida satisfeita, 

completa, assim como no poema do escritor. Portanto, não se ocupa em retirar-se do 

estado de felicidade naquele momento, no entanto, esclarece que se o gato quiser, o 

tapete está a sua disposição. Nesse caso, portanto, o aluno reproduziu em seu texto o 

tom de deboche visto no poema de VM, pois percebeu o sentido dado à ideia de 

felicidade, de plenitude, de ausência de espaço para o outro, para o amor e, 

consequentemente, para o sofrimento. 
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Foi possível interpretar, nas escritas dos alunos, que alguns deles não 

efetuaram a leitura que esperávamos, que fosse possível transpor ao papel as ideias que 

mais lhes agradaram e que acharam pertinentes no poema, no entanto, houve textos que 

apresentaram uma leitura mais complexa, como vimos no último texto que analisamos. 

As crianças, mesmo conhecendo e tendo respondido às questões orais das quais 

falamos, não possuem muitas leituras literárias, e pressupomos, dessa forma, que não 

seja trabalhado, de forma quantitativa e qualitativa, interpretações de textos desse 

gênero no contexto que vimos trabalhando. 

Considerações finais 

O ensino da leitura de textos literários pode não ser explorado como 

deveria em sala de aula. Isso é um fator que implicará diferenças nos alunos nas séries 

posteriores, levando em consideração seu grau de aproximação e desempenho com 

futuras leituras. 

O professor deve, portanto, considerar que essa prática da leitura precisa 

ser bem sucedida com aqueles que estão entrando na cultura letrada, visto que, nas 

séries iniciais os alunos poderão ser cativados pelo texto e pelo hábito desse processo ou 

prosseguirem sem uma mudança significativa, ao olhar a literatura como parte do livro 

didático e que contribuirá apenas para “passar de ano” no colégio. 

Dessa forma, planejamos atividades que buscaram identificar se houve 

ou não uma leitura produtiva diante do poema de Vinicius de Moraes “A um 

passarinho” e os resultados foram agrupados em cinco critérios, os quais apresentamos 

ao longo da pesquisa. No entanto, é necessário frisar que os alunos do sexto ano do 

colégio em que foi realizada essa proposta, apresentaram leituras relevantes e a 

sobrecodificação do texto, de acordo com o que foi abordado pelo teórico Barthes 

(2004). 

Houve, todavia, alunos que apenas copiaram o poema, modificando 

algumas palavras, assim como aqueles que fizeram uma leitura fragmentada, retirando 

fragmentos e acrescentando outros para completar seu texto. Nesse caso, a leitura 

permanece na superficialidade da escrita original, visto que decodificaram a estrutura, 

as palavras, mas não sua completude. 
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O auxílio do material didático deve favorecer o professor, mas isso não 

resulta em limitar-se a esse objeto de ensino. Principalmente no âmbito da leitura 

literária, é necessário haver uma abordagem ampla – e ao mesmo tempo precisa –, 

igualmente à forma de transmiti-lo, assim como, instruí-los na prática de uma leitura 

realmente produtiva. 
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Desde suas primeiras manifestações, o jornalismo no Brasil era conduzido 

por funcionários públicos, padres, ex-militares, médicos, políticos e também por 

escritores. Para todos eles, trabalhar na redação do jornal era mais uma função que 

acumulavam, pois tinham consciência de que se tratava de um instrumento de ação 

política. Fernanda Rios Petrarca (2007, p.63) relembra que “o trabalho jornalístico 

tornava-se indissociável do trabalho político, e isso se perpetua por toda geração de 

1870, para a qual o trabalho intelectual, de maneira geral, é inseparável do exercício 

político, tornando impossível a distinção entre ‘intelectuais’, ‘políticos’ e ‘jornalistas’”. 

A pesquisadora destaca que, a partir da segunda metade do século XIX, os jornais 

começaram a publicar textos literários, o que de certa maneira, supria a ausência de um 

mercado editorial e logo “as obras literárias passaram a depender dos periódicos para 

conquistarem reputação e serem divulgadas. Além disso, esses escritores passaram a 

ocupar cargos como redatores e chefes de redação no interior dos jornais” 

(PETRARCA, 2007, p.63-64). Uma mudança significativa na realidade da imprensa só 

foi possível acompanhada do surgimento das faculdades e universidades que permitiram 

diversificar as possibilidades de entrada e atuação no jornalismo. Fernanda Petrarca 

afirma que, para melhor entender o desenvolvimento do jornalismo, é preciso ter em 

vista a trajetória dos primeiros jornalistas que não só foram colaboradores, mas também 

fundaram e dirigiram periódicos, como Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Joaquim 

Nabuco, alguns desses, aliás, envolvidos com a fundação da Academia Brasileira de 

Letras. 

Em Quando a notícia vira fato literário: as crônicas de Drummond 

inspiradas no jornalismo, Giovana Chiquim (2010) esclarece que, apesar de literatura e 

jornalismo estarem tão intimamente ligados, é necessário atentar para a singularidade da 
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proposta de cada um no que diz respeito à escrita. Para tal, Chiquim retoma Jakobson, 

frisando que a literatura está vinculada às funções poética e emotiva, e o jornalismo à 

função referencial. É através desta distinção que a autora define a função do jornalista: 

Se a palavra “literatura” é polissêmica e compreende uma variedade 

de sentidos, o jornalismo, ao contrário, se aproxima de uma “ciência 

exata” e pode ser caracterizado como uma espécie de “testemunha do 

real”. A atividade jornalística se preocupa em apurar os 

acontecimentos e difundir informações da atualidade. Gisela Campos 

declara que “o jornalismo é uma vocação, sim, mas não para a escrita, 

não para o texto propriamente dito. O jornalista tem a vocação de 

buscar a verdade [...], a descoberta, a revelação” (CAMPOS apud 

BRITO, 2008, p.80). Nesse caso, o repórter utiliza a linguagem apenas 

como um “meio” para comunicar aquilo que se passa no mundo 

concreto de forma isenta e imparcial (CHIQUIM, 2010, p.14-15). 

Este aspecto do jornalista é transposto para a literatura quando se torna 

personagem de ficção. Aline Strelow (2009) avaliou três romances da década de 1970, 

para visualizar a representação do jornalista. Conclui que como os autores (Érico 

Verissimo, Ivan Ângelo e Raduan Nassar) tiveram estreita ligação com a imprensa, 

utilizaram a literatura para expor sua indignação com a postura dos meios de 

comunicação da época e exaltar a existência de profissionais sérios e preocupados. Das 

obras analisadas (Incidente em Antares, A festa e Um copo de cólera), Strelow destaca 

três perfis do profissional: o jornalista oportunista, o herói e o humano. Por conta do 

período concomitante em que foram escritas e pelo qual se passam as narrativas, a 

ficção acaba por retratar a luta da classe jornalística. Neste momento, os profissionais 

estavam com suas atenções voltadas para o controle de fluxo de informações, devido à 

concentração dos meios de comunicação nas mãos das mesmas pessoas, o que 

proporcionava uma uniformização da informação. Contudo, Strelow (2009, p.73) 

esclarece: 

Mesmo em se tratando de autores ligados ao universo jornalístico, e, 

quem sabe, até por esse motivo, não se encontra nos livros uma defesa 

ou explicação às ações dos meios de comunicação durante os anos de 

chumbo. A omissão e a manipulação de informações movidas por 

interesses pessoais não são justificadas pela dura política de repressão 

da época, e sim, delegadas à falta de princípios dos próprios 

profissionais. 

Carlos Ribeiro (2009, p.88-89) relembra as prisões, os processos, as 

censuras que Rubem Braga sofreu, destacando de sua obra o perfil de jornalista 
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combativo. Para tal, enumera os grandes acontecimentos históricos do século XX que o 

cronista acompanhou 
38

:

sobre o nazismo, o franquismo, o salazarismo, o comunismo; sobre a 

revolução cubana e a invasão daquele país pelos Estados Unidos; 

atacou as atitudes retrógradas da Igreja Católica e defendeu a Teologia 

da Libertação; combateu as ditaduras do Estado Novo e a militar de 

1964; defendeu o monopólio da Petrobras, nos anos 50; denunciou a 

indiferença do governo e das elites econômicas em relação à miséria 

do povo brasileiro; previu, já nos anos 50, os graves problemas que 

decorreriam dessa indiferença; denunciou negociatas as mais diversas 

e, reiteradamente, a falta de fiscalização da indústria farmacêutica pelo 

governo; [...] atacou a ação violenta e arbitrária das polícias e das 

forças armadas; denunciou a censura e as torturas nas delegacias e nos 

quartéis; defendeu presos políticos (quando ele mesmo não era um); 

acompanhou, como repórter, a Guerra Fria, a política do petróleo, as 

experiências nucleares, a tomada do poder por Fidel Castro em Cuba; 

defendeu a preservação da estabilidade do emprego dos trabalhadores 

[...]. 

Ribeiro destaca que Rubem Braga não era adepto a partidos, facções ou 

grupos políticos, o que colaborava para a fama de escritor alienado, comodista e 

descrente na década de 1970, porém o pesquisador explica que o cronista preferia 

exercer seu posicionamento político no âmbito do privado. Carlos Ribeiro ainda faz 

referência ao livro A traição das elegantes pelos pobre homens ricos: uma leitura da 

crítica social em Rubem Braga, de Ana Karla Dubiela, publicado em 2007, pela Edufes, 

e às considerações de Marco Antonio de Carvalho sobre este, que procuram desfazer o 

equívoco de que a crônica só se torna política e engajada pós-AI-5, frisando a temática 

social dos textos de Braga, bem como períodos em que o escritor só pôde publicar 

através de pseudônimos, devido a seu posicionamento político. Como já nos referimos 

anteriormente, Ribeiro (2009, p.94) certifica que o cronista opta por dar um destino 

menos perene a essas crônicas: “Conformara-se, talvez, com a ideia de que já havia 

feito a sua parte. Isto é claramente visível quando se compara a ênfase social dos seus 

dois primeiros livros com o tom cada vez mais desinteressado de suas últimas obras”. 

Contudo, o pesquisador conclui: “Embora visivelmente mais cético e desencantado, ele 

continuou se posicionando, ainda que episodicamente, sobre questões políticas e sociais 

até o final de sua vida” (RIBEIRO, 2009, p.94). 

38
 Durante a pesquisa na Fundação Casa de Rui Barbosa, foi possível ter contato com algumas dessas 

crônicas, publicadas entre 1956 e 1957 no Diário de Notícias. De maneira geral, tinham como título 

“Rubem Braga ausculta” ou “Rubem Braga analisa”, complementadas pelo tema que discorriam (as 

eleições americanas, o envio de tropas a Suez). 
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Ao estudar a obra de Rubem Braga, em busca de referências ao jornalista 

como enunciador das crônicas, percebe-se, de imediato, que é consideravelmente menor 

em comparação às menções ao cronista, uma vez que analisamos crônicas com seleção 

do próprio autor, sendo excluídos desta análise os livros que reúnem crônicas de viagem 

e de guerra. Incluiu-se, mais tarde, a este corpus, crônicas inéditas em livro, disponível 

no acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa, com o intuito de contrastar e inferir 

algumas considerações sobre o processo de escolha para as publicações encadernadas. 

O jornalista 

A referência ao repórter é uma das primeiras a se manifestar quando se trata 

de profissionais do jornalismo. Em “Reportagens”, a proposta é analisar a perspectiva 

que um repórter assume ao apresentar seu trabalho. Tendo isto em vista, o repórter da 

crônica descreve sucintamente uma reportagem lida em um jornal carioca. Trata-se de 

uma cena que envolvia danças, vestimentas e linguagem próprias. Incapaz de 

compreender o que acontecia, o repórter do periódico do Rio de Janeiro fala em 

macumba, pai-de-santo, Exu e termina seu texto com a seguinte indagação: “Que dirá a 

isso o senhor Chefe de Polícia?” (BRAGA, 2002, p.129). Sem responder ou comentar o 

texto, o repórter da crônica passa a descrever uma reportagem antiga que fez quando 

estava no Rio de Janeiro. A cena também envolve danças, vestimentas e um ritual 

apropriado, como da primeira, mas, como está falando do seu trabalho, fornece alguns 

detalhes: 

Um homem com uma espécie de camisola preta e com um pano 

bordado de ouro nas costas dizia palavras estranhas, em uma língua 

incompreensível. [...] Depois apareceu um menino com uma camisola 

vermelha trazendo uma caçamba de onde saía fumaça cheirosa. [...] O 

homem do camisolão preto bebeu um pouco de vinho e começou a 

meter na boca de cada velha que se ajoelhava em sua frente uma 

rodela branca. Em certo momento o menino de camisola saiu com 

uma bandeja. Pensei que ele fosse distribuir vinho, mas em vez disso 

recolhia níqueis e pratinhas (BRAGA, 2002, p.130). 

Desta maneira, Braga demonstra que qualquer ritual pode ser visto com 

estranhamento se o espectador não conhece o significado daquelas práticas. Assim, 

propicia, a partir do seu próprio texto, uma reflexão sobre o importante papel dos 

profissionais do jornalismo, principalmente no que diz respeito à imparcialidade na 
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escrita de uma reportagem. Tanto que termina a crônica com a mesma frase do repórter 

do periódico carioca: “Que dirá a isso o senhor Chefe de Polícia?”. 

A falta de verossimilhança nos textos publicados no jornal é questionada 

na crônica “Marionetes”. O narrador descreve a cena de um menino brincando com seus 

títeres e se impressiona ao observar a maneira com que os personagens vêm à cena: 

Ao acaso, lança os personagens no palco, pegando às vezes o que está 

mais perto, seja capeta, mulher ou guerreiro antigo. Inventa falas, 

improvisa enredos, cria situações terríveis que resolve muito 

naturalmente com sua prepotência de pequeno deus. Quando está 

cansado de um personagem, seja a Morte ou seja o Rei, faz com que 

outro lhe aplique uma surra e o expulse de cena – ou simplesmente o 

lança fora, sem explicar por que veio, nem por que se foi. [...] E haja o 

que houver tudo acaba sempre muito bem, com bonecos dançando e o 

dragão a abanar alegremente o rabo (BRAGA, 1984, p.88). 

A este cenário, sobrepõe-se o trabalho do jornalista que se julga incapaz de 

produzir uma narrativa para a brincadeira do menino: 

Disseram-me para escrever uma peça para a o menino, mas não tive 

jeito. Sinto-me burro e cinzento diante desse pequeno mundo vivo e 

colorido. Leio muitos jornais, e até escrevo neles; acompanho os 

trabalhos no Parlamento; interesso- me pelo noticiário da missão 

Abbink e pelos argumentos contra e a favor da exportação de 

manganês; fico atento, sem nada a ter com isso, às manobras em torno 

da recomposição do PSD em Minas e aos debates da Comissão 

Central de Preços... Estou, na verdade, muito burro. Acabaria 

inventando uma história fria, cacete e de mau gosto. Não tenho o 

direito de levar meu pessimismo pardo e minha cansada estupidez a 

esse palco de sonhos coloridos (BRAGA, 1984, p.87). 

O trabalho no jornal não condiz com o colorido que uma narrativa lúdica 

pode propiciar. Para o jornalista, resta lidar com uma escala de cinzas e pardos que 

correspondem à realidade e ao cotidiano. Sem mencionar que a manipulação dos 

bonecos, por parte do menino, destoa daquela encontrada nas narrativas dos jornais: 

Fecho a porta do escritório, volto a ler meus jornais. Pacientemente 

percorro os telegramas das agências, o noticiário da Câmara, as 

audiências do Sr. Presidente da República, noticiário de Institutos, 

editorias sobre a situação de Berlim, sobre o preço do café... E tudo 

isso é também absurdo; há enredos estranhos, personagens que entram 

e saem ninguém sabe por que, ministros, bailarinas, moleques... 
Tenho vontade de ir lá dentro chamar o menino, entregar-lhe o Brasil 

e o Mundo, pedir-lhe para organizar, com todos esses bonecos 

terríveis e gaiatos, uma história mais coerente e mais divertida 

(BRAGA, 1984, p.88). 
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O impulso de ir procurar o menino, na tentativa de aclarar as questões 

mundiais, compactua com a ideia de acaso expressa na maneira como as marionetes 

vem à cena no teatro das crianças. O eu que observa nota surpreso o modo com que o 

menino atua: “Não escreveu, nem sequer imaginou nenhuma peça. Vai inventando” 

(BRAGA, 1984, p.87-88). Desta maneira, contrapõe mais uma vez o trabalho de 

jornalista – pressupondo que se trata de um ofício sistemático, que deve ser bem 

elaborado, desprazeroso – com a brincadeira do menino que é divertida. Assim, 

podemos afirmar ainda que a função do jornalista está no âmbito da reprodução, 

enquanto o menino está no âmbito da criação, o que explica o jornalista se sentir 

despreparado para escrever uma peça para o menino. 

Embora nos registros que se referem ao jornalista não haja uma 

expressividade tão forte neste sentido, na crônica “Pequena Imprensa” 
39

, que figura

entre os primeiros trabalhos de Rubem Braga, no então jornal de seus irmãos, o Correio 

do Sul, podemos ver um apreço pelos jornais das cidades pequenas. Segundo declara na 

crônica, são esses jornais que possibilitam ter contato com o cotidiano de seus 

conterrâneos: “eles trazem até os meus olhos, palpitando em suas colunas modestas, a 

própria vida do meu Estado, com o defeito de suas incertezas e as vibrações de suas 

esperanças” (BRAGA, [19--], n.p.). Não que esta “vida”, este “cotidiano” esteja 

estampado nas páginas dos jornais; na verdade, o enunciador explica que é justamente 

por conhecer o trabalho no jornal que consegue discernir e reconhecer no não dito 

aqueles não contemplados pelas notícias da cidade: 

Eu compreendo o que dizem essas entrelinhas e conheço os nomes que 

assinam esses artigos. 
Nada me ilude nem me distrai: através dos elogios e das críticas eu 

adivinho a verdade; atrás da alegria de uma frase eu sinto a tristeza de 

um pensamento [...] 
E essa vida que se estampa timidamente na coluna desses jornais me 

deixa quase emocionado (BRAGA, [19--], n.p.). 

Após este desabafo, o eu declara sua crítica aos profissionais que trabalham 

nestes periódicos: 

A pequena imprensa é o viveiro dos heróis da mediocridade, desses 

pequenos heróis quase sempre interessados e egoístas, mentirosos e 

39
Publicado em Correio do Sul, sem data. Segundo consta na biografia Rubem Braga: um cigano 

fazendeiro do ar, escrita por Marco Antonio de Carvalho (2010, p.74), a colaboração do autor para este 

jornal ocorreu durante os anos de 1928 a 1931. Texto disponível no acervo da Fundação Casa de Rui 

Barbosa. Pasta RB Especiais, cx 2 (61 folhas), crônicas diversas em xerox, p.33. 
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mesquinhos, mas, no fundo, ingenuamente capazes de tudo o que é 

bom e puro. 
[...] Não aprofundam ideias nem têm grande cultura – mas são 

inteligentes e se esforçam para acertar. 
[...] Emocionam-se com um elogio e se orgulham do nome de 

jornalista (BRAGA, [19--], n.p.). 

E a conclui apresentando sua postura diante do jornal – como espelho de um 

povo: 

Os pequenos jornais, seus humildes tributários, são o reflexo da vida 

íntima de um país: mostram à nossa observação comovida os 

pequeninos dramas da sua vida diária, as incompreensões de seu povo, 

as incertezas de seu rumo, o sentimento, a alegria, a inquietude, a 

esperança, a melancolia, a bondade será fim de sua raça... (BRAGA, 

[19--], n.p.). 

Os profissionais do jornal são assunto, mais uma vez, na crônica “As 

moças” 
40

, da qual registra a inserção das mulheres no jornalismo. O texto inicia com o

indicativo que a imprensa está melhorando. A causa é justamente a entrada significativa 

das mulheres. A mudança é notável, porque o perfil desse profissional era conhecido 

por todos: 

Antigamente o jovem repórter de jornal carioca era quase sempre um 

nordestino magro, meio barbudo, com um ar famélico, e feio; vivia 

com uma espécie de raiva de todo mundo por não reconhecer 

imediatamente o seu talento. Esse tipo ainda existe, e é provavelmente 

ele que fornecerá o bom jornalismo de amanhã. Mas subiu muito o 

padrão físico médio da profissão. E há as moças (BRAGA, 1957, 

n.p.).

O olhar atento do jornalista propõe algumas justificativas para esta 

transformação: 

Algumas se fazem jornalistas “para tirar carteira”. Outras porque, não 

sabendo o que estudar, entraram para uma Escola de Jornalismo. 

Outras ainda arranjaram uma seção de jornal para brilhar um pouco e 

ganhar seu dinheirinho. Enfim, os motivos são muitos, e é capaz até de 

haver algum caso de vocação. A verdade é que já existe um pequeno 

time de moças bonitas e educadas trabalhando no ramo (BRAGA, 

1957, n.p.). 

O que podemos observar é que, como na crônica anterior, vemos exaltada a 

beleza da mulher e não propriamente sua habilidade para exercer a escrita. Chama a 

40
 Publicado em Diário de Notícias, no dia 12 de setembro de 1957. Texto disponível no acervo da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, Pasta Diário de Notícias, 1956 - 1957, p.388. 
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atenção ainda o quesito “vocação” aparecer como última alternativa e ainda no singular 

– ressaltamos que isto é colocado de maneira muito bem-humorada e compactua com a

ideia de que a beleza feminina é inspiração primordial da crônica de Rubem Braga, 

como vemos no desfecho deste texto: “saudemos essas colegas que vêm fazer 

companhia aos eternos ‘rapazes da imprensa’ e alegrar as salas de redação, 

tradicionalmente povoadas de gente feia, do sexo feio” (BRAGA, 1957, n.p.). 

É interessante pensar esta crônica também numa perspectiva histórica da 

profissão, em uma época na qual a oferta de cursos de Jornalismo ainda era baixa. 

Segundo pesquisas recentes, como as que Jacques Mick (2010) desenvolve em seu 

projeto de pesquisa “Perfil profissional do jornalismo brasileiro”, até 1970 somente 18 

cursos de Jornalismo estavam abertos. Número que muda drasticamente a realidade da 

profissão, quando observamos que em 2010 já alcançam 316 cursos disponíveis. Outro 

dado que merece destaque nesta pesquisa é que, ao observar o número de egressos 

desses cursos, nos anos 2000, nota-se dois terços do total compostos por jovens e 

mulheres. 

O publicitário 

No que diz respeito à linguagem jornalística, as crônicas de Rubem Braga 

dão destaque também para a produção de anúncios publicitários, dando a ver mais uma 

faceta de quem trabalha no jornal. Com o intuito de estabelecer novas práticas com o 

corpo, a publicidade em rádios, jornais, revistas e televisão contribuiu para uma 

verdadeira revolução na venda de cosméticos e outros produtos para higiene. Neste 

sentido, Antoine Prost (1992, p.98) faz algumas considerações em História da vida 

privada, no subcapítulo que intitula “O corpo reabilitado”: 

Com efeito, a explosão publicitária acelerou bruscamente em todo o 

conjunto da população a adoção de práticas físicas preconizadas por 

médicos e moralistas burgueses, em alguns casos desde o começo do 

século. Para vender xampus [...] para lançar perfumes, desodorantes, 

cremes, filtros solares, uma firma como a L’Oréal sustentou um 

esforço publicitário maciço. 

Prost (1992, p.98) esclarece que a preocupação não era somente a de inserir 

hábitos de higiene, mas também a de estabelecer o culto ao corpo: 

Vender um xampu ou uma pasta de dentes é, em primeiro lugar, impor 

ao público, com a imagem da cabeleira ou do sorriso de uma estrela de 
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cinema, a ideia de que é preciso lavar os cabelos ou os dentes, e não 

há como ampliar as vendas de bronzeadores enquanto a pele 

bronzeada na volta das férias não se tornar um imperativo social. 

Assim, os comerciantes contribuíram mais do que os higienistas para 

difundir os novos hábitos do corpo. 

As questões colocadas pelo publicitário nas crônicas de Rubem Braga 

referem-se à escrita limitada a regras e técnicas, tendo em vista que o sucesso dos 

anúncios publicitários não era questionado, mas sim celebrado. De maneira 

significativa, o texto “Anúncios” 
41

, que veio a ser publicado em livro, no volume Um

cartão de Paris, com o título “A lua semeava crisântemos”, aborda alguma dessas 

questões. Se colocados em paralelo, podemos observar que as alterações feitas para a 

republicação da crônica demonstram uma reflexão e posicionamento sobre o 

publicitário por parte do enunciador. 

A mudança mais significativa entre os dois textos é quanto ao aspecto 

temporal. Em “Anúncios”, a escrita se desenvolve no presente: “Passei o meu domingo 

mexendo e remexendo no texto de um anúncio” (BRAGA, 1969, n.p.), enquanto no 

texto publicado em livro, vemos a escrita de um passado, em que o enunciador 

confessa: “Recordo, sem nenhuma saudade, o tempo que passei redigindo anúncios” 

(BRAGA, 1997, p.57). A ideia central dos textos é comentar o modus operandi do 

publicitário, cheio de normas, regras e princípios, que acabam por tornar um pequeno 

anúncio tão trabalhoso quanto um soneto. É por este viés que ele iguala o redator de 

anúncios ao poeta, uma vez que ambos trabalham com a palavra e devem obter dela seu 

melhor efeito: 

O poeta e o redator de anúncios não podem fazer como o jornalista e o 

prosador comum, que usam as palavras com certa folga. Têm de medi-

las, estudar-lhes com minúcia o sentido preciso, o som e o tamanho. 

Têm de examinar a frase depois de escrita, pesar sua força, limpá-la de 

todo supérfluo, imaginar o efeito psicológico que ela poderá ter 

(BRAGA, 1969, n.p.). 

Estabelecida uma relação de igualdade, o enunciador reforça e certifica a 

proximidade entre o redator e o poeta apresentando a origem da formação do grupo de 

profissionais: 

41
 Publicado em Diário de Notícias, no dia 24 de maio de 1969. Texto disponível no acervo da Fundação 

Casa de Rui Barbosa, Pasta Diário de Notícias, 1968, p.219. 
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Foi lentamente que se formou no Brasil a profissão de redator de 

anúncios; hoje temos um corpo de técnicos não muito grande, mas 

eficiente. Ele inclui, entre muitos profissionais que só são conhecidos 

dentro do meio publicitário, alguns escritores conhecidos (BRAGA, 

1969, n.p.). 

O trecho acima de “Anúncios” foi substituído em “A lua semeava 

crisântemos”, o que permitiu abrir espaço para citar alguns nomes consagrados neste 

meio: “Bons escritores brasileiros fizeram publicidade: basta citar Bilac e Alvaro 

Moreyra; mas não viviam disso. O primeiro verdadeiro profissional que eu conheci foi 

Orígenes Lessa, lá por 1933 [...]” (BRAGA, 1997, p.58). Percebe-se que ao citar autores 

conhecidos, o enunciador tenta fortificar seu argumento, contudo, nos dois textos, é 

perceptível um questionamento quanto a validade, para o poeta, do “training” 

publicitário. Em “Anúncios”, ele afirma que passar tanto tempo enclausurado com 

regras de escrita propicia maior facilidade ao escrever outros gêneros mais maleáveis. 

Inclusive descreve que se tem a sensação de segurança, declarada pela expressão “terra 

firme”: 

Ontem mesmo, depois de passar algumas horas mexendo com 

anúncio, tive de redigir uma nota para uma revista. Bati página e meia 

a máquina com rapidez, quase com satisfação, como um sujeito que, 

depois de andar muito tempo na areia fofa, chega a uma estrada de 

terra firme (BRAGA, 1969, n.p.). 

Para a republicação em livro, vemos uma sutil alteração em seu argumento. 

No texto de 1969, recebemos a resposta, sobre a validade do treino publicitário, de 

forma menos direta: “Em tese, sim. Na prática, porém, isso talvez dependa do 

temperamento do escritor” (BRAGA, 1969, n.p.). Já na crônica em livro a réplica é 

pontual: “Não, me diz um deles, ‘emburra’” (BRAGA, 1997, p.59). A mudança entre as 

respostas é sentida com menor intensidade nos argumentos conclusivos do texto. 

Enquanto em “Anúncios” somos levados a crer que ao abandonar as regras da 

publicidade o escritor, em sua hora de folga, teria vontade de se entregar à literatura, em 

“A lua semeava crisântemos”, entregar-se à literatura seria uma obrigação, de forma que 

teria um efeito catártico sobre o redator de anúncios. Tanto que essa mudança ocupa, 

nada menos, que o espaço do título do texto, pois o escritor seria tentado a escrever 

coisas como: “A lua de agosto semeava crisântemos e bicicletas verdes no abril de teu 

sonho de mariposa tonta...” (BRAGA, 1997, p.59). 
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A crônica, enquanto gênero que descreve o cotidiano, acabar por aproximar 

e propiciar reflexão acerca daquilo que nos circunda, abordando assuntos de interesse 

em comum através de uma linguagem leve e fluida. Dentro desta perspectiva, o texto 

evidencia aquele que escreve, emergindo do escrito alguns enunciadores. Da crônica de 

Rubem Braga, analisamos a configuração do jornalista que se utiliza do próprio texto 

para pensar seu papel na sociedade e importância no dia a dia de quem o lê e, por isso, 

preza pela imparcialidade na escrita jornalística, criticando o profissional que toma 

partido ao escrever uma reportagem, levando em consideração somente seu ponto de 

vista. A leitura atenta deste jornalista o permite inferir, a partir dos não-ditos do jornal, 

as histórias que se configuram no esquecimento. Para ele seu trabalho é visto como algo 

limitado aos tons de cinza, pardo, destoa do colorido de qualquer outra escrita. Sua 

função está no âmbito do ato de flagrar, tanto que a mudança no mercado de trabalho, 

como a inserção significativa das mulheres no jornalismo, é aproveitado como tema e 

mote para o elogio à beleza feminina. Distingue-se deste o enunciador publicitário que 

questiona, sobretudo, a real validade de um escritor trabalhar preso a tantas regras e 

exigências. 
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O VELHO BRAGA E A HUMILDADE: CRÔNICA 
42

Rafael da Cruz Ireno 
43

 (USP - PG)

rafael_ireno@hotmail.com 

O tempo vai passando, poeta. Chega a Primavera nesta Ipanema, toda cheia de sua 

música e de seus versos. E eu ainda vou ficando por aqui – a vigiar, em seu nome, as 

ondas, os tico-ticos e as moças em flor. Adeus. 

(Recado da Primavera – Rubem Braga) 

Numa crônica de 1953 
44

, o Velho Braga assiste o transito de pessoas que

foram a uma nova feira perto de sua casa. Para ele, “apenas movimenta a esquina, com 

tantas empregadas e donas de casa carregadas de sacos e cestas de frutas, verduras e 

legumes.” Entretanto, imagina que deve incomodar Drummond, que mora mais além, 

por causa do barulho dos caminhões e dos feirantes na janela do poeta: 

O que não tem a menor importância: na atual situação do mundo é 

bom que os poetas estejam vigilantes. Quanto aos cronistas, que eles 

durmam em paz; é melhor que se recolham e se esqueçam de fazer a 

crônica destes dias, em que não há nenhum exemplo nem lição. O 

poeta é mais adequado para ouvir reclamações patéticas (“os tomates 

estão pela hora da morte”) e tomar o pulso dos fatos concretos da 

mercancia local. (...) É bom que ele veja as quinquilharias ingênuas, as 

ervas misteriosas, as pequenas inúteis e preciosas coisas do mar e do 

sertão, os cavalos marinhos e as sementes escuras. Só ele poderá 

entender as coisas de barro e de palha, a glória dos tomates, o espanto 

de pedra no olho dos peixes eviscerados, e o constrangimento amarelo 

desses abacaxis sem sabor que amadurecem no meio do inverno. 

Propõe-se uma diferença entre a atividade do poeta e a do cronista neste 

fragmento: lê-se que o bardo não deveria adormecer, mas, manter-se desperto e 

42 Esse trabalho se refere, originalmente, a um estudo feito durante a graduação em 2011 sob a orientação 
da Prof

a
 Dr

a
. Viviana Bosi e com auxílio da FAPESP. 

43 Cursando o programa de pós-graduação do departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da 
FFLCH sob a orientação de Viviana Bosi. Estuda as crônicas de Guerra na Itália de Rubem Braga. 

 

44 BRAGA, Rubem. 200 Crônicas Escolhidas – As Melhores de Rubem Braga. (Rio de Janeiro: Record,  
1980). pp. 296- 297. 
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vigilante, pois somente ele entenderia o mistério das coisas. Ao invés disso, ao escritor 

de crônicas resta dormir em paz e se recolher. Análoga à primeira parte; acham-se 

resquícios da figura do antigo contador de histórias (BENJAMIN, 1994), que valoriza a 

experiência prática, o exemplo, o conselho, como na frase em negrito 
45

. Compreende-

se igualmente que a distinção articula um paradigma temporal, ou seja, enquanto os 

poetas vigiam a atual situação; a falta de modelos e lições leva o cronista a esquecer o 

presente, deslocando seu olhar para outro momento:  
Não, senhora; só em doce, assim mesmo misturado com doce de coco” 

– respondeu aquele menino a dramática pergunta de sua velha tia

sobre se gostava de abóbora. Essa resposta foi, na época, muito 

comentada como grave prova de insolência e talvez desagregação 

moral. Não era. Era uma prova de tolerância, boa vontade, anseio de 

compreensão; porque a verdade terrível é que o menino não gostava 

mesmo de abóbora e achava que o único defeito do doce de coco era 

conter, às vezes, por costume familiar, um pouco de abóbora. Estava, 

entretanto, disposto a superar as próprias convicções em benefício do 

bem-estar geral. Tinha o pudor de que pensassem que ele odiava 

abóbora; era uma criança no fundo delicada, embora tenha resultado 

em um homem com frequência estúpido. 
A feira, não sei por que, me leva a essas divagações infantis; 

vagueio com suave emoção entre cebolas de brilho metálico e couves 

e alfaces líricas. 

Após um parágrafo em que se descreve um homem careca vindo da feira 

carregando uma abóbora, tem-se uma abrupta introdução do discurso direto, 

provocando uma ruptura no relato, efeito intensificado pelo uso do pronome 

demonstrativo “aquele” se referindo ao menino, porque sugere algo distante do 

enunciador, além disso, o registro verbal passa a ser o pretérito imperfeito 
46

, ou seja,

precisamente, o passado se torna dominante nesta parte. Trata-se, então, de uma 

lembrança involuntária que surpreende o narrador e o faz voltar à infância. Percebe-se, 

ainda, que o movimento gera certa angústia, associado à passagem do tempo, que 

transformou uma criança delicada em um homem estúpido; porém, essa sensação logo 

se dissipa na presença da mais bela, esquiva e elegante mulher do bairro:  
Há uma grata surpresa. A mais bela, esquiva e elegante senhora da rua 

está pessoalmente na feira. Veio sem pintura, um vestido leve, 

sandálias coloridas. Demoro-me em ver sua pele, seus cabelos, seus 

olhos, sobre um fundo de couves e beterrabas. Sua pele tem uma 

frescura vegetal. Suas mãos finas seguram os legumes com um 

experiente carinho. Quando vai para casa, um menino conduz suas 

compras. Ela, porém, fez questão de levar nas mãos, como sinal de 

alegria e de simplicidade, uma grande couve-flor. 

Nesta crônica, destaca-se um traço fundamental da prosa de Rubem Braga – 

a relação de sua narrativa com a memória. Observa-se que, geralmente, a recordação 

45 [grifo nosso] 
46 [grifo nosso] 
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dos acontecimentos antigos articula uma consciência da fugacidade, que concede a 

dimensão da rapidez com que as coisas se perdem. As palavras de Davi Arrigucci Jr 

podem orientar essa questão:  
A memória envolve as coisas passageiras, que o olhar do 

cronista fixa por um instante, como um cone de sombra que se 

agarra aos seres, dando-lhes a profundidade do vivido. Por isso, 

o momento pode ser o instante singular da revelação, da visão

instantânea, em que esse passado de sombras se atualiza 

inesperadamente à luz do presente ou se mostra como o 

esplendor do irremissivelmente perdido. (ARRIGUCCI Jr, 1997, 

p.8) 

Tendo isso em mente, uma rápida passada de olhos no índice das antologias 

de Rubem Braga distinguiria essa tendência, visto que alguns títulos aludem de forma 

evidente à dependência do passado, como, por exemplo, “Velhas Cartas”, “As 

Pitangueiras de Antanho”; “Os Sons de Antigamente”. Por outro lado também, por 

vezes, a memória é traduzida diretamente como na crônica “Uma Lembrança”  
47

 de 

1949, a qual apresenta elementos caros à obra do cronista capixaba desde o parágrafo 

inicial:  
Foi em sonho que revi a longamente amada; sentada numa velha 

canoa, na praia, ela me sorria com afeto. Com sincero afeto – pois foi 

assim que ela me dedicou aquela fotografia com sua letra suave de 

ginasiana. 

As palavras “com afeto, com sincero afeto” se sobressaem nessas linhas, de 

certa maneira, a repetição dos termos “com” e “afeto” faz com que a expressão 

permaneça soando enquanto o velho Braga conta que viu a amada, sentada na praia, em 

seu sono, sorrindo; imagem ligada imediatamente à ginasiana que lhe dedicou aquela 

fotografia. E nessa medida, a expressão propõe igualmente uma relação intrínseca, 

repetindo-se durante toda narração, entre a atmosfera do sonho e da reminiscência.  
Lembro-me do dia em que fui perto de sua casa apanhar o retrato, que 

me prometera na véspera. Esperei-a junto a uma árvore; chovia uma 

chuva fina. Lembro-me de que tinha uma saia curta e uma blusa de cor 

viva, talvez amarela; que estava sem meias. Os leves pelos de suas 

pernas lindas queimados pelo sol de todo o dia na praia estavam 

arrepiados de frio. Senti isso mais do que vi, e, entretanto esta é minha 

impressão mais forte de sua presença de quatorze anos: as pernas nuas 

naquele dia de chuva, quando a grande amendoeira deixava cair na 

areia grossa pingos muito grandes. Falou muito perto de mim, e 

perguntei se tomara café; seu hálito cheirava a café. Riu, e disse que 

sim, com broas. Broas quentinhas, eu queria uma? Saiu correndo, deu 

volta à casa, entrou pelos fundos, voltou depois (tinha dois ou três 

pingos de água na testa) com duas broas ainda quentes na mão. Tirou 

do seio a fotografia e me entregou. 

47
 BRAGA, Rubem. Op. Cit. pp.170-171. 
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Inserem-se num espaço simbólico, a impressão da árvore, da chuva ou 

mesmo da espera da mulher. De fato, a incerteza representada pelo advérbio “talvez” no 

começo da descrição e, mais adiante, na dúvida se realmente gostaria de uma broa, 

apontam para esse horizonte simbolista. Bem como a organização das imagens através 

dos sentidos: em primeiro lugar, a visão frente o contraste da cor escura da saia e viva 

da blusa, logo após, o tato dos “leves pelos de suas pernas lindas queimadas pelo sol” 

(leia-se com o acréscimo sonoro da aliteração); por fim, num tipo de sinestesia, na qual 

a fala da moça traz o cheiro de café. Ao passo que se observa um grande deleite, 

principalmente, nas sensações dirigidas às pernas nuas, aos seios – à amada.  
Assim, depois de receber o presente, volta para casa devagar, passeando 

pela areia, sentindo o frio vento sul, a água transparente do mar e, duas ou três vezes, 

parando apenas para olhar a fotografia:  
Não estava, como neste sonho de agora, sentada em uma canoa, e não 

me lembro como estava, mas era na praia e havia uma canoa. “Com 

sincero afeto...” Comi uma broa devagar, como uma espécie de unção. 

Uma fragmentação toma conta do texto: o retrato se embaça na lembrança, 

pois mesmo que ele se recorde da canoa e da praia, já não sabe ao certo se a moça 

estava sentada como em seu sonho. Então, a expressão “com sincero afeto” relampeja 

na memória; e neste instante, a frase de certa maneira provoca uma vacilação no 

princípio temporal da narração, a tal ponto que as palavras seguintes “comi uma broa 

devagar, como uma espécie de unção” podem ser atribuídas tanto ao velho narrador 

quanto ao jovem Braga, ecoando nas palavras seguintes:  
Foi isso. Ninguém pode imaginar por que sonha as coisas, mas essa 

broa quente que recebi de sua mão vinte anos atrás me lembra alguma 

coisa que comi ontem em casa de minha irmã. Almoçamos os dois, 

conversamos coisas banais da vida da cidade grande em que vivemos. 

Mas na hora da sobremesa a empregada trouxe melado. Melado da 

roça, numa garrafa tampada com um pedaço de sabugo de milho – e 

veio também um prato de aipim quente, de onde saia fumaça. O gosto 

desse melado com aipim era um gosto de infância.(...) 

Afinal, supõe-se que alguma coisa na casa da irmã o levou ao passado. 

Entretanto, o período se coloca invertido, isto é, há uma subversão na ordem cronológica 

dos termos: “essa broa quente que recebi de sua mão vinte anos atrás me lembra alguma 

coisa que comi ontem na casa de minha irmã”, intensificando a oscilação do tempo. Então, 

recorda-se que o melado da roça trazido numa garrafa tampada com sabugo de milho e 

acompanhado de aipim lhe trouxe também um gosto da infância. Chama a atenção, neste 

ponto, a forte presença de elementos proustianos na construção dessa imagem, ou seja, 

pode-se arriscar dizer, por exemplo, que a fumaça desse prato de mandioca quente se 

assemelha àquela exalada pela xícara de Marcel em “O Caminho de  
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Swann”, pois ambas põem à mesa uma lembrança involuntária, como se pode analisar 

no seguinte excerto do escritor francês: 

Em breve, maquinalmente, acabrunhado com aquele triste dia e a 

perspectiva de mais um dia tão sombrio como o primeiro, levei aos 

lábios uma colherada de chá onde deixara amolecer um pedaço de 

madalena. Mas no mesmo instante em que aquele gole, de envolta 

com as migalhas do bolo, tocou o meu paladar, estremeci, atento ao 

que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer 

delicioso, isolado, sem noção da sua causa. Esse prazer logo me 

tornara indiferentes a vicissitudes da vida, inofensivos os seus 

desastres, ilusória a sua brevidade, tal como o faz o amor, enchendo-

me de uma preciosa essência: ou antes, essa essência não estava em 

mim; era eu mesmo. Cessava de me sentir medíocre, contingente, 

mortal. De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que 

estava ligada ao gosto do chá e do bolo, mas que o ultrapassava 

infinitamente e não devia ser da mesma natureza. De onde vinha? Que 

significava? Onde apreendê-la? (...) E de súbito a lembrança me 

apareceu. Aquele gosto era o do pedaço de madalena que nos 

domingos de manhã em Combray (pois nos domingos eu não saia 

antes da hora da missa) minha Leôncia me oferecia, depois de o ter 

mergulhado no seu chá da Índia ou de tília, quando ia cumprimentá-la 
em seu quarto.  (PROUST, 1960, tradução Mario Quintana. pp.45-47) 
48

Marcel chega a sua casa, a mãe lhe oferece uma xícara de chá com 

Madeleine, porque o dia estava frio, ele – diferente de seu costume – resolve aceitar. 

Então, na primeira colherada, subitamente, é tomado por um intenso prazer, que o 

arrasta à Combray, às tardes de domingo com sua tia. E nessa medida, a crônica se 

aproxima do romance “Em Busca do Tempo Perdido”. Contudo, dessa semelhança 

nasce uma diferença essencial, pois a revelação epifânica provoca perspectivas distintas 

em cada obra.  
Em Proust, o deleite traz consigo a angústia da procura de uma origem, 

representada nas perguntas seguintes ao momento de alegria. Acresce que o fragmento 

assume um tom elevado, visto que o narrador se torna indiferente às vicissitudes, livre 

da mediocridade, da contingência; da mortalidade e, principalmente, da brevidade da 

48
 Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je 

portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à 

l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui 

se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il 

m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté 

illusoire, de la même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse: ou plutôt cette 

essence n’était pas en moi, elle était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où 

avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais 

qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D’où venait-elle ? Que signifiait-elle ? 

Où l’appréhender? (...)Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de 

madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la 

messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé 

dans son infusion de thé ou de tilleul. (PROUST, Marcel. Du Côté de Chez Swann. Folio Classique : 

Paris, 1988. p. 44) 
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vida – ou seja – ele ascende a uma condição, por assim dizer, sobre-humana. Porém, no 

caminho inverso, embora haja certa curiosidade acerca dos motivos daquela súbita 

lembrança, logo, o velho Braga se contenta a balbuciar que “Foi isso. Ninguém pode 

imaginar por que sonha as coisas (...)”. Completa ainda que o gosto da infância: 

(...) Lembra-me a mão longa de uma jovem empregada preta de minha 

casa: lembro- me quando era criança, ela me servia talvez aipim, então 

pela primeira vez eu reparei em sua mão, e como era muito mais clara 

na palma do que no dorso; tinha os dedos pálidos e finos, como se 

fosse uma princesa negra. 

Em outras palavras, apoiando-se nesse excerto, o alumbramento não 

provoca a elevação do estado daquele que experimenta o melado, pelo contrário, o gosto 

da sobremesa se relaciona à descoberta de uma beleza no outro, nos dedos pálidos e 

finos de princesa negra da jovem empregada preta. Deste modo, de maneira semelhante 

também à “Dona Teresa” e “O Padeiro”, a humildade é valorizada:  
Foi no tempo da descoberta da beleza das coisas: a paisagem vista de 

cima do morro, uma pequena caixa de madeira escura, o grande tacho 

de cobre areado, o canário-belga, uma comprida canoa de rio de um só 

tronco, tão simples, escura, as areias do córrego sob a água clara, 

pequenas pedras polidas pela água, a noite cheia de estrelas... Uma 

descoberta múltipla que depois se ligou tudo a essa moça de um 

moreno suave, minha companheira de praia 

Essa tendência persiste, por exemplo, nas belezas enumeradas: morros, baú 

de madeira, o tacho de cobre, passarinhos, a canoa, os córregos. Imagens que se referem 

a um cotidiano modestamente brasileiro, que depois se ligou tudo a essa figura 

feminina:  
Foi em sonho que revi a longamente amada; entretanto, não era a 

mesma; seu sorriso e sua beleza que me entontecia haviam vagamente 

incorporado, atravessando as camadas do tempo, outras doçuras, um 

nascimento dos cabelos acima da orelha onde passei meus dedos, a 

nuca suave, com o mistério e o sossego das moitas antigas, os braços 

belos e serenos. Gostaria de descansar minha cabeça em seus joelhos, 

ter nas mãos o músculo meigo das panturrilhas. E devia ser de tarde, e 

galinhas cacarejando lá fora, a voz muito longe de alguma mulher 

chamando alguma criança para o café... 

A repetição das primeiras palavras reitera a atmosfera do devaneio, a 

namorada atravessa a camada do tempo incorporando outras doçuras, provavelmente, 

misturando-se a outras amadas. Observa-se que o alumbramento realça o contorno 

sensual da mulher aos olhos do contador de histórias, que deseja descansar a cabeça em 

seus joelhos e tocar suas pernas meigas. Segundo Arrigucci Jr., ao lado de Proust, 

Rubem Braga seria um coletor de epifania, isto é, um escritor em que a manifestação 

sensível tenderia a se converter em símbolo de uma experiência rica e complexa, na 

qual os componentes sensuais – impressões sensoriais e êxtase erótico – se ligariam de 
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modo natural a outros – emotivos; intelectuais e poéticos – assim como Manuel 

Bandeira (ARRIGUCCI Jr. 1997, p. 14). Além disso, neste trecho, outra vez, mistura-se 

reminiscência e sonho na imprecisão do entardecer, no cacarejo das galinhas e na voz de 

uma senhora soando distante. 

Tudo o que envolve a amada nela se mistura e vive, a amada é um 

tecido de sensações e fantasias e se tanto a tocamos, e prendemos e 

beijamos é como querendo sentir toda sua substância que, entretanto, 

ela absorveu e irradiou para outras coisas, o vestido ruivo, o azul e 

branco, aqueles sapatos leves e antigos de que temos saudades; e 

quando está junto a nós imóvel sentimos saudades do seu jeito de 

andar; quando anda, a queremos de pé, diante do espelho, os dois 

belos braços erguidos para a nuca, ajeitando os cabelos, cantarolando 

alguma coisa, antes de partir, de nos deixar sem desejo mas com tanta 

lembrança de ternura ecoando em todo o corpo. 

A lembrança envolve a figura da mulher “como um cone de sombra que se 

agarra aos seres, dando-lhes a profundidade do vivido” (ARRIGUCCI Jr. 1997, p.8). 

Nesse caso, revela-se também a fugacidade da relação amorosa, visto que se tanto a 

tocamos, e prendemos e beijamos, querendo sentir toda sua substância; porém, 

inutilmente, pois ela a irradia para outras coisas, para um vestido ruivo, um azul e 

branco – e nesse movimento – mostra-se o esplendor do irremissível perdido.  
Não obstante, o velho Braga faz uma sutil alteração no registro de sua 

narração, neste momento, ligada à amada, ele passa a usar a primeira pessoa do plural, 

quer dizer, a recordação deixa de ser individual para se tornar coletiva.  
Foi em sonho que revi a longamente amada. Havia praia, uma 

lembrança de chuva na praia, outras lembranças: água em redondas 

correndo sobre a folha de taioba ou inhame, pingos d’água na sua pele 

de um moreno suave, o gosto de sua pele beijada devagar... Ou não 

será gosto, talvez a sensação que dá em nossa boca tão diferente uma 

pele de outra, esta mais seca e mais quente, aquela úmida e mansa. 

Mas de repente é apenas essa ginasiana de pernas ágeis que vem nos 

trazer o retrato com sua dedicatória de sincero afeto; essa que ficou 

para sempre impossível sem, entretanto, nos magoar, sombra suave 

entre morros e praia longe. 

Compreende-se, a essa altura, que o primeiro período corresponde a uma 

espécie de refrão, do qual se põe em relevo a palavra “longamente”, porque sua 

formação morfológica aponta para um advérbio; no entanto, usada aqui como adjetivo 

de “amada”. De certa maneira, essa subversão intensifica o caráter simbólico da figura 

feminina, amplificando seu significado na medida em que lhe agrega certa qualidade 

temporal do ponto de vista estético. Bem como, neste derradeiro parágrafo, as 

reminiscências da chuva na praia, das árvores, envolvem-se e se misturam ao tecido de 

sensações que é a amada, ao passo que se trata apenas da ginasiana que ficou para 

sempre impossível sem, entretanto, magoar tanto a nós, leitores, quanto ao velho 

narrador. 
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Se associada à discussão acerca do gênero, a breve comparação com a obra 

de Proust adquiriria maior complexidade. Desta feita, por um instante, retoma-se uma 

passagem do ensaio de Antonio Candido:  
A leitura de Bilac é instrutiva para mostrar como a crônica já estava 

brasileira, gratuita e meio lírico-humorística, a ponto de obrigá-lo a 

amainar a linguagem, a descascá-la dos adjetivos mais retumbantes e 

das construções mais raras, como as que ocorrem na sua poesia e na 

prosa das suas conferências e discursos. Mas que encolhem nas 

crônicas. É que nelas parece não caber a sintaxe rebuscada, com 

inversões frequentes; nem vocabulário “opulento”, como se dizia, 

para simplificar que era variado, modulando sinônimos e palavras 

tão raras quanto bem sonantes. Num país como o Brasil, onde se 

costuma identificar superioridade intelectual e literária com grande 

loquência e requinte gramatical, a crônica operou milagres de 

simplificação e naturalidade (CANDIDO, 1980, p. 8) 

Novamente, vê-se a afirmação de que o estilo rebuscado de Bilac se 

amainava quando este escrevia para o jornal. Assim como, e agora estendendo esse 

raciocínio, pode-se cogitar que a diferença entre a epifania de Proust e a do cronista, 

entre outras coisas, seria regida principalmente pelas características distintivas da 

própria crônica. Confirmando, desse modo, o julgamento do crítico ao dizer que se trata 

de um gênero menor, que privilegia a simplicidade à grandiloquência de forma natural, 

visto que o alumbramento em Rubem Braga enaltece justamente a humildade. 
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 RUBEM BRAGA NO PÓS-GUERRA: ENTRE COMBATENTES E ARTISTAS 

Raquel Illescas Bueno (UFPR) 
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Dezembro de 1944. O correspondente de guerra Rubem Braga, que em outubro 

desembarcara no porto de Nápoles a serviço do Diário Carioca, passava agora por 

Roma, a caminho da Toscana. Benito Mussolini, o Duce, já não estava no poder. O 

repórter brasileiro, curioso, quis conhecer o edifício de onde o líder fascista tantas vezes 

ordenara atos de barbárie. Aproximou-se do Palácio Veneza com a expectativa de 

encontrar um “museu do fascismo” que o remeteria a fatos históricos dos mais indignos 

da humanidade. Qual não foi sua surpresa ao perceber que os aliados haviam montado 

ali uma exposição grandiosa, que incluía pinturas de Rafael, Ticiano, Caravaggio e El 

Greco, dentre outros. 

Esse é o assunto da crônica “No Palazzo Venezia”. O texto destaca o contraste 

entre a imaginação do cronista e aquilo que seus olhos efetivamente enxergavam. 

Rubem Braga rememorava imagens divulgadas pela imprensa ao longo dos anos de 

mando e desmando do Duce. Mas em vez das mostras de destempero do ditador, que 

costumava postar-se na sacada para comandar a guerra e incitar a população, o visitante 

tinha a chance de observar de perto “as ingênuas madonas de FraFilippo” e a “pura 

graça lírica e sensual” da Vênus de Botticelli. Em suas palavras, tratava-se da “mais 

bela exposição de pinturas da Renascença que um homem já pôde ver no mundo”, “uma 

estranha festa de liberdade e de beleza” (BRAGA,1964, p.95-6). 

As emoções – dele e do leitor da crônica – aumentam na medida em que se vai 

estabelecendo uma analogia entre a Renascença, que significara a libertação das trevas e 

da opressão da Idade Média, e um novo Renascimento, com renovação das promessas e 

esperanças. As forças aliadas, que já haviam afastado Mussolini, estavam próximas de 

capturar Hitler e isso contribuiu para que o cronista, recém-chegado ao cenário da 

conflagração, percebesse que a II Guerra Mundial estava finalmente terminando. 
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Naquele momento ele conseguiu atribuir algum sentido para a guerra e para a 

participação, nela, dos “caboclos brasileiros”, “trabucando na Toscana pela libertação 

do mundo”. 

Essa crônica é o único texto que trata especificamente de arte, dentre os mais de 

80 reunidos sob o título Crônicas da guerra, com a FEB na Itália. No mais, o 

espetáculo foi predominantemente de dor e de perdas. A apreciação estética não era 

parte da rotina no front, que incluía, isto sim, a escolha cuidadosa dos caminhos, para 

evitar a explosão de minas subterrâneas. Mas, por se tratar do correspondente Rubem 

Braga, o lirismo aparece com frequência. Cito como exemplo a narração de um voo 

sobre o campo de batalha, numa aeronave bastante frágil, momento em que se cria certa 

empatia entre o repórter e o aviãozinho: “O teco-teco merece a ternura dos 

correspondentes porque tem isso de parecido com eles, nesta guerra cheia de armas de 

todos os calibres: não tem arma nenhuma” (Idem, p. 73). 

Contradição das contradições, encontramos também desabafos sobre o tédio de 

hospedar-se em um Quartel General, em relativa segurança, e, por isso, estar longe do 

que pudesse render notícias interessantes ou uma melhor compreensão do 

desenvolvimento da guerra. Apesar de estar no olho do furacão, o correspondente 

acabava tendo um campo de ação muito limitado e quando conseguia, finalmente, 

produzir sua matéria jornalística, iniciava-se a expectativa em relação à censura prévia. 

Tratava-se do Brasil de Getúlio Vargas, muito pouco democrático. Quando ultrapassado 

esse obstáculo, Braga sabia que, de toda forma, suas notícias já chegavam velhas ao 

Brasil, pois o Diário Carioca dependia da mala postal, ao contrário de outros órgãos da 

imprensa, que já dispunham da agilidade do telégrafo. 

Se a dificuldade de acesso à notícia e a demora da publicação prejudicavam os 

furos de reportagem, eram, por outro lado, circunstâncias propícias para a intensificação 

do elemento artístico da escrita. A crítica tem reconhecido nos últimos anos que as 

crônicas da guerra são parte significativa da contribuição de Rubem Braga nos dois 

campos: o do jornalismo e o da arte literária. Ou, se preferirmos uma denominação 

extemporânea, no campo do jornalismo literário. 

Surge a dúvida: de que maneira ação (ou inação) e arte se aproximaram e se 

distanciaram na vida e nas reflexões de Rubem Braga? Passo a enfocar aspectos dessa 

dinâmica relacionados aos anos que se seguiram ao final da II Grande Guerra. 
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Essa época, como é sabido, ficou marcada pelo prolongamento das oposições 

ideológicas das décadas anteriores, agora nos moldes da incipiente Guerra Fria. Nas 

palavras de Drummond, foi um “tempo de partido, tempo de homens partidos”. Nesse 

contexto exigia-se, bem mais que em outros períodos, que fosse produzida uma arte útil, 

engajada, de combate. Essa ordem de exigências é assunto de muitos dos textos de 

Braga naquele período. Não que ele próprio cobrasse essas posturas de seus 

entrevistados. Mas o espírito da época conduzia quase que naturalmente para esse tema. 

Já na sua vida pessoal, arte e ação se deram as mãos num outro sentido. Não se 

tratou exatamente de engajamento, e não era frequente que Braga colocasse sua crônica 

a serviço de algum posicionamento político. Isso aconteceu, de certa maneira, ao longo 

da cobertura da guerra, e há quem questione que um homem tão corajoso e 

independente, e que tinha uma incompatibilidade tão grande com o governo de Getúlio 

Vargas, tenha exaltado a atuação da Força Expedicionária Brasileira. 

Mas tudo tem história e contexto. A adesão emocional do cronista se intensificou 

pela observação in loco do despreparo dos pracinhas enviados para o front. Mais que falar 

das estratégias dos comandantes, da adequação ou não de suas escolhas, Braga enaltecia a 

bravura daqueles de quem se exigiu alto grau de improvisação para enfrentar neve e 

empunhar armas, vestidos com uniformes que nada tinham a ver com as roupas que haviam 

usado até aquele ponto das suas vidas. Sobre aqueles que foram enterrados no Cemitério 

Militar Brasileiro de Pistóia, Cecília Meireles escreveria: “Eles vieram felizes, como / para 

grandes jogos atléticos: / com um largo sorriso no rosto, / com forte esperança no peito / – 

porque eram jovens e eram belos.” (MEIRELES, 2001, p. 1060) 

Para compreender o Rubem Braga do início dos anos 1950, pensemos que a 

agitação político-ideológica, somada a aspectos mais especificamente biográficos, 

colaborou para o adiamento de sua tendência à contemplação. Só lhe foi possível parar e 

postar-se como observador passivo numa fase mais madura de sua vida. 

Braga não foi homem de partidos, nem assumiu cargos públicos. Também não se 

identificava com os posicionamentos ideológicos rígidos. Sua postura assemelhava-se 

mais ao perfil que ele traçou de um de seus entrevistados, o poeta francês Jacques 

Prévert: 

Esse poeta livre e espontâneo detesta assinar declarações e manifestos; 

faz suas coisas e fica satisfeito pelo fato de as pessoas gostarem. Não 

todas, está claro. Ele mesmo não gosta de patrões, nem de generais, 

nem de padres (...) Os políticos e generais são para ele “os que dão 
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canhões às crianças, os que dão crianças aos canhões”. (BRAGA: 

2013, p. 85) 

Assim como a arte exposta no Palácio Veneza, por remeter à liberdade e ao 

combate às trevas, havia sugerido a Braga um sentido para os horrores da guerra, foi 

ainda a arte que esteve em seu foco de atenção em outros lugares, a serviço de outros 

meios de comunicação, especialmente em sua estada parisiense de 1950. Mas também 

interessou ao profissional do jornalismo documentar aspectos da chegada de certa 

modernidade ao Brasil. Para isso ele veio ao Paraná no auge da produção cafeeira, a 

convite do governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Não encontrou artistas, mas 

descreveu inclusive a agitada vida noturna de Londrina: “A cidade tem todo o conforto, 

tem vida noturna com damas cariocas, argentinas e uruguaias, tem boate, pode chamar 

cantores internacionais que não vão a Curitiba” (BRAGA; d’HORTA, 2011, p. 47). 

Ainda no Norte do Estado, que lhe rendeu a maior parte das crônicas, encontrou “uma 

espantosa mobilidade social”, e “uma sociedade fortemente individualista” e avaliou 

que ali ainda não havia oportunidade para doçura ou delicadezas. Londrina era um 

espaço rude, em crescimento vertiginoso, e “só a idade e a discreta indolência podem 

fazer a cidade dos homens abençoada pelo espírito, pela sabedoria e pela graça de 

viver” (Idem, p. 49). 

Assim também foi em sua vida: só a idade propiciou vivenciar a indolência que 

mais de um companheiro de trabalho identificou como característica de Rubem Braga. 

Como se confirma na melhor biografia disponível já escrita sobre nosso autor – Rubem 

Braga: um cigano fazendeiro do ar, de Marco Antonio de Carvalho – o cronista 

capixaba mudou constantemente de emprego e de cidade, principalmente em sua 

juventude e início da vida adulta. Capaz, como ficou dito, de considerar o front de 

guerra tedioso, Braga naqueles anos não economizou andanças. Mesmo reticente, 

demonstrando o desejo de ficar mais tempo parado em algum canto, viajou muito. Um 

fragmento da crônica “A viajante”, de abril de 1952, ilustra bem essa característica: 

Em minhas andanças, eu quase nunca soube se estava fugindo de 

alguma coisa ou caçando outra. Você talvez esteja fugindo de si 

mesma, e a si mesma caçando; nesta brincadeira boba passamos todos, 

os inquietos, a maior parte da vida - e às vezes reparamos que é ela 

que se vai, está sempre indo, e nós (às vezes) estamos apenas quietos, 

vazios, parados, ficando. Assim estou eu. (BRAGA, 1983, p. 159) 
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Estar parado, despedindo uma amiga que partia, foi um momento de exceção. Os 

destinos principais nos dois livros de que me ocuparei em seguida foram, em primeiro 

lugar, Paris, onde ele escreveu a série de reportagens publicadas no Correio da Manhã e 

transformadas no livro Retratos parisienses (1ª edição, 2013), publicado por ocasião do 

centenário, e o Paraná, onde permaneceu poucos dias, viagem que rendeu Dois 

repórteres no Paraná, cuja primeira edição é de 1953. 

Escrito em parceria com Arnaldo Pedrosa d’Horta, o livreto conta as passagens 

por diversas regiões do Estado: Curitiba, Paranaguá, Caiobá, Guarapuava, Ponta Grossa. 

Mas o destaque fica com os textos sobre o Norte do Estado, e seu impressionante 

desenvolvimento no auge da produção cafeeira. Cito: 

Londrina, capital desse mundo novo, cresce com imponência, fica 

importantemente urbana, gasta seus montes de dinheiro com uísque, 

cimento e luxos; mas a poeira do trabalho ainda lhe dá um ar rude, o 

barulho dos caminhões carregados ainda lhe proíbe qualquer doçura 

(...) . 
(“Mundo novo”, 23 jan. 1952) (BRAGA; D’HORTA, 2001, p. 49) 

Nessa viagem, um dos assuntos frequentes nas crônicas da guerra retorna, sob 

outro viés. Comparem-se os dois fragmentos seguintes: 

É preciso olhar o chão, o chão da terra, o chão dos homens. Traçam 

demasiadas fronteiras no chão, dividem o chão entre poucos homens, 

torturam o chão, conspurcam o chão. Libertem o chão! 
(“O chão”, 8 de março de 1945) (BRAGA, 1964, p. 268) 

No princípio, as terras todas eram de Deus. Depois um governo deu 

uma imensa concessão neste norte do Paraná. Depois veio a revolução 

de 30, e a concessão foi anulada. (...) Foi necessário um grande 

empreendimento capitalista anglo-brasileiro, a Companhia de Terras, 

para valorizar, com estradas e com organização, não apenas seus 515 

mil alqueires como toda a zona. A valorização do café trouxe um 

impulso novo ao desbravamento. Então as terras passaram a ser todas 

do Diabo. 
(“Terras”, 25 de janeiro de 1952) (BRAGA; D’HORTA, 200, p. 23) 

Com a Itália libertada dos nazistas, cumpriu-se em parte o desejo do 

correspondente de guerra de ver, por exemplo, italianos podendo retornar a seus 

pedaços de chão. Mas – como é da natureza humana – muitos outros pedaços de chão 

permaneciam sob disputa, alguns deles bem mais perto de nós, aqui mesmo no Brasil. O 

segundo fragmento transcrito refere-se aos conflitos sangrentos acontecidos na região 

de Porecatu e Centenário do Sul, entre 1947 e 1951, resultado de negociatas do governo 
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estadual de Moisés Lupion, que questionou a posse de pequenos agricultores, posseiros 

que haviam sido incentivados a ocupar a região e se viram subitamente expulsos. O 

episódio ficou conhecido como Revolta do Quebra-Milho. 

Em poucos parágrafos, com sua habitual destreza com as palavras, Rubem Braga 

historia e avalia o episódio histórico, buscando dirimir dúvidas sobre a participação, 

nele, dos comunistas: “Falou-se muito (...) de comunismo no Norte do Paraná(...). 

Minha impressão, entretanto, é que (...) como em qualquer parte do Brasil, o 

comunismo continua a ser um fenômeno urbano; e aqui sua força está principalmente 

em Londrina. Sua influência na roça foi apenas um episódio – não criado, mas 

explorado, em dado momento, pelos comunistas. (...) Encerrado o episódio, essa 

influência desaparece ou se reduz a quase nada. E nem poderia ser de outro modo em 

uma sociedade extremamente móvel” (Idem, 2011, p. 35-6). 

Em muitos casos, a fronteira entre crônica e reportagem não fica clara nesse tipo 

de texto, e não seria o caso de tentar estabelecer essa inútil fronteira. Comento esse 

aspecto porque algo que aproxima os três livros de que trata este artigo é o fato de terem 

sido fruto do trabalho de Braga como correspondente, ou, em termos mais recentes, de 

um “enviado especial”. No caso específico da viagem ao Paraná, Braga e Arnaldo 

Pedroso d’Horta foram patrocinados pelo governo do Estado. Na orelha do livro, 

Miguel Sanchez Neto informa que o governador, Bento Munhoz da Rocha, acompanhou 

os jornalistas. Essas circunstâncias afastaram o típico descompromisso do cronista que 

não segue nenhuma pauta e cuja tarefa é redigir texto de assunto de sua própria escolha, 

apenas respeitando certo número de laudas ou de toques. 

Em viagem, Braga não tratou de seu pé-de-milho, ou do passarinho que a seus 

olhos era superior aos detentores de títulos de nobreza. Por mais que a natureza lhe 

tenha servido de inspiração, inclusive nos textos sobre a guerra, e por mais que ele tenha 

desejado priorizar a contemplação das coisas mais singelas, sua profissão e sua 

inquietude o distanciaram constantemente do bucolismo, enviando-o, como se percebe 

nos fragmentos analisados, para outros olhos de furacão. 

Observe-se que o intervalo temporal sobre o qual me detenho é muito curto se 

comparado à longevidade de Braga. Ele viveu até os 77 anos, e focalizo aqui textos 

escritos num período inferior a uma década. Em 1944 ele tinha 31 anos; em 1952, ainda 

não havia completado 40. 
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Dos retratos paranaenses, passemos aos Retratos parisienses. A Paris onde 

Braga permaneceu quase todo o ano de 1950, e que lhe inspirou outros textos nos anos 

seguintes, era a mesma de Picasso e Jean Paul-Sartre. O primeiro era então o engajado 

pintor de Guernica (1937), referência mundial nas artes plásticas; o segundo, ainda no 

início da popularização do existencialismo, já era figura de referência tanto no âmbito 

da filosofia como para o pensamento político. Aquela temporada parisiense de Braga 

viabilizou que ele conhecesse e entrevistasse esses personagens, assim como Jean 

Cocteau, Marc Chagall e Jacques Prévert, dentre outros. Escreveu também dando 

notícias sobre as atividades literárias e os posicionamentos políticos de Thomas Mann, 

Matisse, Eugenio Montale e Ungaretti. 

Augusto Massi, organizador da coletânea e autor do texto de apresentação, 

identifica essas reportagens como perfis de artistas. Cito: “É como se o cronista se 

aventurasse pela arte do retrato de escritores, pintores, atores e cantores.” (BRAGA, 

2013, p. 10) Massi enfatiza a inexplicável demora para publicação de um livro tão 

revelador de aspectos menos conhecidos da obra de Braga, principalmente a de 

profundo conhecedor das artes plásticas e exímio leitor de poesia. Cito: 

A bússola sensível de Rubem Braga apontou a direção histórica a 

seguir. Ele, que já tinha optado por viver em lugares distantes e 

periféricos, estava agora no meio do meio do século, no centro 

nevrálgico do continente. Numa escala diminuta, Retratos parisienses 

é um panorama da cultura europeia do pós-guerra. (Idem, p. 11) 

E acrescenta: “Não deixa de ser estranho só agora tomar conhecimento de que o 

cronista introvertido e interiorano conversou com algumas das personalidades que 

definiram os contornos do século XX” (Idem, p. 15). 

Em visita à casa de Picasso, Rubem Braga escreveu: 

Picasso evita indagar minha opinião política; não tenho interesse em 

dizer-lhe e também não quero fazê-lo falar sobre política. Na verdade, 

estou fazendo uma visita à toa, e não quero nada. (...) Sim, sou o pior 

jornalista do mundo. Para que fazer perguntas de interesse para uma 

reportagem? Prefiro conversar sobre crianças. (Idem, p. 93-94) 

Essa resistência a focar os assuntos políticos sucumbe em quase todos os textos à 

força contrária, pois – como ficou dito – esse era um tema obrigatório quando se 

apresentava alguma personalidade pública, ainda que se tratasse de um artista. Mesmo 

ao falar do surrealismo, cujos artistas eram, em geral, reivindicavam a possibilidade de 

se manterem como livres-atiradores, prioriza-se o assunto político. 
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Na crônica “Em Paris, no café de André Breton”, Braga comenta que a arte 

surrealista havia envelhecido mais rápido do que seria de se esperar, mas destaca a 

importância das posturas independentes daqueles artistas: “não fazem a menor 

cerimônia em atacar o stalinismo, a burguesia francesa, o capitalismo norte-americano, 

a religião ou qualquer coisa.” (Idem, p. 69) Braga compara os surrealistas aos 

românticos, cuja força dos gestos compensaria inclusive o fato de terem produzido 

obras que rapidamente teriam perdido seu valor artístico. 

Na visita a Jean-Paul Sartre, o cronista acompanhava um diplomata brasileiro 

incumbido de solicitar autorização para que um grupo de teatro universitário carioca 

pudesse representar uma peça do autor francês. Braga descreve minuciosamente o 

bairro, o apartamento, o ambiente de trabalho, as roupas e até o estrabismo de Sartre. 

Apesar da aparência sisuda, Sartre acaba sendo levado ao riso quando o comentário gira 

em torno da maneira como suas ideias filosóficas circulavam no Brasil: 

Digo-lhe que, na linguagem do Rio, “existencialismo” tem um sentido 

não muito austero e lembra mais Chiquita Bacana do que 

SorenKierkegaard. Ri: não é apenas no Brasil, é no mundo; isso 

começou aqui no quartier e – nota – os adversários fingem levar a 

sério essa legenda de “imoralismo” da doutrina. (“Visita a Jean-Paul 

Sartre”) (Idem, p. 117) 

Esse encontro é bastante descontraído: fala-se de criação literária e relatam-se 

amenidades sobre outros escritores. Mas Braga não perde a oportunidade de agendar 

uma entrevista propriamente dita, e esta, apresentada sob o título “Sartre fala da 

guerra”, revela aspectos mais conhecido do autor de Caminhos da liberdade, que 

naquele momento era atacado tanto por defensores da política exterior norte-americana 

quanto pelos comunistas. Falando a Braga e Sérgio Milliet, Sartre reafirma sua 

convicção socialista, o temor em relação à possibilidade de uma terceira guerra mundial 

e, principalmente, sua cobrança de comprometimento dos intelectuais: “O intelectual 

não pode escolher o ‘mal menor’. Ele tem o dever de pensar a realidade e dizer o que 

pensa. Esta é a sua função.” (Idem, p. 123) 

O tipo de texto tanto dos Retratos parisienses, como de Dois repórteres no 

Paraná, não nos apresenta os animais que visitavam a cobertura carioca de Braga ou 

seus pés de milho. Viajando por terras alheias, ele avaliava ideias e atitudes alheias, e 

atuava como repórter de seu tempo. Fugindo de alguma coisa ou caçando outra, sempre 

foi capaz de lançar um olhar original para a arte e os artistas. Com alguma melancolia e 
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bastante humor, comentou uma obra de Picasso: “No meio, uma pomba, que certamente 

representa a paz (nos dias que correm não é muito difícil de espantar se essa pomba 

parece um pouco uma galinha choca, que tem o ar de se irritar porque alguém mexeu 

com ela).” (Idem, p. 93). E em “Sartre fala da guerra”, escreveu: 

Há, num teatro qualquer, uma revista qualquer chamada A pomba que 

faz bum! Há pessoas que marcham com uma pomba no ombro e uma 

bomba no bolso, outras que confundem democracia com a liberdade 

de explorar ou de oprimir. No meio dessa guerra de propaganda as 

palavras tendem, inevitavelmente, tanto se abusa delas, a perder todo o 

sentido. (Idem, p. 125) 

Ao contrário de Paris, o Paraná, tão pujante, ainda não tivera tempo de 

proporcionar visões de beleza em forma de obras de arte. Mas mostrou-lhe um cenário 

de beleza natural que ele fez questão de destacar: 

Podem usar e abusar dessa árvore em decoração, em bandejas de 

madeira, até em quadros de asas de borboletas: o pinheiro do Paraná 

continua a ser uma bela e nobre árvore, com seu grosso tronco vertical 

e escuro onde não se enroscam cipós nem se prendem parasitas – e, lá 

no alto, para compensar essa máscula sobriedade retilínea, os galhos 

ensinando a doçura das curvas suaves. Qualquer artista da Renascença 

amaria pintá-los no fundo de seus retratos ou de suas imagens de 

santa. 
(“Planalto”, 2 de fevereiro de 1952) (BRAGA, 2001, p. 69). 

No Palácio Veneza não havia pinheiros do Paraná, no interior do Paraná não 

havia comunismo, em Paris não havia como evitar os temas políticos. Em todos esses 

lugares, houve Rubem Braga, homem de seu tempo, nosso cronista maior. 
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1 

Certa ocasião, Luiz Vilela afirmou ter em Rubem Braga um dos autores cuja 

obra lhe serviu de parâmetro para definir sua linguagem narrativa. Mais que elementos 

de construção da linguagem, tais como um léxico simples e textos descarnados, outros 

elementos lhes são comuns, dentre eles: 1. ficção com flagrantes cotidianos de pessoas 

anônimas e sem realce; 2. ironia que encena certa compreensão compassiva do humano; 

3. cronotopo centrado na vida contemporânea de segmentos médios do sudeste

brasileiro; 4. cosmovisão moldada pelo existencialismo, de Kierkegaard a Sartre. Nosso 

trabalho centra-se no último tópico, examinando a crônica “O padeiro”, de Rubem 

Braga, e o conto “Ninguém”, de Luiz Vilela (reproduzimos crônica e conto em anexo). 

Entendemos que os protagonistas das duas narrativas são moldados a partir dos 

conceitos de náusea e má-fé sartreanos. Nossa análise parte do estudo da construção 

ficcional, valendo-se de conceitos de Poe e de Piglia, examina — a partir do léxico — o 

substrato lírico, e estabelece visada filosófica, seguindo concepções de Sartre. Desse 

modo, concluímos que, mais que herdeiro, o contista mineiro integra a mesma família 

estética e existencial do cronista capixaba. 

A rigor, Rubem Braga dispensa apresentação. Mas nunca é demais insistir, 

sem sombra de elogio, na permanente atualidade e no alto nível de realização literária 

de sua obra. Essencialmente cronista, Rubem Braga ocupa lugar de destaque na história 

da literatura brasileira. Sua indivisível experiência pessoal serve como ponte de acesso a 

certo tipo de narrativa, a um só tempo, subjetiva e universal, em que cenas do cotidiano 
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são o pretexto para o escritor-repórter analisar a náusea do homem em uma sociedade 

insegura e consumista. 

Como bem observou Jorge de Sá, 

Embora Rubem Braga pertença à linhagem do poeta Manuel Bandeira 
— de quem recebeu influência — e de João do Rio — antecessor de 

todos os cronistas —, é outra a genealogia que ele procura recompor 

enquanto escreve seus textos. Os valores recebidos através de sua 

formação situam-no como indivíduo num contexto social mais amplo. 

Nessa amplitude, o escritor não perde de vista que a sua situação 

particular só conta para o leitor na medida em que funciona como 

metáfora de situações universais, o que permite que façamos da leitura 

uma forma de catarse e empatia (Sá, 1985, p. 14). 

Assim como a crônica de Rubem Braga, a tendência do conto brasileiro da 

segunda metade do século XX é apresentar enredo aparentemente simples, com 

flagrantes cotidianos de personagens comuns inseridos em espaços sem nenhum 

encanto. Ações aparentemente banais — presentes tanto na crônica de Rubem Braga 

quanto nos contos do escritor mineiro Luiz Vilela — podem funcionar como chaves 

exegéticas para dimensões insuspeitas do humano recorrentes em suas obras. 

A crônica “O padeiro”, de Rubem Braga e o conto “Ninguém”, de Luiz 

Vilela, além de dialogarem em muitos pontos, também funcionam como filtro potente, a 

partir do qual personagens e narradores, de ambas as narrativas, analisam a sociedade. 

A propósito da obra de Luiz Vilela, Wilson Martins afirmou que ela sempre 

encena “a imagem do homem em cada momento dado” (MARTINS, 2001, p. 8). Já 

Carlos Nejar tece o seguinte comentário: 

mestre dos diálogos. [...] Tem um sentido profundo das coisas que se 

vão. E nada pode impedir. Mestre dos diálogos (Hemingway!), não 

imita, representa com fidelidade e certa malícia. Para não dizer 

mineirice, ou mineração de realidade. A propósito de sua narrativa, há 

que citar o grande russo Tchekhov, habilíssimo na intriga e no registro 

psicológico. Dele segurando algum pessimismo e nenhum humor. 

Econômico nos meios, seu conto tem o que aconselhava Edgar Allan 

Poe, unidade ética. Capaz de construir a história dentro da história 

com o subentendido e a alusão (NEJAR, 2011, p. 914). 

Jorge de Sá exalta o mérito de Rubem Braga conseguir desentranhar, com 

simplicidade peculiar, os sinais de vida que deixamos escapar no corre-corre do 

cotidiano; Carlos Nejar explicita que Luiz Vilela representa, “com fidelidade e certa 

malícia”, esses sinais — ou minérios da realidade — transformando-os em matéria- 
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prima dos seus contos. O fato é que ambos, Braga e Vilela, artesãos da escrita, 

conseguem captar com maestria cenas prosaicas e transformá-las em arte. 

2 

O Blog do GPLV — Grupo de Pesquisa Luiz Vilela —, situado em < 

http://gpluizvilela.blogspot.com.br >, publicou, em 30 de agosto de 2013, texto 

intitulado “Luiz Vilela e Rubem Braga”. A nota registra: “Rubem Braga foi um dos 

autores fundamentais na formação literária de Luiz Vilela, conforme este, por mais de 

uma vez, declarou em suas entrevistas e depoimentos” (GPLV, 2013). Em entrevista a 

Marcio Renato dos Santos, publicada no jornal Rascunho, de Curitiba, em 25 de julho 

de 2002, Vilela foi mais especifico: “Em meu caso, três autores foram fundamentais 

para a formação de meu estilo: Graciliano Ramos, Rubem Braga e Fernando Sabino” 

(VILELA, 2002). 

O primeiro ponto comum que aproxima as narrativas “O padeiro”, de 

Rubem, e “Ninguém”, de Vilela, a nosso ver, é a construção dos protagonistas das duas 

narrativas, moldados a partir dos conceitos de náusea e má-fé sartreanos. 

Em “O padeiro”, o enredo tem a marca do singelo que contamina o léxico, 

as personagens e o enunciador, como estratégia retórica de patemização do enunciatário. 

O universo encenado é o dos grandes edifícios de classe-média do Rio de Janeiro, local 

onde trafega a personagem-título, que com humor auto-cortante se identifica como 

“Ninguém”, pois sempre ouvia alguém dizer “Não é ninguém, [...], é o padeiro”. O 

narrador, diante do fato, lembra-se de quando era jovem e trabalhava até a madrugada 

como jornalista, indo para casa com o jornal “ainda quentinho da máquina, como pão 

saído do forno”. 

O conto “Ninguém” tem narrador em primeira pessoa que encena uma 

solitária noite de sábado, na qual cozinha para si, conversa sozinho e imagina o que 

poderia fazer de extravagante sem ter olhos para presenciar. Trata-se de um trabalhador, 

que reside próximo a familiares e ao patrão, pois passa por eles no domingo. A 

linguagem coloquial disfarça a presença de adjetivos que adicionam um tom lúgubre ao 

substantivo solidão e à substantiva solidão. No domingo, o padeiro, o vizinho, o patrão, 

um primo e uma conhecida — em diferentes momentos — lhe perguntam “se estava 

tudo bom”, ao que ele responde “que sim, estava, tudo azul”. 
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Além da personagem padeiro, a opção linguística de um humor contido, mas 

ferino, que se volta contra os protagonistas, é similar nas duas narrativas: é suavizado, 

em Braga, pela memória lúdica e pela singular ocorrência de o padeiro não se importar 

em ser chamado de ninguém; é mais rascante, em Vilela, devido à presentificação do 

drama e à consciência da dor por parte da personagem. 

3 

Tanto o conto de Luiz Vilela quanto a crônica de Rubem Braga são fábulas 

curtas com unidade de tempo, unidade de espaço e, principalmente, com um único nó 

dramático, com o que perfazem características de narrativas curtas tal como 

propugnadas por Edgar Allan Poe. Os dois textos conformam-se, ainda, por uma certa 

duplicidade que tensiona a narrativa, no caso de Vilela, e distende o drama, no caso de 

Braga. 

“O padeiro” contém nove parágrafos. O primeiro contextualiza o momento 

do narrador, que, a partir de um fato, a greve dos jornaleiros, ou dos patrões do 

jornalismo, toma o seu café e, no segundo parágrafo, se lembra de um “homem 

modesto”, o padeiro que se dizia “Ninguém”. Os terceiro, quarto e quinto parágrafos 

constituem o diálogo da descoberta do motivo dele assim se alcunhar, o que é concluído 

no sexto parágrafo. 

No sétimo parágrafo, o narrador informa que o padeiro não se amofinava 

com ser “Ninguém”, não demonstrando mágoa, de modo que permanece sempre 

sorrindo. Então, o enunciatário se lembra que também desenvolveu, quando jovem, um 

trabalho noturno, como jornalista, e que, pela madrugada, levava o jornal quentinho 

para casa. O jovem — é o que narra o oitavo parágrafo — sente empolgação com o 

jornalismo, seja pelas notícias avulsas, seja pelas matérias que já então assinava. De 

modo que, bem cedo, tanto o pão quanto o jornal estão nas casas das pessoas, e o 

jornalista fica com a lição de humildade do padeiro, “homem entre todos útil e entre 

todos alegre”, que, no fecho da crônica, em parágrafo isolado de uma única linha, se 

vai, assobiando, pelas escadas do edifício. 

Vemos, pois, duas histórias que se entrelaçam, em cujo clímax o jornal 

como que é figurativizado pão; além disso, o padeiro, algo entre o gregário e o viajante 

benjaminianos (BENJAMIN, 1980), torna-se exemplo de virtude para o narrador. Não 

há história secreta, pois os andaimes dos pensamentos do narrador surgem em discurso 
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indireto livre, o que há são duas histórias evidentes rememoradas pelo narrador, uma 

delas vivenciada na sua intimidade de descoberta do mundo e a outra vivenciada pela 

expertise (sabedoria) do padeiro. 

O conto de Luiz Vilela é composto por cinco parágrafos que ocupam a 

página de um modo cerrado. No primeiro deles, o narrador informa que no sábado à 

noite volta para casa e compra cigarros, “vinte amigos que iam passar a noite comigo”. 

No segundo, chega à casa, fecha a porta e anota que era sempre assim, mas que fechar a 

porta era uma despedida da rua “com um som abafado e rouco [...] que parecia o adeus 

de um condenado”. 

O terceiro parágrafo apresenta uma mudança no tempo verbal: o imperfeito 

do trecho anterior é substituído pelo infinitivo que pode soar como futuro — “Acender 

o fogo, esquentar o arroz, fritar [...]” — e pelo presente: “estala”, “espirra”. No quarto

parágrafo a narrativa volta ao imperfeito, em algumas passagens com força de 

presentificação, o que no quinto parágrafo se torna pretérito perfeito, ao lado de um 

gerúndio que enfatiza a artificialidade do permanente sorriso “tudo bom [...] tudo certo” 

da personagem. 

Vemos a história evidente do homem curtido na solidão, que quase delira 

imaginando fazer coisas que chamassem a atenção das pessoas caso alguém o visse, 

além do pensamento de que poderia mesmo morrer, pois “não havia ninguém” para ver 

sua agonia ou velar seu cadáver; e vemos a história secreta, oculta de todos os olhares, 

da narrativa do homem solitário que sofre em seu íntimo, mas que para os outros exala 

falsamente firmeza, alegria, felicidade. 

Por seu lado, na crônica de Braga — e no gênero crônica, de modo geral —, 

talvez não haja história secreta, submersa, embora o cronista intente, sempre, captar o 

essencial de uma situação e do humano presente no fato que relata. 

Muito se discutiu, no oitocentos, sobre a natureza e o valor do conto 

enquanto literatura, debate que segue, nos nossos dias, acerca da crônica. Se o conto, 

sem a subjetividade da poesia e a grandeza épica do romance, permite — num grau de 

total eficácia — a invenção na linguagem e a possibilidade de reflexão do mundo, 

viabilizando o processo de humanização do leitor, a crônica parece ser a própria 

inconstância, um flash de relâmpago nesse mesmo processo. 
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Na teoria, sabe-se da crônica o que ela não é e o que ela pode ser. Na 

prática, ela tem se definido pelo estilo de cada autor, pela exatidão da imagem colhida 

na observação dos fatos da vida cotidiana, pela concisão e, cumprindo com o papel de 

incomodar e deleitar inerente à boa arte, ela é, para dizer o mínimo, um dos veios 

principais da literatura brasileira de nossos dias. 

4 

Nesta seção, examinamos o substrato lírico das narrativas de Braga e de 

Vilela, conforme proposições do Círculo de Bakhtin. 

Na crônica “O padeiro” e no conto “Ninguém”, o vocábulo “ninguém” é 

reiterado algumas vezes, mas assumem nas duas narrativas, mofossintática e 

semanticamente, funções diferentes. Desse modo, nas narrativas de Braga e de Vilela, o 

nome “ninguém” tanto pode significar pessoa sem importância, sem valor social, como 

também pode denotar pessoa alguma, nenhuma pessoa ou, ainda, ausência de ser. 

Na narrativa de Braga, o padeiro é o protagonista de fatos rememorados por 

um jornalista narrador autodiegético. O narrador, meio enfarado das atribulações do dia, 

lembra-se de uma história que, certa vez, um padeiro lhe contara: o padeiro, todas as 

vezes que batia às portas para a entrega diária do pão, se autoidentificava como 

“Ninguém”, tendo assimilado a alcunha de tanto ouvir as pessoas repetirem: “Não é 

ninguém; é o padeiro!” (destaque nosso). 

Bakhtin postula que, no processo social de interação verbal, dentro dos 

níveis de sociabilidade, os sujeitos selecionam as palavras em função daquilo que 

querem dizer para os outros, mas, no entanto, o dialogismo implícito a cada turno da 

fala implica em incorporar a coletividade ao diálogo: 

[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e 

do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao 

outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é 

uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia 

em mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre o meu 

interlocutor. A palavra é um território comum do locutor e do 

interlocutor. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 113 – grifos no 

original). 

A interação verbal, na narrativa “O padeiro”, é processo visceral da 

atividade dialógica tanto na estrutura reconhecível ao produtor do discurso quanto na 

relação dele com o social. O signo ninguém indicia o apagamento do sujeito, 
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apagamento instalado entre humor e horror na crônica de Braga, na qual o padeiro 

representa aqueles que se conservam invisíveis nas relações sociais, na comunicação 

com o Outro. Já no conto de Vilela, o título “Ninguém” parece indiciar a degradação do 

Ser representado frente à insensibilidade social do homem tornado mercadoria. 

O emprego do pronome substantivo indefinido “ninguém”, no discurso do 

cronista travestido em si mesmo, como jornalista-narrador-observador, e no discurso do 

contista, cujo narrador autodiegético talvez tenha fumaças de autobiográfico, indicia 

múltiplas interpretações. Dentre essas, a invisibilidade do sujeito diante do Outro, 

quando o que está em jogo é o papel social que a personagem representa frente ao 

sentido ideológico do discurso de quem conta a história. O narrador da crônica é um 

jornalista que “era rapaz naquele tempo” e levava para casa “uma crônica ou artigo com 

seu nome”. Pressupõe-se, então, que o narrador esteja — como o padeiro — condenado 

a não ter, para os outros, a importância que facultava a si mesmo. 

Vejamos três significantes comuns às duas narrativas, para comparar o signo 

construído em cada uma delas, o que desvela ponderáveis diferenças entre as duas 

narrativas: 

SIGNOS (IN)COMUNS ÀS DUAS NARRATIVAS: 

Ninguém Padeiro Porta  

Crônica Conto Crônica conto Crônica conto 

Alguém: Ausência: Lembrança Interage Aberta Se 

identidade Negação do narrador com o fecha 

narrador 

Com efeito, o nome “ninguém”, na crônica de Braga remete a um ente sem 

nome, sem identidade, menosprezado socialmente e que bate à porta; no conto de Vilela 

pode ser inferido como negação de existência, ausência de outrem, desamparo ou 

escolha pela solidão. O narrador de Luiz Vilela fecha a porta como se a cerrasse para o 

que está fora de si, para mergulho na introspecção. Na crônica de Braga, a memória do 

narrador é acionada e recompõe com precisão instantânea a conversa “vivida” com o 

padeiro que se autodenomina “ninguém”. No conto de Vilela, o padeiro surge como 

uma personagem com quem o narrador se encontra pela manhã e para quem inicia o 

“jogo do tudo bem” do cotidiano. A unidade de impressão — para nos valermos da 
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terminologia proposta por Edgar Allan Poe (1985) — da crônica de Braga tende à 

euforia, enquanto a unidade de impressão do conto de Vilela é claramente disfórica. 

5 

Verifiquemos certo substrato filosófico que informa as duas narrativas. 

No princípio do Existencialismo, “[...] O homem nada mais é do que aquilo 

que ele faz de si próprio” (SARTRE, 1970, p. 5). Ora, segundo a leitura introdutória ao 

tema proposta por João da Penha (1982), a liberdade de se escolher, de se definir como 

pró-jecto, é que assegura ao homem a sua existência, que lhe causa náusea, se não optar 

pela má-fé. Tal escolha não é vazia: a liberdade deve ser comprometida, deve ser 

engajada, deve ser exercida em ato para que exista. A liberdade existe para que o 

homem escolha os próprios grilhões, como ser que se decide, jamais como ser que deixa 

a outro a escolha do seu destino. Não agir assim, corresponder ao anseio do outro, é 

tentativa do indivíduo de enganar a si e aos outros sobre si mesmo. 

Nesses fios que tecem o mesmo e o outro bordado, de Braga e de Vilela, a 

náusea se apresenta como a angústia do ser tornado coisa pelo olhar alheio, do ser 

incapaz de vivenciar a liberdade de que é portador. A gratuidade da existência provoca a 

náusea, pois a vida dessas personagens nada é; e um existente não pode justificar a vida 

de outro existente. A náusea é, assim, experiência metafísica antes de ser distúrbio 

fisiológico; a má-fé, não. 

Portanto, esta se confunde com a mentira: ao escamotear o próprio desejo, 

sendo conduzido pelo desejo do outro, o homem conscientemente engana a si mesmo; 

não se trata de subterfúgios do inconsciente, pois — nos termos do existencialismo 

sartreano — o inconsciente não existe: o homem sempre tem consciência das origens de 

suas atitudes e de si mesmo o tempo todo. Logo, uma defesa contra a náusea é a má-fé: 

fugir da angústia da escolha ao entregar-se à escolha do outro, evita a reflexão sobre os 

próprios atos e a própria existência. 

O reconhecimento de tais reflexões emerge entre o que a narrativa diz e 

aquilo que o sujeito leitor pode inferir. Braga e Vilela retiram o leitor da imediatidade 

da postura natural em face das coisas do cotidiano e o levam a um testemunho que 

socraticamente o faz participar de um movimento de interrogação acerca do homem. 

A analítica existencial do homem em seu cotidiano torna-se o ponto de 

partida para a discussão do ser e suas relações sociais em ambas as narrativas. O homem 
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é, para si mesmo e para os outros, um ser significante-insignificante. É, além disso, 

criador de signos e, concomitantemente, pode ser superação dialética de tudo o que lhe 

é atribuído. 

Em Rubem Braga, o padeiro não escolhe o modo de identificar-se: vencido 

pelo destino, ele não se escolhe, nomeando-se pelo atributo que terceiros lhe cunham. O 

outro, que elimina o sujeito assujeitando-o a ser “ninguém”, sequer é reconhecido pelo 

protagonista como um opressor infernal, e a tensão indiciada não se configura, 

esvaindo-se pela má-fé da aceitação do termo humilhante e pela rememoração do 

narrador de que o jornal se assemelha ao pão diário: o vazio da vida encenada é 

preenchido pela irmandade latente entre as duas personagens. 

No conto de Luiz Vilela, o narrador se escolhe na solidão, e o vazio 

nauseante da incomunicabilidade é um preço que parece aceitar por sua escolha. O 

lamento, antropomorfizado na porta rangente em dor, é um paradoxo entre o sentimento 

verdadeiro vivenciado pela personagem e sua retórica diante da vida que escolheu, pois 

tal protagonista não foi levado à solidão, ele assim se escolheu. Em público, no entanto, 

prefere passar de si imagem de que não vive o conflito de uma escolha que lhe prolonga 

a náusea, acenando viver felicidade azul sem mácula. Parece niilismo, diante da vida, do 

humano, da existência sem sentido. Mas vemos, antes, a cosmovisão de um cético, que 

faz suas personagens viver valores que se equivalem, sobre os quais não consegue 

completamente se decidir para alcançar a ataraxia do sábio. 

Braga e Vilela não só contam histórias, mas põem o céu e o inferno dentro 

delas; o humano apresenta-se como uma escolha a ser feita. 

6 

Aproxima a ficção de Luiz Vilela da crônica de Braga não só o aprendizado 

técnico da escrita que o mineiro de Ituiutaba bebeu na obra do capixaba de Cachoeiro. 

Há preocupação com a frase exata, enxuta, milimétrica quanto ao que diz e ao que não 

diz. O texto, assim descarnado, se ergue em léxico simples, de frases da linguagem 

corriqueira das famílias em seu modorrento dia a dia. Encenam, ambos, flagrantes 

cotidianos com pessoas comuns, sem heroísmos, sem vanglórias, sem nada que as 

destaque da multidão informe. São seres urbanos, ainda que tenham traços da vida rural, 

e se localizam em cidades do sudeste do Brasil: em Braga, quase sempre no Rio de 

Janeiro; em Vilela, na maioria das vezes, em cidades não nomeadas, com episódios que 
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podem ser vividos em um bairro de uma grande cidade ou em um burgo podre nos 

confins das Minas Gerais. Braga viveu o existencialismo sartreano no pós-guerra como 

jornalista correspondente em Paris; Vilela cursou Filosofia no início dos anos sessenta 

em Belo Horizonte, tendo lido — entre outros — de Pascal a Kierkegaard, de Nietzsche 

a Sartre. 

As afinidades objetivas aqui elencadas têm por substrato uma afinidade 

íntima. Na crônica “No parque” (VILELA, 1958), publicada na Folha de Ituiutaba de 6 

de dezembro de 1958, Luiz Vilela relata certo instante cotidiano de personagem que vê 

na leitura das crônicas de Rubem Braga uma continuidade exata do momento que vive. 

A estudante Bianca Hülle (2013), em relato recente sobre trabalho escolar que realizou, 

registra: 

colocamos algumas fotos que mostram a relação entre Luiz Vilela e o 

cronista Rubem Braga, dentre elas a de uma crônica do Vilela em que 

ele cita o autor. Ao colocar isso em nosso trabalho, pretendíamos 

mostrar a admiração do Luiz Vilela pelo Rubem Braga, que é um 

autor de nosso estado, Espírito Santo, e que neste ano completaria 100 

anos. Além disso, o próprio Vilela em conversa ao telefone conosco, 

nos falou sobre sua admiração pelo autor capixaba. Com isso 

mostramos uma das influências na vida do autor Luiz Vilela. 

(HÜLLE, 2013). 

Para esse complexo conjunto de fatores que mostram a proximidade entre 

dois autores, quase um parentesco espiritual que tem origem na eleição de vontade do 

autor posterior diante de um autor que o vivifica e que por si é vivificado, cuja 

proximidade ainda mais se acentua por fatores históricos, culturais e literários, Michel 

Löwy (1989, p. 13-18) nomeou como afinidade eletiva, como se fossem membros da 

mesma família literária. 

Dito isso, consideramos que o contista de Ituiutaba seja um dos herdeiros da 

linhagem narrativa do cronista de Cachoeiro de Itapemirim; mais que herdeiro, o 

contista mineiro integra a mesma família estética e existencial do cronista capixaba. 

Porém, não se pode ignorar a existência de elementos díspares entre suas ficções. 

Alinhaves, aliás, que os fazem ímpares, singulares e dissonantes, cada qual a seu modo, 

na literatura brasileira. 
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 VINICIUS DE MORAES E RUBEM BRAGA NA ESCOLA: FORMAÇÃO 

 SENSÍVEL E CRIATIVA ATRAVÉS DA ARTE 

Rita de Cássia Sanches Gonçalves (SEED/NRE de Londrina) 

ritacasanches@sercomtel.com.br 

A prática docente, no contexto escolar atual, traz muitas inquietações 

decorrentes da dificuldade de implementar atividades de leitura literária que envolvam, 

de forma quantitativa e qualitativa, os alunos, o que se agrava quando o alvo são textos 

literários clássicos. Essa realidade exige do professor, constante inovação de 

metodologias para superar um quadro de resistência por parte dos discentes e tornar a 

leitura uma atividade prazerosa e valorizada no cotidiano escolar. 

Nesse sentido, propostas que contemplem a interdisciplinaridade e 

priorizem uma resposta criativa e artística por parte dos alunos, apresentam melhores 

resultados nas avaliações e mais envolvimento com os textos literários. 

Este trabalho propõe relatar sobre a implementação do projeto de leitura e 

produção de texto e de artes visuais realizado com alunos do Ensino Médio do Colégio 

Marcelino Champagnat, realizado neste ano. O projeto norteou-se pela intertextualidade 

com as obras de Vinicius de Moraes e/ou Rubem Braga. 

Além de comemorar o centenário desses dois grandes autores brasileiros e 

divulgar suas obras, a proposta teve por objetivos: o incentivo à leitura; aproximar os 

alunos da arte literária por meio da produção textual do gênero crônica; estimular a 

interpretação e a criatividade através das artes visuais; e promover a 

interdisciplinaridade entre diversas áreas do conhecimento como forma de tornar mais 

significativa a aprendizagem escolar. 

Os escritores escolhidos são reconhecidos pelo talento com que 

desenvolveram sua arte, destacando-se Vinicius de Moraes, como um de nossos grandes 

poetas, e Rubem Braga que se sobressaiu produzindo, exclusivamente, crônicas, o que 

veio ao encontro da proposta de produção de texto. 
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O trabalho interdisciplinar desenvolvido com a professora de arte, no 

primeiro semestre, que consistiu na produção de fotografias e haicais, abriu espaço para 

a produção textual com um gênero em prosa, a crônica. Isso por que, com o mesmo 

propósito do projeto anterior, esse tipo de texto tem como peculiaridade uma produção a 

partir de um olhar especial sobre o cotidiano, sobre as coisas simples, mas que pode 

levar seu leitor a novas descobertas, a perceber a beleza e a sabedoria desses elementos 

ou situações banais, desenvolvendo um olhar mais sensível e reflexivo sobre a 

existência. 

Nesse sentido, a sequência dos trabalhos, com a inclusão das obras de 

Vinicius e Rubem Braga, teve como facilitadores a familiaridade inicial com o texto 

poético, adquirida com o projeto de haicais e fotografias, a aproximação da crônica com 

a arte fotográfica, além do contato com o talento desses dois grandes mestres nos 

gêneros propostos. 

O projeto desenvolveu-se através das seguintes etapas: 

1. Leitura das obras dos dois autores;

2. Exposição da teoria sobre a crônica, apresentando suas peculiaridades e exemplos de

outros autores; 

3. Proposição de produções individuais e coletivas:

3.1. Individual - produção de uma crônica que estabeleça um intertexto com a obra de 

Rubem Braga e/ou Vinicius de Moraes, como o exemplo da crônica criada pela 

professora proponente, incluindo a(s) fotografia(s) ou outras formas de ilustração da 

crônica (desenhos, colagens, etc.);  

3.2. Em grupo- desenvolver uma das propostas a seguir:  

a) produção de um vídeo ou de uma apresentação em slides, inspirados na obra de um

dos dois autores; (substituída pelo trabalho de criação de uma "lata poética", proposto 

pela professora de arte, para homenagear Vinicius de Moraes)  

b) declamação ou interpretação musical encenadas das poesias ou canções de Vinicius

de Moraes. 

Na elaboração do projeto, percebeu-se a necessidade de exemplificar a 

proposta, tendo em vista que a etapa de produção textual, além de exigir um 

conhecimento sobre o gênero crônica, propunha sua articulação com uma imagem 

fotográfica e um possível diálogo com as obras de Vinicius de Moraes e/ou Rubem  
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Braga. É importante esclarecer que houve uma flexibilidade quanto ao intertexto com 

aqueles autores, isto por que queríamos evitar uma produção artificial e criada 

simplesmente para cumprir uma tarefa escolar. No entanto, procurou-se incentivar essa 

"conversa", através da apresentação de uma crônica criada pela professora idealizadora 

do projeto e por meio da leitura da obra daqueles autores. 

O contato com a obra de Vinicius de Moraes foi mediada, inicialmente, pela 

professora de arte que propôs a criação de "latas poéticas", ou seja, latas temáticas, para 

homenagear o poeta. Concentramo-nos, então, na leitura das crônicas de Rubem Braga, 

uma vez que o tempo para o desenvolvimento do projeto era bem escasso. 

Nas primeiras aulas, fez-se a leitura da crônica da professora regente, 

procurando esclarecer a proposta e identificar as características da crônica. Assim, o 

texto foi criado a partir de um fato cotidiano ("... na praça onde costumo fazer 

exercícios, parei para observar um monumento que fizeram homenageando os 

expedicionários brasileiros que lutaram na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.")e 

estabelecia um diálogo com os autores homenageados. Vinicius de Moraes, em uma 

poesia dedicada a Rubem Braga, "Mensagem a Rubem Braga", e que estava na Itália 

como correspondente de guerra, faz uma referência ao símbolo adotado pelo Exército 

Brasileiro: "Lá onde a cobra está fumando o seu moderado cigarro brasileiro [...]" 

(MORAES, 1984, p. 139). Uma cobra fumando é a figura simbólica que aparece no 

monumento da praça mencionada pela professora, em sua crônica. 

O texto desenvolve-se pela comparação entre as experiências descritas em 

uma das crônicas de Rubem Braga, durante a Guerra, e as recentes manifestações 

deflagradas por todo Brasil. A repercussão mundial que teve os protestos dos brasileiros 

e os registros de atitudes mais violentas e de tumulto trouxeram uma atmosfera de 

insegurança e instabilidade para o país. Em "A menina Silvana" (1983), Rubem Braga, 

além de apontar para injustiças decorrentes de uma situação de guerra, principalmente 

para os inocentes, chama a atenção para os possíveis responsáveis por essa tragédia 

humana de violência generalizada. A crônica da professora também procurou questionar 

sobre as causas dos protestos e a tentativa de apropriação do movimento do povo 

brasileiro por grupos com interesses divergentes aos apontados nas manifestações. 

Como parte da proposta, a professora apresentou aos alunos, ainda, o 

registro fotográfico da praça e do monumento que serviu de mote para a produção 
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da crônica. A partir do projeto de haicai e fotografia, mencionado anteriormente e 

desenvolvido durante o primeiro semestre, percebeu-se a fotografia como instrumento 

motivador das atividades escolares. Isto por que ela está muito próxima da rotina dos 

alunos que têm o hábito de registrar, através de seus celulares, as cenas de sua vida 

social e, com bastante frequência, postar nas redes sociais. Para além do simples 

registro, a fotografia foi introduzida como um objeto artístico que possibilita 

perspectivas originais e inovadorase a construção do olhar estético, reflexivo e 

humanizado frente ao cotidiano. 

Outra etapa do projeto foi a proposição de um embasamento teórico sobre a 

crônica, a fim de orientar adequadamente sua produção, tendo em vista a confusão 

frequente quanto às peculiaridades desse gênero. 

A crônica, cuja natureza transita por produções literárias ou de cunho 

jornalístico, manifesta-se como um gênero polimórfico, adequando-se ao estilo de seu 

criador. Assim, Coutinho (1986, p.133) estabeleceu algumas categorias: a "crônica 

narrativa", da qual Fernando Sabino é um dos exemplos no estilo, norteia-se por trazer 

uma estória ou episódio; a "crônica metafísica" está embasada no refletir com tom mais 

ou menos filosófico, sobre os fatos cotidianos ou o próprio homem neste contexto, 

estando Carlos Drummond de Andrade nesta categoria juntamente com Machado de 

Assis; a "crônica poema-em-prosa" traz como marca principal o lirismo decorrente do 

afloramento subjetivo com que o cronista impregna sua escrita, como é o caso, 

evidentemente, de Rubem Braga, Manuel Bandeira e outros; e finalmente, a "crônica-

comentário", para a qual Machado e José de Alencar constituem alguns exemplos. 

No entanto, este tipo de organização não é rígida, pois não é rara a mescla 

dessas categorias em uma mesma crônica. Seu compromisso não é com a forma. 

Qualquer "roupa" lhe cai bem, desde que o cronista esteja apto para escrever no estilo 

escolhido. 

Embora suas fronteiras sejam instáveis, tornando-a difícil de classificar, 

Luiz Carlos Simon esclarece: 

De fato, a crônica não se restringe a um modelo único, isto é, há 

crônicas que passam longe das inclinações para a narrativa, preferindo 

o comentário ou a digressão lírica. [...] É possível, contudo, insistir

que, mesmo nas crônicas mais narrativas, sobressai a ênfase no 

cotidiano como traço que, embora não exclusivo da crônica, é capaz 
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de sustentar um aspecto comum a tantos textos diferentes entre si que 

recebem esta denominação. (2011, pp. 51-52) 

Na sequência do projeto, foram feitas leituras de crônicas de Rubem Braga. 

Pelo escasso tempo para seu desenvolvimento, as leituras ficaram restritas a esse autor, 

no entanto, indicou-se a leitura de outros cronistas e foram trazidos, para a sala de aula, 

alguns exemplares da coleção "Para gostar de ler", da editora Ática, na qual constam 

volumes exclusivos de crônicas e de diversos escritores. 

A primeira leitura foi da crônica "O pavão" (Braga, 1983, p.237), através da 

qual a professora apresentou as características do gênero e fez uma atividade de 

interpretação, procurando mostrar o talento de Rubem Braga. Comentando sobre a 

origem das cores nas penas do pavão, que não existem ("são minúsculas bolhas d'água 

em que a luz se fragmenta, como em um prisma"), o cronista inicia com uma 

informação curiosa e a submete a sua sensibilidade poética ("O pavão é um arco-íris de 

plumas").Faz uma comparação entre a glória de um pavão e o esplendor do amor: " [...] 

assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e 

delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. " (Braga, 1983, 

p.237).

Nesta crônica poema, Rubem Braga, ao fazer considerações sobre o artista, 

sugere as peculiaridades do cronista e de sua arte. Moldada a partir do fato comum, do 

corriqueiro, ela alcançará níveis mais profundos e poéticos da existência humana:"[...] 

atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu 

esplendor; seu grande mistério é a simplicidade." (Braga, 1983, p.237). 

Enfatizando seu aspecto relacionado ao cotidiano, ao aparentemente banal, 

como foi exemplificado nessa primeira leitura, a professora incitou os alunos a 

procurarem seu "pavão" para a produção da crônica. Essa busca deveria ser feita, 

preferencialmente, com o registro fotográfico e guiada por um olhar sensível e atento 

aos pequenos fatos da rotina diária, às notícias nas mídias e nas redes sociais. 

A atividade de leitura prosseguiu com a seleção de algumas crônicas cujos 

temas pudessem inspirar os alunos na sua produção e possibilitassem um diálogo com a 

obra do autor. Rubem Braga, um jornalista familiarizado com a grande mídia, escreveu 

também sobre os meios de comunicação, sem poupá-los de críticas e mostrando aos 

leitores, sua influência contundente e preponderante sobre os costumes da sociedade 
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moderna.Com esse intuito, foram lidas as crônicas "Ela tem alma de pomba" 

(Braga,1983) e "Rapaz do interior deseja vencer na capital" (Braga,1998) e, 

posteriormente, fez-se a discussão ponderando sobre aspectos negativos e positivos da 

televisão, internet e as outras mídias. 

Foram lidas também, a crônica "Recado ao senhor 903" (Braga, 1983) que 

abordava sobre a convivência na sociedade moderna, bastante marcada pelo 

individualismo e indiferença ao próximo; e ainda, "As músicas de Deus" (Braga, 1998), 

que tratava a respeito dos efeitos do progresso sobre patrimônio da cidade, impregnado 

de histórias e relações afetivas e ignoradas pelos interesses econômicos. 

As crônicas e temas selecionados tiveram como critérios, a sua atualidade e 

pertinência na discussão de questões significativas para a compreensão da época 

presente. Essa aproximação poderia facilitar a produção textual pela sua relevância, mas 

para evitar o direcionamento dos trabalhos, foram sugeridos outros autores e temas. 

Como parte do projeto, a poesia de Vinicius de Moraes poderia servir também, de mote 

nas crônicas dos alunos. 

Um dos objetivos do plano de trabalho foi trazer a criação de Rubem Braga 

e Vinicius para o cotidiano escolar e a produção escrita teve também essa perspectiva de 

aproximação. Além dessa estratégia, foram propostas algumas atividades para a 

divulgação da obra de Vinicius. A produção de vídeos foi substituída pela produção de 

"latas poéticas" que fez parte do conteúdo da disciplina de arte, mas que foi avaliada 

também pela professora de português. Na criação da embalagem da lata, o "produto" a 

ser divulgado, era Vinicius e sua obra. Os alunos deveriam desenvolver um slogan e um 

logotipo, além de ilustrar a embalagem inspirados pelos temas das poesias e/ou músicas 

do escritor. 

Na última etapa do projeto, desenvolveu-se uma atividade em grupo que 

consistiu na declamação ou interpretação musical da obra de Vinicius de Moraes. As 

encenações das poesias ou canções deveriam ser acompanhadas da produção de 

figurinos e cenários. Para preparar o "Show do Vinicius", os alunos tiveram contato 

com sua obra, através das aulas de português e do trabalho desenvolvimento 

anteriormente pela professora de arte. 

As aulas foram direcionadas para a leitura de algumas poesias e audição das 

canções mais conhecidas, apresentando sua diversidade criativa e os diferentes gêneros 
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musicais pelos quais percorreu o artista. O estudo do gênero poético fora realizado no 

primeiro semestre, o que agilizou os trabalhos. Paralelamente, os alunos eram 

orientados sobre a produção da crônica e recebiam sugestões sobre temas possíveis que 

dialogassem com as poesias do poeta. 

As apresentações no "Show do Vinicius", concentraram-se principalmente 

nas suas canções, prevalecendo as músicas infantis e as mais famosas, como "Aquarela" 

e "Garota de Ipanema", inclusive com uma performance parodiando essa última. Houve 

também uma coreografia feita por uma bailarina e outros alunos, interpretando a canção 

"Eu não existo sem você", apresentação essa que representou o Colégio Marcelino 

Champagnat no evento Caravana da poesia que homenageou o poeta e realizado pela 

Secretaria de Educação do Estado. Enfim, outros alunos fizeram a declamação encenada 

de algumas poesias de Vinicius de Moraes. 

Finalmente, analisando as crônicas produzidas pelos alunos, verificou-se 

que o trabalho interdisciplinar traz resultados gratificantes. A expectativa de que as 

fotografias pudessem contribuir na definição de temas para a criação da crônica, 

superou esse propósito. As fotos anexas aos textos, constituíram-se, muitas delas, como 

produções artísticas independentes, revelando a materialização de um olhar sensível e 

criativo. 

A ideia de conciliar diferentes áreas do conhecimento, não apenas 

incentivou a expressão criativa através de um trabalho estético, como também ampliou 

as possibilidades de refletir, compreender e expressar a realidade circundante. 

A maioria das crônicas não estabeleceu a intertextualidade com as obras de 

Rubem Braga e Vinicius de Moraes. Foram dez crônicas que trouxeram temas como 

amor, música, mídia, entre outros e que faziam referência àqueles escritores. 

Considerações finais 

A implementação de um ensino de qualidade nas escolas públicas é 

permeada de diversos desafios. Pesquisas recentes apontam deficiências na Educação 

Básica e que dizem respeito diretamente ao letramento dos discentes. Os esforços para 

combater a falta de escolaridade de muitos brasileiros, revelaram um outro problema, o 

analfabetismo funcional. Embora a pessoa seja capaz de decodificar as palavras, frases 

ou pequenos textos, ela não desenvolve a habilidade de interpretação de textos. 
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Portanto, o objetivo maior das escolas e, principalmente, da área de língua 

portuguesa, é desenvolver nos alunos as práticas sociais de leitura e escrita, 

capacitando-os a expressarem-se por escrito de forma adequada e desenvolvendo 

habilidades que os torne sujeitos de leitura competentes. 

Um fator importante observado é que a leitura e, principalmente, a literária, 

tornou-se uma atividade secundária dentro do ambiente escolar, acontecendo de maneira 

esporádica e a cargo de alguns professores que têm maior afinidade com a área literária. 

Ou ainda, uma atividade presa ao livro didático, limitada à leitura de fragmentos de 

textos e voltada ao estudo das escolas literárias. Portanto, há uma evidente situação de 

desprestígio da Literatura na Educação Básica. 

São relevantes as considerações feitas sobre a Literatura, nas “Orientações 

curriculares sobre o ensino médio”, da Secretaria de Educação Básica, no item “Por que 

a Literatura no ensino médio?”: 

[...] para discutir o currículo do ensino médio tomaremos a Literatura 

em seu stricto sensu: como arte que se constrói com palavras. [...]a 

arte ‘inventa uma alegriazinha’, rompe com a hegemonia do trabalho 

alienado (aquele que é executado pelo trabalhador sem nele ver outra 

finalidade senão proporcionar o lucro ao dono dos modos de 

produção), do trabalho-dor. Nesse mundo dominado pela mercadoria, 

colocam-se as artes inventando “alegriazinha”, isto é, como meio de 

educação da sensibilidade; como meio de atingir um conhecimento tão 

importante quanto o científico – embora se faça por outros caminhos; 

como meio de pôr em questão (fazendo-se crítica, pois) o que parece 

ser ocorrência/decorrência natural; como meio de transcender o 

simplesmente dado, mediante o gozo da liberdade que só a fruição 

estética permite; como meio de acesso a um conhecimento que 

objetivamente não se pode mensurar; como meio, sobretudo, de 

humanização do homem coisificado: esses são alguns dos papéis 

reservados às artes, de cuja apropriação todos têm direito. (p.52-53) 

Considerando todos os problemas mencionados e que desenham o perfil da 

escola pública, o projeto descrito neste artigo, procurou contribuir com experiências que 

valorizem a leitura, principalmente a Literatura e seus grandes ícones. Ainda, com 

práticas que tenham a produção escrita como importante instrumento na construção de 

autonomia e participação cidadã e, por último, que estejam em diálogo com outras áreas 

do conhecimento, principalmente as de expressão artística. Essas múltiplas 

possibilidades, revelam-se profundamente ricas e estimulantes, levando os alunos a 

construírem um conhecimento amplo, contextualizado e mais sensível. 
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 VINICIUS E OS SABERES DO SAMBA 

Roniere Menezes 

Vinicius de Moraes revela-se um autor bastante conhecido por suas poesias e 

canções de tonalidade lírica e fácil comunicação com o público leitor, ainda que tenha 

escrito poemas e letras de rara sofisticação. O múltiplo Vinicius compôs samba, criou 

textos para o teatro e o cinema – chegou a estudar com Orson Welles –, criou poesia, 

crônica, escreveu sobre a garota burguesa, a prostituta do mangue, o operário em 

construção, sobre a cidade e o sertão, tendo realizado ainda o importante trabalho 

infantil intitulado Arca de Noé. 

Neste ensaio, sobre Vinicius e a música popular brasileira, iremos estabelecer 

algumas relações, pouco conhecidas, entre Vinicius de Moraes e Mário de Andrade. Em 

2013 comemoram-se os cem anos de nascimento de Vinicius de Moraes (1913-1980) e 

os cento e vinte anos de nascimento de Mário de Andrade (1893-1945). Apesar das 

diferenças estético-literárias e de geração existentes entre os poetas, suas produções, 

quando colocadas lado a lado, acabam apresentando significativas ressonâncias. Alguns 

conceitos empreendidos por Mário de Andrade contribuirão para a leitura realizada 

sobre a produção viniciana. 

Mário e Vinicius foram poetas, musicistas e “colecionadores” culturais voltados 

para peculiaridades artísticas brasileiras. Como sabemos, existem distinções entre o 

posicionamento de Mário e o de Vinicius, em relação à música popular, à cultura 

brasileira. 
49

 Mas os pontos de encontro são bem fortes. Inclusive, vale ressaltar que os

49 Mário de Andrade empreendeu diversos estudos críticos relativos à música folclórica e à 

música erudita. Mas o autor também escreveu, em menor escala e, muitas vezes, no âmbito de 

correspondências entre amigos, importantes reflexões sobre a música popular urbana de sua 

época. O autor tinha, por hábito, escrever comentários na contracapa e nos encartes de 

diversos discos de música popular que possuía em sua residência. 
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dois tinham um projeto de escrever uma enciclopédia sobre a música popular carioca. 
50

Projeto esse que não vingou devido à morte prematura de Mário. 

Nota-se, nas proposições dos autores, a ênfase no saber popular como estratégia 

estética e política para se contrapor tanto às correntes hegemônicas da arte erudita 

quanto às correntes financistas da indústria cultural. Menos que a busca por um 

passadismo na arte, o popular pode ser visto, no trabalho de Mário e Vinicius, como 

uma pedra cortante a desafiar tanto o gosto musical elitista quanto os propósitos pouco 

nobres do mercado cultural. 

Em relação às músicas da tradição popular brasileira, o musicólogo paulista 

associa-se ao bardo carioca na tentativa de descobrir, nessa expressão artística, “normas 

de compor” e “processos de cantar” associados a um valor social, coletivo e 

comunicativo, como propõe Mário. Nenhum dos dois interessam-se pelo passadismo, 

pelo “folclorismo” da tradição popular, mas pela invenção, pelo “fazer melhor” que se 

alia à “sabença” – conceito marioandradino relacionado à “valorização da “bagagem 

cultural” do povo brasileiro e que será retomado adiante. 

Ao serem incorporadas a músicas nacionais eruditas, como pensa Mário, e a 

canções populares, com acontece no trajeto de Vinicius – vide o trabalho dos afro-

sambas –, esses elementos populares devem ser entendidos em sua organização interna, 

em seus processos rítmico-melódicos. Evitam-se, assim, a citação aleatória, o exotismo, 

o “negrismo” que não contribuiriam em nada para a configuração de uma arte brasileira.

As parcerias de Vinicius de Moraes com vários compositores, músicos e intérpretes, 

evidenciam a busca de uma inovação na música popular. Esse trabalho articula-se com o 

diálogo estabelecido por Mário de Andrade com diversos compositores, no campo da 

música erudita. Ambos apresentam-se, nesse sentido como mediadores, diplomatas 

tropicais. Mário procurou influenciar, com suas ideias, nomes como os de Francisco 

Mignone, Camargo Guarnieri, Radamés Gnattali, Luciano Gallet, Waldemar Henrique e 

Villa-Lobos – este último em menor escala –, no sentido de construírem uma notação em 

que estivessem presentes as estruturas musicais fundamentais das raízes populares 

brasileiras. Mas também buscou ampliar seus horizontes abrindo-se para a expressão de 

violeiros, sambistas e repentistas. Vinicius foi parceiro de Tom Jobim, Baden Powell, 

Carlos Lyra, Chico Buarque, Toquinho, mas também de 

50 Cf. CARVALHO. Cartas cariocas, p. 68. 
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Pixinguinha, Ary Barroso e Adoniran Barbosa, entre outros. Para Vinicius, as parcerias 

musicais funcionavam como pacto sagrado que colocava os criadores em outra órbita de 

convivência, acima das amizades mundanas. 

Em texto encontrado no arquivo de Vinicius, intitulado “Música popular”, o 

poeta escreve sobre sua infância no bairro de Botafogo e sobre suas primeiras 

influências musicais: 

(...) Como é que, com tio-avô modinheiro parente de Castro Alves 

com quem notivagava na Bahia; pai curtidor de um sarau musical, 

tocando violão ele próprio e depositário de canções que nunca mais 

ouvi cantadas, (...) avó materna e mãe dedilhando, pianistas, aquelas 

valsas antigas (...), dois tios seresteiros, como Henriquinho ( ...) e tio 

Carlinhos Santa Cruz, irmão de minha mãe, de dois metros de altura e 

um digitalismo espantoso, uma espécie de Canhoto (que também o 

era) da Gávea; como é que, com toda essa progênie, poderia eu deixar 

de ser também compositor popular... 
51

No ano de 1942, pouco tempo antes de ingressar no Itamaraty, Vinicius realiza, 

com o escritor norte-americano, Waldo Frank, uma marcante viagem ao Norte e ao 

Nordeste brasileiros. A viagem amplia significativamente a visão crítica social do poeta 

carioca, ao mesmo tempo em que acentua grandemente a valorização dada pelo autor à 

produção artística ligada à cultura popular do país. Em 1972, escrevendo para o jornal O 

Pasquim, Vinicius lembra-se de sua passagem por Salvador, no início dos anos 40. 

Após assinalar que a Bahia estava cada vez mais linda, escreve o novo habitante do 

lugar: 

(...) o progresso pouco a pouco mela a tradição. O velho mercado era 

mesmo imundo, embora fosse uma imundície linda. (...) A cerâmica 

popular, com a demanda turística, perdeu bastante da autenticidade 

que tinha quando me fascinou pela primeira vez, aí por 1942. 
52

Ainda sobre a viagem de 1942, Vinicius relata que conhecera Ciro Monteiro em 

Salvador, naquele ano. Ciro cantava em um cassino chamado Tabaris. A amizade se estende até 

a morte de Ciro, em 1973. Em 1956, Vinicius convida o cantor para fazer o papel de Clio, pai de 

Orfeu, em Orfeu da Conceição. Vale ressaltar que naqueles anos iniciais da década de 40, 

Vinicius passa a conviver mais de perto com Rubem Braga, Fernando Sabino, Manuel Bandeira, 

51 MORAES. Música popular. Arquivo Vinicius de Moraes. Fundação Casa de Rui Barbosa. 

VMpi 085. 

52 MORAES. Samba falado, p. 181. 
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Carlos Drummond, com o sambista Ismael Silva e com o próprio Ciro Monteiro, entre 

outros. O cotidiano ganha um novo espaço na criação estético-literária e na fruição 

existencial viniciana. 

A peça Orfeu da conceição, de 1956, possibilita o encontro musical entre 

Jobim e Vinicius. O texto começa a ser escrito em 1942, sob o impacto da experiência 

recente de Vinicius com a favela e o sertão brasileiros – lugares visitados pelo poeta na 

companhia de Waldo Frank. 

Em 1958 é gravado Chega de saudade, com composições de Jobim e Vinicius, 

temperadas pelo toque peculiar do violão de João Gilberto. Como sabemos, o disco 

marca o surgimento da Bossa Nova. Em lugar da tristeza pela perda, da “dor de 

cotovelo”, frequentes na música popular daquela época, os versos escritos pelo poeta 

enfatizam a possibilidade do encontro amoroso. Mesmo a tristeza da solidão e dos 

desencontros revela-se mais leve, pois apresenta-se permeada pela esperança de um 

futuro melhor. Vinicius reinaugura, assim, a representação amorosa no cancioneiro. 

Em 1962, Vinicius conhecera Baden. A relação do poeta com a cultura e a 

musicalidade afro-brasileira entra em um novo patamar. No ano de 1966 é lançado o 

importante disco Os Afro-sambas. Notamos haver alguns diálogos entre a relação de 

Mário de Andrade com Villa-Lobos e a de Vinicius com Baden Powell. Mário revela ter 

escrito uma carta incitando Villa-Lobos a viajar ao recôncavo baiano para recolher 

cantigas populares da região. Mário chega a “mentir” para o maestro, afirmando que um 

compositor estrangeiro estava querendo ir ao Estado nordestino para recolher as peças e 

retrabalhá-las. Villa-Lobos parte para a Bahia como colecionador musical. “Cantilena” 

(O rei mandou me chamar), que compõe a coletânea Modinhas e canções, de 1938, é 

resultado da jornada baiana. O trabalho do compositor revela-se como tradução 

inventiva de motivos negros do recôncavo baiano. 

Baden também fez suas bricolagens musicais. Em texto datilografado intitulado 

“Meu parceiro Baden Powell”, Vinicius refere-se a Baden e aos afro-sambas. 
53

 O poeta

recorda ter recebido, de presente, um disco de músicas típicas baianas, com “sambas-de-

roda, pontos de candomblé e toques de berimbau”. O poeta e o violonista ouvem o disco e 

conversam bastante sobre a criação de um projeto musical com foco diferencial na questão 

negra. Baden então viaja à Bahia, convive com os músicos do candomblé, frequenta 

terreiros, experimenta intensamente as pulsações rítmicas, estuda os sentidos 

53 MORAES. Meu parceiro Baden Powell. VMpi 077. 
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das batidas dos tambores, etc. O violonista voltou tomado por aqueles ritmos e cantos 

de Orixás. Vinicius e Baden empreendem, então, uma tradução inventiva e 

extremamente original do material coletado; criam belos temas, ampliando o espaço 

sonoro do samba. Para Vinicius, esta nova proposta traria uma perspectiva mais 

brasileira para o círculo da música popular do país. 
54

Entre os diálogos possíveis de serem estabelecidos entre Mário de Andrade e 

Vinicius devem estar presentes a cidade do Rio de Janeiro, onde Mário morou entre 

1938 e 1942 – convivendo, na Lapa, com compositores e sambistas como Aracy de 

Almeida e Ismael Silva – e o Norte e o Nordeste Brasileiros, conhecidos por Mário em 

duas viagens entre 1927 e 1929 e por Vinicius em 1942. A Bahia, com suas cantigas 

negras, seus atabaques e berimbaus acentua o diálogo, principalmente a partir das 

pesquisas, encorajadas pelos poetas e feitas por Villa-Lobos e Baden Powell. 

Em sua produção para jornais, Vinicius escreve artigos questionadores em 

relação ao estado da música brasileira. Em “Bolerização” 
55

, texto de 1953, o poeta

critica, assim como fizera Mário de Andrade, a massificação musical, imposta por 

modismos importados. O crítico carioca assinala que o interesse comercial, juntamente 

com as “muitas formas de escapismo de uma sociedade doente e entediada” contribuem 

para a instauração do “nostálgico ritmo-de-bacia (pélvica)”. Para Vinicius, o bolero é o 

contrário da saúde dionisíaca encontrada na boa música popular. Com a instauração da 

bossa nova, o letrista lança seu grito de alegria e confiança diante do drama melancólico 

que pressentia nas cadências do bolero nacional. 

Ainda em 1953, na seção Diz-que-discos, da Revista Flan, no artigo “Linha 

Pura” 
56

, Vinicius mostra-se um ardente defensor do samba carioca de “linha pura”.

Apenas com o samba tradicional seria possível sentir as “verdadeiras características” 

desse gênero. O crítico reitera a percepção da estrangeirização reinante na canção 

popular, elogiando os compositores que se colocam contra essa tendência. A influência 

“perversa” estrangeira se faz sentir na construção musical e na orquestração do samba. 

Ataulfo Alves é elogiado por fazer parte da resistência da música brasileira. Nota-se, no 

texto, a ênfase na defesa do que é nacional e carioca. Compositores como Pixinguinha, 

54 MORAES. Poesia completa e prosa, p. 803.

55 MORAES. Samba falado, p. 51.  

56 MORAES. Samba falado, p. 53-54. 
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Sinhô, Ismael Silva, Noel, Wilson Batista fazem parte da “cortina do samba” que 

desvelam o verdadeiro caminho da música popular brasileira, ao contrário dos 

“samboleristas”, dos “santanguistas”. Estes contribuem para a “descaracterização 

crescente desse grande patrimônio do Rio e do Brasil (...) cuja vitalidade carioca é 

preciso defender custe o que custar.” 
57

Como ressaltamos, percebe-se, nas reflexões de Vinicius dos anos 50, uma 

defesa ardente do que é nacional e local em contraposição a estrangeirismos. Por ironia, 

o poeta sofrerá muita crítica no mesmo sentido, quando do surgimento da Bossa Nova,

pois as relações entre o samba e o jazz eram muitas vezes vistas como 

descaracterizações do tradicional samba brasileiro. 

No ensaio intitulado “O negro no samba e no jazz”, texto sem data, Vinicius 

escreve a respeito da linguagem do samba. Nota-se, na escrita do antigo texto, a 

observação de simples e instigantes temáticas presentes na música de morro do Rio de 

Janeiro:  
O samba carioca oferece duas tendências nítidas, quais sejam: a social, 

determinada pela observação de eventos ou peculiaridades sociais das 

quais ele se faz o cronista ou o crítico, e uma tendência individualista, 

na qual o compositor se volta para si, ou para o homem em si, e nele 

observa suas crises, peculiaridades, paixões, manias, etc. E, 

naturalmente, a canção de amor, que esta se exerce sempre porque o 

viver é uma força eterna e imutável na sociedade. 
58

O elemento social – exterior –, o individual – subjetivo – e o terceiro apontado 

por Vinicius – o tema do amor – refletem-se sobremaneira em todo o percurso poético-

musical empreendido pelo poeta carioca. 

A canção “Garota de Ipanema” (Jobim e Vinicius) funciona como um claro 

exemplo da presença desses três elementos constitutivos do samba carioca – elencados 

por Vinicius – na própria criação artística do autor. Na primeira parte da canção, 

notamos o olhar do poeta para o exterior. O letrista torna-se o cronista do cotidiano: 

“Olha que coisa mais linda/mais cheia de graça/ É ela menina/ Que vem e que passa.” O 

ritmo, nesse momento, revela-se mais marcado, mais delineado, imitando o passo 

requebrado da garota que passa. A cadência busca mesclar o andamento da canção com 

o balanço do corpo e o balanço do mar. Na terceira estrofe, podemos perceber o

segundo elemento tratado por Vinicius: a “tendência individualista na qual o compositor 

57 MORAES. Samba falado, p. 54. 

58 MORAES. Samba falado, p. 16. 

  Seminário Primavera dos Centenários: Rubem Braga e Vinicius de Moraes   317 
Universidade Estadual de Londrina - 23 a 25 de setembro de 2013 



se volta para si ou para o homem em si”. Nesta parte, ouvimos: “Ah, por que estou tão 

sozinho/ Ah, por que tudo é tão triste?”. As notas tornam-se mais longas, o tempo se 

“alarga”, torna-se mais suave. 
59

 Há uma modulação harmônica para meio tom acima, o

que pode sugerir um lugar mais distanciado do sujeito lírico em relação ao seu objeto, 

denunciando a ausência, a falta da mulher desejada na instância ocupada pelo cantor. 

Percebe-se uma reflexão mais intimista e subjetiva do sujeito lírico. Ao final da canção, 

há o retorno ao ritmo inicial que, como a mulher que passa, alegra o mundo. O terceiro 

elemento do artigo escrito por Vinicius permeia todo o texto: a temática do amor; aliás 

uma característica que percorre toda a sua obra, seja na poesia, na prosa, na música ou 

no teatro. 

A constante presença, no corpo das canções, de imagens indicativas de 

movimento revelam Vinicius não apenas como poeta do trânsito, do “contato 

diplomático” entre diferenças, mas também como poeta da transitoriedade. Imagens do 

flâneur percorrem vasto campo das criações do poetinha. Podemos citar, como 

exemplo, a canção “Quando tu passas por mim”, de 1953, de Vinicius e Antônio Maria, 

com gravação original de Aracy de Almeida e acompanhamento de Abel Ferreira e seu 

conjunto. 
60

 Na letra, podemos observar a imagem do amor que passa: “Quando tu

passas por mim/ por mim passam saudades cruéis/ Passam saudades de um tempo/ Em 

que a vida eu vivia a teus pés”. 
61

“Garota de Ipanema”, de 1962, revela também reflexos de um poema de 

Vinicius publicado no livro Novos poemas, de 1938: “A mulher que passa”: “Meu Deus, 

eu quero a mulher que passa/ Seu dorso frio é um campo de lírios/ Tem sete cores nos 

seus cabelos/ Sete esperanças na boca fresca! // Oh! Como és linda, mulher que passas/ 

Que me sacias e suplicias/ Dentro das noites, dentro dos dias! (...)”. 
62

 “Garota de

Ipanema” apresenta, ainda, uma referência mais distante, vinda de importante poema de 

Charles Baudelaire intitulado “A uma passante”: “Uma mulher passou, com sua mão 

vaidosa/ Erguendo e balançando a barra alva da saia”. 
63

 Esse percurso intertextual,

59 Sobre essa questão, vale conferir o livro O cancionista, de Luís Tatit. 

60 Segundo pesquisadores, a letra e a música são de Vinicius, mas o poeta deu a parceria de 

presente ao amigo.  

61 Cf. MORAES. Poesia completa e prosa, p. 1331.  

62 Cf. MORAES. Poesia completa e prosa, p. 261-262. 

63 Cf. BAUDELAIRE. As flores do mal.  
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feito, aqui, de modo rápido, revela, entre outras coisas, o modo como Vinicius 

rearticula, em suas criações, sua rede de dados, seu múltiplo repertório. Como poucos, o 

poeta liga a mais refinada tradição literária ao ritmo mais “primitivo” da tradição afro-

brasileira. 

No trabalho musical de Vinicius de Moraes, podemos verificar a incidência da 

instigante ideia cunhada pelo amigo Mário de Andrade: o conceito de “sabença”. Para 

Mário, “sabença” deve ser entendida como o método de pesquisa que permite a 

compreensão da maneira de pensar e criar da tradição popular. O conceito, ao mesmo 

tempo em que amplia a percepção de arte e de conhecimento, valorizando a consciência 

criativa nacional, traz a proposição de uma lógica que perverta e traduza as influências 

estrangeiras de forma “espertalhona”. Ao desenvolver a ideia, Mário de Andrade não 

apresenta interesse pelo passadismo, pelo “folclorismo”, pelo regionalismo, mas pela 

invenção, pelo “fazer melhor”, pelos “melhores achados” da tradição popular. 
64

Em relação a influências de Mário na produção de Vinicius, este assinala, em 

entrevista, que, em 1942, estreitou bastante a amizade com o paulista; na época, 

“exilado” no Rio de Janeiro. Respondendo a uma pergunta sobre o papel do autor de 

Ensaio sobre a música brasileira em seu encontro com as fontes populares, o carioca 

responde, assinalando que Mário – um homem de profunda “vocação para a amizade” – 

teria tido um lugar de destaque nesse projeto: “A importância das conversas, dos bate-

papos tremendos que nós tínhamos.” 
65

Pensando na proposta da “sabença”, cumpre trazer ao debate dois pequenos 

exemplos ligados à criação popular. Na composição “A santinha lá da serra” 
66

 (Moacyr

Santos e Vinicius), percebemos, além outros dados, a íntima relação entre a construção 

melódico harmônica, banhada por influências tradicionais, e o texto, tomado por 

expressões que se aproximam do discurso oral, por elementos voltados para a crendice e 

a religiosidade popular: “A santinha lá da serra/ Todo mundo quer ver/ E leva um 

bocadinho de terra/ Pra ela benzer”. 

64 Cf. MENEZES. Notas de um turista canibal: Mário de Andrade e a estética do inacabado. 

65 MORAES. Depoimento dado ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, em 1967. In: COHN, 
Sérgio; CAMPOS, Simone (Orgs.). Vinicius de Moraes, p.36-37. 

  

66 Cf. ADNET, Mário. Vinicius e os maestros. 
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Podemos também apresentar, nesse sentido, “Samba da bênção” (Baden e 

Vinicius).  
67

 A canção – onde é tecido um inventário de amigos e parceiros, mestres da 

música brasileira – constrói-se pela mescla entre recitação e canto. O texto desvela 

marcas autobiográficas: o samba nascido na Bahia tornou-se, com o poeta, branco na 

poesia, mas permanece negro, em sua estrutura essencial. O traço da espontaneidade, da 

conversa na roda de amigos torna-se evidente. O sujeito lírico pede a bênção – força e 

proteção – aos amigos mais velhos, aos mais sábios, mas também aos mais novos. Ao 

mesmo tempo, o pedido revela-se como forma de reverência aos talentos citados. 

A presença de conselhos relativos à transmissão da experiência vivida, muitas 

vezes ancorados no discurso proverbial, torna-se um forte aspecto das composições de 

Baden e Vinicius. Desse modo, o letrista resgata, da expressão popular, não apenas os 

signos e a sonoridade de origem africana, mas a dicção, o imaginário religioso, os 

valores da cultura oral: “É melhor ser alegre que ser triste”, “Cuidado, companheiro!/ A 

vida é pra valer/ Não se engane não, tem uma só”, “Ponha um pouco de amor numa 

cadência”, etc. Para Walter Benjamin, aconselhar “é menos responder a uma pergunta 

que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada. O 

conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria.” 
68

Vinicius não se limita ao trabalho com a tradição popular, está sempre aberto 

aos diálogos com a cultura erudita, com as vanguardas artísticas, as tecnologias 

importadas. Se em suas canções percebemos a forte “sobrevivência” de ritmos, 

entoações e versos de expressões culturais antigas, devemos, por outro lado, observar 

que saberes ligados à formação erudita, e mesmo aspectos metafísicos, nunca 

abandonam por completo o poeta e o letrista. Pensamentos e imagens relativos à 

passagem do tempo, questões pertinentes ao sentido da vida e da morte surgem, às 

vezes, entremeadas às canções mais simples, mais despretensiosas, como se pode 

observar em “Sei lá, a vida tem sempre razão” ( Toquinho e Vinicius): “Tem dias que 

eu fico pensando na vida/ E sinceramente não vejo saída/ Como é por exemplo que dá 

pra entender/ A gente mal nasce e começa a morrer (...).” Se, em Vinicius, às vezes 

ocorrem reflexões metafísicas ligadas à ausência de saída para o destino humano, por 

outro lado, a questão utópica emerge em diversos momentos de sua produção. O espaço 

imaginado 

67 MORAES. Poesia completa e prosa, p. 1339 a 1341. 

68 BENJAMIN. O narrador, p. 200. 
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de plenitude existencial e de amplas interações no âmbito da vida em comum, 

compartilhada, ganha contornos bem expressivos nas composições do autor. Isso pode 

ser visto, entre outros exemplos, em “Tarde em Itapoã” (Toquinho e Vinicius), música 

que retoma o imaginário mítico das praias baianas – presente nas canções de Dorival 

Caymmi. Quanto à relação da utopia com a partilha do sensível na arte, Jacques 

Rancière afirma: “A utopia é o não-lugar (...). Mas também é a configuração de um bom 

lugar, de uma partilha não polêmica do universo sensível, onde o que se faz, se vê e se 

diz se ajustam exatamente.” 
69

 Segundo Carlos Leite Brandão, a utopia, em vez de ser

vista como lugar impossível de ser alcançado, promove “uma fissura no real e uma 

suspensão da racionalidade em vigor, fazendo-os confrontar com uma outra ordem de 

valores, ainda não vigentes, mas em formação”. 
70

Em seu trajeto pessoal e artístico, o poeta encaminha-se, sempre mais, para uma 

política do cotidiano – presente nas relações interpessoais, no comportamento frente ao 

outro, no modo de inserir o corpo na luta política. Em diversos textos e posturas, 

notamos a relação do escritor com propostas relacionadas à contracultura e mesmo com 

a ideia, retomada por Michel Foucault, da “estética da existência”. 
71

Torna-se importante salientar que, além das canções, a própria poesia de 

Vinicius marca-se por uma inerente musicalidade. O poeta maneja, como poucos, o 

tecido literário quando se pensa no critério sonoro. Percebe-se, em seus poemas, 

instigante trabalho melódico, rítmico, presença de timbres elaborados. Nota-se, nos 

textos, sutileza entoativa, recursos típicos da oralidade, jogos sintáticos, etc. Tudo isso 

traz um rico caráter musical à escrita viniciana. Os versos parecem embalados por um 

compasso e uma melodia subjacente que lhes dão vigor e permanência. A adequação 

entre escrita e melodia revela-se, portanto, um forte atributo da poesia viniciana. 
72

Quanto ao trabalho de colocar letra em música, Vinicius soube arranjar muito 

bem a escrita e a melodia, sem deixar uma eclipsar a outra. O poeta demonstrava 

profunda sabedoria estética quando escrevia letras para músicas já elaboradas – que era 

o seu trabalho mais habitual nesse campo artístico. Ele percebia, com lucidez, e ao

mesmo tempo apresentando rara intuição, aquilo que a canção demandava em termos 

69 RANCIÈRE. A partilha do sensível, p. 61.  

70 BRANDÃO. A geografia das utopias agrárias: da cidade dos sonhos aos sonhos da terra, p. 169. 

71 Cf. ORTEGA. Amizade e estética da existência em Foucault.  

72 Cf. FERRAZ. Vinicius de Moraes.  
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poéticos. Por isso, as criações produziam um resultado muito bem delineado – em se 

tratando do casamento entre letra e melodia. Mas é bom dizer que o salto do Vinicius 

poeta para o Vinicius letrista não se fez de modo simples e fácil. O poeta esforçou-se 

muito, trabalhou com empenho e rigor, para atingir uma maior destreza na confecção de 

canções, para dotar as palavras cantadas de elegância, leveza e precisão. 

Neste ensaio, ao mapearmos passagens relativas ao trabalho de Vinicius 

enquanto letrista e crítico musical, procuramos trazer à tona modelagens de pensamento 

que se escondem nas dobras da tradição crítica brasileira mais canônica, apresentando a 

questão cultural como um importante lugar a partir de onde se pode entender um pouco 

melhor os processos de criação. Os diálogos transdisciplinares estabelecidos por 

Vinicius entre literatura e música – ponteados pela dicção popular – contribuem para a 

configuração de um entendimento mais aberto, menos segmentado, sobre a produção 

artístico-intelectual no Brasil. 
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Eu conheço este outro mundo 

Onde o tempo não dissolve: 

Eu te conquisto sempre, 

Você sempre me comove. 

Eu conheço este outro mundo, 

Esta outra porção do espaço, 

Onde eu me sinto livre, 

Aprisionado nos seus braços... 

HERÓIS DA RESISTÊNCIA 

O inferno são os outros! 

JEAN-PAUL SARTRE 

Eles venceram e o 

sinal está fechado 

pra nós... 

BELCHIOR 

1. INTRODUÇÃO

Com a publicação póstuma dos Petits poèmes en prose, em 1869, 

transparece na obra de Charles Baudelaire uma linha temática de tons românticos, à 

qual o autor dedica uma boa quantidade de textos: o desejo de evasão do mundo prático 

e exterior, que é a metrópole moderna da burguesia, para um mundo poético e interior, a 

ser sustentado pela atemporalidade e pela fantasia criativa. Se esse tema já havia 

comparecido, de maneira explícita ou implícita, inúmeras vezes nos versos de Les fleurs 

du mal (1857) – como, por exemplo, em “O convite à viagem” e “Benção” –, é com 
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certeza na prosa baudelaireana que sua presença se faz sentir mais clara e intensamente, 

a exemplo de “O estrangeiro”, “À uma hora da manhã”, “Anywhere out of the world” 

etc... Nesse contexto, vale transcrever os parágrafos concludentes de “Solidão”: 

“Essa grande infelicidade de não poder estar só!... ”, disse em 

al-gum lugar La Bruyère, como para envergonhar a todos os que 

correm para se perderem na multidão, temendo, sem dúvida, não 

poder suportar-se a si mesmos. 
“Quase todos os nossos males nos vêm de não termos sabido 

ficar em nossos quartos”, disse um outro sábio, Pascal, creio, 

lembrando assim na sua cela de recolhimento todos estes 

enlouquecidos que procuram a felicidade no movimento e numa 

prostituição que eu poderia chamar de fraternária, se quisesse falar 

na bela língua do meu século. (BAUDELAIRE, 2006, p. 135; grifo 

do autor) 

A “multidão” e o “movimento” da metrópole moderna apresentam, no 

complexo imagético de Baudelaire, um duplo contorno. Sob certa perspectiva, são 

traduzidos como motivo de espetáculo vital que o flaneur, observador atento, utiliza por 

vezes para minimizar o spleen – o “movimento” é um palco onde têm lugar as cenas de 

beleza horrível da Modernidade, e a “multidão” são os palhaços, funâmbulos, atores 

com máscaras indistintas, que durante algumas horas entretêm. O flaneur espectador, no 

entanto, de modo algum se permite subir a esse palco e confundir-se com o elenco de 

histriões: pois perder-se “na multidão”, comportando-se como os demais que não 

podem “suportar-se a si mesmos”, seria dissipar a própria individualidade, assim 

abrindo mão do centro da aventura poética, o que, para o cioso aristocrata da alma, 

perfaria o grave crime da “prostituição”: render-se ao “movimento” e consentir com que 

o eu fosse absorvido e moldado à imagem e semelhança dos outros. Hugo Friedrich

comenta que uma das “palavras-chave” de Baudelaire 

é “concentração”, e junto a esta, “concentração do eu”. Ele faz sua a 

sentença de Emerson: “Herói é aquele que está impassivelmente 

centrado”. Os conceitos opostos são “dissolução” e “prostituição”. 

Este úl-timo conceito – que deriva dos iluministas franceses do 

século XVIII – significa abandono de si próprio, renúncia ilícita do 

destino espiritual, fuga ao campo alheio, traição por meio da 

dispersão. Estes são os sintomas da civilização moderna, como 

acentua Baudelaire, perigos dos quais ele próprio tem de precaver-se 
– ele, o “mestre em virtude do destino de sua situação” (...), em

virtude do recolhimento em um eu que eliminou a casualidade da 

pessoa. (FRIEDRICH, 1978, p. 38) 
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Portanto, nesse entendimento, o eu deve buscar e observar 

“impassivelmente” o aspecto material do mundo público moderno; porém, com o intuito 

de preservar a sua própria “concentração”, deve se afastar em espírito desse mesmo 

mundo. A estratégia que assegura tal afastamento é a estruturação de um novo mundo 

particular. Sem a pretensão de exaurir o assunto, vejamos como se processa uma das 

vias empregadas pelo poeta para essa estruturação. Noutro dos Petits poèmes en prose, 

“Convite à viagem” – homônimo do texto em versos que aparece em Les fleurs du mal 

–, Baudelaire fala a respeito de “um país soberbo, um país idílico, (...) chamado 

Cocagne”, e o descreve em tintas as mais fantásticas e ideais: 

Um verdadeiro país de Cocagne, onde tudo é belo, rico, 

tranqüilo, honesto; onde o luxo se compraz em se ver em ordem, ou a 

vida é livre e doce de se respirar; de onde a desordem, a turbulência e 

o imprevisto são excluídos; onde a bondade está casada com o

silêncio; onde a própria cozinha é poética, rica e excitante ao mesmo 

tempo; onde tudo se parece contigo, meu anjo. 
(...) 
Um verdadeiro país de Cocagne, digo-te, onde tudo é rico, 

limpo e luminoso como uma consciência pura, como uma magnífica 

bate-ria de cozinha, como uma esplêndida ourivesaria, como uma 

joalheria multicor! Os tesouros do mundo inteiro afluem, como na 

casa de um homem trabalhador que bem os merece. País singular, 

superior aos ou-tros, como a Arte é em relação à Natureza reformada 

pelo sonho, onde é corrigida, embelezada e refundida. 

(BAUDELAIRE, op. cit., p. 99-101) 

O poeta “sonha visitar” esse país, nele “viver” e nele “morrer”, mas não 

desacompanhado: quer que junto a ele esteja “uma velha amiga”, a “mulher amada”, a 

“irmã preferida”. E após afirmar, conforme já visto no início do poema, que lá “tudo se 

parece contigo, meu anjo”, ao fim Baudelaire vai mais além e explicita: 

Esses tesouros, esses móveis, esse luxo, essa ordem, esses 

perfumes, essas flores miraculosas, és tu. És tu, ainda, esses grandes 

rios, esses canais tranqüilos. Esses enormes navios que os singram 

carregados de riquezas e de onde provêm os cantos monótonos das 

manobras, são estes meus pensamentos que dormem ou rolam sobre 

teu seio. Tu os conduzes docemente em direção ao mar que é o 

infinito, a refletir as profundezas do céu na limpidez de uma bela 

alma; e quando, fatigados pelas vagas e saciados dos produtos do 

Oriente, eles retornam ao porto natal, são ainda meus pensamentos 

enriquecidos que voltam do infinito para ti. (id., op. cit., p. 103) 

O “Convite à viagem”, por conseguinte, na verdade se revela um convite 

para a construção de um onírico país particular, abstrato e Ideal, onde o poeta e a amada 

possam se refugiar do universo real e hostil que os cerca, este consistente no mundo 
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social das regras e convenções, das banalidades e superficialidades e da repetição 

funesta, sem fim, de todas essas misérias – numa palavra, do mundo concreto cuja 

conformação cabe ao Spleen. Em contraste, a matéria-prima para a construção do país 

particular nada mais é do que a solidão a dois, a concentração, o recíproco sentimento 

amoroso: dois eus que entrelaçam para compor um nós. 

Considerando tais elementos, o presente trabalho tem por escopo realizar 

um estudo comparativo implicando outro dos Petits poèmes en prose, intitulado “O 

quarto duplo”, e a crônica “Os amantes”, de Rubem Braga (publicado em A borboleta 

amarela, 1955), textos orientados pela mesma ideia da construção do país particular e 

das dificuldades para a sua preservação. 

Levando ainda em conta a imprecisão dos limites conceituais entre os 

gêneros poema em prosa e crônica poética, o eixo das interrogações terá por base a 

semelhança temática das cenas e desdobramentos diegéticos nos dois objetos em pauta, 

o que explica a chamada do texto braguiano para o diálogo. De início, ambos os escritos

desvelam idênticas situações de idílio clandestino, vivenciadas por um casal de 

“amantes” que se acumplicia e voluntariamente se isola ou exila em “une chambre 

véritablement spirituelle” e “paradisiaque” (assim diz BAUDELAIRE, op. cit., p. 30; 

grifo do autor), cuja “at-mosphère” assume os mais feéricos tons de um “nosso mundo 

trêmulo de felicidade, so-nâmbulo, irreal, fechado” (nas palavras de BRAGA, 2011, p. 

282; grifamos). Em seguida, a paridade entre as duas diegeses permanece nos 

desenlaces, vez que cada autor, a seu modo, aborda o impacto causado nesses poéticos 

universos particulares pela intromissão violenta do universo utilitário exterior, para 

Braga povoado por “nossos inimigos” (op. cit., p. 281), os quais se condensam, segundo 

Baudelaire, num indesejável “Spec-tre” que bate “à la porte” (op. cit., p. 32). Mais um 

fator de similaridade é a circunstância de uma e outra composição se estabelecerem 

como narrativas a partir de um ponto de vista masculino. 

Noutros termos, o foco investigativo é o embate entre nós – os que 

constroem o “nosso mundo” concentrado – e os desatadores de nós – os que o destroem 

em prol da dissolução e da prostituição ensejada por “aquele movimento sem sentido, 

aquelas pessoas e veículos irreais que se cruzavam” (BRAGA, op. cit., p. 283). O tropo 

nós, neste caso, corresponde à situação inicial evasiva, ou seja, o casal a sós no mundo 

poético e ideal. Quanto aos desatadores de nós, representam a situação final invasiva, 
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quando a interferência do mundo prático e real contamina e põe a ruir aquele mundo 

poético. São estes os tópicos que cumpre deslindar. 

2. NÓS

Para se determinar, em primeira instância, a paridade temática entre os 

textos analisados, faz-se necessário demarcar o espaço que em princípio permeia as 

duas narrativas: o exílio – leia-se “concentração” – num universo de âmbito particular, 

cuja carga simbólica endossa o isolamento das personagens em face da sociedade, vale 

dizer, em face do universo de âmbito público. Segue-se, pois, que, tanto em “Os 

amantes” como em “O quarto duplo”, o universo particular se configura exatamente em 

oposição diametral ao mundo público. Em Baudelaire, esse espaço é situado em 

Um quarto que parece um devaneio, um quarto verdadeiramente 

espiritual onde a atmosfera estagnante é ligeiramente tingida de rosa 

e azul. 
A alma toma um banho de preguiça, aromatizado pelos pesares 

e o desejo. É algo de crepuscular, de azulado e rosado, um sonho de 

volúpia durante um eclipse. (BAUDELAIRE, op. cit., p. 31; grifo do 

autor) 

O “quarto que parece um devaneio” é presidido por um 

Ídolo, a soberana dos sonhos. Mas como ela está aqui? Quem a 

trouxe? Que poder mágico instalou-se nesse trono de devaneios e 

volúpia? Que importa! Ei-la! Eu a reconheço. 
São esses olhos cuja flama atravessa o crepúsculo; esses sutis e 

terríveis olhares que eu reconheço em sua assustadora malícia! Eles 

atraem, eles subjugam, eles devoram o olhar do imprudente que os 

contempla. Já estudei muitas vezes essas estrelas negras que 

comandam a curiosidade e a admiração. (id., op. cit., p. 33; grifamos) 

E seria precisamente esse “quarto paradisíaco” (id., op. cit., p. 35) outra 

cartografia, algo adensada, do maravilhoso “país de Cocagne”, sendo decerto aquela 

“mulher amada” e “irmã preferida” essa mesma “soberana dos sonhos” em torno da 

qual gira o universo particular. Bem assim para Braga, que segue o mesmo diapasão 

onírico, inicialmente num ambiente um pouco mais ampliado, e que, no entanto, em 

breve também se delimita ao “quarto”: 

No apartamento mal iluminado, íamos emagrecendo de felicidade, 

devíamos estar ficando pálidos, e às vezes, unidos, olhos nos olhos, 

nos perguntávamos se tudo não era um sonho; o relógio parara, havia 

apenas aquela tênue claridade que vinha das janelas sempre fechadas; 

mais tarde essa luz do dia, do dia dos outros, ia se perdendo, e então 

era apenas uma pequena lâmpada no chão que projetava nossas 
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sombras nas paredes do quarto e vagamente escoava pelo corredor, 

lançava ainda uma penumbra confusa na sala, onde não íamos jamais. 

(BRAGA, op. cit., p. 281-282; grifamos) 

O fragmento ressalta um aspecto igualmente encarecido por Baudelaire: a 

sensação de suspensão temporal ao redor dos “amantes” – “o relógio parara” com as 

“janelas sempre fechadas” para a intrusão exterior, e diante da noite conivente, isto é, a 

“penumbra confusa da sala, onde não íamos jamais”, esvanecia-se ou “ia se perdendo” a 

preocupação com o “dia dos outros”: o tempo se movia somente fora da esfera do nós. 

Em Baudelaire, de forma enfática: “Não! Não há mais minutos, não há mais segundos! 

O tempo desapareceu; é a Eternidade que reina, uma eternidade de delícias.” (op. cit., p. 

33) 

Nesse destempo, o estado de espírito das personagens alcança uma aura de 

comunhão, pureza e auto-suficiência que envolve mesmo os objetos e atos mais 

cotidianos, transfigurando-os. Ou seja, o espírito transforma a matéria. Baudelaire refere 

que 

Os móveis têm as formas alongadas, prostradas, lânguidas. Os 

móveis têm o ar de que sonham; diríamos dotados de uma vida 

sonambúlica como um vegetal ou mineral. Os tecidos falam uma 

língua muda, como as flores, como os céus, como os sóis poentes. 
Nas paredes nenhuma abominação artística. Relativamente ao 

puro sonho, à impressão não analisada, a arte definida, a arte positiva 

é uma blasfêmia. Aqui, tudo tem suficiente clareza e a deliciosa 

obscuridade da harmonia. 
Um aroma infinitesimal da mais original escolha, ao qual se 

mistura uma levíssima umidade, flutua nessa atmosfera, onde o 

espírito sonolento é embalado por uma sensação de estufas aquecidas. 

(BAU-DELAIRE, op. cit. p. 31) 

Braga retoma o tom de transfiguração dos pequenos gestos e prazeres: “e a 

nossa felicidade imensa era ponteada de alegrias menores e inocentes, a água forte e 

grossa do chuveiro, a fartura festiva de toalhas limpas, de lençóis de linho.” (op. cit., p. 

282) Na crônica braguiana, aliás, o processo transfigurador é tão íntimo, que a união 

espiritual dos “amantes” se reflete até mesmo no plano físico, em seus “corpos”: 

Eu sentia dentro de mim, doce, essa espécie de saturação boa, 

como um veneno que tonteia, como se meus cabelos já tivessem o 

cheiro de seus cabelos, se o cheiro de sua pele tivesse entrando na mi-

nha. Nossos corpos tinham chegado a um entendimento que era além 

do amor, eles tendiam a se parecer no mesmo repetido jogo lânguido, 

e uma vez que, sentado de frente para a janela, por onde se filtrava 
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um eco pálido de luz, eu a contemplava tão pura e nua, ela disse: 

“meu Deus, seus olhos estão esverdeando.” 
Nossas palavras baixas eram murmuradas pela mesma voz, 

nossos gestos eram parecidos e integrados, como se o amor fosse um 

longo ensaio para que um movimento chamasse outro; 

inconscientemente compúnhamos esse jogo de um ritmo 

imperceptível, como um lento, lento bailado. (BRAGA, op. cit., p. 

283) 

Recorde-se que, conforme trecho anteriormente mencionado, os “olhos” da 

“soberana dos sonhos”, afirma Baudelaire, “atraem”, “subjugam” e, em especial, 

“devoram o olhar do imprudente que os contempla” (op. cit., p. 33; grifamos), o que 

leva a pensar nos olhares da mulher em Braga, pois fica subentendido que os “olhos” do 

homem “estão esverdeando” por influência dela, assim “como se meus cabelos já 

tivessem o cheiro de seus cabelos, se o cheiro de sua pele tivesse entrado na minha.” 

Para Baudelaire e Braga, é a presença feminina que, representando ser mais forte, induz 

ao sonho, à transfiguração do real e à nova vida ideal em nós, a qual o francês descreve 

como algo de natureza suprema: “Ó beatitude! Isso que nós chamamos geralmente de 

vida, mesmo em sua expansão mais feliz, nada tem de comum com essa vida suprema, 

que, agora, eu conheço e saboreio minuto a minuto, segundo a segundo.” 

(BAUDELAIRE, op. cit., p. 33; grifamos) Ao passo que o brasileiro a define como 

instância miraculosa: “Ah! Nós tínhamos vindo de muito e muito amargor, muita 

hesitação, longa tortura e remorso; agora a vida era nós dois, e o milagre se repetia tão 

quieto e perfeito como se fosse ser assim eternamente. (BRAGA, op. cit., p. 282; 

grifamos) 

Seria, quem sabe, a mulher como primeira provedora da matéria-prima da 

“vida suprema”, enquanto o homem, a partir daí, seria o primeiro construtor do 

“milagre”, aperfeiçoando-se ambos os trabalhos numa só tentativa de salvaguarda do 

mundo fantástico. 

De qualquer jeito, em suma, os respectivos eus dos “amantes” de Braga e de 

Baudelaire se subtraem à singularidade e se fundem em nós, atados num liame onírico: 

“agora a vida era nós dois” a sós num “quarto que parece um devaneio” 

(BAUDELAIRE, op. cit., p. 31) e que, como qualquer “devaneio” ou “sonho”, vem 

surgir “trêmulo de felicidade, sonâmbulo, irreal, fechado, e tão louco e tão bobo e tão 

bom como nunca mais, nunca mais haverá.” (BRAGA, op. cit., p. 282) A estruturação 

do universo interno se dá pelo amor cúmplice e pela alegria mútua que, ao recusarem os 
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apelos do universo exterior, “com sua maldade ou sua tristeza” (id., ibid.) e seu ímpeto 

de dissolução, selam o compromisso de captar o espaço e o tempo e convertê-los em 

infinito e eternidade insolúveis – ou, pelo menos, o compromisso de tentar. 

3. OS DESATADORES DE NÓS

Tanto em “Os amantes” como em “O quarto duplo” – recapitulando de 

acordo com o que já foi objeto de análise – as narrativas denotam uma evidente 

distinção entre o mundo de domínio mágico e onírico, no qual os amantes vivem, e o 

mundo de domínio empírico e lógico, no qual os outros, que não os amantes, transitam. 

Baudelaire, no poema, efetivamente emprega a expressão “toute cette 

magie” (op. cit., p. 34; grifamos) para fazer menção ao domínio dos amantes, e “pouvoir 

magique” (op. cit., p. 32; grifamos) para qualificar o empenho da construção desse 

domínio, além de se demorar na descrição da “atmosfera” que caracteriza o ambiente 

como “um devaneio, um quarto verdadeiramente espiritual”, “algo de crepuscular”, “um 

sonho de volúpia”, “puro sonho”, a envoltura “de mistério e de silêncio, de paz e de 

perfumes”, “beatitude”, “vida suprema” e, enfim, “eternidade de delícias” (op. cit., 

passim) – tudo direcionando a um mundo à parte do mundo vulgar. Mesmo “Os móveis 

têm o ar de que sonham; diríamos dotados de uma vida sonambúlica como um vegetal 

ou um mineral.” (op. cit., p. 31; grifamos) Contudo, ainda mais do que quaisquer 

qualificativos, o que de fato marca o clima mágico e onírico é o sentido de 

transfiguração do tempo e do espaço, o que já foi tópico de discussão. 

Por seu turno, Braga não chega a utilizar nenhum vocábulo do campo 

semântico específico da magia – porém, o sentido de transfiguração do tempo e do 

espaço, conforme previamente aludido, se mostra ainda mais profundo do que no texto 

de Baudelaire, pois mesmo os corpos dos amantes brasileiros demonstram se 

transformarem pelo convívio contínuo e profundo num mundo privativo. Ademais, 

conquanto as personagens do cronista num primeiro instante se perguntem “se tudo não 

era um sonho”, é certo que logo em seguida definem “que um homem e uma mulher” 

estão situados à parte do mundo externo e “se movendo na penumbra como dentro de 

um sonho” (BRAGA, op. cit., p. 282); certo também é que o “nosso mundo, nosso 

pequeno mundo”, é pleno duma “felicidade imensa” e “trêmulo de felicidade, 

sonâmbulo, irreal, fechado” (id., ibid.; grifamos). Braga ainda insiste e confirma que 
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“nossa felicidade fluía num encantamento constante” (op. cit., p. 283; grifamos) – e aí 

então, ainda que indiretamente, uma alusão ao campo semântico da magia. 

Não obstante, a linha que separa o mundo mágico ideal do mundo lógico 

real se mostra tênue nos dois escritos. Posto que as personagens exprimam o intento de 

permanecer isoladas nos universos particulares, o universo público a circundá-las não 

pára, não interrompe sua rotina, antes continua seu movimento dissolutivo: tudo 

funciona comumente em suas engrenagens práticas – funciona e promove razias. Tais 

razias se interpõem, é claro, pela presença dos outros, aqueles que turbam a harmonia 

dos protagonistas de Baudelaire e Braga, os inoportunos embaixadores do lá fora. Neste 

trabalho, denominamo-los os desatadores de nós, visto que, com suas solicitações 

mesquinhas tão típicas da existência banal, são responsáveis por contaminar e dissolver 

as auras paradisíacas iniciais, obstando-se ao liame que atava os nós, isto é, os amantes. 

Braga os chama de “o emissário do inimigo” (op. cit., p. 281), inimigo que 

inequivocamente “era toda a população da cidade imensa, que transitava lá fora nos 

veículos” (id. ibid.). Ainda no texto de Braga, a campainha e o telefone tocam repetidas 

vezes; o padeiro, o leiteiro e o entregador de jornais fazem sua entrega diária, e o 

carteiro ameaça com as correspondências – as atividades que envolvem o trabalho 

cotidiano necessitam ser cumpridas. 

“O quarto duplo” e “Os amantes” experimentam a mesma incursão 

predatória introduzida pela conjunção adversativa “mas” (BRAGA, op. cit, p. 283; 

BAUDELAIRE, op. cit., p. 32, no original em francês, “mais”), divisor de águas entre o 

universo nosso e o universo dos outros. Porém, a apresentação das interferências 

externas surge de forma levemente distinta ao longo das duas narrativas. Em 

Baudelaire, a intromissão ocorre num único ato inesperado e violento, que 

imediatamente destroça o idílio: 

Mas uma pancada terrível, fortíssima, ressoou na porta e, como 
nos sonhos infernais, pareceu-me que recebia um golpe de enxada no 

estômago. 
E depois um Espectro entrou. É um oficial de justiça, que vem 

me torturar, em nome da lei; uma infame concubina que vem exibir 

sua miséria e juntar as trivialidades de sua vida às dores da minha; ou 

então um jovem secretário de diretor de jornal que vem reclamar a 

entrega de um manuscrito. 
O quarto paradisíaco, o Ídolo, a soberana dos sonhos, a Sílfide, 

como dizia o grande René, toda aquela magia desapareceu com o gol-

pe disparado pelo Espectro. (BAUDELAIRE, op. cit., p. 33) 
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Percebe-se que Baudelaire não precisa a identidade do “Espectro”: “É um 

oficial de justiça, (...) uma infame concubina (...) ou então um jovem secretário” – 

pouco importa quem seja, pois com sua presença a recordar a existência do mundo 

lógico – odiosa serpente no Paraíso –, a espiritualidade do espaço mágico rui e a 

matéria, despida da idealidade, revela sua face real – e então se justifica o título “O 

quarto duplo”: 

Horror! Eu me lembro! Eu me lembro! Sim! Este chiqueiro, 

este ambiente de eterno desgosto, está bem dentro de mim. Vejam os 

móveis burros, empoeirados, capengas, a lareira sem chamas e sem 

brasas, suja de escarros, as tristes janelas onde a chuva traçou seus 

sulcos na poeira; os manuscritos rasurados ou incompletos; o 

almanaque onde o lápis marcou as datas sinistras! 
E esse perfume de um outro mundo, com o qual eu me 

embriagava com uma sensibilidade aperfeiçoada, ei-lo substituído por 

fétido odor de tabaco misturado a um mofo nauseabundo. Respira-se 

aqui, agora, o ranço da desolação. (BAUDELAIRE, op. cit., p. 35) 

Vê-se que o espaço do quarto, pervertido pelo mundo exterior, é degradado; 

e também o tempo, que antes havia desaparecido, retorna com truculência, destronando 

a “soberana dos sonhos” e instaurando novamente o império do spleen: 

Oh! Sim, o Tempo reapareceu, o Tempo reina soberano agora; e 

com o horroroso velho voltou todo o demoníaco cortejo de 

Lembranças, de Arrependimentos, de Espasmos, de Medos, de 

Angústias, de Pesadelos, de Cóleras e de Neuroses. 
Eu vos asseguro que os segundos agora são fortemente e solene-

mente acentuados e cada um saltando do pêndulo diz: “Eu sou a 

Vida, a insuportável, a implacável Vida.” 
(...) 
Sim! O Tempo reina, ele retomou sua brutal ditadura. Ele me 

empurra, como se eu fosse um boi, com seu duplo aguilhão. “Eia! 

Vamos, então, burrico! Sua então, escravo! vive, então, condenado!” 

(id., op. cit., p. 35-37) 

Enquanto em Baudelaire o “Espectro” surge de imprevisto, na crônica de 

Braga a presença dos desatadores de nós é denunciada e temida desde os primeiros 

parágrafos: 

Nos dois primeiros dias, sempre que o telefone tocava, um de 

nós esboçava um movimento, um gesto de quem vai atender. 
Mas o gesto ficava no ar. Ficávamos imóveis, ouvindo a 

campainha bater, silenciar, bater outra vez. Havia um certo susto, 

como se aquele trinado repetido fosse uma acusação, um gesto agudo 

nos apontando. Era preciso que ficássemos imóveis, talvez respirando 

com mais cuidado até que o aparelho silenciasse. 
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Então tínhamos um suspiro de alívio. Havíamos vencido mais 

uma vez os nossos inimigos. (BRAGA, op. cit., p. 281) 

E se no poema baudelaireano não há qualquer alusão ao tempo que resistiu o 

sonho, o tempo da felicidade é expressamente marcado por Braga em pelo menos oito 

dias, pois ainda “No oitavo dia sentimos que tudo conspirava contra nós.” (id., op. cit., 

p. 282) Em certa hora, “Os amantes” puderam pensar que “O mundo pouco a pouco ia

desistindo de nós; o telefone batia menos e a campainha da porta quase nunca” (id., 

ibid.), mas logo 

a cidade, que durante dois ou três dias parecia nos haver esquecido, 

voltava subitamente a atacar. O telefone tocava, batia dez, quinze 

vezes, calava-se alguns minutos, voltava a chamar; e assim três, 

quatro vezes sucessivas. 
Alguém vinha e apertava a campainha; esperava; apertava outra 

vez, experimentava a maçaneta da porta; batia com os nós dos dedos, 

cada vez mais forte, como se tivesse certeza de que havia alguém lá 

dentro. Ficávamos quietos, abraçados, até que o desconhecido se 

afastasse, voltasse para a rua, para a sua vida, nos deixassem em 

nossa felicidade que fluía num encantamento constante. (id., ibid.; 

sic) 

A definitiva razia da “cidade” contra o “nosso mundo” transcorre em dois 

atos na crônica. Primeiramente, é a própria fragilidade física do casal, que sente fome, o 

que obriga a uma abertura do apartamento até então intocável: 

Mas naquela manhã ela se sentiu tonta, e senti minha fraqueza; 

resolvi sair, era preciso dar uma escapada para obter viveres; vesti-

me lentamente, calcei os sapatos como quem faz algo de estranho; 

que horas seriam? (id., op. cit., p. 283) 

Mesmo a preocupação com o horário já deixa entrever uma concessão ao 

mundo exterior. O homem sai “à rua”, onde ficou “um instante parado, encostado à 

parede, olhando aquele movimento sem sentido, aquelas pessoas e veículos irreais que 

se cruzavam; tive uma tonteira e uma sensação dolorosa no estômago.” (id., ibid.; 

grifamos) Anote-se que o amante, em “O quarto duplo”, igualmente acusou “no 

estômago” a sensação do contato com o mundo do “movimento sem sentido”: “Mas 

uma pancada terrível, fortíssima, ressoou na porta e, como nos sonhos infernais, 

pareceu-me que recebia um golpe de enxada no estômago.” (BAUDELAIRE, op. cit., p. 

33; grifamos) 

Entrementes, retornando ao texto de Braga, em seguida a comprar “um 

grande embrulho” de “uvas, pequenas uvas escuras” (op. cit., p. 283), o homem volta ao 
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apartamento, onde constata que sua ausência, ainda que momentânea, causou 

consequências funestas ao pacto de união que envolvia “Os amantes”: 

E levei dois ou três minutos, na sala de janelas absurdamente a-

bertas, diante de um desconhecido, para compreender que o milagre 

acabara; alguém viera e batera à porta, e ela abrira pensando que 

fosse eu, e então já havia também o carteiro querendo recibo de uma 

carta registrada e, quando o telefone bateu foi preciso atender, e o 

nosso mundo foi invadido, atravessado, desfeito, perdido para sempre 

– senti que ela me disse isso num instante, num olhar, entretanto lento

(achei seus olhos muito claros, há muito tempo não os via assim, em 

plena luz), um olhar de apelo e de tristeza, onde, entretanto, ainda 

havia uma inútil, resignada esperança. (BRAGA, op. cit., p. 283-284; 

sic) 

4. CONCLUSÃO

Tivemos, portanto, em ambas as diegeses dois pares de nós, vale dizer, em 

cada ambiente um casal cujos eus se enlaçam em concentração amorosa e instauram um 

novo universo mágico, de espaço transfigurado e livre da “brutal ditadura” do “Tempo” 

(BAU-DELAIRE, op. cit., p. 37), à parte então do universo lógico dos “inimigos, os 

outros, o resto da população do mundo” que “nos esperava para lançar seus olhares, 

dizer suas coisas, ferir com sua maldade ou sua tristeza o nosso mundo” (BRAGA, op. 

cit., p. 282). Contudo, os “inimigos” logram êxito em romper o encantamento, impondo 

a tirania do tempo, do espaço e dos movimentos e interesses vulgares por sobre as 

secessões concentradas no amor: ambos os nós, por conseguinte, são desatados ou, em 

termos baudelaireanos, são prostituídos e dissolvidos pelo “Horror” trazido pelo 

“Espectro” (BAUDELAI-RE, op. cit., respect. p. 35 e 33). Para Baudelaire, parece não 

haver nenhum vislumbre de reconstrução do sonho, sendo a Morte a única perspectiva 

que se apresenta para mais uma tentativa de evasão da “Vida, a insuportável, a 

implacável Vida”, pois, destruída a magia, “Só há agora um Segundo na vida humana 

com a missão de anunciar uma boa nova, a boa nova que causa em cada um de nós um 

medo inexplicável.” (op. cit. p.35; grifo do autor); ademais, dentre os escombros do 

mundo onírico, e num aceno ao suicídio, “um único objeto conhecido me sorri: a 

garrafinha de láudano, uma velha e terrível amiga, como todas as outras. Oh! fecunda 

em carinho e traições.” (id. ibid.) Para Braga, ainda desponta uma “inútil, resignada 

esperança” nos “olhos muito claros” da mulher, o que talvez seja pouco para apagar a 

sensação de que “nosso mundo foi invadido, atravessado, desfeito, perdido para 

sempre” (op. cit., p. 283). 
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Como seja, os desenlaces diegéticos apontam para a vitória da “maldade”, 

da “tristeza” e do “Tempo” por sobre o “milagre” de “nosso mundo trêmulo de 

felicidade” (BRA-GA, op. cit., p. 282), “paradisíaco” e “verdadeiramente espiritual” 

(BAUDELAIRE, op. cit., respect. p. 35 e 31). 
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Digam a meu amigo Rubem Braga Que às vezes me sinto calhorda mas reajo, tenho tido meus maus 
momentos Mas reajo. Digam-lhe que continuo aquele modesto lutador  Porém batata. Que estou 
perfeitamente esclarecido E é bem capaz de nos revermos na Europa. Digam-lhe, discretamente, Que 
isso seria uma alegria boa demais: que se ele  Não mandar buscar Zorinha e Roberto antes, que 
certamente  Os levaremos conosco, que quero muito Vê-lo em Paris, em Roma, em Bucareste. 
Digam, oh digam  A meu amigo Rubem Braga que é pena estar chovendo aqui Neste dia tão cheio de 
memórias. Mas  Que beberemos à sua saúde, e ele há de estar entre nós O bravo Capitão Braga, 
seguramente o maior cronista do Brasil  Grave em seu gorro de campanha, suas sobrancelhas seu 
bigode circunexos Terno em seus olhos de pescador de fundo Feroz em seu focinho de lobo solitário  
Delicado em suas mãos e no seu modo de falar ao telefone E brindaremos à sua figura única, à sua 
poesia única, à sua revolta, e ao seu cavalheirismo Para que lá, entre as velhas paredes renascentes e os 
doces montes cônicos de feno Lá onde a cobra está fumando o seu moderado cigarro brasileiro Ele seja 
feliz também, e forte, e se lembre com saudades Do Rio, de nós todos e ai! de mim.

Vinicius de Moraes

Meu caro Vinicius de Moraes, escrevo-lhe aqui de Ipanema para lhe dar uma 
notícia grave: a primavera chegou. Você partiu antes. É a primeira 
primavera, de 1913 para cá, sem a sua participação. Seu nome virou placa de 
rua e nessa rua que tem seu nome na placa vi ontem 3 garotas de Ipanema 
que usavam mini-saias. Parece que a moda voltou nessa primavera. Acho 
que você aprovaria. O mar anda virado. Houve uma lestada muito forte, 
depois veio um sudoeste com chuva e frio. E daqui de minha casa vejo uma 
vaga de espuma galgar o costão sul da Ilha das Palmas. São violencias 
primaveris. O tempo vai passando poeta, chega a primavera nesta Ipanema, 
toda cheia de sua música e de seus versos. Eu ainda vou ficando um pouco por 
aqui — a vigiar, em seu nome, as ondas, os tico-ticos e as moças em or.

Rubem Braga
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