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A crônica é, em sua origem, um gênero jornalístico. Surgiu 
na França do século XIX e se espalhou imediatamente por diver-
sos países dentro e fora do continente europeu. No Brasil, apesar da 
chegada tardia da tipografia, a crônica estabeleceu-se prontamente 
a partir do decênio de 1830, desenvolvendo-se rapidamente, em es-
pecial na imprensa da cidade do Rio de Janeiro. Em poucas décadas, 
já era um gênero consolidado, estampado nos principais jornais do 
país e praticado pelos mais célebres escritores da segunda metade do 
Oitocentos e de todo o século XX até hoje.

Isso não quer dizer que a crônica tenha permanecido restrita 
ao seu suporte de origem, o jornal. Embora não imediatamente, ela 
alcançou o livro ainda no período oitocentista, migrou para o rádio 
e a televisão no século seguinte e, no atual, é possível encontrá-la na 
internet, tanto em blogs quanto em redes sociais.1 Entretanto, apesar 
do trânsito entre suportes, a crônica continua frequentando assidua-

1  Destaco os seguintes exemplos: as crônicas de “Ao correr da pena”, de José de Alencar, 
publicadas em livro em 1874; o programa da Rádio MEC, intitulado “Quadrante”, de 1960; o 
quadro televisivo “Crônicas de Rubem Braga” no “Jornal Hoje” da Rede Globo, que foi ao ar 
entre 1975 e 1986; e os textos de Anderson França no Facebook.
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mente os jornais, convivendo de modo bastante produtivo com as 
suas diversas manifestações midiáticas.

Neste breve artigo, considerando apenas o desenvolvimento 
jornalístico da crônica, pretendo dar conta de diferentes momentos 
de sua escrita, com intuito de assinalar o percurso histórico do gêne-
ro na imprensa brasileira entre 1836 e 1936.

Em 1836: no início era o folhetim

Em 26 de novembro de 1836, em O Cronista, Justiniano José 
da Rocha (1836b, p. 1), depois de elogiar e agradecer aos seus instru-
mentos de ofício, a caixa e o tinteiro, escreve:

Realmente quem se mete no duro ofício de jornalista, quem 
se obriga a ter regularmente à sua disposição em horas certas 
e aprazadas, duas vezes por semana, ideias que interessem, ex-
pressões que as representem, quem se compromete a ter espíri-
to e imaginação obedientes e dóceis como os membros do cor-
po (quando alguma paralisia, algum reumatismo, ou qualquer 
outro inconveniente lhes não vem a embargar os movimentos) 
faz dó, excita a compaixão se não sabe recorrer à sua caixa, e a 
seu tinteiro, se não sabe avaliar quanto lhe podem ser uteis esses 
socorros: às vezes lhe há de acontecer o que me aconteceu hoje, 
e o coitado não terá os recursos que tive.

O que se segue no artigo relata a dificuldade que o redator 
teve de produzir o seu texto, por conta do barulho produzido por um 
“concerto infernal” de gatos que o impediu de dormir durante a noite 
anterior. Pela manhã, com o impressor à sua porta cobrando-lhe os 
originais para levá-los à tipografia, o autor conseguiu prorrogar o 
prazo por mais duas horas. No entanto, devido à fadiga que o acome-
tia, foi incapaz de ter sequer uma ideia. Foi quando ele recorreu à cai-
xa de fumo e ao tinteiro que o auxiliaram na escrita. Depois de pitar 
e umedecer a sua pena no recipiente de tinta, apareceria um esboço 
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inicial: “há de ser uma folha literária” (Rocha, 1836b, p. 2, grifo do au-
tor). Com essa primeira delimitação, surgiu a dúvida: “mas qual será 
o seu assunto, qual a sua ideia geradora?” (p. 2). As possibilidades que 
então surgiram referiam-se aos acontecimentos que costumavam ser 
objetos da atenção do próprio jornal em outras colunas, como as que 
discutiam as ações governamentais, ou aludiam aos assuntos que 
eram geralmente tratados pela própria seção da qual “A caixa e o  
tinteiro” fazia parte, intitulada “Folha”, cujo epíteto variava de acordo 
com o tema abordado, “literária”, “crítica” etc.

Por sinal, esta seção era a mais recente novidade de O Cronis-
ta: incorporada em outubro de 1836, ela correspondia ao “feuilleton” 
do jornalismo francês, um espaço disposto no rodapé da página, se-
parado por um linha horizontal, no qual deveriam figurar os artigos 
que, como assinalava Justiano, serviriam de “sobremesa à vosso [do 
leitor] banquete de leitura” (Rocha, 1836a, p. 1); quer dizer, em opo-
sição ao tratamento denso às igualmente densas matérias políticas, 
esses artigos versariam sobre as vicissitudes cotidianas de “diferen-
tes classes de cidadãos” (soldados, juízes, funcionários públicos etc), 
serões familiares, bailes ou mesmo passeios em uma “bela noite de 
luar” (Rocha, 1836b, p. 3) em dicção mais amena e em tom de con-
versa com leitor. Assim, ao não se concretizar em sua pretensa rea-
lização, cuja escolha recaiu sobre o tema da “noite de luar”, o texto 
que acabou sendo entregue ao impressor resultou em uma “conver-
sação que tive com minha caixa, com meu tinteiro” (Rocha, 1836b, p. 
2). Ainda que próximo da notícia, o folhetim que emergiu nos anos 
de 1830 estava bastante atento à esfera cultural do entretenimento, 
transformando-a em nova matéria jornalística.
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Em 1850: ao correr da pena e dos eventos

Em linhas gerais, pode-se dizer que a crônica desse período 
seguiu o caminho aberto nas décadas anteriores, mantendo-se ainda 
atrelada à notícia e responsável pelas informações relacionadas ao 
cotidiano cultural e político da cidade, em um universo jornalístico 
no qual prevaleciam os periódicos opinativos e doutrinários. Fran-
cisco Otaviano, José de Alencar e o jovem Machado de Assis, entre 
outros, trabalhavam não só comentando as notícias como também 
as produzindo, na medida em que se viam obrigados a participar 
efetivamente dos eventos que deveriam ser noticiados por eles.

Em crônica de 24 de setembro de 1854 de “Ao correr da pena”, 
série hebdomadária publicada na seção “Páginas menores” do Cor-
reio Mercantil, o seu autor, José de Alencar (1854, p. 1), em face da 
grande quantidade de notícias surgida no domingo que abria a se-
mana que deveria ser por ele contemplada em seu artigo, lamentava:

Entretanto a mim não me sucedeu o mesmo. Tinha-me diverti-
do, é verdade; mas aquele domingo cheio, que estreava a sema-
na de uma maneira tão brilhante, fazia-me pressentir uma tal 
fecundidade de acontecimentos, que me inquietava seriamen-
te. Já via surgir de repente uma série interminável de bailes e 
saraus, um catálogo enorme de revoluções, e uma cópia de notí-
cias capaz de produzir dois suplementos de qualquer jornal no 
mesmo dia. E eu, metido no meio de tudo isto, com uma pena, 
uma pouca de tinta e uma folha de papel, essa tripeça do gênero 
feminino, com a qual trabalham alguns escritores modernos, à 
moda do sapateiro remendão dos tempos de outrora.

Semelhante à função exercida pelo repórter do jornalismo 
moderno, competia ao cronista comparecer aos eventos da semana 
e apresentá-los em seu artigo, não à toa a série usava como subtítulo 
o termo “revista”. Só que, além de relatá-los — e muitas vezes era o 
único relato que se encontraria de determinada ocorrência em todo 
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o jornal —, ele deveria comentá-los, incluindo aí outros eventos que 
não contaram com a sua presença, e isso tudo no mesmo texto:

Obrigar um homem a percorrer todos os acontecimentos, a 
passar do gracejo ao assunto sério, do riso e do prazer às misé-
rias e às chagas da sociedade; e isto com a mesma graça e a mes-
ma nonchalance com que uma senhora volta as páginas doura-
das do seu álbum, com toda a finura e delicadeza com que uma 
mocinha loureira dá sota e basto a três dúzias de adoradores! 
Fazerem do escritor uma espécie de colibri a esvoaçar em zigue-
zague, e a sugar, como o mel das flores, a graça, o sal e o espírito 
que deve necessariamente descobrir no fato o mais comezinho! 
(Alencar, 1854, p. 1).

A passagem deixa entrever a tarefa a ser realizada pelo cro-
nista que consistia em articular textualmente a diversidade dos 
assuntos com a variedade dos estilos sem perder de vista a gra-
ça e leveza de uma conversa de salão. No entanto, nem sempre 
essa articulação era possível, sobretudo quando havia entre os te-
mas abordados um abismo entre os diferentes graus de afetação 
pública. Em crônica de 1 dezembro de 1861, na série “Comentá-
rios da Semana”, publicada no Diário do Rio de Janeiro, na tenta-
tiva de passar da notícia da morte do general Pereira Pinto para a 
apreciação crítica da peça A resignação, de Antônio Varejão, Machado 
de Assis (1861, p. 1) interpôs entre ambas uma sequência de pontos,  
escrevendo logo abaixo: “Esta linha de pontinhos significa que vou 
passar a assuntos de outro gênero, para os quais não achei uma tran-
sição capaz”. Embora a exposição do motivo da utilização do recurso 
evidenciasse a sinceridade do cronista, ela não anulava a percepção 
da necessidade de se efetuar as transições intratextuais sem subterfú-
gios gráficos (afora os pontos, era comum o emprego da numeração, 
dos asteriscos, entre outros sinais), com intuito de se estabelecer cer-
ta coesão discursiva.
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Em 1880: entre a crônica e a notícia

A partir da década de 1880, com o desenvolvimento no Bra-
sil do jornalismo noticioso, a crônica alcançaria certa autonomia 
na qual gradativamente prevaleceu a dicção do próprio cronis-
ta na sua capacidade de ler e comentar a notícia, como se perce-
be na produção machadiana desde então, sobretudo nas séries 
“Bons dias!” e “A Semana”, ambas publicadas na Gazeta de Notí-
cias entre 1880 e 1900. Como se não bastasse, o imperativo da am-
pla cobertura noticiosa da crônica diminuiu consideravelmente,  
a ponto de muitas vezes depender apenas da escolha autoral e o texto 
apresentar um único tema.

Em relação ao primeiro aspecto, posso exemplificar com uma 
crônica de “Bons dias!”, de 12 de abril de 1888. Os assuntos noticiosos 
abordados pelo cronista eram os seguintes: a ação do 1.º Delegado de 
Polícia, Silva Matos, com intuito de melhorar o serviço dos bondes; 
as reviravoltas no caso da condenação de Pinto Júnior, acusado de 
assassinar Vitorino de Menezes; a “inexplicável” (Assis, 1888, p. 1) 
atitude de Bezerra de Menezes na indicação de um candidato liberal 
às eleições; a “denúncia” ao diretor do Museu Nacional a respeito de 
uma pedra de mármore com uma inscrição antiga encontrada na 
praça do Comércio. Nenhuma abordagem se deu mediante partici-
pação do cronista nos eventos ou era fruto de um trabalho de repor-
tagem realizado por ele. Ao contrário, todos os temas foram retira-
dos do jornal, a maioria da própria Gazeta de Notícias, consequente-
mente já se apresentavam como notícias devidamente configuradas 
por determinada diretriz jornalística. Sendo assim, nesse momento, 
a crônica machadiana estava muito mais ligada a um gesto de leitura 
e de escrita interpretativa do que à produção de notícia como se dera 
em meados do século XIX.
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Já quanto ao segundo aspecto, recupero texto de “A semana” 
de 9 de outubro de 1892. Transcrevo o seu início:

Eis aí uma semana cheia. Projetos e projetos bancários, deba-
tes e debates financeiros, prisão de diretores de companhias, 
denúncia de outros, dois mil comerciantes marchando para o 
palácio Itamarati, a pé, debaixo d’água, processo Maria Antô-
nia, fusão de bancos, alça rápida de câmbio, tudo isso grave, 
soturno, trágico ou simplesmente enfadonho. Uma só nota idí-
lica entre tanta cousa grave, soturna, trágica ou simplesmente 
enfadonha; foi a morte de Renan. A de Tennyson, que também 
foi esta semana, não trouxe igual caráter, apesar do poeta que 
era, da idade que tinha (Assis, 1892b, p. 1).

Praticamente todas as remissões feitas acima por Machado 
referiam-se a fatos associados ao episódio da crise econômica ocor-
rida à época, conhecida como Encilhamento. Já o “processo Maria 
Antônia” aludia ao violento assassinato de Maria de Macedo que vi-
nha repercutindo intensamente nos jornais desde setembro, quando 
seu corpo mutilado foi encontrado no largo do Depósito. Por fim, a 
menção às mortes do poeta inglês Alfred Tennyson e do historiador 
francês Ernest Renan. Na verdade, enfastiado do falatório econômi-
co e indignado com o sensacionalismo do noticiário policial,2 o autor 
optou pela “nota idílica” sobre Renan. Nesse sentido, em Machado, a 
crônica não só deixa de ser matriz de notícias como também passa a 
selecioná-las, limitando o texto final à abordagem de um único tema 
e assumindo assim uma dicção ensaística, cada vez mais ao sabor da 
intervenção autoral.

2  Em crônica anterior, Machado já se mostrava incomodado, quando das primeiras notícias 
do caso, com a “fome” da população por “grandes crimes”: “um simples pedaço de cadáver, 
ensopado em mistério, bastou a fartar toda a cidade” (Assis, 1892b, p. 1).
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Em 1900: as novas tecnologias de comunicação e a crônica

Com a modernização da imprensa no século XX, a crônica 
sofreria novas mudanças significativas. A ampliação do volume dos 
jornais, com a sua distribuição em diferentes suplementos, a maior 
incidência de imagens, especialmente de fotos, e a crescente profis-
sionalização do trabalho jornalístico, em que se percebe maior es-
pecialização do jornalista, além do aumento de sua remuneração, 
foram conquistas trabalhistas e tecnológicas que contribuíram para 
a melhoria das condições de sobrevivência do homem de letras do 
período. Em face desse novo cenário do jornalismo brasileiro, em-
bora continuasse algumas modalidades desenvolvidas no final do 
século anterior, especialmente as realizadas por Machado de Assis, 
a crônica novecentista retomaria determinados traços do gênero em 
seus primórdios, enquanto produto do espaço folhetinesco, como 
aquele que demandava a presença do cronista no contexto dos even-
tos a serem por ele noticiados, atualizando-os segundo as práticas 
jornalísticas contemporâneas. Assim, sem perder de vista a autono-
mia do gênero propagada por Machado, os escritores do Novecentos 
se acercaram cada vez mais do dia a dia das cidades, imprimindo 
em seus textos certa dicção que, em alguns casos, se aproximava da 
reportagem e, em outros, se distanciava, rumo a uma nova feição que 
só se consolidaria na década de 1930 e na qual prevaleceria a autono-
mia jornalística do gênero.

A produção de João do Rio era a que melhor representava 
essa mudança. Isso porque o autor de A profissão de Jacques Pedrei-
ra transitava da reportagem para a crônica e vice-versa com extre-
ma maestria. Ou seja, ele era tanto capaz de produzir investigações 
jornalísticas, que o tornaram um dos profissionais mais notáveis do 
período, quanto crônicas de intervenção, nas quais o escopo opina-
tivo era preponderante. Como se sabe, João do Rio dedicou-se, en-
tre fevereiro e abril de 1904, à pesquisa sobre diversas manifestações 
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religiosas no Rio de Janeiro e à publicação na Gazeta de Notícias do 
respectivo resultado, na série intitulada “As religiões no Rio”. Ainda 
no mesmo ano, ele enveredaria por outra série, “A pobre gente” e, em 
1905, por mais duas: “O momento literário” e “No jardim do crime”. 
Tratava-se de trabalhos de ampla reportagem investigativa, baseados 
na interlocução com os agentes em cena, mesmo quando o aparato 
da entrevista não aparecia em primeiro plano — o que ocorre em 
quase todos, com exceção de “O momento literário”, cuja condução 
era praticamente toda dialogada. Apesar da finalidade informativa 
que regeu essas séries, o texto deixa entrever o gosto de João do Rio 
por uma dicção mais subjetiva e ornamental que melhor caracteriza-
ria textos poéticos ou ficcionalmente orientados, como se percebe na 
passagem abaixo, transcrita do final do artigo “Os espíritas: entre os 
sinceros”, de As religiões no Rio, que se refere à visita do autor a uma 
sessão na Federação Espírita Brasileira:

Desci as escadas devagar, aquelas escadas por onde subia sem-
pre a romaria dos enfermos; na rua enxuguei a fronte, olhan-
do o edifício menos misterioso que qualquer clube político. E 
como passasse um bonde inteiramente vazio, refleti que esse 
bonde podia bem ser como o do marechal Quadros e voltei, a 
pé, devagar, para não dar encontrões nas pessoas que talvez co-
migo tivessem passado todo aquele dia do outro mundo (Rio, 
1904, p.1).3

Toda essa atividade jornalística de João do Rio tornou-o um 
dos homens de letras mais celebrados da época. Não demorou mui-
to para que ele assumisse um lugar de destaque na Gazeta de Notí-
cias, o de cronista da primeira página da edição dominical. Em 11 de 
agosto de 1907, utilizando o pseudônimo Joe, ele dava início à série 

3  João do Rio aludia ao início do texto no qual citava um episódio, provavelmente uma ane-
dota, em que o marechal Francisco Raimundo Ewerton Quadros, um dos divulgadores mais 
atuantes do Espiritismo no Brasil, teria deixado de pegar um bonde vazio porque ele estaria 
“cheio de espíritos maus” (Rio, 1904, p.1).
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“Cinematógrafo”. No momento em que o jornal sofria significativas 
modificações, dentre as quais a adoção da imagem colorida, o texto 
de Joe ocupava boa parte da página, compartilhando-a com grandes 
gravuras em cores que sempre vinham estampadas na posição cen-
tral da folha. Além disso, era repartido em itens, cada qual assumin-
do dicções variadas de acordo com o assunto abordado e ao mesmo 
tempo vinculado a um dia da semana que lhe servia de rubrica. Na 
edição inaugural, a distribuição foi a seguinte (apenas quarta-feira 
e sábado não foram mencionados no artigo): domingo, o acidente 
da lancha “Andorinha”, cuja curiosidade pública pela morte da jo-
vem Maria José Rodrigues Pereira levou o cronista a refletir sobre 
como “[era] superficial para a maioria o desaparecimento de uma 
vida” (Joe, 1907a, p. 1) — vale lembrar que o mesmo fato foi tema 
da gravura do dia; segunda-feira, o enfastio por mais uma reprise 
da revista Cá e lá..., no Teatro Recreio Dramático, produzida pela 
companhia do ator Dias Braga e o encontro no camarim da “boa 
camarada dos jornalistas” (p. 1), a atriz Helena Cavaller; terça, o ciclo 
de conferências na Associação Cristã dos Moços que, versando sobre 
o funcionamento das mais variadas carreiras profissionais, primava 
pela inteligência e utilidade, contrapondo-se à frivolidade que, em 
geral, graçava nesse tipo de atividade em grande voga à época; quin-
ta, conversa com Carmem Dolores sobre a importância de visitar 
São Paulo, uma vez que, segundo o cronista, “se há Estado que lhe dê 
impressões de civilização, de país civilizado, é S. Paulo” (p. 1); sexta, 
relato de um episódio boêmio em que se percebe a dicção poética já 
aqui assinalada:

Quatro horas da manhã. O Rio ao amanhecer, guardando no 
negror do céu a chama apagada das estrelas. Sopra um vento 
glacial que dá convulsões aos oils e esmaece os combustores. 
Um rumor de folhagem, de árvores curvadas, de tristeza, de 
amargura passa pelos boulervards, e a candelária de luzes que 
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se distribui pelos cais, pelos passeios marginais dos squares, tem 
qualquer coisa de funerário ( Joe, 1907a, p. 1).

Considerando como João do Rio organiza o texto da série, é 
possível notar a recuperação da diretriz hebdomadária da crônica 
de meados do século anterior, inclusive com a inserção do corpo do 
cronista próximo aos acontecimentos por ele salientados, e, ao mes-
mo tempo, um distanciamento semelhante ao do “urso” machadiano 
finissecular, em que as notícias já não seriam mais tarefa indispensá-
vel do cronista, mas sim objetos de reflexão a partir de atos de leitura, 
sem contar os mais variados hábitos da vida urbana que se tornariam 
motivos para narrativas em que se manifestavam o apreço ao orna-
mento e, em alguns casos, certa ficcionalidade, como no último item 
do artigo de estreia. Acrescente-se a isso o modo como o autor de A 
bela madame Vargas articulava a série com o fenômeno contempo-
râneo da cinematografia. Em crônica de 29 de setembro de 1907, ele 
demonstrava todo o seu entusiasmo pelo novo entretenimento:

Cinematógrafos... É o delírio atual. Toda a cidade quer ver os 
cinematógrafos. O carioca é bem o homem das manias, o bicho 
insaciável e logo saciado das terras novas. Toma um prazer ou 
um divertimento, exagera-o, esgota-o, aborrece-o e abandona-
-o [...].

Cinematógrafos... Agora são os cinematógrafos. Em todas as 
praças há cinematógrafos-anúncios, ajuntando milhares e mi-
lhares de pessoas. Na Avenida Central, há dois, três, e a concor-
rência é tão grande que a polícia dirige a entrada e fica a gente 
esperando um tempo infinito na calçada ( Joe, 1907b, p. 1).

As sessões contavam com a projeção de inúmeras cenas autô-
nomas de gêneros diversos, do cômico ao patético passando pelo do-
cumentário. Para que se tenha a dimensão do funcionamento desses 
espetáculos, cito a estreia da empresa de Edouard Hervet no Teatro 
Lírico. Segundo anúncio publicado na Gazeta de Notícias de 28 de 
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setembro de 1907, portanto um dia antes do artigo de Joe acima ci-
tado, seriam projetadas dezessete diferentes fitas, algumas coloridas 
e uma falada,4 distribuídas em três partes, intercaladas pela apresen-
tação de peças orquestrais, regidas por Luigi Donati. A programação 
estava prevista para durar três horas. Para um espectador de hoje, 
pode parecer estranho a grande quantidade e variedade de proje-
ções, mas, em geral, nesse primeiro estágio do desenvolvimento da 
cinematografia, as fitas eram curtas e nem sempre pautadas em en-
redos, ficcionais ou não, sobretudo no caso dos documentários, que 
se limitavam a registros de cenas banais do cotidiano.

João do Rio procurou apreender o fenômeno, elaborando uma 
série em que cada publicação dominical corresponderia, textual-
mente, a uma sessão de cinematógrafo e cada item uma fita projetada 
no interior de uma sequência cujo encadeamento não se estruturava 
segundo o estabelecimento de elos evidentes — o que era apresenta-
do sob uma rubrica do dia da semana não encontrava continuidade 
nas seguintes. A dinâmica das salas do cinematógrafo, desde o rebu-
liço social que ela era capaz de produzir dentro e fora do espaço de 
projeção até a experiência do espectador em face da pluralidade e 
mesmo velocidade das cenas ou quadros que se desenrolavam diante 
de seus olhos, seria o substrato da linguagem cronística construída 
por Joe na série “Cinematógrafo”.

4  Na verdade, os filmes “coloridos” eram colorizados na própria película, quadro a quadro, 
e não correspondiam ao efeito da captação da cor pela filmagem, ainda que essa tecnologia 
estivesse disponível pelo menos desde 1901, conforme descoberta recente. Já os filmes falados 
consistiam em um processo de sincronização da reprodução das imagens pelo cinematógrafo 
com a do som pelo fonógrafo.
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Em 1930: a crônica moderna

Na década de 1930, há um expressivo aumento da atividade 
jornalística e, no bojo desse crescimento, a crônica ganhava cada vez 
mais espaço na imprensa periódica. Em certa medida, isso pode ser 
creditado às grandes empresas de comunicação que, ao expandirem 
os seus domínios pelo território nacional, criando uma vasta rede de 
difusão através da articulação entre os principais veículos de massa 
da época (jornal, revista e rádio), acabaram por disseminar a crôni-
ca. Criado em 1924, no Rio de Janeiro, com a aquisição do periódico 
O Jornal, por Assis Chateaubriand, o grupo Diários Associados era 
o mais importante conglomerado do período. Foi nele que Rubem 
Braga apareceu, em 1932, para o público mais amplo, escrevendo 
para os jornais mineiros Diário da Tarde e Estado de Minas, ambos 
de propriedade do grupo. Esse vínculo não só permitiu que Braga 
trabalhasse em algumas das redações da empresa espalhadas pelo 
país, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, como tam-
bém possibilitou a circulação de seus textos nos periódicos das lo-
calidades nas quais o autor ainda não se encontrava presente — por 
exemplo, quando ele chegou à capital pernambucana em 1935, as 
suas crônicas já eram publicadas pelo Diário de Pernambuco, folha 
que pertencia aos Diários Associados.

Ademais, não só a imprensa periódica crescia como também 
o mercado de livros, em parte devido à própria disseminação da crô-
nica. Em 1933, a jovem editora José Olympio lançava o volume de 
crônicas Os párias, de Humberto de Campos, um sucesso editorial. 
Aliás, o escritor maranhense, que se notabilizara pela produção sis-
temática de gêneros curtos para os jornais, vai ser o carro-chefe do 
crescimento vertiginoso da editora. Com a sua obra sendo publicada 
no decurso dos anos seguintes, sempre com boa repercussão de pú-



Literatura brasileira em foco VIII

Notas sobre a escrita crônica no Brasil: 1830–1930

182

blico, o seu nome acabou impulsionando a arrecadação da editora, 
mesmo após a sua morte em 1934. É bem possível que esse impulso 
tenha permitido a Olympio investir em nomes recém-consagrados 
da literatura nacional, mas ainda pouco conhecidos do público, como 
José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Nem é preciso 
recordar que foi a mesma José Olympio que lançou, em 1936, o pri-
meiro livro de Rubem Braga, O conde e o passarinho, e que ainda se-
ria responsável pelas outras coletâneas suas até os anos 1960, quando 
a Editora do Autor, de propriedade do cronista capixaba, passaria a  
publicar a sua obra. A crônica saía, assim, dos jornais para conquis-
tar definitivamente as páginas dos livros.5

Como já aqui mencionado, foi neste momento que Rubem 
Braga apareceu para se tornar um dos mais importantes cronistas 
do século XX e praticamente estabelecer os parâmetros de escrita da 
crônica desde então. Para que se tenha uma ideia de sua expressiva 
contribuição, gostaria de destacar “Chegou o outono...”, texto de seu 
livro de estreia, mas que foi primeiramente estampado em O Jornal, 
em 14 de abril de 1935. Nele o cronista assinalava a presença da nova 
estação por meio do relato de uma folha seca que, trazida pelo vento, 
atingiu fortuitamente o seu rosto, enquanto ele transitava pela rua 
Marquês de Abrantes, no Rio de Janeiro, a bordo de um reboque de 
bonde:

Não consigo me lembrar exatamente o dia em que o outono 
começou no Rio de Janeiro neste 1935. Antes de começar na 
folhinha ele começou na rua Marquês de Abrantes. Talvez no 

5  Isso não quer dizer que a crônica já não participasse, mesmo que parcimoniosamente, 
do mercado editorial no século XIX, como se vê nas publicações de Alencar, Alfredo Bastos e 
Bilac. Nas duas primeiras décadas do Novecentos, o processo ganharia força tendo João do Rio 
à frente, contudo sem ainda atingir a amplitude mercadológica dos anos 1930.
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dia 12 de março. Sei que estava com Miguel em um reboque do 
bonde Praia Vermelha. (Braga, 1935, p. 1).

Na sequência, o cronista (p. 1) teceu considerações sobre a 
linha, pouco utilizada por ele, e seus usuários: “É o bonde dos solda-
dos do Exército e dos estudantes de medicina”. Uma breve apreciação 
sobre a própria composição, o reboque de bonde, e logo adveio o 
encontro:

E quando entramos na Rua Marquês de Abrantes, rumo de Bo-
tafogo, o outono invadiu o reboque. Invadiu e bateu no lado 
esquerdo de minha cara sob a forma de uma folha seca. Atrás 
dessa folha veio um vento, e era o vento do outono. Muitos pas-
sageiros do bonde suavam (Braga, 1935, p. 1).

O cronista (p. 1) quis ainda saber a hora em que o evento se 
deu e perguntou ao passageiro ao lado, “um homem decentemente 
vestido, com cara de possuidor de relógio”: “13:48. Agradeci e mur-
murei: chegou o outono”. E, por fim, diante do que o cronista julgava 
ser desinteressante para o leitor no percurso de toda a viagem, escre-
veu: “O necessário é que todos saibam que chegou o outono. Chegou 
às 13:48 horas, na Rua Marquês de Abrantes e continua em vigor. Em 
vista do que, ponhamo-nos melancólicos” (p. 1).

Comparando com as crônicas anteriormente apresentadas, 
é possível observar que não há preocupação com o registro heb-
domadário característico dos textos oitocentistas e retomado, de 
modo bastante peculiar, por João do Rio na série “Cinematógrafo”.  
Na verdade, a crônica “Chegou o outono...” não se encontrava inseri-
da em uma série, mas figurava autonomamente na primeira página da  
“Segunda Seção” da edição dominical de O Jornal, com o título em 
letras cursivas garrafais, seguido pela ilustração de Santa Rosa, loca-
lização e apresentação que podiam muito bem variar, como se deu, 
entre outras, com “O conde e o passarinho”, impressa em meio às co-
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lunas da quarta página do exemplar de uma sexta-feira de fevereiro 
de 1935 e sem o acompanhamento de uma imagem ilustrativa.6 Essa 
ausência do registro hebdomadário fica mais acentuada quando se 
confronta o episódio assinalado por Rubem Braga com a quantidade 
de acontecimentos importantes que ocupava o noticiário daquela se-
mana, da qual se destacam, em âmbito internacional, a Guerra Fria, 
a Guerra da Coreia, a disputa presidencial norte-americana entre o 
democrata Adlai Stevenson e o republicano Dwight Eisenhower, a 
crise do petróleo no Irã e, nacionalmente, a possível greve dos ban-
cários, a provável desvalorização da moeda brasileira (cruzeiro), des-
mentida pelo ministro da fazenda Horácio Lafer, a eleição de Flores 
da Cunha para o governo do Rio Grande do Sul e o aumento salarial 
dos militares.

Ora, a abordagem de Rubem Braga desviava-se das notícias 
proeminentes para se debruçar na chegada do outono, evento que, 
embora socialmente compartilhado, costuma ser em geral percebido 
apenas por meio do registro que oficialmente marca a sua ocorrên-
cia, o calendário anual. Segundo este, em 1935, o outono principiaria 
a 21 de março.7 Como diferentemente se vê na crônica de Braga, a 
nova estação havia chegado “antes de começar na folhinha” e não se 
tratava de um fenômeno meteorológico, mas sim afetivo. Era sobre 
esse “clima” de afetividade coletiva que o cronista discorria, afetivi-
dade que poderia ser compartilhada por todos, inclusive por aqueles 

6  Tomás Santa Rosa (1909-1956) foi cenógrafo e um dos mais importantes ilustradores da 
primeira metade do século XX, responsável por vários projetos gráficos para a editora José 
Olympio.

7  A data do início do outono foi também assinalada pela notícia do Correio da Manhã, 
de 22 de março de 1935, sobre a intensa chuva que caiu no Distrito Federal no dia anterior: 
“Entramos, ontem, no outono. Esse salto de estação foi ruidosamente assinalado, pela própria 
natureza, com um forte aguaceiro, que, como sempre, tudo alagou” (DE VERÃO..., 1935, p. 3).
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que, em seu dia a dia, não se davam conta de sua manifestação, distraí-
dos como o “homem simples” do relógio, cuja única expectativa “era 
que o bonde chegasse a um determinado poste” (Braga, 1935, p. 1).

Boa parte do período em que Rubem Braga produziu — o au-
tor faleceu em 1990 — coincidiu com o crescimento e valorização da 
crônica no jornalismo brasileiro, chegando, inclusive, como já aqui 
referido, a outros meios de comunicação de massa. A contribuição 
de Braga foi, sem dúvida, decisiva, sobretudo pela sua intensa de-
dicação ao gênero e pelo modo como ele deu sequência à tradição 
iniciada em 1836.
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