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RESUMO 

Este trabalho tem como foco o estudo de algumas crônicas presentes nos livros Ai de ti, 

Copacabana (2005), A traição das elegantes (2008a) e O verão e as mulheres (2008b), de 

Rubem Braga, e A estranha xícara (1968), de Haroldo Maranhão, que versam sobre 

aspectos da modernidade brasileira, percebida de um ponto de vista melancólico. Nosso 

objetivo é investigar a presença de um sentimento de melancolia, ou de uma visão de 

mundo melancólica, na leitura que os referidos cronistas fazem da modernidade, conforme 

apresentada nas crônicas do nosso corpus. Para isso, fazemos uma leitura de base filosófica 

de cada texto para, em seguida, estabelecermos uma comparação entre eles, no intuito de 

perseguir as imagens relevantes da melancolia da modernidade brasileira neles presentes. 

Como apoio teórico, valemo-nos, principalmente, da filosofia crítica de Walter Benjamin 

(1989, 2012, 2013a, 2013b), para quem a melancolia é inerente à modernidade, mostrando-

se em íntima relação com uma determinada consciência histórica e temporal. Assim, as 

crônicas escolhidas para o corpus engendram-se, justamente, a partir de uma visada sobre o 

tempo, ora relacionando o presente observado ao passado, ora construindo uma ideia a 

respeito do futuro. 

Palavras-chave: crônica literária; Rubem Braga; Haroldo Maranhão; modernidade; 

melancolia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMÉ 

Ce travail a comme but l’étude de quelques chroniques qui se trouvent dans les livres Ai de 

ti, Copacabana (2005), A traição das elegantes (2008a) et O verão e as mulheres (2008b), 

de Rubem Braga, et A estranha xícara (1968), de Haroldo Maranhão, qui  sont centrées sur 

des aspects de la modernité brésilienne, perçue d’un point de vue mélancolique. Notre 

objectif est d’investiguer la présence d’un sentiment de mélancolie, ou d’une vision de 

monde mélancolique, dans la lecture que ces chroniqueurs font de la modernité, d’après les 

chroniques du corpus. Pour ce faire,  après une lecture philosofique de chaque texte,  nous 

avons établi une comparaison entre eux, dans le but de  détecter les principales images de 

la mélancolie de la modernité brésilienne présentes dans ces textes. Comme support 

théorique, nous avons utilisé,  surtout, la philosophie critique de Walter Benjamin (1989, 

2012, 2013a, 2013b), pour qui  la mélancolie est inhérente à la modernité même, et montre 

une relation étroite avec une conscience historique et temporelle  determinée. Ainsi, les 

chroniques choisies pour  le corpus s’engendrent-elles, précisément, à partir d’une visée 

sur le temps, tantôt en établissant un rapport  entre le présent observé  et le passé,  tantôt en 

construisant une idée  à propos de l’avenir. 

Mots-clés: chronique littéraire; Rubem Braga; Haroldo Maranhão; modernité; mélancolie. 
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1. Introdução 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho tem como objeto de estudo a presença da 

melancolia na consciência histórica da modernidade, segundo aparece em crônicas de 

Rubem Braga e de Haroldo Maranhão. Abordamos essa perspectiva principalmente 

segundo a concepção de Walter Benjamin (1989, 2012, 2013a, 2013b), para quem há uma 

melancolia inerente à própria modernidade, em decorrência da percepção acelerada do 

tempo e das perdas que essa percepção inevitavelmente institui. Por isso, chamaremos 

essa melancolia, especificamente, de melancolia da modernidade. 

Segundo tal enfoque, percebemos a melancolia, simultaneamente, como um 

sentimento e como uma visão de mundo que está na base das reflexões, histórias e 

comentários sobre as imagens e fatos percebidos pelos cronistas. Como sentimento, 

porque pode ser desencadeada no indivíduo como resposta a algo passageiro; como visão 

de mundo, porque esse sentimento acaba por se revelar algo mais profundo e permanente, 

não sendo somente uma resposta a qualquer coisa imediata, mas a uma estrutura social 

estabelecida.  

Isso significa dizer que não consideramos a melancolia somente pelo caráter 

subjetivo, isto é, do ser melancólico, mas relacionada a um mundo social mais amplo: 

dialeticamente, ela aparece para o sujeito a partir da relação que este estabelece com o 

mundo moderno. Essa dialética é desenvolvida por Walter Benjamin ao longo de seus 

estudos, tendo iniciado com Origem do Drama Trágico Alemão, obra de sua fase pré-

marxista, e levada a cabo até sua última obra, a inacabada Obra das Passagens, sendo 

que é nas anotações a respeito da obra de Charles Baudelaire que ela mais se aguça1. 

Por isso, em nosso estudo, buscamos mostrar como são as questões do mundo 

material moderno que desencadeiam a melancolia expressa pelos narradores das crônicas. 

Desse mundo exterior, enfocamos principalmente as mudanças nas relações sociais e 

humanas observadas pelos cronistas, de modo amplo, tendo em vista que em ambos é a 

“matéria humana” que dá sustentação à obra.  

                                                           
1 Nesta pesquisa, não trabalhamos com a Obra das Passagens, apesar de compreender a sua importância, 

devido a dificuldades práticas encontradas ao longo da pesquisa e, principalmente, o tempo extra que 

demandaria a compreensão dessa tão complexa obra, sobre a qual tantos estudiosos de renome têm se 

debruçado. Acreditamos que, para trabalhar com essa obra, uma pesquisa de maior fôlego seria necessária.  

Sendo assim, quando tratamos do estudo de Benjamin sobre Charles Baudelaire, estaremos sempre nos 

referindo à edição Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, da editora Brasiliense, em que 

estão compiladas algumas partes que formaram, posteriormente, o livro das Passagens. 
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Ressaltamos que, embora o materialismo dialético esteja na base de nossa 

compreensão, como se faz notar pela escolha do teórico principal que embasa este estudo, 

para a análise das crônicas não utilizamos esse método ortodoxamente. Isso significa que 

não nos debruçamos sobre o estudo do contexto histórico em que as crônicas foram 

escritas, mas procuramos ver como ele aparece referenciado nessas crônicas, 

considerando que já o apontamos quando recortamos o nosso corpus de estudo. Assim, 

em nossas análises, utilizamo-nos do método materialista dialético para a abordagem da 

melancolia, como já dissemos, mas a partir do que o próprio texto nos oferece.  

Fazemos, então, uso de uma teoria filosófica para compreender como se constrói a 

melancolia da modernidade nesses textos literários, e o fazemos ao justapor as obras de 

dois cronistas a partir da temática, mas também da forma como ela é construída, as 

metáforas criadas e, sobretudo, as imagens geradas pela melancolia nos textos em estudo. 

Isso, porque nas imagens é que se encontra, segundo Willi Bolle (2000, p. 42-43), a 

centralidade da teoria benjaminiana da cultura: elas estão “no limiar entre o consciente e 

o inconsciente”, sendo possível, através delas, “ler a mentalidade de uma época”. Assim, 

quando um autor constrói imagens em seu texto, ele está trabalhando com o imaginário 

social, ao mesmo tempo recuperando-o e recriando-o, e são também estes os movimentos 

que são efetuados na leitura. Por essa razão, ao enfocamos a construção das imagens, 

tentamos interpretar o que elas revelam a respeito da visão de modernidade trazida nas 

crônicas analisadas. Além disso, é claro, é na construção da imagem que se concentra boa 

parte da literariedade desses textos. 

A respeito da temática, de início, poderíamos dizer que se trata, de maneira ampla, 

da Modernidade, aqui entendida segundo o conceito benjaminiano, isto é, da cultura do 

capitalismo, a qual simultaneamente é causa e consequência desse sistema. Não são 

crônicas que tematizam, então, a modernização (conceito distinto), mas que questionam a 

filosofia por trás dela – o que não significa dizer que a modernização também não seja 

hora ou outra referida. De acordo com Walter Benjamin, a Modernidade tem nas suas 

bases a chamada “filosofia do progresso”, mas, essa filosofia, no decorrer do tempo, 

mostrou-se equivocada, pois à busca da perfectibilidade do homem não se equiparou uma 

crescente perfectibilidade da cultura. Pelo contrário, quanto mais a humanidade progride 

tecnicamente, mais a cultura encaminha-se para a “barbárie”. A melancolia encontrar-se-

ia, assim, no desvelamento dessa relação de “des-humanização”, seguida pela impotência 

de transformá-la.  
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Entretanto, a percepção da modernidade faz-se a partir de uma consciência 

histórica, daquilo que foi a sociedade no passado e do que se espera para ela no futuro. 

Isso significa dizer que tal percepção dá-se a partir de uma determinada compreensão de 

tempo, principalmente do que ou como ele traz significados, dá sentido à vida e à história 

humanas. Walter Benjamin trabalha com essa relação entre o passado pré-moderno2, o 

futuro a ser construído e o presente moderno, para compreender o desenvolvimento da 

cultura capitalista, suas consequências para os modos de vida de hoje e de amanhã, bem 

como para a arte. Essa perspectiva atravessa a sua obra, mas a vemos melhor nos 

conhecidos ensaios compilados em Magia e Técnica, Arte e Política, especialmente em 

“O Narrador”, “Experiência e Pobreza” e nas teses “Sobre o Conceito de História”, com 

os quais trabalhamos neste estudo.  

Por essa razão, buscamos também selecionar, para a análise, crônicas que fazem 

essa relação temporal na tentativa de compreensão da modernidade, entendendo tratar-se 

esse de um problema central. Assim, as relações estabelecidas entre presente, passado e 

futuro, nas crônicas, foi o que primeiro nos guiou na organização deste trabalho, 

aproximando os textos pela relação temporal neles estabelecida: entre presente e passado 

e entre presente e futuro.  

O referencial teórico que nos auxiliou nesta pesquisa, complementarmente à obra 

de Walter Benjamin, foi principalmente o de pesquisadores de renome, os quais se têm 

debruçado sobre sua obra, e que, por esse motivo, atravessam também as páginas deste 

trabalho. São nomes como Suzana Lages (2007), Willi Bolle (2000), Hugo Achugar 

(2009), Jeanne-Marie Gagnebin (1999, 2005) e Olgária Matos (1989, 2010), os quais nos 

ajudam a compreender melhor alguns conceitos (a modernidade, a melancolia, as 

imagens), bem como exercem sua prática de leitura da realidade latino-americana e, 

principalmente, da brasileira, a partir dos pressupostos do teórico alemão.   

A esse respeito, vale dizer que, quando falamos em melancolia da modernidade na 

literatura brasileira, não pretendemos simploriamente transportar fórmulas, isto é, trazer 

para a realidade brasileira uma abordagem europeia.  Estamos, isto sim, inserindo-nos em 

uma linha de estudo, representada pelos nomes anteriormente citados, que avalia como é 

possível que essa perspectiva melancólica sobre a modernidade tenha surgido também em 

                                                           
2 Veremos que, embora o termo pré-moderno pareça referir-se àquilo que antecedeu imediatamente ao 

moderno, com frequência o filósofo alemão trabalha com o passado imemorial, ou pelo menos com tempos 

remotos, bastante anteriores ao capitalismo. Sendo assim, como filósofo, e não historiador, ele divide o 

tempo histórico em não-capitalista e capitalista, para refletir a respeito das mudanças instituídas, na cultura, 

por esse sistema. 
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nossa cultura, de que características revestiu-se e o que representa para nós hoje. Trata-se, 

assim, muito mais de um potencial existente, na obra de Benjamin, para a análise daquilo 

que Bolle (2000, p. 28) chama de “Modernidade inacabada”, como seria o caso da 

brasileira: uma cultura moderna nascida sem bases concretas, mas que sofreu 

rapidamente os impactos negativos da nova forma de vida imposta pela cultura do capital. 

Um pouco a respeito desse problema veremos no segundo capítulo, ao falarmos do 

desenvolvimento da crônica e da modernidade brasileira. Nesse capítulo, apoiamo-nos, 

também, em Nestor Garcia Canclini (1990 p. 211), o qual define o moderno a partir das 

“complexas conjunturas, na intersecção de diferentes temporalidades históricas”3. 

Quando chegar o momento, veremos como essa definição nos auxilia na apreensão do 

nosso objeto de pesquisa. 

Diante do acima exposto, nosso objetivo, ao analisar as obras de Rubem Braga e 

Haroldo Maranhão, recortados em um mesmo espaço-tempo, é compreender melhor 

como se configura, em suas crônicas, uma consciência autêntica da modernidade 

brasileira, de modo a evidenciar as relações temporais mais próprias da modernidade. 

Ao trabalhar nesta perspectiva, escolhemos, desses autores, alguns textos que 

escreveram no Rio de Janeiro de meados do século XX, isto é, os anos cinquenta e 

sessenta. Entendemos que esta cidade e essas décadas são emblemáticas da recente 

modernidade brasileira, em primeiro lugar, porque a cidade fluminense era ainda, nessa 

época, a capital federal e, mesmo quando deixou de sê-la, permaneceu como um dos 

principais centros culturais do país, depois apenas de São Paulo. Em segundo lugar, 

porque em decorrência disso, foi também um dos principais lugares do país onde as 

“ondas de modernização” 4 fizeram se notar de maneira mais cabal, fazendo com que as 

mudanças em curso fossem assim também sentidas. Tais mudanças referem-se mesmo à 

cultura, aos modos de vida e de percepção da nova sociedade que então se formava, do 

que as transformações comportamentais são um índice notável. Lembremo-nos, por 

exemplo, da explosão do rock n’roll, da minissaia, do biquíni, enfim, de toda a cultura 

                                                           
3 No original: “conyunturas complejas, en la intersección de diferentes temporalidades históricas”.  

Aproveitamos para informar que todas as citações cujos originais encontram-se em nota são traduções de 

nossa autoria. 
4 Esta caracterização da modernização ocorrida em “ondas”, no Brasil e em muitos países da América Latina 

de maneira semelhante, revela a não sistematicidade do projeto modernizador latino-americano. É citada por 

Canclini (1990, p. 206), abarcando o processo de maneira ampla, que expõe três ondas: uma na virada do 

século XIX para o XX, outra nas décadas de vinte e trinta do século XX, e a última, decisiva, após a Segunda 

Guerra Mundial. É também apresentada por Milton Santos (1994, p. 24), no Brasil, que distingue duas ondas: 

a primeira, abrangendo as décadas finais do século XIX e primeiros anos do século XX, e a segunda após o 

período de 40-50, contínua e decisiva. 
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transgressora que emergia, causando, por vezes, escândalo na conservadora sociedade 

brasileira. Não à toa, essas mudanças foram catalisadoras para a sensibilidade no que se 

refere à ruptura com o passado.  

Entendidas essas questões mais amplas, cabe agora justificar a escolha dos cronistas 

por nós estudados. 

Na seleção de Rubem Braga5, alguns fatores são mais manifestos, pois é um 

cronista muito reconhecido pelo seu lirismo, muitas vezes autodeclarando-se 

melancólico. Davi Arrigucci Jr (1987, “Braga de novo por aqui”, p. 35) notou essa 

característica na obra do capixaba justamente no que se refere à passagem do tempo:  

espécie de tempo congelado, cristalizado em imagem, mas destinado a 

passar, pois é apenas um instante no movimento sem parada da 

existência, por isso mesmo associado, interiormente, a um sentimento de 

fugacidade irreparável das coisas e a um travo de melancolia. 

 

Achamos oportuno salientar que é justamente essa combinação de efemeridade e desejo de 

permanência que constitui a base da poética de Braga. É ela que também está presente nas 

suas crônicas que selecionamos para este estudo, embora detenhamo-nos naquelas que 

fazem a relação entre a melancolia vinda desse desejo insatisfeito e a modernidade. Esta é 

uma abordagem, portanto, que complementa a visão do lirismo bragueano ao explorar um 

dos motivos da melancolia que se revela em sua obra: as mudanças sociais que Braga traz 

para dentro de suas crônicas.  

Publicando crônicas desde os 15 anos, com ajuda dos irmãos mais velhos que 

mantinham um jornal, o Correio do Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, foi aos 23 anos que 

se tornou cronista do Jornal da Tarde, em 1932, quando morava em Belo Horizonte, 

onde cursava Direito. Atualmente, calcula-se que ele escreveu cerca de quinze mil 

crônicas ao longo de mais de sessenta anos de carreira. Mesmo antes de mudar-se 

definitivamente para o Rio de Janeiro, em 1945, já colaborava com alguns importantes 

jornais e, assim, tornava-se reconhecido, chegando a lançar seu primeiro livro, O Conde e 

o Passarinho, em 1936, a pedido de José Olympio, grande editor da época.  Depois disso, 

Braga morou em outras importantes cidades brasileiras, ainda que por curtas temporadas, 

como Recife (PE) e Porto Alegre (RS), tendo também colaborado com jornais locais, de 

onde podemos destacar o livro organizado por Carlos Reverbel, Uma Fada no Front: 

Rubem Braga em 39, com crônicas originalmente publicadas no gaúcho Correio do Povo. 

Além destes, o capixaba trabalhou como correspondente de muitos jornais e revistas, com 

                                                           
5 Rubem Braga: Cachoeiro de Itapemirim (ES), 1913 – Rio de Janeiro (RJ), 1990. 
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destaque para a Revista Manchete, onde permaneceu desde sua fundação, em 1952, até 

1967. 

Vale ressaltar, ainda, a trajetória jornalística de Braga: como correspondente de 

guerra na Itália (1944), cujas crônicas foram publicadas em Com a FEB, na Itália (1945); 

e como correspondente cultural em Paris (1950), momento este que foi celebrado no 

centenário de seu nascimento, com a compilação de textos sobre Jean-Paul Sartre, Pablo 

Picasso, Matisse, Jacques Prévert, entre outros, no livro Rubem Braga: retratos 

parisienses (2013). Também destacamos a sua curta trajetória política, pois foi diretor do 

Escritório Comercial do Brasil no Chile (1955) e embaixador do Brasil em Marrocos 

(1961), mas em nenhum dos dois cargos permaneceu muito tempo. Nesses momentos, 

também não deixou o trabalho com a crônica, e alguns textos desses períodos foram 

publicados em Ai de ti, Copacabana (1960) e A Traição das Elegantes (1967). Ambos os 

livros fazem parte de nossas fontes para este estudo. Nessa breve biografia, percebemos 

quão diversificada e rica foi a sua carreira jornalístico-literária. 

Por outro lado, parece ser tarefa um pouco mais complexa justificar a escolha de 

Haroldo Maranhão6, tendo em vista que não se trata de um escritor que se consagrou 

como cronista. Antes, abandou o gênero muito cedo para tornar-se, como ele próprio 

disse, “um escritor de ficção” (MARANHÃO, 2002, p.07). Por isso, deixou apenas um 

livro em que predominam crônicas, A Estranha Xícara (1968), subintitulado como 

“crônicas e histórias curtas”, o qual é também sua primeira publicação, e nos serve, neste 

estudo, como fonte. Vejamos um pouco de sua trajetória, para, em seguida, também 

expor o motivo de sua eleição para esse estudo. 

O paraense começou a sua carreira literária durante a década de quarenta do século 

XX, no jornal de seu avô, Paulo Maranhão, em Belém, então um dos veículos de 

comunicação mais importantes da cidade: a Folha do Norte. Nele, Maranhão teve suas 

primeiras experiências como jornalista, crítico e escritor, inclusive como diretor do 

Suplemento Literário do referido jornal. Em 1961, já formado pela Faculdade de Direito 

do Estado do Pará, mudou-se para o Rio de Janeiro. Lá, dedicou-se à sua formação como 

escritor – paralelamente à profissão de procurador da Caixa Econômica Federal –, porém, 

publicando não somente ficção, em sentido estrito, mas principalmente crônicas,  com as 

quais colaborava com alguns jornais locais, em especial o Diário de Notícias, cujo 

Suplemento Literário era dirigido pelo crítico Álvaro Lins. Foi, portanto, da compilação 

                                                           
6 Haroldo Maranhão: Belém (PA), 1927 – Piabetá (RJ), 2004. 
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desse trabalho que surgiu A Estranha Xícara. Vale lembrar que ele já estava, nessa época, 

com mais de 30 anos – enquanto Braga, como vimos, publicou seu primeiro livro ainda 

bastante jovem.  

Após esse período em que colaborou com os jornais, Maranhão foi deixando as 

crônicas e passou a dedicar-se aos contos e aos romances7. As publicações que se 

seguiram atestam isso, pois Chapéu de três bicos (1975), Voo de Galinha (1978) e Flauta 

de Bambu (1979) são obras em que ainda há crônicas, mas predominam os contos. Na 

década de oitenta, suas publicações não apresentam mais crônicas. Nessa época, o 

escritor deslanchou e, até sua morte, não parou de publicar: As Peles Frias (1981) e Jogos 

Infantis (1986), contos; O Tetraneto del- Rei (1982), Os Anões (1982), A Porta Mágica 

(1983), Rio de Raivas (1987), Cabelos no Coração (1990) e Memorial do Fim (1991), 

romances; A Morte de Haroldo Maranhão (1981) e Miguel Miguel (1992), novelas; 

Senhoras &Senhores (1989), diários; Dicionarinho Maluco (1984), O começo da cuca 

(1985), Quem roubou o bisão? (1986) e A árvore é uma vaca (1986), infanto-juvenis; 

Querido Ivan (1988), cartas; Dicionário de Futebol (1988), dicionário; Pará, capital: 

Belém: memória & pessoas & coisas & loisas da cidade (2000), antologia. A sua obra é, 

portanto, vasta tanto em número quanto em diversidade de gêneros.  

Um dos aspectos mais explorados pelos críticos do escritor tem sido a aposta na 

combinação entre história e ficção, tornando-o notável no que se convencionou chamar 

de metaficção historiográfica, a que pertencem alguns dos seus títulos mais estudados, 

como O Tetraneto del- Rei, Os Anões e Memorial do Fim. Nesse âmbito, avulta a ironia 

com que constrói o texto, a fim de expor as mazelas de nossa sociedade e, 

principalmente, de nosso ponto de vista histórico oficial. É importante destacar esse 

elemento de sua obra porque revela “a vivência, a concepção de mundo de um escritor 

mergulhado nos paradoxos das épocas e lugares em que viveu e vive, sempre consciente 

de seu compromisso com o tempo e a realidade” (GUIMARÃES, 2002, p. 81). 

Acreditamos que essa observação não se restringe apenas aos seus romances, mas 

atravessa a sua obra, e é por essa sua preocupação, inclusive, que suas crônicas mostram-

                                                           
7 Acreditamos, inclusive, que é por essa razão que a crítica não se voltou ainda para o estudo da produção de 

crônicas de Maranhão. Tal ausência faz-se notar também neste trabalho, em que não há nenhuma referência 

específica sobre a crítica da cronística do autor paraense, porque não a encontramos em nossas consultas. Há, 

isto sim, um crescimento considerável da bibliografia sobre a sua produção romanesca, à qual consideramos 

melhor não nos prender, devido às diferenças entre os gêneros – o que não impede, porém, que a utilizemos, 

vez ou outra, para uma observação a respeito da sua poética.   
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se material importante no estudo da obra do escritor, já que essa é uma características 

fundamental no gênero.  

É, então, no sentido de ampliar o nosso conhecimento sobre o seu compromisso 

histórico e social, que aparece na sua ficção, que trazemos à tona as suas crônicas e 

destacamos nelas o aspecto melancólico. Queremos contribuir para os estudos sobre esse 

escritor, ao mostrar uma faceta ainda pouco explorada de sua obra, a crônica. Mas, mais 

do que isso, queremos elucidar como essa produção é relevante, porque sintomática, da 

modernidade brasileira. Isso significa que buscamos apontar não somente para a 

existência da melancolia nos seus textos, mas para o fato de que Maranhão é mais um dos 

cronistas brasileiros que permitiu que essa perspectiva penetrasse na sua obra quando ele 

refere-se ao presente observado.  

Cabe ressaltar, ainda, que perpassam este trabalho as questões sobre a crônica como 

gênero. Investigamos, em especial, quais as suas características que possibilitam uma 

abordagem menos entusiástica da modernidade, haja vista a leveza, a fácil digestão, que 

tradicionalmente caracterizam o gênero desde a sua origem no romantismo, como 

salientou Eduardo Coutinho (2006, p. 47), destinando-se a “condimentar de maneira 

suave a informação de certos fatos da semana ou do mês, tornando-se assimilável a todos 

os paladares”. Isso não aparece, porém, como um defeito, e é seguindo esta linha que 

nossa intenção consiste em revelar como estes textos não só preservam tal característica, 

como podem fazê-lo de modo a aprofundar-se em questões tão espinhosas, como é o caso 

da melancolia da modernidade. Interessa-nos, pois, o mergulho dos cronistas no “espírito 

moderno” contra a corrente “modernizadora”. 

São, portanto, pontos inevitavelmente entrelaçados os que abordamos nesta 

pesquisa: a melancolia, a modernidade, a consciência da temporalidade. Tudo isso, ainda, 

aparecendo em íntima relação com a crônica literária.   

O trabalho apresenta-se com a seguinte estrutura: o segundo capítulo trata dos 

pressupostos teóricos fundamentais, os capítulos seguintes detêm-se nas análises das 

crônicas. No segundo capítulo, de pressupostos teóricos, apresentamos, primeiramente, os 

conceitos de melancolia e de modernidade, quando apresentamos, diacronicamente, o 

conceito de melancolia para, em seguida, expormos a teoria de Walter Benjamin (Charles 

Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo (1989), Magia e técnica, arte e política 

(2012) e Origem do drama trágico alemão (2013b) ), nossa base conceitual, a respeito da 

modernidade e de como a melancolia encontra-se nela presente; em seguida, expomos a 
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teoria da crônica, o que é feito a partir de um breve histórico do gênero e de sua formação 

no Brasil, procurando relacioná-la à modernidade brasileira, bem como apontar algumas 

características essenciais. No terceiro capítulo, apresentamos a primeira parte das 

análises, composta pelas seguintes crônicas: “As pitangueiras d’antanho”, de Rubem 

Braga; “Noite estranha de Natal”, de Haroldo Maranhão; “Um sonho de simplicidade”, 

de Rubem Braga. Estas são fundamentadas na relação do presente com o passado, tendo a 

centralidade da memória como meio expressivo. Já no quarto capítulo, o foco são as 

crônicas que revelam perspectivas de futuro, sem se deslocarem, entretanto, da análise do 

presente. Neste capítulo, são analisadas as seguintes crônicas: “A primeira manhã”, de 

Haroldo Maranhão; “Recado ao Senhor 903”, de Rubem Braga; “Hoje é maio”, de 

Haroldo Maranhão; “Ai de ti, Copacabana”, de Rubem Braga. O quinto capítulo 

apresenta nossas considerações finais, em que rearranjamos algumas ligações entre as 

crônicas analisadas nos dois capítulos anteriores para melhor compreender a presença da 

melancolia da modernidade nas crônicas de Rubem Braga e Haroldo Maranhão.
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2. Pressupostos Teóricos: Em torno das noções de melancolia, de modernidade e 

da crônica.  

 

2.1. Melancolia, Modernidade e a Melancolia da Modernidade 

 

2.1.1. Percurso histórico da noção de melancolia  

 

Variadas são as abordagens da noção de melancolia ao longo dos séculos, por ser 

esse sentimento ora celebrado ora desprezado tanto por intelectuais quanto por políticos, 

cientistas, religiosos e artistas. Neste estudo, é importante fazermos um breve apanhado 

das definições do termo ao longo da história, pois nos interessam os resíduos das noções 

deixadas por cada teoria em sua época. Isso, porque, apesar de nos debruçarmos 

especificamente sobre o sentido que é atribuído à melancolia em uma determinada visão da 

modernidade, nos estudos de Walter Benjamin tais resíduos são fundamentais para a 

compreensão do que ele chamou “a dialética da melancolia”, a qual será fundamental para 

o enfoque proposto nesta pesquisa. 

A base fundamental dos estudos sobre a melancolia na história ocidental encontra-

se na Grécia antiga, com a teoria dos quatro humores. Essa teoria definia que os 

temperamentos essenciais do homem, bem como os distúrbios da mente, eram regidos pela 

concentração de determinados líquidos no corpo, os “humores”, sendo eles: o sangue, 

quente e úmido, responsável pela alegria; a linfa, úmida e fria, pelo temperamento 

moderado e frio; a bile amarela, quente e seca, pela cólera; e a bile negra, fria e seca, 

responsável pelo humor melancólico. Esta compreensão advinha da medicina hipocrática1, 

a primeira feita em bases racionais, mas ainda sem muitos conhecimentos de anatomia 

humana, o que revela que essa teoria era muito mais uma especulação do que resultado de 

pesquisas empíricas.  Sendo assim, o tratamento para cada humor dava-se, sobretudo, com 

uma dieta específica, a qual procurava inserir no organismo do doente os elementos de que 

ele não dispunha em suficiente quantidade (no caso, aqueles atribuídos aos demais 

humores), buscando, com isso, o equilíbrio dos humores, característico das pessoas 

saudáveis. Na dieta para o combate da melancolia sobressaia-se o vinho, dotado de calor 

                                                           
1 Moacyr Scliar (2003, p. 68-69) esclarece que, embora conheçamos Hipócrates como o “pai da medicina”, 

atualmente tudo indica que os escritos a ele atribuídos tenham sido trabalhos de muitos médicos, os quais, 

porém, basearam-se igualmente na perspectiva racional para a cura de doenças. 
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para combater a frieza e secura e, assim, a propensão do melancólico à morte (SCLIAR, 

2003, p. 70-71) 2.  

O humor melancólico desdobrava-se, dessa maneira, sobretudo em apatia e 

desânimo diante da vida, do que derivam os caracteres da pessoa regida pela melancolia: 

“magro, pálido, taciturno, lento, silencioso, desconfiado, invejoso, ciumento, solitário – a 

solidão, aliás, é causa e consequência da melancolia, assim como a inatividade” (SCLIAR, 

2003, p. 72). 

No entanto, é preciso atentar para uma distinção essencial existente, na época, entre 

uma melancolia decorrente do excesso patológico de bile negra, portanto, temporária, e 

outra “natural”, por isso, definitiva, na qual essa bile “molda” o caráter do homem. É sobre 

essa segunda que se debruçou Aristóteles, dedicando um dos seus escritos (o “Problema 

XXX, 1” (1998)) para tratar do humor melancólico dos homens de “gênio”, desde a 

política à filosofia ou à poesia, sendo ela, pois, a causa do “espírito de exceção”. Segundo 

o filósofo, nesses homens a bile encontra-se em níveis médios, fazendo com que se 

alternem estados de profunda contemplação com outros de maior introspecção, o que lhes 

aguça a criatividade. Tal alternância, porém, diz respeito tanto ao nível médio em que se 

encontra o humor em um homem, quanto à variedade de concentração nos diferentes 

homens que ela rege, no que resulta ser essencialmente polimorfo o caráter do 

melancólico:  

Mas quanto aos que possuem, em sua natureza, uma tal mistura 

constituída, eles apresentam espontaneamente caracteres de todos tipos, 

cada indivíduo diferindo segundo a mistura. Por exemplo, aqueles no 

qual essa mistura se encontra abundante e fria são presas do torpor e da 

idiotia, aqueles que a têm abundante e quente são ameaçados pela loucura 

(manikoi) [...]. Mas muitos, pela razão de que o calor se encontra próximo 

do lugar do pensamento, são tomados pelas doenças da loucura ou do 

entusiasmo (ARISTÓTELES, 1998, p. 93-95). 

 

Assim, embora assuma a teoria hipocrática e repita grande parte das características 

elencadas por ela, Aristóteles concentrou-se no aspecto positivo desse temperamento, 

fazendo ainda algumas relativizações não só para não corroborar o pensamento de que se 

tratasse sempre de doença a ser tratada – mesmo porque essa hipótese já existia na teoria 

hipocrática – mas, principalmente, na tentativa de abarcar a diversidade do comportamento 

desses “gênios melancólicos”. Veremos, em seguida, como essas questões serão retomadas 

ao longo dos séculos. 

                                                           
2 Essas informações encontram-se também em Aristóteles (1998), embora repletas de ressalvas. 
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Outro importante período na história do estudo da melancolia é a Idade Média, em 

que os melancólicos eram, principalmente, os monges que viviam enclausurados nos 

mosteiros. Tal condição de seu “humor” era tida como desvio, pois poderia levar à acídia 

(do grego akedia, indiferença) diante da vida, logo, de Deus, já que a vida é uma dádiva 

divina. A melancolia era vista, por isso, como um grave pecado, em especial para um 

homem que devia dedicar a sua vida à louvação. A acepção do termo era, então, sobretudo 

negativa. Vale ressaltar que, nesse contexto, vigorava a teoria hipocrática dos humores, 

segundo a qual, como vimos, a bile negra é o humor menos nobre, e a influência dessa 

negatividade sobre o melancólico se deu até o Renascimento (BENJAMIN, 2013b, p. 151).  

Também nessa época apareceu a associação entre os humores e a regência dos 

planetas – primeiramente no mundo islâmico (século IX), só ganhando força no cristão ao 

fim do medievo. Nessa relação, a melancolia era associada a Saturno, o planeta mais 

distante, pesado e lento. Segundo Walter Benjamin, essa associação foi das mais fecundas, 

pois permitiu a re-ampliação do entendimento do comportamento do melancólico, isto é, 

não visto apenas pela sua negatividade, mas contrabalanceado por aspectos positivos:  

Tal como a melancolia, também Saturno, esse demônio dos contrastes, 

investe a alma, por um lado com a indolência e a apatia, por outro com a 

força da inteligência e da contemplação; como ela, também ele ameaça os 

que lhe estão sujeitos, por mais distintos que sejam estes espíritos, com os 

perigos da hipocondria ou da demência extática (PANOFSKY & SAXL 

apud BENJAMIN, 2013b, p. 156)3. 

 

A ambivalência desse temperamento é o que a regência de Saturno colocou em 

primeiro plano. A ela, Benjamin chamou “a dialética de Saturno”. Voltaremos a essa 

questão mais adiante. 

Na Renascença, a redescoberta dessa riqueza do temperamento melancólico deu 

novo fôlego ao assunto, fazendo-se reavaliar a imagem do homem melancólico na esteira 

do pensamento Aristotélico, ressaltando, assim, o “gênio”. Nesse período, iniciava-se uma 

era de profundas revoluções, em que a igreja perdia poder, e a ciência, aos poucos, 

tornava-se o palco central dos acontecimentos. Daí o papel do homem de exceção ter sido 

reavaliado positivamente, tanto no campo científico quanto nas artes. A retomada do 

aspecto positivo, então, gerou um entendimento a respeito da melancolia que era muito 

mais filosófico do que médico, embora a teoria humoral continuasse em vigor. Isso 

                                                           
3 Benjamin afirma que foram Erwin Panofsky e Fritz Saxl, em sua obra A “Melancolia I” de Dürer. Um 

estudo de fontes e tipologia histórica, os responsáveis pela descoberta do caráter “dialético” da melancolia 

nessa teoria. 
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desencadeou, segundo Scliar (2003, p.82), diversas figurativizações do temperamento que 

o identificavam com a própria época, tornando a melancolia metáfora do novo tempo: o 

melancólico é contemplativo, capaz de sobressair-se perante os demais, mas mantém-se 

fiel ao passado. 

Nesse sentido, é questão fundamental observar que a reverência dos renascentistas 

pelo passado clássico gerou também uma obsessão pela memória, e coube, principalmente, 

ao homem de compleição melancólica a atividade fundamental da rememoração: “De 

acordo com a teoria dos humores, a bile negra, seca e fria, estaria associada à capacidade 

de lembrar, ainda que lembrar ruminando tristes pensamentos” (SCLIAR, 2003, p. 83). A 

própria regência de Saturno influenciou essa visão. Afinal, esse planeta tem seu nome 

devido ao deus que a tudo devorava: o equivalente grego é Chronos, o tempo. Dessa 

maneira, o melancólico é igualmente regido pela temporalidade. 

Mas a consciência da temporalidade leva à consciência da morte, o que, segundo 

Benjamin (2013b), é o grande legado do Renascimento à história da melancolia e, em 

especial, ao encantamento que ela despertou no período do Barroco europeu4. A 

melancolia sempre esteve ligada, então, a uma visão desapaixonada da morte: o 

melancólico não a teme nem a ama, apenas a espreita no horizonte da vida. Essa relação 

existia já em Aristóteles (1998, p. 101), mas ele afirmava, ainda, que o caráter inconstante 

do melancólico permite que este, sem qualquer esperança de transcendência, suicide-se. 

Tal proximidade com a morte foi um dos motivos pelos quais, nos séculos 

seguintes, a avaliação da melancolia passaria a ser cada vez menos benevolente5. Como 

dito, o Renascimento foi o marco de uma nova era, a que a historiografia chama Era 

Moderna. Nesse período de sede de conhecimento e crença nas capacidades do homem, em 

uma cultura cada vez mais laica, era importante afastar o “fantasma da morte”: 

“[c]onfigura-se assim uma tendência que a modernidade só acentuará. Em nosso tempo a 

morte já não ocorre em casa, mas, de preferência, no ambiente neutro e asséptico do 

hospital” (SCLIAR, 2003, p. 99). O remédio era, portanto, ampliar a vida, não só no 

sentido biológico, mas também a intensificando: “esquecendo-se” de que é a morte o único 

                                                           
4 Como sabemos, a tese central de Benjamin (2013b) sobre o teatro Barroco é que, neste, a visão da morte é o 

conceito regente, pois o mundo encontra-se separado do divino e a vida terrena é essencialmente sofrimento, 

só sendo possível alcançar a harmonia na vida extraterrena. Para o filósofo, essa é uma visão 

fundamentalmente melancólica.  
5 De acordo com Scliar (2003, p. 95), esse “retorno” depreciativo da melancolia era voltado somente para o 

povo, tendo em vista que a ideia do gênio melancólico ainda prevalecia. Logo, os intelectuais podiam ser 

melancólicos (desde que “na medida certa”), mas o homem comum não. 
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e inevitável horizonte e “entusiasmando-se” diante do momento vivido e de suas 

promessas de desenvolvimento. 

As grandes navegações foram o auge da Era Moderna, as quais redundaram na 

“descoberta” do Novo Mundo. Esse foi um dos fatores primordiais que impulsionaram o 

entusiasmo tanto da intelectualidade quanto da população, de modo geral, ao mesmo tempo 

em que, paradoxalmente, reabria a ferida da melancolia. O alargamento do mundo 

afirmava a crença no conhecimento humano (já que só foi possível devido ao 

desenvolvimento científico), mas também fazia ressurgirem as teorias milenares, para as 

quais toda essa mudança – principalmente porque, a partir dela, começou-se a por em 

cheque os valores europeus – era igualmente o anúncio do fim dos tempos6. Espreitar o 

horizonte inevitável da morte, do “fim da história”, acabou remetendo ao sentimento de 

melancolia. No entanto, esse milenarismo tinha créditos, em muito maior proporção, dentre 

os mais humildes, aqueles mais ligados às antigas crenças, e não devemos acreditar que 

representasse a totalidade do pensamento oficial, seja o da própria igreja, o científico ou o 

estatal. 

Sendo assim, ao fim do Renascimento, com a ascensão da ciência, a melancolia não 

era mais reconhecida por gerar uma mente criadora e, cada vez mais expulsa da vida 

normatizada socialmente, tornava-se doença a ser extinta especialmente por ameaçar o 

progresso. Ocultou-se, com isso, a sua ambivalência fundamental. 

Entre os séculos XVIII e XIX, tais mudanças, para uma negativização da noção de 

melancolia, são ainda ampliadas, devido ao desenvolvimento da industrialização e ao 

avanço da cultura do progresso ligada diretamente à ciência e à técnica. A partir da 

filosofia do progresso, que estava na base dos projetos de modernização (tema sobre o qual 

refletiremos mais adiante), depreciava-se toda incursão melancólica, pois esta era vista 

simplesmente como nostalgia da velha ordem ou como pessimismo diante de um mundo 

inovador, cada vez mais voltado para o futuro e, principalmente, esperançoso da 

emancipação que a técnica lhe prometia. É com a ascensão do capitalismo que passa a não 

haver mais um receio tão grande de que o desenvolvimento alcançado levasse à decadência 

da natureza e ao envilecimento do mundo, e o que era apenas uma ideia transforma-se em 

                                                           
6 A importância das teorias milenaristas e sua relação com uma vertente pessimista dos novos tempos são 

analisadas por Marilena Chauí (1998) como um dos principais fatores do imaginário social da época, sendo, 

ao mesmo tempo, causa e consequência dos empreendimentos marítimos. Vale ressaltar, também, que, 

segundo Delumeau (1998, p. 441), o milenarismo consiste na “esperança de mil anos de felicidade terrestre, 

tendo a cifra mil sido entendida no curso das eras ora estritamente, ora de maneira simbólica”, período esse 

que precede ao Juízo Final. 
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mito filosófico, pois “ciência e técnica são a principal fonte do progresso político e moral, 

constituindo a confirmação de tal progresso” (ROSSI, 2000, p. 95-96). Se o melancólico é 

aquele para o qual o tempo é o da memória e, portanto, o tempo da morte, não há mais 

lugar para ele nessa filosofia da ininterrupta perfectibilidade. 

No entanto, é evidente que o sentimento de melancolia não deixou de existir: seja 

como momento comum na vida de todo homem (confundindo-se constantemente com a 

tristeza); seja como aquilo a que os gregos chamavam de temperamento em si, isto é, um 

modo constante de percepção do mundo ao redor. A melancolia ressurgirá no fim do 

século XIX, paralelamente ao declínio da fé no progresso, ganhando relevância como a 

lente através da qual muitos poetas e filósofos enxergaram as transformações que 

aconteciam no mundo. Sobretudo, viam as consequências nem sempre positivas que as 

transformações anteriores legavam aos homens.  

É importante lembrar, ainda, que foi também nesse período de decadentismo que a 

melancolia voltou a ter especial atenção por parte dos estudos médicos. Nesse sentido, 

ressaltamos fundamentalmente a descrição feita por Sigmund Freud (1996), em conhecido 

ensaio de 1915, “Luto e Melancolia”. 

O psicanalista compara os estados de luto e de melancolia, considerando o primeiro 

estado não patológico e o segundo patológico. Procura, assim, assinalar o processo de não 

aceitação da perda de um objeto amado, seja concreto ou de natureza ideal, que caracteriza 

a melancolia, enquanto no luto há um período de profunda tristeza após a perda, mas há 

também, passado algum tempo, a sua aceitação. Assim como no luto, a melancolia 

constituiria um quadro de sintomas de 

desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo 

externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer 

atividade, e uma diminuição dos sentimentos de auto-estima a ponto de 

encontrar expressão em auto-recriminação e auto-envilecimento, 

culminando numa perspectiva delirante de punição. [...] A perturbação da 

auto-estima está ausente no luto; afora isso, porém, as características são 

as mesmas (FREUD, 1990, p. 250). 

 

O luto é, no entanto, um estado superado assim que o ego deixa de se devotar a ele, 

não mais dirigindo ao objeto perdido a sua libido. A partir daí, então, liberta-se. No estado 

melancólico, por sua vez, o ego não se liberta, porque tende a se identificar com o objeto 

perdido, isto é, a libido, que era antes devotada a este, é deslocada para o ego. Daí a 

insatisfação consigo mesmo, o que no estado de luto não se apresenta: não raro, o ego 

passa a dirigir, por esse processo, uma autocrítica exacerbada. Entretanto, não é uma 
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autocrítica verdadeira, pois, na verdade, refere-se ao objeto perdido, com o qual o ego se 

identificou. Assim, no fundo, a melancolia seria o resultado da revolta causada por um 

sentimento de injustiça no processo da perda.  

O processo manifesta-se, portanto, conturbadamente: a identificação do objeto 

perdido com o ego acaba gerando ainda uma ambivalência, uma relação de amor e ódio, 

pois “a perda de um objeto amoroso constitui excelente oportunidade para que a 

ambivalência nas relações amorosas se faça efetiva e manifesta” (FREUD, 1996, p. 256). 

Em outras palavras, a ambivalência se dá pela fidelidade mantida ao objeto perdido, 

consequentemente, à dor causada pela sua perda, mesmo reconhecendo a negatividade 

dessa relação, o que leva à compreensão de que há algum prazer masoquista neste pesar. 

Muito embora não tratemos a questão pela perspectiva freudiana, acreditamos que 

esse estudo é essencial, porque parece sintetizar as principais características atribuídas ao 

melancólico no decorrer dos séculos, quais sejam: o espírito contemplativo, a obsessão 

pelo passado, o descontentamento com o presente, a inclinação à inação. Além disso, 

Walter Benjamin (1989, 2012, 2013b) também conhecia essa contribuição psicanalítica e 

apropriou-se dela, ao mesmo tempo em que se distanciou em pontos fundamentais para 

compor a sua melancolia da modernidade, como veremos a seguir.  

A diferença da visão de Benjamin está, sobretudo, na sua análise dialética desse 

sentimento7. Como vimos, o filósofo destaca a associação de Saturno à melancolia, ao fim 

da Idade Média, chamando-a “dialética de Saturno”. O enfoque dialético busca ressaltar os 

mais diversos e contraditórios aspectos, demonstrando-os em constante tensão e, no que se 

refere à regência saturnina, isto ocorre devido à própria natureza dual deste ente 

mitológico:  

[S]e poderia caracterizar Cronos como um deus dos extremos. [...] Nesta 

polaridade imanente da imagem de Cronos [...] encontra o caráter 

especial da concepção astrológica de Saturno a sua derradeira explicação 

– aquele caráter que, em última análise, é marcado por um agudo e 

fundamental dualismo (PANOFSKY & SAXL apud BENJAMIN, 2013b, 

p. 156-157). 
 

Sendo assim, os aspectos contraditórios, positivos e negativos, do comportamento 

melancólico devem ser vistos como duas faces da mesma moeda, que explicam as diversas 

                                                           
7  É importante destacar que a dialética de que Benjamin faz uso é a materialista de base marxista, e não a 

idealista de base hegeliana - como se poderia, ocasionalmente, pensar. Nesse sentido, a dialética é o método 

do materialismo histórico a partir do qual se investiga e analisa a realidade concreta, tendo por princípio que 

“[t]odas as coisas trazem em si forças contrárias que se chocam, e sua luta gera movimento” (SUCUPIRA 

FILHO, 1984, p. 77), e, sendo tal dinâmica intrínseca, seus elementos não podem jamais ser separados.  
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manifestações da melancolia e, principalmente, a definem como sentimento, por isso, tão 

distinta da simples tristeza.   

 Contudo, como mostra Benjamin (e já destacamos), essa dialética, presente na 

concepção grega, foi esquecida durante muitos séculos, fazendo com que se focasse apenas 

em um aspecto, o qual definia a sua valorização ou desvalorização. As diferentes 

manifestações foram negligenciadas, ofuscando também que a mesma característica pode 

ser benéfica ou prejudicial: 

A melancolia pode ser, por um lado, extremamente produtiva, como no 

caso exemplar da melancolia típica das personalidades de exceção, dos 

gênios, ao mesmo tempo em que pode se manifestar como terrivelmente 

destrutiva, como no caso extremo dos suicidas (LAGES, 2007, p. 111-

112). 

   

Assim, a teoria benjaminiana afasta-se da de Freud, primeiramente, porque, não 

considerando a melancolia como uma patologia, consegue retomar a sua síntese dialética, 

destacando, inclusive, a sua parte que historicamente revelou-se produtiva. 

Além disso, há na teoria de Benjamin uma preocupação em analisar esse 

sentimento circunscrito no contexto em que se manifesta. Esse é um traço da crítica 

materialista, que muito se mostrou produtiva na caracterização da melancolia na 

modernidade, e que também pode ser compreendida pela sua metodologia dialética, “[p]ois 

os sentimentos, por mais vagos que possam parecer à autopercepção, respondem como um 

reflexo motor à estrutura objetiva do mundo” (BENJAMIN, 2013b, p. 145) .  

Logo, Benjamin não se debruça sobre a melancolia procurando apenas pelas 

manifestações subjetivas – a que a psicanálise, obviamente, se prende – mas busca 

compreendê-las ao serem provocadas por determinadas condições materiais, mais 

amplamente, sócio-históricas8.  Dessa maneira, exerce a dialética ao inter-relacionar as 

condições externas e internas que definem uma dada realidade, pois 

[d]o ponto de vista dialético, causas externas e internas correlacionam-se 

entre si, indissoluvelmente, e não é possível separá-las a não ser 

abstratamente em termos de lógica formal. A diferença entre ambas as 

causas está em que as forças externas são a condição das mudanças, e as 

internas, a base dessas mudanças: as primeiras agem por intermédio das 

segundas” (SUCUPIRA FILHO, 1984, p. 79) 9 

 

                                                           
8 Sobre essa relação, Susana Lages (2007, p. 115) observa que Benjamin, por se considerar ele mesmo um 

melancólico, baseava-se na sua própria história, isto é, na sua relação complexa com o mundo entre guerras, 

especialmente por ser um intelectual judeu na Alemanha nazista, pois isso afetou sobremaneira a sua visão de 

mundo e, consequentemente, sua produção intelectual.  
9 O conceito de mudanças, em termos de dialética, aplica-se a todos os fenômenos humanos e sociais, haja 

vista que a realidade é compreendida a partir de sua contrariedade e dinâmica constante. 
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No caso, a base da manifestação melancólica encontra-se na própria personalidade do 

indivíduo, enquanto que a condição são os eventos sócio-históricos. Porém, como vimos, 

ao longo da história, deu-se mais atenção às condições subjetivas, isto é, à pré-disposição 

anímica dos indivíduos, sem vinculá-las necessariamente às condições objetivas, o que, 

porém, em nosso estudo, procuramos apontar, ao contextualizar historicamente a noção de 

melancolia e sua valoração.  

A visão benjaminiana não é, pois, totalmente oposta à de Freud, mas complementar, 

tendo em vista que não nega aquelas características subjetivas. Com isso, por exemplo, a 

ideia central de que a melancolia é gerada por uma perda não aceita não é negada por 

Benjamin, mas complementada com a observação de que, mesmo sendo gerada por fatores 

subjetivos (isto é, por características da personalidade individual), ela só se manifesta 

devido a condições objetivas propícias, podendo, inclusive, ser também desencadeada por 

elas. 

Da mesma maneira, a melancolia de que fala o filósofo alemão não é uma nova 

categoria que se oponha àquelas descrições vistas anteriormente, ao longo da história. Pelo 

contrário, ela as corrobora, apenas alterando as avaliações na direção de uma visão 

dialética e nunca perdendo de vista a relação materialista. Por isso, ao longo desta 

pesquisa, retomaremos, por vezes, essas teorias, na medida em que têm pontos em comum 

com a visão de Benjamin.  

Para finalizar, cabe destacar que a melancolia, como observada por Benjamin, 

representa para o sujeito, nas palavras de Susana Lages (2007, p. 154), “a consciência 

aguda de sua inscrição na história e a violenta irrupção da morte no horizonte da vida”. 

Assim, é de se compreender que as tendências melancólicas de um indivíduo sejam mais 

manifestas dentro de uma cultura que institui a perda a partir da valoração do sempre novo, 

como é a capitalista (que representa a modernidade avant la lettre). E é nesse ponto que 

nos atentaremos na seção seguinte. 

 

2.1.2. A modernidade: uma nova consciência histórica permeada de 

melancolia 

A historiografia considera a Revolução Francesa, em 1789, marco de um novo 

momento da história ocidental, a chamada Idade Contemporânea, quando tem início o 

estado burguês. A modernidade é fenômeno intrínseco desse novo tempo, mas não 
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sinônimo, tal termo designando muito mais a cultura relacionada ao capitalismo industrial 

e de consumo.  

De acordo com Nelson Mello e Souza (1994), a nova cultura se define justamente 

por uma mudança de paradigma: sai-se de uma vida rural – que está presa aos dogmas da 

igreja, para a qual o passado dogmático tem a resposta para a existência presente, e cuja 

dinâmica social é lenta –, para a vida urbana, de nítida mobilidade social, cujas esperanças 

nascentes, advindas do desenvolvimento da técnica, fazem com que o núcleo de interesse 

torne-se o futuro. É um processo que vinha se desenrolando desde a Renascença, mas que 

somente no século XVIII ganha grandes proporções, de tal forma que o termo “moderno” 

passa também a ter uma nova valoração (SOUZA, 1994, p. 26), a partir do que se amplia o 

alcance da proposta de “modernidade”: um mundo aberto para o novo, para o futuro. Tal 

abertura só era possível porque o desenvolvimento científico e tecnológico tinha já 

suscitado descobertas que melhoraram a vida do homem e fizeram com que ele se sentisse 

cada vez mais seguro de suas habilidades e pronto para uma inovação ainda maior. A 

modernidade aparece, então, como o desenrolar de teorias e filosofias já presentes no 

período anterior.  

Para Walter Benjamin, essa relação é bastante complexa, pois nas suas bases se 

identifica o nascimento do próprio sistema capitalista. Sendo assim, analisar a 

modernidade é analisar, quase que como sinônimo, a cultura capitalista. Dizemos cultura 

porque, para o filósofo berlinense, esse sistema se efetiva ao afetar igualmente todas as 

esferas sociais. Isso significa que os valores se estabelecem a partir do valor monetário, das 

leis do mercado, conforme explica Olgária Matos (2010, p. 151): “Nada mais escapa às leis 

do mercado, a reificação se torna universal na passagem da economia de mercado para a 

sociedade de mercado, todas as dimensões da vida são determinadas pelo fator econômico, 

o espaço público, a vida privada e a intimidade”. 

A modernidade é, pois, a cultura do capital. Nesse sentido, o recorte histórico do 

termo se dá com a intensificação do modo de produção capitalista na Europa, seu berço, ou 

seja, marca-se a partir da Revolução Industrial (o que não exclui, como já dissemos, a 

compreensão dos períodos logo anteriores). Isso implica, na análise benjaminiana, o 

entendimento de que não há cultura moderna em sociedades que não passaram pela 

mudança de paradigma estabelecida pelos valores do capital, seja por uma industrialização 
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efetiva ou pela inserção subjugada ao sistema – o que caracterizaria os “países 

periféricos”10.  

O que Benjamin analisa é, portanto, a cultura sobre a qual se estabeleceu o capital e 

que este propagou, entendendo, pois, a modernidade a partir de uma visão ampla da 

implicação dos aspectos econômicos na vida social, interessando-se menos pelo mercado 

em si do que pela forma como ele afeta os modos de viver em sociedade. É esse o 

pressuposto de que parte na sua análise da poesia baudelaireana, assim como em diversos 

outros escritos, a exemplo dos ensaios sobre o Surrealismo, sobre o teatro de Bertold 

Brecht, até os mais conhecidos “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, “O 

narrador” e “Sobre o conceito de história”, culminando na sua obra inacabada sobre 

Baudelaire, a Obra das Passagens. De fato, a ideia da crítica ao capitalismo, como crítica à 

modernidade, segundo afirmou Michael Löwy (in BENJAMIN, 2013a, p. 17), “está 

onipresente; como uma corrente elétrica, ela atravessa seus escritos e alimenta algumas de 

suas principais iluminações profanas”. 

É a partir disso que se explica o seu interesse em desvelar as ideias por trás do 

sistema: a ideia de progresso e a filosofia da história que a embasa, bem como questionar, 

sagazmente, a tecnocracia gerada dessas ideias, a qual difundiu o “projeto de 

modernização” visto como emancipatório. São esses os conceitos que perseguiremos a 

partir de agora, para compreender, posteriormente, porque a melancolia aparece como 

perspectiva fundamental desse conceito de modernidade. 

Segundo o historiador Paolo Rossi (2000), a ideologia do progresso, na Europa, 

teve início mais ou menos na metade do século XVI e desenvolveu-se plenamente até o 

fim do século XVIII. Tornou-se, porém, uma espécie de obsessão no decorrer do século 

XIX, até entrar em crise no fim do mesmo século e mais profundamente entre as duas 

guerras mundiais.  

O que essa ideia tem de fundamentalmente diferente daquela dos períodos 

anteriores é uma nova relação com a ciência e uma nova perspectiva sobre a história 

humana, as quais estão interligadas. Sendo assim, o progresso se define, basicamente, por 

uma história que segue uma direção certa, a do desenvolvimento humano possibilitado pela 

ciência, pois o saber não é “apenas contemplação da verdade, mas é também potência, 

                                                           
10 Sobre esse ponto, há muitos questionamentos, especialmente quando se fala na modernidade em países 

inseridos perifericamente no sistema e que não passaram pelas etapas econômicas anteriores ao capitalismo 

que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos.  
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domínio sobre a natureza, tentativa de prolongar sua obra para submetê-la às necessidades 

e às aspirações do homem” (ROSSI, 2000, p. 48).  

No entanto, quando tal noção se desenvolveu, como já dito, na Idade Moderna, não 

se identificava com uma fé cega, era antes uma possibilidade aberta. O referido historiador 

empenha-se em mostrar, em seu trabalho, que, em nenhum dos “filósofos do progresso”, 

encontra-se uma positividade unívoca do processo, pelo contrário, em todos é possível ler 

certo receio a respeito de a que ponto o desenvolvimento incessante pode levar. Por isso 

mesmo, esse tempo também viu aparecer um pessimismo até então desconhecido (ROSSI, 

2000, p. 54), ao mesmo tempo em que se começava a questionar os dogmas da Igreja.  

Ora, o progresso possibilitava novos horizontes para o conhecimento humano, e 

não foram poucas as vezes em que, nessa época, filósofos-cientistas viram-se na iminência 

da fogueira da Santa Inquisição por desafiarem o poder divino com suas descobertas, 

colocando em xeque questões seculares, a exemplo do lugar central da Terra no universo 

(Nicolau Copérnico, no início século XVI, e Galileu Galilei, no início do XVII). Porém, 

eles ressalvavam o caráter divino do conhecimento, fazendo o possível para associar cada 

nova descoberta ao desígnio sagrado11. Mas, mesmo “fundando” o progresso, ainda havia o 

esforço da Igreja – e ela mantinha-se como poder supremo do Estado – em não deixar 

abandonar-se o mundo hermético cristão, em que o tempo era o dos ciclos, e a verdade 

encontrava-se, sobretudo, no passado, no Paraíso perdido.  

Entretanto, a imagem do novo que se estabelecia, e, principalmente, a esperança 

que tal imagem trazia para a humanidade afetaram também os entendimentos a respeito 

desse tipo de crença. Não foi incomum crer, a partir de então, que o verdadeiro “século de 

ouro” estava no futuro e não no passado, como pregavam as teorias tradicionais12. Ou, pelo 

menos, que seria possível reconstituir esse lugar de perfeição divina, avivando uma 

“duradoura esperança de reencontrar no futuro o paraíso terrestre das origens” 

(DELUMEAU, 1998, p. 441). Como mostra o historiador Delumeau, essa crença veio 

juntar-se à ideologia do progresso e ao nascimento do pensamento utópico, dando forma a 

um milenarismo que se desenvolveu bastante a partir do século XVI: acreditava-se que 

estavam iniciando os mil anos de felicidade terrestre anteriores ao retorno de Cristo, e isso 

                                                           
11 Paolo Rossi (2000, p. 42) chama a atenção para o fato de que durante toda a Era Moderna (séc. XV ao 

XVIII) a imagem religiosa e a imagem racionalista do tempo coexistiram, muitas vezes expressas até mesmo 

por um único pensador. 
12 Jerzy Szachi (1972, p. 02 et seq) aponta o nascimento da Utopia justamente nesse período, como uma 

consequência de tal deslocamento na compreensão de tempo.  
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era evidente pelas novas descobertas científicas e pela conquista de novos espaços, a 

descoberta da América sendo o mais importante deles.  

Porém, na medida em que o Novo Mundo – que tanto tinha impulsionado o 

imaginário europeu – mostrou-se diferente de um Paraíso Terrestre, as promessas cristãs, 

sobretudo as católicas, não sobreviveram à prova. Estava em andamento, desde a ruptura 

com o tempo da tradição, a dessacralização da história. 

Temos, então, que o gradual declínio do sentido sagrado do tempo é o que abre 

caminho, eficazmente, à nova cultura.  A modernidade é, em primeiro lugar, a época do 

desencantamento do mundo, completando aquele processo:  

O homem devia contar apenas consigo mesmo, endossando cada vez mais 

o papel antes reservado a Deus. Desse modo – e, sobretudo, a partir da 

revolução copernicana operada por Kant – o mundo será constituído pelo 

Sujeito, Sujeito que compensa o vazio do mundo que se seguiu ao vazio 

de Deus, pelo sentido que lhe confere o Eu transcendental (MATOS, 

2010, p. 176). 

 

Seguiu-se, entre o fim do século XVIII e o início do XIX, a industrialização e o 

avanço incondicional da técnica, as quais levaram o homem a um patamar nunca antes 

visto na história da humanidade, em que ele se viu dominando o mundo ao redor.  Ele 

aumentou a fé em si mesmo, na sua capacidade de criar objetos que melhorassem a vida, 

bem como aumentassem a produtividade humana, assinalando a sua independência das 

divindades. É o auge da ideia de modernização, na qual a técnica é vista como a 

emancipadora do homem13. Para a filósofa Olgária Matos (2010, p. 73), essa ideia define-

se como um “mito”, 

segundo o qual os desenvolvimentos da ciência e da técnica culminariam 

automaticamente no aprimoramento das condições sociais de vida e da 

liberdade, e que o desenvolvimento material poderia instituir uma 

sociedade emancipada da insegurança e do medo. 

 

Esse período modificou, porém, profundamente a ideia de progresso vigente até 

então, transformando-a em uma ideologia da perfectibilidade, no lugar do 

desenvolvimento, em uma ideia absolutamente positiva de “civilização” moderna em 

oposição à “barbárie” dos tempos primitivos (ROSSI, 2000, p. 95). Tal ideologia tinha, 

portanto, um cunho politicamente elitista e conservador.  

                                                           
13 Cabe salientar que, neste estudo, não temos na modernização a chave para o entendimento da 

modernidade, mesmo porque a modernização é um desdobramento dessa cultura, em uma relação 

conflituosa, e não sua causa direta. Ocorre apenas que, como ela é a mais visível das consequências da 

cultura capitalista, faz-se mister que, hora ou outra, apareça no decorrer da pesquisa.  
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No entanto, foi ainda cedo, na virada do século XIX para o XX, que se começou a 

perceber que o projeto emancipatório técnico-progressista não podia ser concluído, que 

mesmo toda a técnica desenvolvida não seria suficiente para extinguir os problemas sociais 

e, ainda mais, que tal técnica gerava outros problemas. É o começo do “decadentismo”, o 

fin de siècle, que permeou de dúvidas a fé no progresso, marcado tanto pelo retorno 

místico das teorias milenaristas, quanto pela cientificidade em xeque, o que gerou “visões 

apocalípticas de uma natureza não controlável, as afirmações sobre o inevitável fim da 

civilização, os discursos sobre a superioridade do elemento lúdico em relação ao 

construtivo, os apelos à natureza como reconquista de um perdido tempo interior” (ROSSI, 

2000, p. 97).  

A tecnocracia vigente partia, então, de um conceito ingênuo de progresso, e esse é 

um dos eixos fundamentais do pensamento benjaminiano:  

Segundo os social-democratas, o progresso era, em primeiro lugar, um 

progresso da humanidade em si (e não apenas das suas capacidades e 

conhecimentos). Em segundo lugar, era um progresso sem limites 

(correspondente a uma perfectibilidade infinita da humanidade). Em 

terceiro lugar, era visto como um processo essencialmente inexorável 

(percorrendo autonomamente uma trajetória em espiral) (BENJAMIN, 

2012, “Sobre o conceito da história”, p. 249). 

 

Com o desvelamento dessas ingenuidades e o consequente desencanto do projeto 

modernizador, cresce a sensação de falta de sentido no presente. É o advento de uma 

modernidade melancólica, isto é, de uma modernidade resistente a si mesma, no que tange 

à modernização e também aos “retrocessos da sociedade” (BENJAMIN, 2012, “Sobre o 

conceito da história”, 247) em andamento. Compreende-se que, se não há mais o sagrado, 

igualmente não é possível a salvação pelo mundano, sentimento que Benjamin (1989, p. 

81) resumiu como “a desolação pelo que foi e a desesperança pelo que virá”. A queda do 

projeto emancipatório da modernização deixou, então, uma ferida nessa percepção 

temporal recém construída, o que Gagnebin (1999, p. 50) nos mostra na figura máxima da 

cidade como ruína: “A cidade moderna não é mais um simples lugar de passagem em 

oposição a estabilidade da Cidade divina, mas o palco isolado de um teatro profano onde a 

destruição acaba por vencer sempre”.  

É pertinente, neste ponto, lembrar que foi no século XIX que a ciência histórica 

constituiu-se, primeiramente na forma de historicismos, alguns dos quais declaradamente 

positivistas, desconstruindo o tempo uno do sagrado, do retorno do sempre mesmo, para 
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construir o tempo das sucessões, que é também um vazio a ser preenchido, sendo a época 

“da consciência da diferenciação das dimensões temporais” (REIS, 1996, p. 06).  

O que o historicismo tinha por base era a elevação da história à ciência, ao molde 

da época, isto é, objetiva. Por isso, era necessário afastar-se das concepções que 

enxergavam na história tanto o desígnio divino, o tempo cristão, quanto o domínio da 

racionalidade, pregado pela filosofia iluminista. Era preciso, sobretudo, apegar-se aos fatos 

(apreendidos a partir das fontes documentais) de inegável individualidade no curso do 

tempo, pois somente eles podiam revelar o que realmente acontecia com a humanidade, de 

modo que também não era interessante a esta posição qualquer menção ao futuro. Afinal, 

não há fatos sobre ele. Ocorre, assim, o aparecimento do “culto ao evento passado” (REIS, 

1996, p. 24), único passível de análise porque já findo. Desenrola-se, dessa visão sobre a 

história humana, uma perspectiva meramente contemplativa sobre os acontecimentos 

históricos, pela necessidade de objetividade. Daí decorrem o distanciamento do historiador 

cientista e a negação de análise do presente, visto que os fatos se encontram em curso. 

Presente, passado e futuro aparecem, pela primeira vez, desvinculados. 

O programa historicista era, portanto, de negação explícita a tudo que o antecedera, 

incluso nisso a ideia de tempo regido pelo progresso, que tanto animou a era moderna e 

teve nos iluministas seus grandes porta-vozes. Na prática, porém, como demonstra o 

historiador José Carlos Reis (1996), estas teorias acabaram apenas velando a influência que 

a história como filosofia tinha sobre eles e terminaram por fazer uma ciência ainda pautada 

naqueles modelos. Isso porque “[e]stes eventos só podem ser compreendidos e 

‘valorizados’ quando inseridos em uma ‘continuidade’ histórica, que aponta para um 

determinado sentido da história” (REIS, 1996, p. 25). E esse sentido, em especial na 

vertente francesa14, não raro, era exatamente o mesmo apontado pelo iluminismo, isto é, o 

de uma “temporalidade evolutiva, cumulativa, da evolução gradual, irreversível, linear, e 

infinita do progresso iluminista [...] em direção a uma sociedade moral, igual e fraterna” 

(REIS, 1996, p. 15). 

Ocorre, dessa maneira, que o século XIX rompe definitivamente com a ideia de 

tempo como unidade, em nome de um novo tempo marcado pela historicidade – e pela 

                                                           
14 Reis (1996) aponta que o historicismo do século XIX teve diversas escolas, sendo as mais importantes: a 

alemã, que se opunha à concepção hegeliana, cujo principal representante foi Leopold von Ranke (1795-

1886); a francesa, contrária ao iluminismo, sustentada por autores como Ernest Renan (1823-1892) e 

Hippolyte Taine (1828-1893). Como vemos aqui, porém, tais oposições ocorrem muito mais no discurso do 

que na prática. 
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transitoriedade – cada vez mais desoladora. Tendo-se aberto essa nova percepção temporal, 

não é mais possível retornar à anterior. 

Benjamin (2012, “Sobre o conceito da história”, p. 249) nos revela a ligação 

fundamental desta concepção, que ele combate, com a tecnocracia vigente:  

A ideia de um progresso da humanidade na história é inseparável da ideia 

de seu andamento no interior de um tempo vazio e homogêneo. A crítica 

da ideia desse andamento deve estar na base da crítica da ideia do 

progresso em geral (grifos nossos). 

 

Ora, se é vazio é porque não há qualquer tipo de unidade, o homem está abandonado à sua 

própria sorte. Foi este princípio que o levou a tornar-se sujeito do mundo, mas, quando as 

mazelas da modernização começam a aparecer, é esse mesmo auto-empoderamento 

humano que causa a angústia de uma culpa sem esperança de redenção. 

Mas, afinal, não é a toda historicidade que o filósofo alemão se opõe, pois, como 

dito, a ruptura com o tempo hermético que marcou a sociedade ocidental em períodos 

anteriores foi definitiva: não era mais possível retomar uma tal ideia de tempo sem crítica. 

Sendo assim, o que ele reivindica é uma outra filosofia da história em que, reunindo 

novamente os tempos passado, presente e futuro (por uma metodologia que não isole os 

homens no tempo presente), seja possível dar sentido à existência humana e, mais do que 

isso, que não seja favorável somente aos grandes, mas também aos humildes, àqueles que 

não são o foco dos grandes eventos políticos e religiosos:  

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “tal como ele 

de fato foi”. Significa apropriar-se de uma recordação, como ela 

relampeja no momento de um perigo. [...] O perigo ameaça tanto a 

existência da tradição como os que a recebem. Ele é um e o mesmo para 

ambos: entregar-se às classes dominantes, como seu instrumento. Em 

cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer 

apoderar-se dela (BENJAMIN, 2012, “Sobre o conceito da história”, p. 

243-244). 

 

Em síntese: se tal existência não se oferece completa, ela também não pode ser encarada 

como história do progresso, a qual só diz respeito às classes dominantes, e muito menos 

podemos admitir que ela seja um nada, um vazio completo que, mais uma vez, só os 

poderosos poderão “preencher”. É preciso que a historicidade seja reconhecida enquanto 

tempo significativo de uma história sempre passível de construção e resignificação.  

Compreendemos, assim, que a historicidade benjaminiana é resultado de uma 

consciência temporal que, apesar de opor-se ao historicismo, não é uma retomada de 

filosofias anteriores à modernidade: ela se apresenta, isto sim, como uma necessidade 
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advinda da própria cultura moderna, já em crise, em busca de uma nova maneira de 

compreender o tempo histórico. Não se submete confortavelmente ao seu tempo, 

reconhecendo seus limites. 

No âmbito artístico, tais mudanças também se fizeram sentir de maneira 

substancial, pois, se a eternidade não mais é admitida sem críticas, entra em xeque também 

o ideal do belo como aquilo que é eterno.  

Nessa discussão, sobressaiu-se o poeta francês Charles Baudelaire (1821-1867), 

pela sua teoria da modernidade, que revela uma alteração profunda na maneira de perceber 

o mundo, e, sobretudo, pela sua própria poesia, repleta de conjunções entre elementos 

presentes e passados, sendo que estes últimos aparecem como “ruínas”.  

Na verdade, o poeta reavivou o debate, existente desde o século XVII, entre 

“antigos” e “modernos”15, de modo a defender a estética do novo, portanto, negando já a 

simples sinonímia: belo igual a eterno. No entanto, sua teoria diferenciou-se 

substancialmente da defendida pelos modernos de outrora: afirmava que o papel da arte é 

falar do momento presente, utilizando, porém, as lições técnicas dos antigos. O moderno 

forma-se, portanto, de um conteúdo atual com formas antigas. Assim, a busca do belo 

recai, sobretudo, na consciência da historicidade:  

O passado é interessante não só pela beleza que dele souberam extrair os 

artistas para quem [ele] era o presente, mas também como passado, por 

seu valor histórico. Acontece o mesmo com o presente. O prazer que 

retiramos da representação do presente prende-se não somente à beleza 

de que pode estar revestido, mas também à sua qualidade essencial de 

presente (BAUDELAIRE, 1991, p. 103). 

 

A busca da técnica dos antigos revela, então, o reconhecimento de uma sabedoria legada ao 

presente. Mas, ao mesmo tempo, é sintomático que ela seja apenas formal: é como se se 

tratasse de um legado vazio de sentido, pois o presente é o momento do qual ainda não se 

conhece uma totalidade. 

Quando Baudelaire propõe que a arte deve conter um elemento atual que vislumbre, 

ao mesmo tempo, o eterno, ele não está simplesmente se entregando à historicidade 

enquanto tal, antes a está reconhecendo no processo de busca de um sentido que, porém, 

não se sabe onde encontrar, conforme a interpretação benjaminiana, pois “o sentido não 

                                                           
15Antoine Compagnon (2010, p. 20) desvela esta querela como um embate em torno da ideia de progresso 

aplicada também ao “gosto”, defendida pelos chamados “modernos”, isto é, os escritores defensores de uma 

estética moderna – que se consideravam superiores aos antigos (propriamente ditos, os escritores do passado 

clássico, como Sófocles, Ésquilo, Virgílio, etc) por entenderem estar em um estágio mais avançado na ordem 

da técnica, da ciência, etc. –, em oposição aos escritores chamados “antigos”, ou seja, aqueles que defendiam 

a manutenção do sistema de imitação da tradição, considerando-a insuperável. 
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nasce tanto da plenitude e da eternidade como, também, do luto e da história, mesmo se, 

através deles, estamos em busca de um outro tempo” (GAGNEBIN, 1999, p. 46). Dessa 

maneira, instala-se a problemática da modernidade: fadado à transitoriedade do tempo 

concebido como sucessão e despido de qualquer sentido eterno, o homem moderno assume 

uma relação com a eternidade que é somente sucessão de presentes (logo, não cumulativo, 

mas diferencial), o que instala, definitivamente, a ênfase dada ao efêmero na busca do 

“mais moderno”, o advento do novo. É, portanto, uma fidelidade insatisfeita com relação 

ao novo tempo.  

Antoine Compagnon (2010, p. 17-18) demonstra como essa ambivalência sobre o 

tempo tornou-se um grande paradoxo moderno:  

Hoje – mas Baudelaire já constatava esse fenômeno – o moderno 

torna-se logo ultrapassado; opõe-se menos ao clássico, como intemporal, 

que ao fora de moda, isto é, o que passou da moda, o moderno de ontem: 

o tempo acelerou-se.  

 

É paradoxal porque, afinal, o destino do moderno é tornar-se passado, assinalando, 

portanto “a lei da caducidade de todas as coisas humanas” (BOURGET, Paul apud 

BENJAMIN, 1989, p.84), ao mesmo tempo em que revela profundos desejos de eternizar-

se.  

Não se pode, porém, confundir essa perspectiva com a da mania de novidade que se 

instaurou na forma do consumo do novo pelo novo. Isso porque, nesta última, o novo 

torna-se valor em si, totalmente desprovido de qualquer problematização do tempo, mas, 

pelo contrário, o aceitando. Aqui é, portanto, mais uma vez a oposição entre duas 

concepções históricas que aparece: a tensão entre a transitoriedade e o tempo idealizado é o 

que compõe a modernidade melancólica; a valoração do tempo histórico em si, movido 

pelo progresso, é o que está por trás da modernidade eufórica, do novo como valor16. 

Mas a teoria de Baudelaire não instituía uma avaliação totalmente negativa desse 

processo, por vezes o vendo até com certo entusiasmo, dadas as condições do tempo17. Foi 

Benjamin (1989, p. 93) que, utilizando-se da consciência histórica já presente na teoria 

baudelairiana, encontrou em seus poemas um exemplo magistral de modernidade 

melancólica: “Há uma constelação especial de circunstâncias onde, também no ser 

humano, se reúnem grandeza e indolência. Ela governa a existência de Baudelaire. Ele a 

                                                           
16 Olgária Matos (2010, p. 195 et seq) mostra que a identificação sempre positiva do novo é uma das 

principais consequências da cultura do progresso, culminando no capitalismo de consumo. 
17 É importante notar que as avaliações que o poeta fazia da modernidade apresentam mesmo certa dualidade, 

o que mostra, de fato, o caráter de tensão do novo tempo. 
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decifrou, denominando-a ‘a modernidade’”. O filósofo, então, não se restringiu à teoria do 

poeta para caracterizar essa faceta decadente da modernidade, antes a tendo utilizado para 

corroborar a sua própria ideia sobre o novo tempo. 

A melancolia tornou-se, principalmente a partir da análise benjaminiana, um dos 

fundamentos para a compreensão da poética baudelairiana, diretamente ligada, portanto, à 

ideia da modernidade como “o transitório, o fugaz, o contingente” (BAUDELAIRE, 1991, 

p. 109). Por ser notável que a conceituação que ele faz desse sentimento não se restrinja 

jamais à subjetividade em si, mas se dê no contato com o mundo, a melancolia inscreve-se 

no próprio tempo, nessa “época que sofre e que carrega sobre os ombros negros e 

descarnados o símbolo de uma tristeza eterna” (BAUDELAIRE apud BENJAMIN, 1989, 

p. 76). É, portanto, intrínseca a relação do sentimento com o momento vivido, isto é, com a 

própria ideia (e, porque não dizer também, sentimento) de modernidade, não sendo 

possível falar em poesia melancólica baudelairiana sem colocar, ao menos no horizonte, o 

tempo em que acontece.  

A modernidade melancólica no âmbito da arte, na esteira de Benjamin mas também 

na de Baudelaire, não pode nunca ser vista como um apego ao que é estritamente moderno, 

melhor dizendo, aos afãs “modernizantes”, sendo antes seu reconhecimento que culmina 

em resistência: o efêmero torna-se muito mais sufocante quando é colocado como valor, o 

que acontece em uma sociedade marcada pela aceleração do tempo pautado na 

produtividade, pois  

essa apreensão da temporalidade está inseparável da produção capitalista, 

notadamente do seccionamento do tempo no trabalho industrial e do 

caráter de fetiche da mercadoria, “novidade” sempre prestes a se tornar 

sucata (GAGNEBIN, 2005, p. 149).  

 

Essa modernidade constitui-se, portanto, de um tempo limiar, que leva à percepção de 

contradições na cultura, o que a arte busca expressar. Dessa maneira, “[o] tempo torna-se 

assim a experiência fundamental de tal arte que se rege pela busca do novo” (GATTI, 

2009, p. 165). Ela expressa, portanto, o homem no constante limiar entre o devir histórico 

em si, marcado pela homogeneização dos fatos e ausência de sentido imposto pelo capital, 

e o desejo de um tempo ideal, do qual poderia se extrair algum sentido da transitoriedade 

humana.  

Inscreve-se nessa limiaridade, afinal, a melancolia da modernidade: ela é a 

insatisfação com o presente, que leva a expor as contradições da cultura moderna 

capitalista, buscando seu sentido histórico; ao mesmo tempo em que, de maneira 
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ambivalente, é uma consequência de quem se mantém fiel a esse presente, procurando 

ainda salvar o que tem de belo. 

É importante frisar que, para Benjamin, a modernidade é um tempo crítico da 

cultura, em que a técnica toma o lugar do humano e o valor supremo passa a ser aquele 

ditado pelo capital. Por ser um momento totalmente novo na história, é preciso analisá-lo e, 

por isso, o que ele defende, seu projeto propriamente dito, é uma historiografia ocupada 

com o presente, isto é, que utilize os eventos passados para compreender o “agora”. Parte 

disso dizia respeito ainda à crítica literária, entendendo que a arte é parte da cultura e, 

como esta, é afetada pelo momento histórico, não só em seu conteúdo como também na 

forma. O que era preciso investigar, entre outras coisas, era como “as leis do mercado 

regem a vida de cada um, mesmo daquele que parecia poder-lhes escapar: do poeta” 

(GAGNEBIN, 1999, p. 39). 

Nesse sentido, salta aos olhos a relação que todo artista e sua obra têm com seu 

tempo. Como vimos, o que encantou o filósofo em Baudelaire foi a sua sensibilidade para 

as mudanças em curso, sobretudo a percepção da força destruidora da nova cultura (o 

novo), no que a aceleração do tempo tem papel fundamental. Com isso, em síntese, 

ressaltou a agudeza do poeta em notar o pessimismo que nascia a respeito dessa 

modernidade, e é esse o ponto central para a compreensão da melancolia que dela se 

apossa. 

Em certa medida, Benjamin defendia uma modernidade melancólica, visto que seria 

a única alternativa à cegueira imposta pela filosofia do progresso, a única esperança de 

salvação18. Isso, porque a melancolia, que se estabeleceu na Europa do fim do século XIX 

e retornava no período entre guerras, era a via pela qual não apenas se contemplava a 

história, mas se recordava o passado com o objetivo de fazer a crítica do presente. Essa 

potencialidade, porém, só se concretiza quando toma a configuração da arte, por isso o 

encanto do filósofo com a obra de Charles Baudelaire. 

Como vimos, a associação entre memória e melancolia estava posta já na teoria 

humoral, e é primeiramente nesse sentido que Benjamin trata esse sentimento como 

essencial à crítica da modernidade: o melancólico busca refúgio no tempo da memória, 

muito embora saiba que constrói o seu sentido no agora, que esse tempo que ele busca não 

é, em si, dado.  

                                                           
18 Cabe ressalvar que, embora a tese tenha caráter revolucionário e se ponha a favor da historiografia 

materialista, o filósofo também se opõe às próprias teorias marxistas então em voga, pois filosoficamente 

estão ligadas à ideia de progresso (MATOS, 1989, p. 67).  
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Novamente, é nesse sentido que a tese benjaminiana se afasta de Freud, pois, para o 

filósofo, a melancolia tem uma função paradigmática que, na modernidade, se torna 

necessária à desconstrução do mito modernizador, pois ela ocorre em um processo sem 

fim, na busca de um sentido. Já o luto, porque é uma ferida cicatrizada, não deixa ver o 

processo crítico: ele assinala o fim dessa busca de sentido (GAGNEBIN, 1999, p. 42). 

Sendo assim, se a perda da tradição, ou pelo menos do sentido tradicional da história, 

provoca um sentimento de desorientação diante do novo (que gera melancolia), então é 

este que deve ser enfocado, porque é o que possui potência de mudança. 

Entretanto, Benjamin sabia do risco da acídia que envolvia o melancólico e, por 

isso, não podemos dizer que a melancolia defendida por ele era infinita, ou mesmo trabalho 

de resistência em si. Ela é, antes, um degrau para a superação do presente sem sentido, ou 

melhor, da barbárie que se abateu sobre os homens à qual os historicistas chamam apenas 

de “estado de exceção”:  

A horrível mixórdia de estilos e visões de mundo do século passado 

mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores culturais podem nos 

conduzir quando a experiência nos é subtraída, hipócrita ou 

sorrateiramente, que é hoje em dia uma prova de honradez confessar 

nossa pobreza. Sim, confessemos: essa pobreza não é apenas pobreza em 

experiências privadas, mas em experiências da humanidade em geral. 

Surge assim uma nova barbárie (BENJAMIN, 2012, “Experiência e 

Pobreza”, p. 124-125). 

 

A melancolia encontra-se no reconhecimento da nova barbárie. Mas, se o melancólico não 

se entrega a ela, tampouco a combate: a inação faz parte do seu comportamento e, por isso, 

ele não tende a transformar a consciência da situação em um projeto que a mude. Eis o 

limite da defesa. Não seria demais lembrar, nesse contexto, que no célebre ensaio 

“Melancolia de esquerda” o filósofo critica exatamente essa limitação do melancólico, que 

não o permite uma “ação revolucionária” e, mais do que isso, é mesmo uma resignação 

bem amoldada ao sistema capitalista, pois revela um “abrir mão da capacidade de se 

enojar. E isso torna as pessoas melancólicas” (BENJAMIN, 2012, p. 78). 

Tal limite é tão mais importante quando nos lembramos de que uma das 

características fundamentais da modernidade é a repetição, consequência paradoxal da 

super-valoração do novo. Por isso, a acídia é duplamente arriscada, tanto porque leva à 

inação daquele que faz a crítica histórica, quanto porque ela é a própria armadilha do 

capitalismo:  

Sua [do capitalismo] necessidade compulsiva de produzir novidades – 

que caracteriza o modo de produção capitalista – é bem o contrário da 
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verdadeira inovação, como o atestam as modas, sempre recorrentes [...]. 

Com efeito, a moda é a figuração moderna da repetição (MATOS, 2010, 

p. 196).  

 

Paradoxalmente, o melancólico é o que tem mais capacidade de, conscientemente, 

desvencilhar-se da emboscada, porque é sempre um indivíduo à margem, um inadaptado19; 

ao mesmo tempo em que é o mais propenso a nela deixar-se enrolar, simplesmente por sua 

disposição acídica. Sendo assim, da mesma forma que nas teorias antigas, Benjamin 

baseia-se na dialética do melancólico, mas para dela extrair uma resistência histórica, 

sobretudo quando ela se transforma em arte. 

Uma questão fundamental, nesse ponto, é compreender a noção de “experiência”, já 

citada anteriormente. Ela sintetiza a filosofia da história defendida pelo filósofo alemão e 

também o liga essencialmente à visão melancólica, porque caracteriza ainda o anseio do 

melancólico. 

Benjamin diferencia dois tipos de experiência20: a Experiência e a Vivência. A 

primeira, a Experiência (Erfahrung), propriamente dita, é um legado repleto de significado, 

de ensinamentos filosóficos e práticos sobre a vida, é a forma tradicional da história. É, 

sobretudo, coletiva, tanto por ser a história do grupo quanto por servir à manutenção dessa 

coletividade. Como lembra Gagnebin (1999, p. 58), “Erfahrung vem do radical fahr – 

usado ainda no antigo alemão no seu sentido literal de percorrer, de atravessar uma região 

durante uma viagem”. Isso significa dizer que essa Experiência é coletiva porque atravessa 

gerações, passa de indivíduo a indivíduo e, assim, atravessa os tempos. É esse também o 

sentido da imagem criada pelo filósofo berlinense para a Experiência: “Uma escada que 

chega até o centro da terra e que se perde nas nuvens – é a imagem de uma experiência 

coletiva, para a qual mesmo o mais profundo choque da experiência individual, a morte, 

não representa nem um escândalo nem um impedimento” (BENJAMIN, 2012, “O 

Narrador”, p. 232).  

                                                           
19 Segundo Olgária Matos (1989, p. 69), são estes indivíduos à margem os verdadeiros heróis da 

modernidade benjaminiana. Isso se apresenta mais significativamente (porque melancólico) ao lembrarmos a 

célebre frase: “A modernidade heroica se revela como uma tragédia onde o papel do herói está disponível” 

(BENJAMIN, 1989, p. 94). Isto é, não há lugar, na modernidade, para o tradicional herói épico, de modo que, 

assim como é no lixo que Baudelaire buscava seus heróis, Benjamin elege o heroísmo daqueles que resistem. 
20A noção de “experiência” aparece em muitos escritos de W. Benjamin, dentre os quais o mais conhecido é 

“O Narrador”. Entretanto, em nenhum deles há definições estritas do termo, melhor dizendo, uma 

diferenciação teórica apoiada em uma argumentação contundente. Sendo assim, partimos das análises feitas a 

respeito por Jeanne-Marie Gagnebin, no prefácio à edição brasileira de Magia e técnica. Arte e política 

(2012), bem como no seu livro História e Narração em Walter Benjamin (1999). Também nos valemos da 

leitura de Olgária Matos (2010). 
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A Experiência mantém, assim, com a coletividade uma relação de mão dupla: só há 

sentidos coletivos porque há experiências compartilhadas, e só é possível compartilhar 

experiências se os indivíduos têm o sentimento de pertencimento em comum. Essa foi, 

portanto, durante muitos séculos, a forma privilegiada de experiência, mas, gradualmente, 

entrou em declínio. 

Na modernidade, esse declínio parece ter chegado ao máximo, decorrendo daí a 

substituição do valor dessa experiência ancestral por uma nova experiência de cunho 

apenas individual, a Vivência:  

A história do si vai, pouco a pouco, preencher o papel deixado vago pela 

história comum. Benjamin situa neste contexto o surgimento de um novo 

conceito de experiência, [...] o do Erlebnis (Vivência), que reenvia à vida 

do indivíduo particular, na sua inefável preciosidade, mas também na sua 

solidão (GAGNEBIN, 1999, p. 59).  

 

A experiência vivida não necessita do compartilhamento com os outros indivíduos 

do grupo, ela apenas existe. Isso não significa que Benjamin condene simplesmente essa 

outra forma de experiência (o que seria negar a individualidade), antes questiona a sua 

supervalorização no sentido de procurar compreender quais as consequências a que leva 

para a história humana. A problemática está, então, na crescente individualidade que relega 

a segundo plano as experiências duradouras, aquelas que dão sentido ao coletivo. A 

Vivência, por ser estritamente individual, ao substituir a Experiência, ameaça a construção 

de valores compartilhados.   

É importante frisar que, embora Benjamin não reduza essa decadência da narrativa 

na vida social apenas à modernidade21, não há dúvidas de que o processo foi acelerado pela 

insurgência dos valores do capital e, conforme salienta Olgária Matos (2010, p. 264), a 

partir do trabalho podemos notar melhor esse processo, pois este se tornou “automático, 

não mais admitindo a experiência tradicional que presidia a produção artesanal. [...] Dito 

de outro modo, a forma do trabalho desagrega a experiência e a constituição de identidades 

e solidariedades, de onde o isolamento e a desconfiança”. Esse processo de individuação 

crescente é, portanto, necessário à cultura do capital, e não é à toa que a experiência 

privilegiada nessa cultura tem a mesma base. 

                                                           
21 O filósofo alemão faz essa ressalva ao fim do tópico quarto de “O Narrador”: “Mas este é um processo que 

vem de longe. E nada seria mais tolo do que ver nele um ‘sintoma de decadência’, e muito menos de uma 

decadência ‘moderna’” (BENJAMIN, 2012, p. 217). 
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Em consequência disso, então, há também uma mudança no que se refere às formas 

de transmissão da experiência. Se a forma principal da experiência coletiva era a narrativa, 

esta se encontra, há muito, em declínio:  

O narrador – por mais familiar que nos soe esse nome – não está 

absolutamente presente entre nós, em sua eficácia viva. Ele é para nós 

algo de distante, e que distancia cada vez mais. [...] É a experiência de 

que a arte de narrar está em vias de extinção (BENJAMIN, 2012, “O 

narrador”, p. 213). 

 

Com efeito, a forma de comunicação privilegiada, nos tempos da vivência, passa a 

ser o jornalismo, sendo, portanto, o advento da notícia. Mas esta, pela sua necessidade de 

objetividade, atrofia a imaginação do leitor e, consequentemente, a sua capacidade de 

compartilhar experiências. Isso, porque, ao vir carregada de explicações, não deixa espaço 

para que o ouvinte, em uma troca criativa, a preencha também com a sua vivência. Seria, 

pois, a destruição da totalidade, em uma espécie de aniquilação dos sentidos coletivos, 

necessários à manutenção das sociedades humanas, visto que “[a]s inquietações de nossa 

vida interior não têm, por natureza, esse caráter irremediavelmente privado. Elas só o 

adquirem depois que se reduziram as chances dos fatos exteriores se integrarem à nossa 

experiência” (BENJAMIN, 1989, p. 106). Para Benjamin, a tarefa da crítica da literatura é 

também compreender essa mudança – em que no lugar da literatura, de modo geral, ganha 

destaque o jornalismo, a notícia (mais uma vez, “a novidade”). 

Podemos observar que a substituição, na valoração social, da Experiência pela 

Vivência, é também fruto da reversão do valor temporal. Ora, se a Experiência é o 

ensinamento vindo do passado, carregado e enriquecido pelas gerações, cujo ensinamento 

torna-se atemporal, pois carrega “uma sugestão sobre a continuação de uma história que 

está se desenrolando” (BENJAMIN, 2012, “O Narrador”, p. 216); a Vivência, ao centrar-se 

no indivíduo, prende a experiência no tempo presente e condena-a a uma morte não-

exemplar, porque não se torna ensinamento, não terá continuidade. Havia, assim, um 

significado a ser retirado do devir temporal, mas isto foi perdido na modernidade. À 

medida que o “moderno” se opõe cada vez mais ao passado, assemelhando-o ao 

ultrapassado, ao fora de moda, como vimos, as experiências vindas de outros tempos 

também não são mais valorizadas. Esse é o declínio que Benjamin (2012, “Experiência e 

Pobreza”, p. 128) aponta e condena (ao mesmo tempo em que tenta encontrar uma saída): 

“Abandonamos, uma a uma, todas as peças do patrimônio humano, tivemos que empenhá-
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las muitas vezes a um centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do 

‘atual’”. A Experiência é o patrimônio, a Vivência, o puro e simples “atual”. 

A valorização de um tipo de experiência em detrimento da outra é consequência, 

portanto, daquele esvaziamento do sagrado do tempo histórico e da ascensão da filosofia 

do progresso infinito, da humanidade preocupada apenas com a exclusividade do presente 

e com o porvir, e não com aquilo que o passado lhe legou. A modernidade, simbolizada 

pela Vivência, é, assim, um tempo esvaziado de sentido, em que “a tradição só chega ao 

presente como acúmulo de objetos e não como experiência” (MATOS, 2010, p. 206).   

Seria preciso, pois, reabilitar uma historicidade significativa, que não se paute 

apenas nas Vivências individuais, mas procure dar um sentido comum a todas elas. Ao 

mesmo tempo, é preciso ter consciência de que as Experiências, tais como as descreve 

Benjamin, não são mais possíveis na modernidade, visto que não há mais uma 

temporalidade em comum, mas um “tempo deslocado e entrecortado do trabalho no 

capitalismo moderno” (GAGNEBIN, 1999, p. 57). Nesta encruzilhada encontra-se, 

também, o melancólico, pois, como vimos, se ele não se conforma com o presente, também 

sabe que o passado não retorna, da mesma forma que o futuro não é sinônimo de 

progresso.  

2.2. A crônica, o gênero literário na modernidade brasileira 

 

Passamos, agora, aos nossos pressupostos teóricos a respeito da crônica. Neste 

subcapítulo, fazemos um breve histórico do desenvolvimento do gênero até a crônica 

moderna, e desta no Brasil, contextualizando-a historicamente na modernidade brasileira. 

Isso é importante por entendermos que, se hoje esse gênero é associado à modernidade, 

especialmente no Brasil, onde teria se renovado, precisamos compreender como esse 

processo ocorreu e que aspectos a crônica carrega dessa história, para, a partir disso, 

podermos analisar melhor como a modernidade é abordada nas crônicas de nosso corpus 

de pesquisa. Ao fim, fazemos também alguns apontamentos sobre os aspectos formais do 

gênero. 

2.2.1 Considerações sobre a origem da crônica  

Nos estudos da crônica, é comum começar enfocando o seu percurso histórico, 

desvelando as variadas formas que esse termo designava até chegar à concepção atual que 

se tem desse gênero no sistema literário brasileiro. Por este caminho seguiram os mais 
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diversos estudiosos da literatura brasileira, como Afrânio Coutinho, Massaud Moisés e 

Antonio Candido. Tal retomada histórica refere-se, porém, ao uso do termo e não a um 

gênero literário específico, como todos eles bem ressalvam. Daí a importância de também 

enfocar a etimologia do vocábulo, na tentativa de verificar a sua pertinência ao longo dos 

séculos: crônica deriva de chronos, em grego, relativo a tempo.  

Nesse sentido seguem também Ana Cristina Lopes & Carlos Reis, no Dicionário de 

Narratologia (2007, p. 87), onde se explica que o gênero aparece com uma determinada 

relação com a temporalidade: 

Do ponto de vista da narratologia, o que importa a uma tentativa de 

definição é, desde início, fixar a temporalidade como propriedade 

inerente à crônica. [...] Com efeito, é uma certa elaboração do tempo que 

justifica a utilização pragmática e o destino sociocultural da crônica, nas 

duas grandes acepções que aqui privilegiaremos: a crônica como relato 

historiográfico medieval e a crônica como texto de imprensa. 

 

Essa relação intrínseca com o tempo não é, porém, tranquila, afinal, a própria 

definição de “tempo” varia no decorrer dos séculos, como observamos ao falar dos 

pressupostos históricos da modernidade. Ao que parece, tais divergências conceituais 

interferem também na construção temporal específica da crônica, como veremos. 

Desde a Idade Média até o século XIX, quando se inicia uma nova caracterização 

(àquela a qual Lopes & Reis (2007) chamam “texto de imprensa”), faz-se uso um tanto 

diverso e genérico do termo, abrangendo quaisquer narrativas ordenadas cronologicamente 

e que se revestiam de algum teor histórico, pretendendo ser objetivas.  

No medievo, ela designava uma narrativa de heróis, destacando seus feitos, 

geralmente sem recorrer a qualquer documentação. Já no período das grandes navegações, 

eram os conquistadores, expedicionários, navegantes e viajantes do “Novo Mundo”, de 

modo geral, que relatavam os acontecimentos por eles vividos, bem como descreviam os 

lugares e os povos que conheciam. A característica comum a todas elas era tornarem-se 

elas mesmas os documentos históricos válidos, elaborados com uma configuração temporal 

cronológica e elementar, sendo hoje consideradas uma espécie de antepassado da 

historiografia (LOPES & REIS 2007, p. 87-88). 

Somente com o advento da modernidade da era industrial é que o termo “crônica” 

deixará de ser uma generalidade, de pretensões históricas, para encaminhar-se em direção a 

um gênero específico, primeiramente como texto de imprensa e, posteriormente, 

especificando-se dentro do âmbito literário.  
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2.2.2 A crônica moderna: seu desenvolvimento e relações com a modernidade 

brasileira 

 

É durante o desenvolvimento do capitalismo industrial, e devido à ampla difusão da 

imprensa, que ocorre a abertura de um espaço que propiciará a transformação do antigo 

termo em direção à moderna crônica literária: o folhetim. Foi em Paris, França, no Journal 

de Débats que se publicaram os primeiros feuilletons (folhetins), em 1800, por Jean Louis 

Geoffroy, em que tratava da crítica da atividade dramática (MOISÉS, 1988, p.132). Os 

folhetins não eram, porém, ainda, um gênero, mas um espaço destinado à literatura no 

jornal e onde cabia também uma forma mais livre de escrita. 

Quando o feuilleton chega ao Brasil, com o Romantismo, isto é, após 1836, 

transforma-se em folhetim, onde se publicam diversos tipos de texto, inclusive capítulos de 

romances, mais tarde organizados em livro (como também ocorreu na França). Com o 

tempo, porém, os escritores o convertem, cada vez mais, em seu espaço de “conversa” com 

o leitor e, assim, vão desenvolvendo um novo gênero. Embora tratassem de temas diversos, 

neles predominavam os aspectos do cotidiano nacional, ou melhor, do Rio de Janeiro, até 

então capital do Império.  

De acordo com Afrânio Coutinho (1999, p. 124), essa transformação deu-se em 

1852, com Francisco Otaviano de Almeida Rosa (1825-1889), no Jornal do Commercio. 

No entanto, os nomes que deram envergadura à metamorfose do gênero foram José de 

Alencar, de 1854 a 1855, no Correio Mercantil (substituindo Francisco Otaviano), e, 

pouco depois, Machado de Assis, a partir de 1859, em O Espelho. Lembramos, deste 

último, “O nascimento da crônica”, uma “metacrônica” em que o escritor, com seu humor 

típico, revela aquela que se tornaria uma das características principais do gênero, o modo 

despojado e apenas aparentemente despretensioso de tratar dos assuntos: 

Não posso dizer em que ano nasceu a crônica; mas há toda a 

probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas 

vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta, para debicar os 

sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma 

dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais 

ensopada que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do 

morador, e ao resto, era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. 

Eis a origem da crônica (MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 27-28). 
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Nascida de assuntos triviais, a crônica acaba por penetrar nos mais diversos terrenos do 

interesse humano, de maneira leve, com linguagem próxima ao coloquial, e em tom de 

diálogo. 

No Brasil, em fins do século XIX, a crônica já apresentava contornos de uma 

fisionomia própria e tornava-se, em especial, uma forma de representação da vida urbana 

carioca, sendo que, nessa época, o Rio de Janeiro era capital da novíssima República 

brasileira que, aspirando a ares modernos, empenhava-se em pôr em prática o projeto 

modernizador positivista22. Nesse período, as crônicas tratavam, basicamente, dos temas 

políticos e culturais, oferendo, a partir deles, uma leitura da sociedade da época23. Esse é 

um dos motivos pelos quais Eduardo Coutinho (2006, p. 48) afirma: “Mesclando aspectos 

do jornalismo com aspectos da literatura, a crônica desse período transitava entre os anais 

da história e a ficção literária, e é esse traço fundamental que ela ostenta ainda hoje”. 

Nome importante a destacar, já nos primeiros decênios do século XX, é o de João 

do Rio24, pois é um dos que, junto ao legado deixado pelos cronistas citados anteriormente, 

ajuda a constituir a característica principal da crônica moderna, isto é, enfocar o cotidiano 

ressalvando-lhe o aspecto histórico como “modernidade”. Flora Süssekind (1987, p. 19) 

destaca ainda o fato importante de este cronista não só fazer de seus textos uma 

representação entusiástica dessa “modernidade”, mas de tais textos se manterem “sempre 

cheek to cheek com os novos meios de reprodução, impressão e difusão. Não só lhes 

atribuíam contornos sedutores, como se deixaram marcar tecnicamente por eles”. As novas 

técnicas que invadem a vida brasileira nas principais cidades, onde os jornais estão 

crescendo, mudam, portanto, a sensibilidade das pessoas, em especial daqueles que têm por 

ofício artístico justamente a observação e representação da urbe – índice máximo (ao lado 

da indústria) da modernidade.  

Destacamos, mais uma vez, o ponto que realmente nos interessa: o fato de que 

todas as mudanças no plano da técnica, isto é, a modernização, vão acentuar mudanças no 

plano da cultura, porque alteram a sensibilidade dos homens da época. Isso, 

                                                           
22 Vale lembrar que o projeto republicano brasileiro é pautado pelo modelo europeu e efetivado, em geral, 

num transplante de projetos que nada tinham a ver com a história socioeconômica nacional. O próprio lema 

da bandeira expressa essa ideologia: “Ordem e progresso”. 
23 O estudo desse aspecto tem ganhado força entre os pesquisadores. Um exemplo é o que demonstra Luciano 

Antonio (2010) nas crônicas de José de Alencar, Machado de Assis e Lima Barreto, a respeito da evidência 

dos problemas sociais da urbe, em contraste com a ânsia de desenvolvimento econômico e de modernização 

do país entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX.  
24 Como se sabe, João do Rio era o pseudônimo utilizado pelo jornalista Paulo Barreto (Rio de Janeiro: 1881 

– 1921) para assinar suas crônicas. 
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principalmente, porque promovem a sensação de aceleração da vida por meio da sensação 

de aceleração do tempo. É esse o ponto de vista de Walter Benjamin quando ele analisa a 

arte na modernidade, procurando entender como as novas técnicas de fazer artístico, para 

além dos conteúdos das obras, são possíveis a partir dessa alteração na sensibilidade25. 

Desse ponto de vista, passaremos, então, a compreender a crônica dentro dos processos que 

envolveram também o Modernismo26. 

Nos anos de 1920, a sociedade brasileira começa a sofrer profundas mudanças em 

todos os âmbitos, o que, no campo das artes, significa a ascensão da(s) estética(s) 

Modernista(s). O centro cultural passa a ser São Paulo, e não há como negar que isso 

ocorreu conjuntamente ao intenso projeto industrializante e modernizador pelo qual 

passava a cidade27. Antonio Candido e José Castello (1979) apontam que tais 

transformações sociais foram de fundamental importância para que a estética modernista 

fosse introduzida no país, sendo um dos principais fatores o de que a década de 1920 foi 

um momento político crucial para o questionamento da dominação oligárquica, de base 

econômica agrária28. Com isso, a aspiração ao “moderno”, que já se vinha notando desde o 

fim do século anterior, começa a ganhar concretude.  

 Cabe ressaltar que a gênese do Modernismo na Europa deu-se também a partir de 

uma relação intrínseca com as mudanças sociais, como foi possível verificar ao expormos a 

teoria estética do poeta Charles Baudelaire. Não é à toa que Bradbury e McFarlane (1989, 

p. 19) afirmam como característica diferencial da nova estética a nova configuração do 

sujeito artista, em conflito com a rede histórico-social: “A crise é uma crise da cultura; 

muitas vezes comporta uma visão infeliz da história – de modo que o escritor modernista 

não é simplesmente o artista libertado, mas o artista sob uma tensão específica, 

visivelmente histórica”.  

                                                           
25 O trabalho mais conhecido do filósofo utilizando-se desse pressuposto é “A obra de arte na época de sua 

reprodutibilidade técnica”, mas “O Narrador”, ensaio com o qual trabalhamos, também é dessa mesma 

vertente. Ambos são trabalhos nos quais Benjamin expõe as mudanças formais da arte (no primeiro, o 

surgimento da fotografia e do cinema; no segundo, a mudança na narrativa) a partir das alterações culturais 

promovidas pelo desenvolvimento técnico e social. 
26 Cabe destacar que não trataremos diretamente do Modernismo para analisar as crônicas, embora ambos os 

autores de nosso corpus ficcional sejam considerados de influência modernista. As observações a esse 

respeito, nessa seção, são feitas para elucidar algumas questões que nos interessam, mesmo que 

indiretamente, sobre o desenvolvimento do gênero no século XX, numa abordagem dialética. 
27 O geógrafo Milton Santos (1994, p. 26-27) indica que foi entre as décadas de 1920 e 1940 que ocorreram 

os maiores índices de urbanização no Brasil, sendo São Paulo a cidade que apresenta os índices mais 

elevados, passando a competir com o Rio de Janeiro. 
28 Também Nelson Souza (1994) demonstra como a mudança do paradigma rural para o urbano, em 

decorrência da industrialização, é essencial para a transformação da cultura em direção à modernidade. 
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Partindo desse ponto de vista, o Modernismo brasileiro não pode ser considerado 

mera cópia do europeu. Antes, incorporou as ideias revolucionárias sobre arte e 

historicidade difundidas pelos artistas modernistas da Europa, a partir das mudanças que se 

desenrolavam também nesta realidade social, em busca do seu desvelamento, sabendo, por 

isso, aliar esse projeto estético a um projeto político. 

O Modernismo acabou tornando-se importante catalizador do desenvolvimento da 

crônica, tendo ela se avolumado, tanto em cultivadores quanto em “formas” e linguagens 

tipicamente brasileiras, conforme destacam Candido e Castello (1979, p. 29), e abrindo-se 

cada vez mais às reflexões líricas e “devaneantes”, sem perder, porém, o foco dos fatos do 

dia-a-dia. Contribuíram também, para isso, a descoberta e a consciência do país 

empreitadas pelos modernistas, com destaque para a renovação ocorrida a partir dos anos 

trinta (COUTINHO, 1999, p. 131), sobressaindo-se escritores como Mário de Andrade, 

Manuel Bandeira, Eneida de Moraes, Rachel de Queiróz, Carlos Drummond de Andrade e 

aquele que ganhou lugar na Literatura exclusivamente como cronista, Rubem Braga. Nas 

palavras de Davi Arrigucci Jr (1987, FC, p. 63), toda essa efervescência cultural torna-se 

vital para o gênero, porque 

[p]rovinciana e moderna a uma só vez, a crônica modernista revela uma 

tensão contínua entre tempos diversos e espaços heterogêneos, fundindo 

numa liga complexa componentes discrepantes, provenientes de formas 

de vida distintas, mescladas. 

 

Sendo assim, o cronista traz para dentro da crônica as tensões existentes entre essas 

realidades distintas29.  

É essencial salientar que estamos falando agora do período entre guerras, o qual foi 

de depressão no mundo europeu, mas que, no Brasil, tornou-se época de grande 

modernização, devido à relativa desconcentração política nas mãos da oligarquia rural, o 

que possibilitou o crescimento do setor industrial (SANTOS, 1994). Ora, se a 

modernização é um índice da modernidade, e não se confunde com ela, porque esse dado 

seria importante? Na verdade, mais importante que a industrialização brasileira em si é a 

consciência que se inicia em torno desse processo. Isso, porque a modernização técnica 

está dada na materialidade, possibilitando uma visualização das mudanças em curso, 

                                                           
29 Conforme Santos (1994), o Brasil permaneceu durante toda a sua história como um país rural e agrário, 

inclusive demograficamente, e esse quadro só foi efetivamente invertido na década de 1980. Portanto, o 

projeto modernizador de que falamos aqui se restringe a algumas capitais, embora as mesmas também não 

possuíssem, proporcionalmente, o maior contingente populacional em seus estados. 
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melhor dizendo: possibilita uma percepção mais efetiva da “mudança dos tempos” e dos 

seus paradigmas porque inscreve no espaço aqueles que serão os seus símbolos. 

No âmbito estritamente literário, a década de 1930 marca ainda o período de 

maturidade e de cisão do Modernismo, em que este deixa de ser visto como uma 

efemeridade rebelde e passa a ser reconhecido como séria proposta artística, ao mesmo 

tempo em que suas influências se fazem notar nos mais diversos gêneros cultivados por 

diferentes grupos de escritores. Paralelamente, surgem e consagram-se grande número de 

revistas literárias e, o que nos interessa mais diretamente, de suplementos literários nos 

jornais (CANDIDO;CASTELLO, 1979, p. 28-29), pois é neles que serão publicadas, 

durante décadas, as crônicas. Podemos concluir disso que há também uma ânsia pela 

massificação da nova ideia estética trazida pelos modernistas. 

Mas, no decorrer do século XX, além das páginas do jornal, a crônica ganhou 

também o livro. Isso muito contribuiu para a ascensão do gênero perante a crítica literária, 

já que a mudança de suporte – da efemeridade do jornal à perenidade do volume – atesta 

uma durabilidade maior desse tipo de texto do que a priori se supunha (SIMON, 2004). 

Este impulso ocorreu, especialmente, a partir dos anos de 1950, em que todos os já citados 

cronistas publicaram – com especial atenção a Carlos Drummond de Andrade que, 

escrevendo crônicas desde a década de 1930, só em 1957 aceitou publicá-las em livro. É 

importante lembrar que, nessa época, surgiram ainda os cronistas Paulo Mendes Campos, 

Stanislaw Ponte Preta (pseudônimo do jornalista Sérgio Porto) e Carlos Heitor Cony. 

É também na década de 1950 que emergem significativas mudanças de 

comportamento: é o período em que a cultura jovem se impõe por meio do rock n’ roll, das 

meninas que aderem ao uso das minissaias, chega ao Brasil a televisão, entre muitas outras 

coisas que se vão chocar, direta ou indiretamente, com a cultura tradicional. Segundo 

Milton Santos (1994), esse período é decisivo, também, porque ocorre o mais expressivo 

boom da modernização brasileira. Somente a partir de então se pode dizer que o país 

passou por um projeto contínuo de modernização, o que acontece também de maneira mais 

descentralizada, isto é, fora do eixo Rio – São Paulo. O país insere-se, assim, 

definitivamente, na lógica da industrialização e sente, a partir desse elemento, em verdade 

tão superficial, a tensão moderna de maneira mais aguda, para o que contribuiu também a 

ascensão das tecnologias da informação e a produção de bens culturais. 

Abrimos, nesse momento, um pequeno parêntese para apontar como esse fato é 

também fundamental para compreender a crônica, já que ela mesma pode ser considerada 
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um “produto da modernidade”, como vimos dizendo. É importante ressaltarmos, então, o 

que afirma o antropólogo Nestor García Canclini (1990): os caminhos percorridos pela 

modernização pós-40 levaram à ampliação do mercado de bens culturais, mas em um 

quadro precário, em que, no Brasil, a população analfabeta permanecia em cerca de 50%. 

Não é, desse modo, um quadro muito diferente daquele da segunda metade do século XIX, 

em que, impulsionado pelos afãs modernizantes, o jornal transformava-se, na virada do 

século, em uma empresa industrial com alguma importância, entretanto, imerso em um 

paradoxo: o desenvolvimento da imprensa “lança os jornais na direção de um público de 

massa, coisa que, no Brasil de inícios do século XX, apresentava certas dificuldades, 

sobretudo pelo baixo número de alfabetizados” (SÜSSENKIND, 1987, p. 73).  

O baixíssimo índice de escolarização e, em consequência, o inexpressivo público 

leitor revela-se um problema político-cultural que persistirá por décadas, cuja constatação 

só faz realçar que a modernização, embora procurando “construir o clima” da nova cultura, 

apenas intensificará o seu aspecto de tensão, já que não é acompanhada de efetivas 

mudanças no campo político. No âmbito literário, esse tipo de constatação é ainda mais 

alarmante, posto que impossibilita o desenvolvimento do campo, justificando, inclusive, 

assim como no restante da América Latina, o fato de que no Brasil “os escritores não 

podem viver da literatura; devem trabalhar como docentes, funcionários públicos ou 

jornalistas, criando, para o desenvolvimento literário, relações de dependência com a 

burocracia estatal e com o mercado informacional de massas” (CANCLINI, 1990, p. 

207)30. Esse é, portanto, propriamente o lugar de nascimento e de difusão da crônica, de 

uma conflituosa dependência com o mercado da informação e de produção de bens 

culturais.  

Retornando, então, às reflexões sobre o Modernismo no período dado, destacamos a 

característica política dessa estética. Conforme afirmam Candido e Castello (1979, p. 09), 

o modernismo foi a estética mais intimamente ligada à história nacional e a mais 

preocupada com os problemas sociais, de tal modo que “nenhum outro momento da 

literatura brasileira é tão vivo sob esse aspecto; nenhum outro reflete com tamanha 

fidelidade, e ao mesmo tempo com tanta liberdade criadora, os movimentos da alma 

nacional”. O ponto a atermo-nos é que uma tal adesão possibilita, nas obras modernistas,  

                                                           
30 No original: “los escritores no pueden vivir de la literatura; deben trabajar como docentes, funcionarios 

públicos o periodistas, lo cual crea al desarollo literario relaciones de dependencia respecto de la burocracia 

estatal  y el mercado informacional de masas”. 
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uma ampliação simbólica das representações nacionais, porque parte da compreensão da 

complexidade do novo momento histórico, em especial, da “entrada na modernidade”.  

Assim também, para Canclini (1990, p. 218), o modernismo trouxe uma série de 

novos símbolos que contribuíram com a construção da identidade nacional a partir de um 

novo paradigma, propriamente moderno, porque fruto de tensões históricas. Assim, dentre 

as novas possibilidades representativas está, pois, a do homem que se enxerga, de repente, 

no seio da confusa e, por vezes, insatisfatória modernidade. O modernismo tematiza, desse 

modo, a própria modernidade, ora no esplendor das promessas progressistas da 

modernização, ora nos males da vida moderna; e, principalmente, representa a tensão 

existente entre os valores arcaicos enraizados na cultura nacional e os valores trazidos 

pelas novas formas de vida.  

Não seria demais lembrar que, para Bradbury e McFarlane (1989), as grandes obras 

do Modernismo são aquelas que problematizam esse entrecruzamento temporal que se faz 

ver no presente. Embora estes teóricos concentrem-se na análise das obras europeias, 

acreditamos que é este o aspecto fundamental das obras modernistas também na América 

Latina, como nos apontou Canclini. 

Considerando, portanto, o desenvolvimento da crônica nesse período, bem como a 

sua íntima ligação com o projeto modernista, como já expusemos anteriormente, podemos 

perceber que o gênero se sobressai na representação dos problemas da modernidade. Isso 

acontece tanto por ser a crônica um produto da indústria cultural, em consequência do 

precário acesso do público ao campo artístico, quanto porque a sua forma de representação 

do mundo dá-se em relação imediata com a sociedade que a produz. Nas palavras de Davi 

Arrigucci Jr (1987, “Fragmentos sobre a crônica”, p. 53): 

[a] crônica é ela própria um fato moderno, submetendo-se aos choques da 

novidade, ao consumo imediato, às inquietações de um desejo sempre 

insatisfeito, à rápida transformação e à fugacidade da vida moderna, tal 

como esta se reproduz nas grandes metrópoles do capitalismo industrial e 

em seus espaços periféricos. [...] Não raro ela adquire assim, entre nós, a 

espessura do texto literário, tornando-se, pela elaboração da linguagem, 

pela complexidade interna, pela penetração psicológica e social, pela 

força poética ou pelo humor, uma forma de conhecimento de meandros 

sutis de nossa realidade e de nossa história. 

Sendo assim, a crônica apoia-se nos fatos do cotidiano para aprofundar-se tanto nos 

problemas, quanto no imaginário da sua época, e ganha perenidade devido à observação 

aguda destas questões, somada à sua construção literária. Ao longo do desenvolvimento da 

crônica, vemos, portanto, que ela se mantém conectada à realidade sócio-histórica por 
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meio de seus assuntos, retirados diretamente do cotidiano vivido, bem como pela maneira 

de configurar e reconfigurar o próprio tempo presente e, ainda, pela sua peculiar posição na 

vida moderna, como fruto das mudanças do meio. Este lugar específico dá a ela, 

simultaneamente, um peso histórico e literário. 

 

2.2.3 O hibridismo da crônica 

 

Antes de partirmos para as análises, é importante fazer alguns apontamentos a 

respeito da forma da crônica, pois é uma questão que ora ou outra aparece como um 

problema a se compreender, e não seria diferente neste estudo. 

Como citamos anteriormente, a principal caracterização para a definição do gênero 

está na sua relação com os fatos cotidianos, tendo o cronista a função de comentá-los, 

refletir sobre eles de maneira desenvolta, leve, utilizando uma linguagem bem próxima ao 

coloquial, porém elaborada literariamente. Sobre isso, os críticos são unânimes. Para citar, 

neste ponto, apenas os críticos mais tradicionais, vejamos o que fala Afrânio Coutinho 

(1999, p. 134) a esse respeito: 

A crônica deve empregar de preferência a linguagem da atualidade, não 

evitando os idiomatismos, epítetos circunstanciais e certos jogos de 

palavras que se formam eventualmente para desaparecer algum tempo 

depois. Sem essa prática, a crônica deixaria de refletir o espírito da época, 

uma vez que a língua corrente constitui a mais viva expressão da 

sociedade humana, no tempo.  

 

Assim, para Coutinho, essa linguagem é necessária ao próprio conteúdo sobre a qual versa 

o gênero. Já Massaud Moisés (2001, p. 117) definiu a questão em termos de estilo, 

valorizando-a como parte essencial da estrutura híbrida da crônica: 

O estilo em que se vaza o monodiálogo repercute todo o hibridismo da 

crônica: direto, espontâneo, jornalístico, de imediata apreensão, nem por 

isso deixa de manusear todo o arsenal metafórico que identifica as obras 

literárias. 

 

Há, portanto, uma compreensão de que é pelo estilo trabalhado nessa linguagem que não se 

afasta da coloquialidade, que a crônica ganha estatuto literário. Ela apoia-se nessa 

característica, inclusive para não se apartar da própria matéria sobre a qual se atém. Além 

disso, o estilo individual do cronista é valorizado, também, porque a crônica é um gênero 

altamente subjetivo, interessando ao leitor (como também ao crítico) muito mais o ponto 

de vista do cronista sobre o que narra/comenta do que os fatos em si, como lembram, 

igualmente, Moisés (2001, p. 116) e Coutinho (1999, p. 123). 
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Um problema não tão fácil de resolver é definir a estrutura da crônica. Acostumou-

se a dizer que ela é um texto que pertence ao gênero narrativo, no entanto, sempre se fazem 

ressalvas a esse respeito. Assim, no Dicionário de Narratologia, logo ao início se lê: 

“designa um tipo de narrativa com definição algo problemática” (2007, p. 87). E, mais 

adiante: “o cronista trata então de comentar esse facto ou incidente” (2007, p. 88, grifo 

nosso). Mais uma vez, portanto, aparece a atitude de comentarista tomada pelo cronista e, 

como sabemos, o comentário é um dos elementos que suspende a narrativa. Por isso, desde 

já podemos verificar que, se a crônica encaixa-se nos gêneros narrativos, ela elabora a 

narrativa de modo diferenciado.  

Mas há, no próprio Dicionário, o reconhecimento desse fato e, a partir dele, dos 

limites híbridos do gênero: “A dimensão narrativa da crónica pode ser consideravelmente 

desvanecida, quando o cronista propende ao ensaísmo ou então quando acentua a presença 

da subjectividade, por vezes roçando até a entoação lírica” (2007, p. 89). A questão 

elaborada com tais ressalvas e apontando, insistentemente, as fronteiras com outros 

gêneros, é, porém, uma constante na crítica literária brasileira. 

Massaud Moisés (1988, p. 133) foi um dos que foi mais longe, elencando, no seu 

Dicionário de termos literários, as seguintes possibilidades para o gênero: “alegoria, 

necrológio, entrevista, invectiva, apelo, resenha, confissão, monólogo, diálogo”. No 

entanto, o que ele afirma, por fim, é que o lugar da crônica está entre o conto (portanto, o 

narrativo) e a poesia (o lírico). Na mesma direção aponta Afrânio Coutinho (1999, p. 133) 

quando tenta categorizar os tipos de crônica, estabelecendo cinco: a crônica narrativa, a 

crônica metafísica, a crônica poema-em-prosa, a crônica comentário, a crônica informação. 

Ele restringe, contudo, ao âmbito literário apenas a crônica narrativa (“cujo eixo é uma 

história ou episódio, o que a aproxima do conto”) e 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”) e, retornando ao ponto inicial 

da questão, ainda termina por afirmar que 

essa tentativa de classificação não implica o reconhecimento de uma 

separação estanque entre os vários tipos, os quais, na realidade, se 

encontram frequentemente fundindo traços de uns e outros. [...] É mesmo 

da própria natureza da crônica a flexibilidade, a mobilidade, a 

irregularidade (COUTINHO, 1999, p. 133). 

 

Por outro lado, para a crítica mais contemporânea, a discussão desse aspecto 

estrutural parece não mais ser o ponto central, pois já se parte da ideia de hibridismo, muito 
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embora, por vezes, ainda possa gerar polêmicas. Podemos verificar isso nas considerações 

de Moema Olival (2002, p. 267) a respeito das implicações da questão:  

haveria vantagem para o leitor em poder distingui-los [os gêneros a que 

pertencem os textos]? Seria um livro, menos lido, por não trazer a 

indicação do gênero de seus textos? Parece-nos que, talvez, até, não 

fosse, embora a percepção da diferença das respectivas estruturas seja o 

primeiro passo para a visão crítica responsável pela dimensão de efeito da 

leitura, da respectiva valorização do texto. 

 

Percebemos que, embora ao início de sua exposição (p. 22) a referida crítica tenha optado 

por fazer também uma categorização, muito próxima daquela que elaborou Coutinho31, ao 

fim ela prefere apenas questionar o esforço de uma rígida definição estrutural, colocando o 

problema no âmbito da recepção da obra pelo leitor real. Sintomática dessa visão é o fato 

de Olival optar também, no final de sua exposição, por resumir a crônica, do ponto de vista 

de sua estrutura, como um “texto autônomo” (p. 267).   

Ainda sobre isso, vale também citar o que diz Luiz Simon (2008, p.161) a respeito 

dessas polêmicas que vez ou outra aparecem em torno da estrutura da crônica, 

especificamente sobre o fato de ela situar-se na fronteira com o lírico:  

[o]s termos “lírico” e “lirismo” aparecem mais de uma vez em cada texto 

que se dedica à definição da crônica e à exposição de suas 

particularidades. Com isso, se é difícil ignorar ou mesmo questionar a 

existência de articulações entre crônica e lirismo, cabe ainda examinar 

como essa caracterização é apresentada em algumas dessas contribuições 

teóricas, com a finalidade de coletar determinadas sutilezas no modo de 

ver o fenômeno, até porque mencionar o lirismo não implicará ausência 

de polêmica em torno de sua manifestação. 

 

Com essa consideração introdutória de seu artigo, Simon destaca tanto a crítica tradicional, 

representada por Afrânio Coutinho, Antonio Candido e Massaud Moisés, que já apontam a 

questão, como a necessidade de analisar a conceituação da crônica lírica em si. Como dito, 

portanto, há hoje uma preocupação muito maior em delinear as implicações do hibridismo 

formal do gênero, visto que esta questão já foi apontada, mas ainda não suficientemente 

aprofundada. 

Para finalizar, um último ponto em que precisamos tocar diz respeito à interlocução 

autor-leitor, o que Moisés (2001, p. 117) chamou de “monodiálogo” 32, e que aparece com 

constância na crítica.  Na definição do vocábulo feita por Lopes & Reis (2007, p. 89), por 

                                                           
31 Não expusemos a categorização justamente por considerá-la muito semelhante à deste crítico. Basta, para 

fins de conhecimento, dizer que ela substitui a “crônica resenha” pela “crônica reflexiva”, e insere a “crônica 

histórica ou memorialística”.  
32 Conforme citação transcrita na página 53. 
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exemplo, a questão se dá em torno de uma certa descendência, em que se diz que a crônica 

teve influência da epistolografia, tendo conservado desta “o tom dialogante e interpelativo 

da carta escrita”. É preciso, pois, apontar que, embora se inclua a crônica nos gêneros 

narrativos ficcionais, quando se refere à voz que enuncia o texto não separamos, a rigor, o 

narrador do próprio cronista. Entende-se, assim, que esse tipo de texto está muito ligado à 

escrita íntima do autor, ideia que é possível perceber também na discussão, já exposta, 

sobre o estilo, no que podemos citar, apenas a título de ilustração, A. Coutinho (1999, p. 

136): “É um gênero altamente pessoal, uma reação individual, íntima, ante o espetáculo da 

vida, coisas, seres”.  

Tendo isso em mente, compreendemos melhor como se estabelece a interlocução 

fundamental da crônica: o autor, assumindo-se ou não como narrador, dialoga com o leitor 

(por isso, também, a linguagem coloquial), expondo seu ponto de vista a respeito de fatos 

do cotidiano. Moisés (2001, p. 116), explica essa relação:  

[a]subjetividade da crônica, análoga à do poeta lírico, explica que o 

diálogo com o leitor seja um processo natural. Fletido ao mesmo tempo 

para o cotidiano e para as suas ressonâncias nas arcas do “eu”, o cronista 

está em diálogo virtual com um interlocutor mudo, mas sem o qual sua 

(ex)incursão se torna impossível. 

 

Há, portanto, uma íntima relação com o leitor, que se convencionou definir pelo diálogo 

encenado, o qual é também parte essencial da estrutura da crônica, principalmente quando 

esta pende para o lírico.  

A partir do próximo capítulo, algumas dessas questões voltarão à tona, para 

elucidar alguns pontos das análises das crônicas.
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3. O presente leva ao passado: a melancolia gera rememoração 

 

Neste capítulo, analisaremos três crônicas, na seguinte ordem: “As pitangueiras 

d’antanho”, de Rubem Braga; “Noite Estranha de Natal”, de Haroldo Maranhão; “Um 

sonho de simplicidade”, novamente de Braga. São textos em que há uma relação entre 

presente e passado por meio da rememoração, pela qual se busca no passado os elementos 

a contrapor ao presente, visto de maneira muito crítica.  

Ao lado da conceituação de Walter Benjamin a respeito da memória e da 

melancolia, utilizamos também as categorias definidas por Paul Ricoeur (2007), tendo em 

vista que é a partir do entendimento do funcionamento dessa capacidade humana que 

conseguimos localizar os elementos (imagens, reflexões, metáforas) constituintes da visão 

melancólica exposta pelos cronistas. 

 

3.1 “Pitangueiras d’antanho” e ruínas do presente 

 

A primeira crônica que iremos analisar chama-se “As pitangueiras d’antanho” – 

crônica de Rubem Braga publicada no livro A Traição das Elegantes (2008a), cujos textos 

selecionados são datados dos anos sessenta do século XX. Nela, a ruminação melancólica, 

por meio da rememoração, acontece em decorrência da questão das marcas materiais do 

passado no presente da cidade moderna. Veremos quais são as imagens importantes na 

avaliação do passado e do presente, nessa crônica, e como elas revelam a melancolia da 

modernidade. 

Nesta crônica, há, em princípio, um narrador que fala das recordações de duas 

antigas moradoras do Rio de Janeiro, suas amigas, e que, depois, acaba por cruzá-las com 

as suas próprias recordações. Tais recordações referem-se às mudanças ocorridas na 

paisagem urbana após o boom da industrialização e a substituição das casas à beira-mar por 

edifícios, estes índices máximos da modernidade.  

Assim, ainda na introdução do texto, o narrador diz, a respeito de sua primeira 

personagem:  

Em seus 23 anos, e eu a conheço desde os oito ou nove anos, sempre 

assim, meio gordinha, engraçada, de cabelos ruivos. Foi criada, a bem 

dizer, na areia do Arpoador; nasceu e viveu em uma daquelas ruas que 

vão de Copacabana a Ipanema, de praia a praia. A família mudou-se 

quando a casa foi comprada para a construção de um edifício (BRAGA, 

2008a, p. 68).  
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Ao resumir dessa maneira a história da sua amiga – aliás, ainda bastante jovem –, ele 

introduz também uma oposição entre passado/natureza e presente/cidade, a qual prepara 

para a fala da moça, transmitida a seguir: 

– Em meu quarteirão não há uma só casa de meu tempo de menina. Se eu 

tivesse passado anos fora do Rio e voltasse agora, acho que não acertaria 

nem com a minha rua. Tudo acabou: as casas, os jardins, as árvores. É 

como seu eu não tivesse tido infância... (p. 681).  

 

É, portanto, com essa observação melancólica da personagem que se iniciam os 

comentários a respeito da modernidade, e é em torno dessa oposição de que falamos que a 

crônica constrói-se.   

É preciso lembrarmo-nos, primeiramente, da associação entre a melancolia e a 

crença de que o progresso é uma ilusão. Quando Moacyr Scliar (2003, p. 22-23) fala a 

respeito de um advento da melancolia na Era Moderna, ele o associa ao momento de 

efervescências científicas que acarretavam profundas mudanças na maneira de perceber o 

mundo, em outras palavras, ao advento da filosofia do progresso:  

Um novo mundo está nascendo, mas para isso o velho terá de ser 

destruído; é a “destruição criadora” de que fala Schumpeter, e que virá a 

ser a característica maior do regime econômico que se instala naquele 

momento: o capitalismo. Contudo, a destruição não se faz sem culpa, e a 

culpa gera depressão – ou melhor, melancolia.2 

 

A melancolia surge, portanto, como consequência da insegurança causada pela destruição 

sobre a qual o novo tempo se constrói. Ao contrário daqueles que enxergam no totalmente 

novo o rosto da emancipação, o melancólico parece desconfiar dele – tal qual a moça, que 

começa a refletir. É por isso, inclusive, que ela pode tornar-se também “fator estabilizador” 

para a euforia do progresso: sentimento regido por Saturno, a melancolia “induz à 

ruminação do passado” (SCLIAR, 2003, p. 34) quando leva a relembrar o perdido, 

destruído pelo tempo, e isso não apenas pela nostalgia, mas para fazer-nos situar no 

presente as raízes que este parece negar, dando-lhe, enfim, sentido.  

                                                           
1 Optamos, neste capítulo e nos seguintes, por indicar, a partir da segunda citação, apenas a página em que se 

encontra o trecho da crônica a que nos referimos. Fazemos isso porque utilizamos uma única edição de cada 

livro e acreditamos que essa maneira de fazer a referência não causará confusão na leitura, pois as análises 

são apresentadas de uma crônica por vez.   
2 É importante ressalvar que Scliar joga propositalmente com os termos “depressão” e “melancolia” neste 

trecho, sendo que mais adiante (p. 56) os diferencia no âmbito da psicologia atual. Ao que parece, o intuito é 

o de ressaltar o caráter patológico do primeiro, enquanto o segundo seria, propriamente, a lente através da 

qual se enxerga o mundo. 
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É esse também o papel fundamental que Walter Benjamin parece legar ao 

melancólico na sua limiaridade temporal, sobretudo na época em que a “experiência” 

reduziu-se a um acúmulo indeterminado de fatos. Isso é figurado, sobretudo, pelo anjo da 

história, figura fundamental de suas teses “Sobre o conceito da história”: 

Seus olhos estão escancarados, seu queixo e suas asas abertas. O anjo da 

história deve ter esse aspecto. Seu semblante está voltado para o passado. 

Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê apenas uma 

catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e a 

arremessa a seus pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e 

juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se 

em suas asas com tanta força que o anjo não pode mais fechá-las. Essa 

tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele volta as 

costas, enquanto o amontoado de ruínas diante dele cresce até o céu. É a 

essa tempestade que chamamos progresso (BENJAMIN, 2012, p. 246). 

 

Esse anjo tornou-se também figura emblemática da melancolia, porque ele desejaria 

sustentar o presente ao juntar escombros significativos do passado, mas sabe que não o 

pode fazer. Ele representa, pois, o oposto da filosofia do progresso incessante, pois esta 

reverencia apenas o esquecimento, a partir do momento em que a história por ela criada 

resume-se a simples acúmulo de fatos, sem retirar deles qualquer significação para o 

momento presente, em uma simples contemplação intelectual. Assim, vemos que, na 

crônica em questão, é essa visão do passado a partir dos escombros, das ruínas, na cidade 

em crescimento que constrói a atmosfera melancólica. 

Em segundo lugar, notamos que há na fala da moça, bem como na figura 

benajaminiana, a ideia de que a memória sustenta-se em uma materialidade. Precisamos, 

porém, esclarecer melhor esse ponto.  

Paul Ricoeur (2007, p. 57), em sua análise fenomenológica da memória, situa as 

lembranças no mundo, pois “defrontamo-nos com uma série de fenômenos mnemônicos 

que implicam o corpo, o espaço, o horizonte do mundo ou de um mundo”. Isto significa 

que tudo aquilo de que nos lembramos, por mais subjetivo que possa parecer, tem uma 

base material, concreta, datada e situada, não estando, portanto, apenas na mente. Nisso 

também acredita Benjamin, na medida em que, como vimos, a sua análise da memória é 

dialética, portanto, agrega à subjetividade de quem rememora a materialidade da memória, 

a qual só pode ser expressa por meio da vida social. Bolle (2000, p. 331) mostra como essa 

concepção funciona nos escritos de Benjamin: “Registrar os conteúdos históricos coletivos 

significa, para o autor de Infância em Berlim, antes de mais nada: preservar a comunicação 

entre sucessivas gerações – o que ele realiza mantendo fidelidade aos objetos”. Isso 
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significa que, para que se realize a memória como experiência (Erfahrung), é necessária 

uma correspondência no mundo material, tanto para sua inscrição quanto para a evocação.  

Neste caso, esse recurso material é um lugar, o qual é de suma importância para a 

personagem, pois é onde ela viveu a sua infância, e é aí que começa a se delinear a 

melancolia.  

A associação entre memória e lugar é, portanto, fundamental: “as ‘coisas’ 

lembradas são intrinsicamente associadas a lugares. E não é por acaso que dizemos, sobre 

uma coisa que aconteceu, que ela teve lugar” (RICOEUR, 2007, p. 57).  Se esse lugar onde 

a memória está inscrita perde-se, torna-se, então, ainda mais necessário o esforço da 

recordação contra o esquecimento que se vai delineando no próprio espaço. A melancolia 

dessa primeira personagem encontra-se, portanto, no lamento que exprime o receio do 

esquecimento: ela teme a perda da memória da infância, pois é na casa que esta parte de 

sua vida está irreversivelmente inscrita e, com a sua destruição, não existem mais dados 

materiais de recordação.  

Em seguida ao comentário da amiga, o narrador nota também a questão crucial de 

como a existência desses objetos materiais é importante para a permanência da memória: 

“Falta-lhe uma base física para a saudade” (p. 68). Vemos que ele fala em saudade, e é 

interessante observar que esse sentimento encontra-se no mesmo campo semântico que a 

melancolia, pois ambos associam-se à perda. Entretanto, segundo Scliar (2003, p. 151), na 

saudade existe uma idealização das imagens do passado capaz de gerar, inclusive, 

entusiasmo em nome de uma causa; já na melancolia, a perda do objeto amado, também 

idealizado, leva, como vimos, à inação3. Mas, a frase que se segue contradiz que esse seja 

um sentimento de saudade, revelando uma real melancolia: “Tudo o que parecia eterno 

sumiu” (p. 68). A eternidade dos objetos passados mostrou-se falsa e, assim como os 

objetos em questão “sumiram”, também essa ideia de eternidade que eles representavam 

desapareceu sem deixar rastros. Não há mais o que desperte a memória espontaneamente, a 

não ser pela negatividade, isto é, pela ausência.  

Nega-se, assim, até mesmo o direito às casas como ruínas, pois as “[r]uínas são a 

radicalização da memória, aquilo que caminha em sentido inverso ao desaparecimento. [...] 

são fragmentos de memória, reabrem o passado; oficiosas, respondem ao involuntário das 

recordações” (MATOS, 2010, p. 153). Ao substituírem-se as casas pelos edifícios, 

                                                           
3 O escritor supracitado também caracteriza a saudade como uma espécie de interpretação lusa do sentimento 

melancólico.  
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modernos, práticos, de uma arquitetura impessoal, está se inserindo a cidade no processo 

de “constante e acelerada transformação, o que resulta no desaparecimento dos suportes 

objetivos da memória; a destruição dos espaços da cidade converte-a em metrópole 

impessoal e sem memória” (MATOS, 2010, p. 154). 

Por isso, a casa é a imagem significativa dessa crônica: porque ela representa 

tempos “remotos”, anteriores à modernidade. Também, porque essa época, anterior à 

cultura do capital, é regida por outra temporalidade, marcada por ciclos e pela lentidão em 

que, como vimos, é possível pensar o eterno. Por esse motivo, essa imagem impõe-se 

contra o novo, ou ao menos contra o novo na forma destruidora em que se apresenta, 

soterrando experiências. Destacamos que é na construção e retomada dessa imagem da 

casa que está concentrada boa parte do peso literário da crônica em estudo. 

A casa é a imagem construída pelo narrador tanto porque foi a causadora das 

reflexões – primeiro, da amiga –, quanto porque revela o potencial de conter um dado 

importante sobre a época de que se fala: a sua destruição simbólica. Talvez seja importante 

lembrar, aqui, que a casa aparece em inúmeras outras crônicas de Rubem Braga com este 

mesmo peso, das quais destacamos: “A casa viaja no tempo”, também publicada em A 

traição das elegantes; “A casa das mulheres” e “A casa dos homens”, de O verão e as 

mulheres; “O inventário”, “Os trovões de antigamente” e “A casa”, de Ai de ti, 

Copacabana. Esta última crônica, inclusive, foi brevemente analisada por Davi Arrigucci 

Jr (1987, “Braga de novo por aqui”, p. 46): “De certo modo ela centraliza o mundo, aos 

olhos do cronista, sugerindo a harmonia do indivíduo com o universo, cindida no tempo”. 

Ora, parece ser, então, a perda dessa harmonia que, também, em “As pitangueiras 

d’antanho” está marcada. 

Mas a crônica segue sem se ater estritamente às casas, voltando-se para tudo o que 

remete àqueles tempos. Ora, esta não é uma crônica narrativa simples, pois o que ele narra, 

na maior parte do tempo, é a sua própria divagação pelas memórias. Braga é um escritor 

reconhecido, inclusive, pelo estilo solto, “com ar de quem está simplesmente divagando, e 

em tom de conversa fiada [...] ele vai discorrendo sobre um fato e outro, transmitindo 

impressões e comentários, e vai mergulhando a fundo nos sentimentos dos homens” 

(COUTINHO, 2006, p. 54). Não à toa, possui um acentuado lirismo que fez com que 

Afrânio Coutinho (1999) afirmasse que muitas de suas crônicas são poemas em prosa. É 

também esse tratamento lírico que, na crônica que estudamos, permite o vaivém de 

motivos. 
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Assim, em seguida, encontramos as pitangueiras do título, e quem as revela é a 

“outra senhora”, que “se lembrava” de colher pitangas em dois pontos diferentes da cidade, 

até que as pitangueiras deixaram de existir: “Disse isso com uma certa animação e depois 

ficou um instante com o ar meio triste – a melancolia de não ter mais pitangas, ou quem 

sabe a saudade daquela manhã em que foi com o namorado colher pitangas” (p. 69).  

Sobre essa última passagem, cabem algumas considerações. Em primeiro lugar, é 

preciso marcar a memória declarativa de que se faz essa crônica, isto é, deste “lembrei-

me”, pois, segundo Ricoeur (2007, p. 138), “a lembrança dita, pronunciada, já é uma 

espécie de discurso que o sujeito trava consigo mesmo”. Isto revela que é necessária, ao 

exercício da memória, essa enunciação da experiência vivida. Neste caso, é o discurso 

travado que possibilita o cruzamento das memórias, melhor dizendo, das experiências de 

cada uma das personagens com a modernidade, as quais estão inscritas nas transformações 

da paisagem. Além disso, a enunciação das memórias é o que permite engendrar, de fato, o 

discurso literário, pois é pela linguagem que elas se concretizam.  

As reflexões declaradas sobre as recordações são, assim, as geradoras da 

melancolia, como bem observou o narrador ao notar a mudança de “ar” de sua 

interlocutora, quando esta percebia que a ausência das “pitangueiras d’antanho” revelava-

lhe, indicialmente, talvez uma perda irreversível. Não nos parece impensada, também, a 

escolha da adjetivação – e, consequentemente, a utilização da expressão no título da 

crônica: “d’antanho” é um vocabulário que não nos remete apenas semanticamente a 

outros tempos, mas ele próprio já demonstra esse distanciamento temporal, pois se trata de 

um arcaísmo, o que se pode notar, inclusive, pelo uso da apóstrofe, em desuso no 

português moderno.  

Em segundo lugar, a perda de que se dá conta o narrador, na sua interpretação 

conjetural, traz novamente a indefinição do sentimento presente: a melancolia, relacionada 

à própria ausência das pitangas, e a saudade, que associa as pitangas a outro fato mais 

íntimo. Logo, melancolia e saudade não são realmente sinônimos, mas dois sentimentos 

que desencadeiam diferentes processos, como dissemos anteriormente. Nesse trecho, 

porém, podemos diferenciá-los por meio do prazer presente em um e ausente no outro. De 

acordo com Scliar (2003, p. 150), “temos saudade daquilo de que gostamos e gostamos de 

ter saudade, sentimos prazer nisso”. A melancolia, por sua vez, não causa prazer, ela é 

apenas a ruminação, como já expusemos, aquilo que sempre retorna porque não se 

consegue “digerir”. Se há algum prazer, portanto, é de caráter masoquista. Neste caso, a 
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lembrança das pitangueiras é melancólica porque remete a uma destruição e, porque não 

dizer, a uma culpa diante dela, pois se “deixou perder”, enquanto a lembrança do possível 

namorado é uma “memória-feliz”4, apenas uma imagem idealizada do passado que não 

gera culpa. Vale ressaltar ainda que, para Sigmund Freud (1996), a melancolia consiste em 

uma ferida narcísica deslocada, porém, para o ego, quando, na verdade, refere-se à perda 

do objeto amado, e é ele que deve ser, por isso, recriminado. Daí a diferença essencial 

entre a culpa existente na melancolia e ausente na saudade.  

Percebemos que, até esse momento da crônica, o narrador fala apenas das 

lembranças alheias, limitando-se a “recontá-las” e tecendo comentários. Mas as pitangas da 

última recordação amiga parecem despertar alguma memória perdida e, a partir daí, ele se 

volta para suas próprias recordações, tornando a crônica, a partir de então, mais intimista e, 

por essa razão, acentuando ainda mais o caráter lírico da mesma. 

São lembranças motivadas por outras, uma reminiscing, segundo a categorização de 

Ricoeur: atividade de rememoração pautada pelas recordações alheias. Só posteriormente 

essas memórias recorrem também aos indicadores materiais. Como há uma ligação entre 

memórias, há, portanto, uma socialização do passado, ou, melhor dizendo, há uma 

descoberta em comum de um passado que também apresenta algo de comum. Não seria 

demais, por isso, lembrar Benjamin (1989, p. 107): “Onde há experiência no sentido estrito 

do termo, entram em conjunção, na memória, certos conteúdos do passado individual com 

outros do passado coletivo”. Com isso, compreendemos que até mesmo a experiência 

melancólica da perda é já uma experiência propriamente dita.  

As recordações do narrador, geradas pelas recordações das amigas, remetem tanto a 

outro tempo quanto a outro espaço e, por isso, não  colidem com as transformações 

urbanas que perturbam a memória das mulheres. Nesse sentido, tais recordações são a 

“memória feliz”, o que o possibilita, inclusive, lembrar-se de um soneto, sobre o que ele 

expõe:  

(acho que o soneto é de B. Lopes) onde “o sol bordava a pino pela areia, 

um crivo de ouro num cendal de prata”, o que pode ser um tanto precioso 

mas é lindo, mesmo a gente não sabendo o que é cendal. Nesse soneto 

havia um bando alegre de gente moça – esqueci as palavras, mas me 

lembro que as moças colhiam pitangas e os rapazes, namoradas (p. 69). 

 

                                                           
4 Segundo Ricoeur (2007, p. 46), a memória feliz é aquela que é completa, que se realizou na busca efetivada 

pela recordação enquanto tal, não só porque não foi esquecida, mas porque houve o encaixe entre a 

lembrança e o seu acontecimento real. 
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Devemos destacar que esse soneto é, de fato, de B. Lopes, isto é, Bernardino Lopes (1859-

1916), poeta hoje menos conhecido, mas que teve importância relevante na virada do 

século XIX para o XX. Trata-se de um poeta que escreveu sob influência das diversas 

estéticas desse período, mas cuja obra foi marcada pelo preciosismo parnasiano – o que é 

de se notar, inclusive, pela observação do narrador sobre o vocabulário empregado no 

soneto em questão. Essa informação, ainda que apareça de relance na crônica, revela-se 

importante porque traz à tona a rememoração do passado por meio da evocação da 

tradição. 

Lembremo-nos de que, em “Sobre o conceito da história”, Benjamin (2012, p. 249) 

concebe uma metodologia oposta ao historicismo, na qual a historicidade aparece como 

“tempo do agora”, aquele para o qual o passado não é válido como coleção de fatos, mas 

como reconhecimento de momentos únicos e por isso mesmo dotados de experiência a ser 

transmitida para as gerações futuras. Isso é importante de ser anotado, nesse ponto da 

crônica, porque todo esse parágrafo constrói-se a partir de uma completude da lembrança 

que contrasta com as anteriormente postas, pois trazem à tona a experiência do narrador, 

condensada na recordação do poema. Assim, seguindo o pensamento benjaminiano, na 

arte, a busca pelos momentos significativos do passado aparece de duas formas: pela 

convocação da tradição, por meio da evocação das grandes obras e autores, assim como 

pelo revisitar das formas clássicas; e pela rememoração elaborada pelo poeta ou pelo 

narrador, em um esforço ao mesmo tempo consciente e inconsciente pelo “resgate” do 

passado que ocorre simultaneamente ao registrar a sua experiência com o moderno. Ambos 

os modos são notados em “As pitangueiras d’antanho”, e é quando o narrador relembra o 

soneto que elas se conjugam, pois a experiência que o poema representa vem à tona junto 

com a rememoração elaborada em torno do passado pranteado. É, portanto, a experiência 

(Erfahrung) do passado que vem à tona pela memória, e não apenas “lembranças” 

buscadas, visto que estas são “o complemento da ‘vivência’, nela[s] se sedimenta[m] a 

crescente auto-alimentação do ser humano que inventariou seu passado como propriedade 

morta” (BENJAMIN, 1989, p. 172). No entanto, como observa Willi Bolle (2000, p. 362), 

isso ocorre de maneira melancólica porque essa é uma tentativa marcada pelo “desejo de 

recomeçar e, ao mesmo tempo, [pela] consciência de que só é possível registrar algo 

incompleto”. Esse último sentimento, porém, não aparece (ainda) nesse momento da 

crônica. 
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Pelo contrário, após lembrar-se do soneto, o narrador estende a “memória feliz” – 

que, além de tudo, conjuga vivência e experiência – para a construção de uma plasticidade 

em que não percebemos nenhum elemento melancólico: “Também em minha infância há 

pitangueiras de praia. Não baixinhas, em moitas, como aquelas de Cabo Frio, que o vento 

não deixa crescer; mas altas; e suas copas se tocavam e faziam uma sombra varada por 

pequenos pontos de sol” (p. 69, grifos nossos). Existe, na verbalização dessa recordação, 

um enaltecimento da experiência vivida no contraste das suas pitangueiras, mais “altas”, 

com as outras, “baixinhas”, e o coroamento dessa beleza com a imagem iluminada da copa 

da árvore, gerando uma sombra amena. Assim, a lembrança aparece completa, a busca da 

memória foi respondida, gerando uma ideia de felicidade que ocorre “como possibilidade 

resgatável pela rememoração e projeção de um momento de plenitude sem precedentes” 

(LAGES, 2007, p. 138). 

Mas essa pequena digressão na crônica leva, de repente, a memória do narrador a 

outro ponto: “E lembrei-me de meu espanto de menino quando ouvi dizer que uma família 

conhecida nossa, de Cachoeiro, estava querendo vender a casa” (p. 69). A partir de então, 

retoma a imagem da casa como o lugar do eterno, pois o que ele se lembra é de outra 

marca do que significou para a ele a modernidade, isto é, a possibilidade de mudar de casa, 

de cidade, de alugar casas: “Como é que uma família que mora em uma casa, em uma rua, 

em uma cidade, pensava eu confusamente no íntimo, pode mudar para outra? Isso me 

parecia contra a ordem natural das coisas” (p. 70). O que poderia ser para o menino – cujo 

pensamento o narrador busca na recordação – a ordem natural das coisas, senão a própria 

imutabilidade da vida interiorana e, portanto, antimoderna? Mais uma vez, o que deixa o 

menino perplexo e arrebata também a consciência do homem adulto é a destruição da parte 

material do passado pelo novo, pois ao deixar a casa está também deixando uma parte da 

vida e das lembranças. 

Há, porém, certa ambivalência nessa reflexão, quando o narrador lembra-se da 

primeira vez em que ouviu falar de “edifícios de apartamentos”: desejou morar neles, no 

entanto, pensou “sem nenhuma esperança, como quem pensa em fazer uma coisa que deve 

ser boa mas, com certeza, a gente mesmo não vai fazer, como, por exemplo, andar de 

balão. Como um menino pobre pensa em ser rei” (p. 70). A melancolia está implícita nessa 

ambivalência5 com relação ao sentimento desperto pela lembrança do desejo de menino e a 

                                                           
5 É importante lembrar que um dos traços característicos da melancolia é a ambivalência, no sentido de que a 

pessoa mantém-se fiel ao objeto perdido, o que leva à compreensão de que há algum prazer masoquista neste 
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realidade com que se defronta agora, em que, tendo realizado tal, compara-o com a 

saudade sentida desses outros tempos. A metáfora final revela, por isso, uma oposição 

primordial para a crônica: o menino pobre, que saiu do interior, foi morar na cidade, mas 

não se tornou rei, nem algo próximo. Ele hoje se põe a recordar, melancólica e 

saudosamente, esses tempos irreversivelmente destruídos pelo afã moderno e cada vez 

mais acessíveis somente pelo esforço da recordação individual ou, no máximo, pelo 

cruzamento dessas recordações. É nesse momento que o sentimento de incompletude, 

próprio do humor melancólico, vence. 

A crônica de Rubem Braga mostra, dessa maneira, como o presente moderno 

tornou-se frustração para quem, no passado, conviveu com a ideia do eterno, na imagem da 

casa e da vida harmônica com a natureza. E essa frustração é ainda mais marcante porque, 

na cultura moderna, cujo espaço representativo é a cidade, esse passado não tem mais 

valor, nem sequer como ruína (resquício, portanto), estando mesmo condenado ao 

esquecimento. Assim, o advento do valor do tempo histórico pelo que é e não pelo que é 

em relação com o que foi é o que causa a melancolia. 

 

3.2 A melancolia da comemoração moderna 

 

Na crônica que analisaremos a partir de agora, veremos como Haroldo Maranhão 

adere também a uma visão melancólica do presente a partir da valoração mais positiva do 

passado. Trata-se de “Noite Estranha de Natal”, na qual, porém, não vêm mais à tona os 

dados materiais, na figura da ruína, mas a decadência da comemoração, na modernidade, 

como índice simbólico para a memória, devido à ausência de significado dado ao passado. 

Nesta crônica, é a ausência de significados, ao lado dos problemas da narrativa na 

modernidade, o que, como veremos, gera melancolia. 

A recordação de um Natal anterior é o motor propulsor dessa crônica, a qual não se 

faz, porém, como memória declarativa, mas advém enquanto passado simplesmente por 

meio do recurso narrativo: “Quando eu era só, e morava só, com meus livros, minha 

melancolia, e com uma indizível portuguesa minhota (é bom dizer: de sessenta e muitos 

anos) aconteceu-me estranhíssima noite de Natal” (MARANHÃO, 1968, p. 95). O 

                                                                                                                                                                                
pesar. Este modo de entendê-la foi elaborado por Freud (1996) e salientado por Benjamin (2012), e continua 

a ser difundido por seus leitores, como é o caso de Ricoeur (2007) e de Scliar (2003). 
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narrador passa, então, a contar o fato, no que ele já explicita o sentimento melancólico que 

estava presente naquele momento de sua vida.  

O que significa, porém, narrar essa memória? O que a motivou? Temos, neste caso, 

uma data específica que por si só pode desencadeá-la: uma comemoração. É, assim, um 

estímulo que, a princípio, conjuga presente e passado e, por essa razão, por si só predispõe 

à rememoração.  

Por isso, antes de adentrar, de fato, a análise da crônica, devemos destacar o 

funcionamento da memória segundo Benjamin, o que nos fará compreender melhor o 

emergir da melancolia no texto.  

O filósofo berlinense trabalha com a conjugação entre memória voluntária e 

memória involuntária, fundamentando-se na ideia de que há na memória involuntária uma 

camada de verdade que não aparece na memória voluntária, pois aquela não precisa do 

esforço da busca, é despertada. Dessa maneira, ele embasa-se nos conceitos de consciente e 

inconsciente de Sigmund Freud: “Na verdade, a experiência é matéria da tradição, tanto na 

vida privada quanto na coletiva. Forma-se menos com dados isolados e rigorosamente 

fixados na memória, do que com dados acumulados, e com frequência inconscientes, que 

afluem à memória” (BENJAMIN, 1989, p. 105).  Por essa definição, vemos que, se as 

datas comemorativas fazem parte da tradição, a qual atravessa as gerações, é porque o seu 

motivo é gravado na memória involuntária.  

Importante notar que, se Benjamin se apropria dos conceitos da psicanálise 

freudiana para explicar como, afinal, a experiência, pela memória involuntária, se grava 

mais profundamente no indivíduo do que a simples vivência, ele não reduz o processo a 

uma simples oposição. Com efeito, Benjamin  

não atribui um valor exclusivo à memória involuntária, que lhe parece 

demasiadamente centrada na pessoa particular. Interessado na fusão dos 

materiais da recordação bibliográfica e social, ele desenvolve um modelo 

de rememoração que incorpora também o elemento voluntário (BOLLE, 

2000, p. 327).   

  

A memória involuntária não necessita da “memorização” – que é um esforço consciente 

para a efetivação de uma rememoração – visto que os acontecimentos que nela se gravam 

são vividos também de maneira inconsciente, e é pelo inconsciente que serão 

rememorados, ou seja, tornar-se-ão conscientes: por serem inconscientes, esses fatos 

manter-se-ão “esquecidos” até o momento em que o presente os fizer vir à tona, isto é, os 

fizer lembrar.  No entanto, quando se trata de datas comemorativas, o processo é 
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justamente o da memorização, isto é, cria-se a data comemorativa para rememorar, colocar 

na memória voluntária, o dado apreendido originalmente pela memória involuntária.  

Assim, se Benjamin elabora a ideia de um processo de “rememoração” que, tendo por base 

esses acontecimentos gravados inconscientemente, e vindo à tona também pelo 

inconsciente, precisa do consciente para se revelar, as datas comemorativas são 

representantes essenciais da experiência.  

Para o filósofo Paul Ricoeur (2007), a memória é ativa e, por isso, também é 

consciente e inconsciente, existindo dois tipos: a “memória-lembrança”, caracterizada pelo 

simples surgimento da lembrança do ocorrido a partir de um estímulo presente; a 

“memória-recordação”, que, presentificando, é a busca dos acontecimentos passados, 

contra o temor do esquecimento.  

Nesse sentido, a comemoração é uma memória-recordação, pois, ainda que o seu 

motivo esteja na memória involuntária, é pela memória voluntária que ela fixa-se na 

comunidade, e é neste processo que ela se define como experiência. 

Assim, se o melancólico busca a recordação porque lhe surge uma lembrança a 

partir de um estímulo externo, e é nesse processo que se fundamenta sua crítica, como 

dissemos na análise anterior, tal estímulo é, em “Noite estranha de Natal”, a data 

comemorativa fixada no calendário. Isso mostra o quanto esses dois tipos de memória 

(lembrança e recordação, para Ricoeur, voluntária e involuntária, para Benjamin) estão 

interligados, em especial, para o melancólico. 

Com isso, é necessário ressaltamos, dessa vez mais detalhadamente, que há uma 

necessidade de evocação da memória por meio do que é material, externo ao indivíduo, 

sendo que ele pode ser também o simplesmente datado, mas, com frequência, estes 

aspectos estão interligados.  Ricoeur (2007, p. 55) denomina esse modo mnemônico de 

reminding, isto é, os “indicadores que visam a proteger contra o esquecimento”. No caso 

da evocação pelo material, incluem-se as paisagens, monumentos, fotografias, diários, todo 

um rastro do tempo a que pode o melancólico apegar-se e que, de fato, o liga ao mundo, 

como foi o caso das ruínas, em “As pitangueiras d’antanho”. Já os rastros não materiais – 

situados também no mundo e por isso consistem em apoio externo para a memória – 

caracterizam-se pela datação, são as “datas comemorativas”, cujo maior sentido está em 

não deixar esquecer algo que se considera importante para a comunidade, e este é o índice 

de memória usado na crônica agora em estudo. São ambos indicadores para a lembrança, 

mas que por si só não garantem a rememoração enquanto significação: são motivos, mas só 
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são completos quando existe, de fato, a importância de rememorar algo, quando se 

conjugam vivência e experiência.  

Contudo, nesta crônica, a data natalina, religiosa, apesar de operar no sentido de 

evitar o esquecimento, parece ter sua lembrança negada enquanto acontecimento, ou 

propriamente esquecida. Em seu lugar são sobrepostos os valores materialistas, o que gera 

repulsa no narrador: “não aprecio as castanhas importadas, detesto nozes, abomino passas, 

acho o peru com gosto de areia, e a melodia do nôoite feliiiz é grosseira publicidade do 

comércio e da indústria” (p. 95). Há, então, um sentimento de negação da data 

comemorativa que a associa às miudezas materialistas e, o que é mais importante, dá-se no 

horizonte do consumismo moderno, explicitado pela última crítica e cujo pesar, mais 

adiante, apresentar-se-á em contraponto às lembranças que um visitante trará a ele. Se 

considerarmos, como Paul Ricoeur (2007, p. 93), que a comemoração é uma espécie de 

memória-repetição mais do que uma memória-lembrança – já que tende ao hábito 

esvaziado de sentido, enquanto a lembrança necessita justamente desse sentido para se 

estabelecer como memória –, entendemos que existe nesse posicionamento uma 

"denúncia” do esvaziamento, promovido pela modernidade, do sentido da própria 

comemoração. Perceberemos que o calendário também foi afetado pela ausência de 

sentidos profundos na modernidade, principalmente se notarmos que, para Benjamin 

(2012, “Sobre o conceito da história”, p. 250), no início do século XX, este objeto era o 

símbolo máximo do sentido encontrado pela reminiscência, em oposição ao tempo linear e, 

portanto, vazio dos relógios. Por conseguinte, para o filósofo, ele consistia na celebração 

da experiência: “Aquilo que dá grandeza e importância aos dias de festa é o encontro com 

uma vida anterior” (BENJAMIN, 1989, p. 133). Mas esse encontro foi negado pelo 

narrador da crônica. 

Essa recusa, existe, porém, por algo de mais pessoal, em que sua melancolia revela-

se mais profundamente: “É uma festa (está certo: belíssima) mas para ser usada ao calor da 

família; não é festa para um solitário.” (p. 96). No entanto, percebemos que tal questão 

associa-se à anterior, pois diz respeito ao caráter espiritual da festa, à confraternização 

familiar, mesmo que desprovida de sentido religioso, e soa como uma espécie de lamento 

do ser solitário que, depois, revela ter negado convites de amigos porque se sentia “sujo, 

rude, inquieto, muito amargo, e iria estragar, com certeza, o tom da festa” (p. 96). A 

melancolia com que o narrador identifica-se aparece, pois, neste tipo de temperamento que 
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o distancia do mundo e o faz recusar “comemorar” mecanicamente datas para ele 

desprovidas de sentido atual.  

É fundamental destacarmos que a atividade de rememoração torna-se melancólica 

quando esse exercício advém da consciência aguda da passagem do tempo e, portanto, da 

destruição nele implicada. As recordações do melancólico, não obstante, são remetidas 

àquilo que já não existe, não no sentido do simples passado, mas, em se tratando de 

modernidade, daquilo que foi destruído pelos novos valores, e é esse o motivo da recusa do 

narrador. Essa postura caracteriza, então, uma consciência temporal, já que tem como 

motivo uma crítica do presente, nas suas efemeridades materiais, fazendo com que esse 

sujeito sinta-se deslocado desse momento e, o que é mais grave, mais solitário. Poderíamos 

dizer que esse sentimento deve-se, portanto, ao fato de que “[O] homem para quem a 

experiência se perdeu, se sente banido do calendário” (BENJAMIN, 1989, p. 136). Vale 

destacar que a solidão também deriva do individualismo que irrompeu na modernidade, 

porque esta pode “resultar em autoafirmação, mas resulta também em angustiante, 

melancólico desamparo, consequência do esgarçamento do tecido social.” (SCLIAR, 2003, 

p. 43). Tal situação pode ser compreendida como significado desta crônica natalina  

Permanecendo, portanto, solitário, o narrador explicita a propensão melancólica 

pela rememoração: “Dispensei a portuguesa, e deixei-me ficar numa poltrona, pondo em 

dia a contabilidade das minhas lembranças” (p. 96). Interessante como ele descreve a sua 

atitude como distração, afinal, “deixou-se ficar”, e concentração, porque “contabilizou” 

suas lembranças. Na verdade, trata-se de dois momentos: o primeiro marcando a propulsão 

para a rememoração, o tédio; o segundo referindo-se justamente ao esforço da busca. 

Devemos notar, então, que, se a rememoração está associada ao melancólico, o tédio 

também deve estar, já que consiste em uma disposição anterior à rememoração. Isso, 

porque, segundo Susana Lages (2007, p. 128), o tédio é um tipo de “atenção 

simultaneamente concentrada e distensa”. Exatamente, portanto, o que descreve o narrador. 

Em seguida a essa descrição encontra-se o momento crucial da narrativa: é a partir 

de então que se dá o encontro que caracteriza a estranheza da noite natalina que ele 

rememora. Como um contraponto a todo o sentimento presente, aparece um velho senhor 

que acaba por lhe fazer companhia contando fatos “dos tempos em que andara pelos 

seringais do alto Xingu” (p. 96). Sendo assim, temos, nesta crônica, dois níveis de 

recordação que se fazem, contudo, pela narrativa: o narrador da crônica conta um Natal 
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anterior, mobilizado pela simples data comemorativa; o velho visitante, que lhe aparece 

também como narrador, lembra-se das suas histórias deslocadas daquele tempo e espaço.  

Walter Benjamin associa a necessidade da narração à de transmissão da 

experiência. Portanto, o ato de narrar é uma forma de rememoração, pois o que se conta é o 

que foi vivido e serve como aconselhamento. Entretanto, na modernidade esta função da 

narrativa está perdida: “É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos 

parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências” (BENJAMIN, 

2012, “O narrador”, p. 213). De fato, é essa ausência que parece denotar a recordação em 

torno da qual se engendra a crônica, pois o que o narrador se limita a nos transmitir é o 

pitoresco da visita do velho – e seu repentino sumiço – bem como a sua melancolia ao 

ouvir as histórias: “Acho que duas ou três horas ficamos os dois mergulhados nas matas, 

entre índios, nordestinos, bandoleiros, raras mulheres, escutando a música das cachoeiras e 

a fala dos pássaros” (p. 96). Notemos que a utilização do verbo “mergulhar” repete a 

atitude anteriormente descrita, em que distração e concentração encontram-se na forma de 

tédio, pois neste momento o narrador (então ouvinte) revela um desejo de participação 

atento. É também essa disposição que aparece na teoria benjaminiana, quando o filósofo 

aponta o tédio como disposição necessária ao ouvinte de uma história, de modo que 

“[q]uanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que 

é ouvido” (BENJAMIN, 2012, “O narrador”,  p. 221). Mas talvez tal atenção não tenha 

sido suficiente para gravar em si a história para ser retransmitida – embora tenha se 

gravado a ponto de transformar-se em experiência, visto que fez vir à tona as próprias 

lembranças do narrador da crônica, isto é, sua experiência vivida.  

A melancolia da modernidade, que aparece também na consciência da pobreza de 

experiência, denota tal desilusão com a época, que se traduz em incapacidade de ação, o 

que faz com que o melancólico mantenha-se numa atitude ambivalente: fiel à época 

histórica em que se insere, mas sem perspectiva de construção (BENJAMIN, 2012, 

“Experiência e Pobreza”, p. 125). Nesse sentido, quando o narrador da crônica se limita a 

“evocar” os fatos narrados pelo velho – e não em “retransmiti-los”, tampouco em dizer o 

sentido que deles pode apreender, e no seu lugar prosseguir a sua breve narrativa da 

estranha noite de Natal – está aceitando a sua não-exemplaridade moderna e com isso 

reafirmando a melancolia, não somente a que sentia naquele tempo, mas um eco seu no 

presente da narração. É também por essa razão que o narrador cronista comporta-se como 

manda o protocolo tradicional da contação de histórias, esquecendo-se de si mesmo para 



72 
 

ouvir a narrativa do velho: “A rigor, aconteceu um monólogo, comprido e estimável 

monólogo, porque eu me afundei na borracha da poltrona, limitando-me a escutar” (p. 96). 

Com isso, a figura desse velho, que lhe surge repentinamente na noite de Natal, é 

representativa dos tempos passados, o que o narrador cronista parecia buscar quando 

“contabilizava” suas lembranças, e remédio para a sua melancolia, porque é também o 

narrador perdido, aquele que sabe realmente contar uma história retirando-a de sua própria 

experiência, ao contrário do narrador da crônica. 

É oportuno, nesse sentido, notarmos ainda que a rememoração é, para o 

melancólico, não só início, mas fim em si mesmo, pois é sua característica a ruminação: 

[a] melancolia não é um começo, é o fim, é um beco sem saída, sem 

perspectiva. É por isso que a melancolia rumina. “Ruminação” foi 

incorporada ao vocabulário psicológico para designar um processo 

mental característico da depressão. Assim como nos ruminantes o 

alimento volta à cavidade bucal para ser mastigado, o deprimido 

“mastiga” sempre os mesmos tristes e obsessivos pensamentos. Ele não 

consegue digerir a realidade externa e interna: corre o risco da 

desnutrição emocional (SCLIAR, 2007, p. 160). 

 

Sendo assim, a memória do melancólico prende-se a esses pensamentos. Na 

verdade, suas lembranças são “ruminadas” segundo a evocação e o sentido presente. Em se 

tratando da melancolia da modernidade, o aspecto social desse processo torna-se ainda 

mais evidente, pois, nesse caso, a ruminação provém das marcas temporais colocadas à 

prova na vida cotidiana, o que, na crônica analisada, revela-se como o questionamento dos 

valores trazido pela comemoração natalina. O narrador melancólico da estranha noite de 

Natal expõe os contrapontos entre passado e presente, de modo a não falar apenas de si e 

de suas impressões, mas situá-las em um tempo e em um espaço socialmente 

compartilhados, e isso é feito por meio da narrativa. 

Tendo tudo isso em vista, podemos dizer que um dos elementos principais sobre o 

qual se constrói a crônica, e a melancolia que ela expressa, é a diferença essencial entre o 

“evocar” e o “transmitir”: a crônica de Maranhão evoca a história contada pelo velho, pois 

o narrador não tem a capacidade do verdadeiro narrador de transmiti-la, sendo, por isso, 

totalmente moderna ao quebrar o antigo ritual, pois, “contar histórias sempre foi a arte de 

contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas” 

(BENJAMIN, 2012, “O narrador”, p. 221). Por outro lado, se “[a]o contar uma história, 

uma dimensão do passado é atualizada, passando a fazer parte da experiência atual dos 

ouvintes e do narrador, e com isso, operar uma alteração fundamental no presente” 
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(LAGES, 2007, p. 129), podemos dizer que a narração do velho cumpriu o seu papel 

original, pois deu sentido ao Natal do cronista, embora não o que se espera comumente 

nessa data. 

Por fim, o desfecho maravilhoso da narrativa (“Esta é que é a palavra: [o velho] 

evaporou” (p. 97)), ao contrário do que se poderia esperar numa história ideal, acaba por 

ser motivo para o narrador embriagar-se, tornando-o ainda mais melancólico e, portanto, 

sem esperança: 

Teoricamente não tenho medo de fantasmas. Mas não ousei 

experimentar-me nessa noite. Sai bobeando pela rua, como doido manso. 

Acabei entrando num bar; e tomei, friamente, uma garrafa de champanha 

e três conhaques duplos; na firme intenção de ficar bêbado, muito 

bêbado, inapelavelmente bêbado (p. 97). 

 

É claro que é possível pensar, com este final, que tudo foi uma história imaginada pelo 

narrador, ou seja, uma memória inventada. No entanto, isso em nada altera o caráter 

melancólico da crônica. Aliás, só o acentua, se considerarmos que foi preciso inventar uma 

memória, mesmo que inconscientemente, para suprir a necessidade de sentido do momento 

vivido. E a “frieza” com que ele ingere a bebida para ficar bêbado e, portanto, esquecer o 

ocorrido, nos remete, ainda uma vez, ao (quase) inabalável torpor do melancólico.  

Assim, na vida pautada pelo capital, pelas efemeridades materialistas valorizadas 

pelo sistema capitalista, a comemoração também perde sentido, porque não marca mais 

uma data a ser rememorada do passado. Em seu lugar, o narrador melancólico coloca as 

narrativas que para ele fazem sentido, as quais, não por acaso, contrapõem-se ao mundo 

vivido no presente, porque ele “é a modernidade” que instituiu essa perda. Por essa razão, 

na crônica que analisamos, a melancolia estende-se também à própria narrativa, tornando-

a, quase que na mesma medida, uma imagem a que o melancólico prende-se na sua 

ruminação. 

 

3.3 Sonho de retorno à simplicidade perdida 

 

A crônica “Um sonho de simplicidade”, de Rubem Braga, presente no volume A 

traição das elegantes (2008a), é a próxima sobre a qual nos debruçaremos. Nela, assim 

como nas crônicas analisadas anteriormente, passado e presente se associam por oposição, 

ao contrário do que desejaria o melancólico da modernidade. No entanto, neste texto as 

críticas aos valores da modernidade aparecem de maneira mais contundente e a 
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rememoração significativa acontece não só para a eles opor-se, mas também para “curar” a 

melancolia na medida em que ilustra o ideal de vida anti-moderno.  

Podemos dizer que essa crônica é uma das conhecidas crônicas narrativas de teor 

lírico de Braga. Mas, de acordo com a classificação de Coutinho (1999, p. 133), poderia 

também ser uma crônica metafísica, “constituída de reflexões de cunho mais ou menos 

filosófico ou meditações sobre os acontecimentos ou sobre os homens”, pois o seu eixo são 

as ponderações acerca da vida urbana em contraposição ao sonho de uma vida mais 

“simples”. Iniciamos com essa reflexão porque ela nos ajudará a compreender como se 

engendram, nessa crônica, a memória e a melancolia associadas à modernidade, tendo em 

vista que lirismo mescla-se às reflexões. 

Diferente do que ocorre em “As pitangueiras d’antanho”, no texto a partir de agora 

estudado, o narrador que nos fala já inicia fazendo a reflexão sobre o presente, e de uma 

maneira súbita: “Então, de repente, nessa desarrumação feroz da vida urbana, dá na gente 

um sonho de simplicidade. Será um sonho vão?” (BRAGA, 2008a, p. 24). É de se notar o 

uso do advérbio de tempo desarticulado no texto, isto é, sem antecedente a que se referir, 

dando a impressão de que o cronista realmente interrompeu algo para se por a pensar nesse 

sonho. A omissão do antecedente gera, porém, a ausência de contextualização do motivo 

gerador do sonho (que virá logo depois, mas não de maneira clara), embora o narrador 

mostre a essência daquilo que buscará contradizer, ou seja, a que se opõe o seu “sonho de 

simplicidade”: à “desarrumação feroz da vida urbana”.  

Esse início estruturado como corte tem ainda a função de colocar o leitor, desde 

então, ao lado do narrador em suas reflexões, isto é, guia-lo para os seus mesmos 

questionamentos e, quem sabe, conclusões. Assim, em seguida à sua pergunta, 

aparentemente retórica (“Será um sonho vão?”), ele passa a fazer alguns questionamentos, 

os quais vão direcionar, de fato, para as reflexões que virão depois: 

Por que fumar tantos cigarros? Eles não me dão prazer algum; apenas me 

fazem falta. São uma necessidade que inventei. Por que beber uísque, por 

que procurar a voz de mulher na penumbra ou os amigos no bar para 

dizer coisas vãs, brilhar um pouco, saber intrigas? (p. 24). 

 

São aspectos pontuais da vida urbana, que não dizem respeito, porém, à sociedade como 

um todo, mas aos seus vícios, àquelas coisas que deveriam dar prazer ao homem, mas “não 

dão”, verdadeiramente, a esse sujeito. Podemos notar também que são comportamentos 

que classificaríamos como boêmios, o que torna as observações ainda mais interessantes, 

pois a importância daquilo que pensa é justamente o reconhecimento da futilidade, de que 
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são “necessidades inventadas”, e essa conclusão é fundamental para o desenrolar da 

crônica.  

Dessa maneira, o início da crônica bem parece revelar um fluxo dos pensamentos 

que estão associados como motivadores do sonho de simplicidade de que fala o título, já 

que a ele se opõem. Tal é o ritmo das associações que, no parágrafo seguinte, levam a uma 

lembrança recente curiosa, um dia em que ele sentiu “pudor” ao comprar gravatas, pois 

escolhia “um pano colorido para amarrar ao pescoço” (p.24). Nesse sentido, ele sai do 

plano dos elementos boêmios e, embora permaneça no campo do supérfluo, parece 

começar a adentrar o campo do questionamento da cultura.   

É só a partir de então que ele passa a declarar6 o seu sonho de simplicidade: 

“Precisamos de uma casa, comida, uma simples mulher, que mais? Que se possa andar 

limpo e não ter fome, nem sede, nem frio” (p. 24). Vemos, contudo, que nesse “sonho” há 

verdadeiramente uma espécie de regressão do mundo material moderno. Isso se confirma, 

de imediato, com o uso do advérbio “antes” no período seguinte: “Para que beber tanta 

coisa gelada? Antes eu tomava a água fresca da talha e a água era boa” (p. 24-25). O tempo 

passado de que fala fica indefinido nesse uso sem referente específico e, por isso mesmo, 

causa um efeito de grande distância temporal, mas que acaba por se traduzir também numa 

distância espacial, visto que a partir desse ponto o narrador rememora uma simplicidade já 

vivida e perdida no campo. Ele passa a narrar, em um parágrafo apenas, a experiência que 

teve “na choupana daquele velho caboclo do Acre” (p. 25), e o faz retomando a 

contraposição aos prazeres urbanos modernos, nesse momento evocados pelo restaurante e 

pela boate – não os criticando, pois se limita a narrar a lembrança.  

Essa simples narrativa, mesclada nas reflexões poéticas, acaba por ser um exemplo 

da verdadeira narrativa que transmite experiência (Erfahrung) – da mesma forma que a 

história do velho narrador da crônica de Maranhão –, especialmente porque não existe 

qualquer explicação. Davi Arrigucci Jr (1987, “Braga de novo por aqui”, p. 48) destacou 

essa característica benjaminiana no texto do cronista capixaba, notando, porém, a limitação 

do alcance do seu efeito na modernidade: “No centro da obra de Rubem Braga estará 

talvez o desconcerto do narrador tradicional, cujo saber, fundado numa experiência 

comunitária de outros tempos, perde a eficácia no mundo moderno”. Ao que parece, o 

modo de narrar do cronista, e seus motivos para tal, são uma forma de resistência (ou uma 

                                                           
6 Utilizamos o verbo “declarar” para retomarmos o termo utilizado por Paul Ricoeur (2007), quando este fala 

em memória declarativa, conforme vimos na página 62. 
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teimosia, como afirmaria o próprio Braga?) em um mundo que não sabe valorizar essa 

maneira de se transmitir a experiência. Entretanto, na crônica em questão, a narrativa ideal 

é apenas um pequeno trecho da reflexão, e talvez o fato de esta se ter iniciado com o 

artifício da cumplicidade entre autor e leitor facilite essa comunicação tradicional. Dessa 

maneira, o sujeito pode narrar porque a lembrança lhe ocorre, de maneira significativa, 

dentro dessa reflexão poética a respeito do presente – e do passado; mas ele narra também 

porque a história apresenta em si o teor do que ele diz, em outras palavras, é ela que 

expressa ao leitor o significado dessa vida simples campestre. 

Mas devemos notar também que a pequena narrativa cumpre ainda outro papel, que 

é essencial nessa crônica e, a partir do qual, principalmente, instalar-se-á a melancolia: o 

de idealização desse outro tempo-espaço pré-moderno.  

A ideia de que a vida no campo é melhor é proclamada em muitos momentos 

históricos, especialmente nos períodos de transição, de inovações técnicas, conforme 

apontou Raymond Williams (1989) 7. E o principal modo como ocorre essa proclamação é 

a antítese com a vida urbana, o que o crítico apresenta com as seguintes características:  

O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, 

inocência e virtudes simples. À cidade associou-se a ideia de centro de 

realizações – de saber, comunicações, luz. Também constelaram-se 

poderosas associações negativas: a cidade como lugar de barulho, 

mundanidade e ambição; o campo como lugar de atraso, ignorância e 

limitação (WILLIAMS, 1989, p. 11) 

 

Os idealizadores da vida no campo vão eleger, assim, somente as características 

positivas deste e as negativas da cidade, e é sobre essas ideias que constroem a 

contraposição, o que na crônica aparece muito nitidamente. Como vimos, quando o 

narrador passa a declarar o seu sonho, ele o faz a partir da antítese com as “mundanidades” 

da cidade, de modo que cita bebidas, mulheres, restaurantes e boates, para, em seguida, 

falar das coisas que realmente lhe deram “prazer”, e que também são materiais, no entanto, 

não tem o mesmo status.  

Enquanto as materialidades urbanas são diferenciadoras sociais e respondem a uma 

necessidade (“inventada”) de consumo, as experiências materiais rurais são apenas a 

necessidade humana se manifestando, em comer, beber e ter algum prazer. Em outras 

                                                           
7 Embora o trabalho de Raymond Williams seja, em essência, um estudo do tratamento da ideia de campo e 

cidade na literatura inglesa, muitas de suas observações são ampliadas para as manifestações ocidentais das 

mesmas, especialmente porque ele trabalha com a história das ideias. Tomamos cuidado para expor aqui 

somente essas generalizações, dada a especificidade brasileira. 
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palavras, é a manifestação de um estado quase de natureza. Notemos que todas as 

experiências citadas são realmente bastante comuns, não apresentando nada de 

extraordinário e, mais do que isso, o modo como o narrador as evoca é também sem 

exacerbações, apenas encadeando os fatos sem lhes atribuir qualquer ar de superioridade. 

Para corroborar isso, destacamos o uso econômico dos qualificativos, melhor dizendo, 

como o autor elege o adjetivo “bom” e trabalha com ele ao longo do texto, repetindo-o 

duas vezes nesse pequeno trecho, justamente para exprimir as suas sensações quando nesse 

lugar do passado: “Puxamos a rede afundando os pés na lama, na noite escura, e isso era 

bom. [...] Que prazer em comer aquele peixe, que calor bom em tomar aquela cachaça e 

ficar algum tempo a conversar, entre grilos e vozes distantes de animais noturnos” (p. 25, 

grifos nossos). Tal valoração atribuída ao campo, embora feita de maneira mais contida, 

não impede, porém, de a vermos como idealização, pois não interfere no seu traço mais 

importante, isto é, a ausência de quaisquer caracterizações ruins. Pelo contrário, esse modo 

de descrever as qualidades desse lugar só reforça a ideia da simplicidade ideal: o que é 

bom (campo) não é só o contrário do que é ruim (cidade), mas não sendo ótimo ou 

espetacular, é em si suficiente. Lega-se, com isso, a ideia da tranquilidade sonhada nesse 

outro tempo-espaço. 

Não à toa, o sonho nos leva a uma ideia secular do ocidente: o mito da Idade do 

Ouro. Este se refere, nas suas origens, principalmente à Grécia antiga, e fala a respeito de 

um tempo remoto “durante o qual tudo crescia sem esforço, os animais domésticos e 

selvagens conviviam sem conflitos, os homens viviam em um clima de amizade e 

concórdia, em um regime de partilha total” (MAGASICH-AIROLA & BEER, 2000, p. 

37), e que voltaria a ocorrer depois de um determinado período, ideia essa que se apoia na 

concepção temporal rigidamente cíclica dos gregos. Mas esse mito ecoou também na 

mitologia cristã, visto que a descrição de um lugar onde reina a perfeita harmonia entre 

homem e natureza reflete, muito semelhantemente, o Jardim do Éden. Por isso, por 

exemplo, durante o fim da Idade Média, esse mito, relido pelos cristãos de modo a 

aproximá-lo do seu conjunto de crenças8, teve força e, junto com ele, fazia haver uma 

esperança do seu retorno. Isso significa dizer que a ideia do Éden Perdido sofreu influência 

do mito grego, já que, originalmente, essa crença de futuro não existe na mitologia cristã 

(antes, o Éden marcava a origem do pecado, justificando as vicissitudes terrenas). 

                                                           
8 É de conhecimento que, durante a Alta Idade Média, quando os escritos gregos clássicos foram 

redescobertos, havia uma tentativa da Igreja em fazê-los aproximarem-se da tradição cristã, de modo a 

comprovar os escritos bíblicos. Daí também essa releitura. 
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Na virada para a Idade Moderna, a forma mais popular do referido mito foi a que 

tomou na mão dos descobridores, quando estes o reabilitaram ao acreditarem que as terras 

encontradas eram o Jardim do Éden. Mas, com o passar do tempo, e com a percepção de 

que elas não eram, de fato, o Paraíso Perdido, ele foi sendo desacreditado. Além disso, 

nesse período de crescimento técnico e científico, como vimos, as disposições que se 

voltavam para o passado eram rechaçadas pelo pensamento social. E isso acontecia mesmo 

que, como é o caso, a ideia de um dado passado também revelasse uma dada esperança de 

futuro, pois se esse futuro não servisse à ideia do progresso era colocado no mesmo 

patamar. É dessa maneira que o mito da Idade do Ouro, de contornos gregos ou cristãos, 

será valorado pelos nostálgicos, saudosistas ou mesmo pelos melancólicos.  

Ora, a melancolia, neste caso, se encontra na rememoração de um tempo, por 

definição, imemorial, um tempo perdido que se deseja ter de volta, mas que não se sabe 

como fazer para que isso aconteça, ou melhor, não se acredita que seja possível que ele 

retorne. O sentimento de melancolia apresenta-se, assim, no paradoxo entre o desejo e a 

impossibilidade do retorno, principalmente considerando-se a observação de um mundo 

voltado para a técnica, para a modernidade progressista, e ainda concomitantemente à 

crescente perda do elemento religioso.  

Sendo assim, a essência desse mito, segundo Raymond Williams (1989, p. 137), é a 

ligação do homem com a natureza, o que acabou por fazê-lo perdurar no ocidente sobre a 

forma da valorização do campo em oposição à cidade, especialmente a partir do momento 

em que esta passou a se sobrepor, em quantidade de habitantes, à zona rural. Nessa 

transição passou-se a ver uma “decadência”, que se tornou uma das fontes principais de 

uma “estrutura de sentimentos” na qual se faz “um perpétuo recuo a uma sociedade 

‘orgânica’ ou ‘natural’”, cuja última consequência é o retorno à Idade do Ouro.  

Tendo isso em vista, parece-nos que o “sonho de simplicidade” expresso na crônica 

em estudo nada mais é do que essa regressão ao passado natural, representado pelo campo, 

mas revestido de toda a idealização desse tempo imemorial. Isso significa dizer também, 

então, que não é ligada apenas ao passado propriamente dito, mas às coisas que o 

representam. Assim, o campo vira uma representação desse tempo perdido, mas não 

necessariamente encontra-se no passado. Trata-se, antes, de alguma coisa distante de quem 

o idealiza. No caso da crônica em estudo, essa distância é realmente espacial, já que a 

história narrada se passa no Acre e refere-se a um acontecimento relativamente recente. 

Porém, essa distância espacial passa a representar também uma distância temporal, 
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chegando a revestir-se da idealização do tempo imemorial, pelo contexto sócio-histórico 

em que se apresenta.  Isso, porque se trata de uma realidade pré-moderna simultânea à 

realidade moderna que os grandes centros já viviam no Brasil: é um lugar que ainda não 

passou pelos processos de modernização que ocorriam em outros lugares, dentro do 

mesmo país, e que, por essa razão, é visto pelo narrador como um espaço onde o passado 

está resguardado. Não é, assim, o lugar moderno onde as marcas do passado convivem 

com os afãs modernizantes, onde os tempos se entrecruzam, mas onde ainda reina apenas 

uma temporalidade. Por isso, já nesse momento da crônica a melancolia está instaurada: o 

passado idealizado reveste-se da importância de um “objeto” perdido sobre o qual o sujeito 

devota-se. 

Dessa maneira, quando a crônica prossegue, retornando às reflexões geradoras 

desse sonho e geradas também por ele, é compreensível que tome um ar mais triste, e não 

apenas contestador. Temos, então, no parágrafo seguinte:  

Seria possível deixar essa eterna inquietação das madrugadas urbanas, 

inaugurar de repente uma vida de acordar bem cedo? Outro dia vi uma 

linda mulher, e senti um entusiasmo grande, uma vontade de conhecer 

mais aquela bela estrangeira: conversamos muito, essa primeira conversa 

longa em que a gente vai jogando um baralho meio marcado, e anda 

devagar, como a patrulha que faz um reconhecimento. Mas por que, para 

que, essa eterna curiosidade, essa fome de outros corpos e outras almas? 

(p. 25, grifos nossos).  

 

Mais uma vez, o narrador recorda-se de um momento, agora relacionado a uma mulher, 

porém, ao contrário do que é comum nas crônicas bragueanas, não a faz o motivo 

principal, mas questiona, a partir dela, também a relação que se estabelece entre os 

humanos na “eterna inquietação” urbana.  

Atentemos, primeiramente, no início e no final do parágrafo, para o uso repetido do 

adjetivo “eterno” que não está associado à paz, à tranquilidade do campo, mas à mania de 

novidade moderna, ilustrada na vida citadina. Essa eternidade é vazia, incomoda aquele 

que desejaria uma vida mais natural, porque eterniza não só o novo sobre o novo, mas a 

reificação do próprio homem, consumidor e consumido no tempo acelerado da 

modernidade,  

signo da Moda-cadáver: uma cultura que vive obcecada pela 

fantasmagoria do Novo, a compulsão de ter que produzir, a qualquer 

custo, o “Novo” – um novo que é incessantemente desvalorizado por um 

novo mais novo... É o retrato da Modernidade como “tempo infernal” 

(BOLLE, 2000, p. 136).  
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Em segundo lugar, notemos que, para esse sujeito, a possibilidade de instauração 

(restauração?) desse tempo-espaço é urgente, ele não pode esperar, por isso é necessário 

“inaugurá-lo de repente”. É como se ele se perguntasse se, em um passe de mágica, tal 

restauração poderia aparecer para substituir a ordem vivida. Talvez seja possível dizer que 

essa ânsia advém justamente de uma falta de esperança real de que a ordem existente, 

“moderna”, mude por si só, lentamente, já que o progresso é devorador e não articula o 

passado com o futuro, mas o ultrapassa. 

 Assim, com a crescente consciência de impossibilidade de realização do sonho, o 

tom de tristeza e pesar vai se agravando, e direciona-se, ainda, ao próprio ofício do 

cronista: 

Mas para instaurar uma vida mais simples e sábia, então seria preciso 

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

pilhas de palavras, esse ofício absurdo e vão de dizer coisas, dizer 

coisas... (p. 25-26). 

 

Walter Benjamin (2013b) fala a respeito de uma melancolia da linguagem, a qual se 

relaciona com a tarefa da busca de significados que, incertos e fugidios, obrigam a uma 

“escavação” sem fim; e é este o ofício de quem escreve – especialmente literatos e 

tradutores. Tal melancolia está relacionada, ainda, à perda do sentido original, isto é, da 

linguagem adâmica, aquela em que a palavra corresponde exatamente ao sentido, o que 

também, conforme explica Jeanne-Marie Gagnebin (1999, p. 41), não se sabe exatamente 

se existiu e, por isso mesmo, “a origem só se diz na sua perda, no movimento de 

afastamento de um suposto e improvável início, numa torrente de imagens a cuja fonte não 

podemos voltar”. Mais uma vez, portanto, a busca das origens, do passado ideal 

irretornável.  

Davi Arrigucci Jr (1987, “Braga de novo por aqui”, p. 43) associa também essa 

característica à obra de Braga: “O travo de melancolia só se acentua com a consciência do 

limite da linguagem; prisioneiro numa cela de palavras, o cronista vê, impotente, esvair-se 

no fluxo o real das coisas”. No entanto, nesse trecho da crônica, não é somente essa 

impotência diante da palavra na sua relação com o mundo que fica perceptível, mas a 

revolta com o sistema de comercialização da palavra na modernidade: “vã”, “empilhada”, 

o ofício torna-se justamente o comércio da escrita, ou seja, no lugar de focar-se em “dizer”, 

“significar” (e era este o nobre, apesar de melancólico, ofício do escritor em tempos 

anteriores à modernidade), muitas vezes o escritor, na cultura capitalista, acaba tendo que 

se centrar em “vender”. Com isso, soma-se ao “travo de melancolia” diante da efemeridade 
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das coisas no mundo, uma melancolia da efemeridade da palavra no mundo moderno, a 

qual, já por natureza limitada, é tornada ainda mais esquiva e condenada ao esquecimento, 

como em uma nova espécie de Torre de Babel, em que a “tagarelice” reina no lugar do 

sentido, porque a literatura é mais uma mercadoria, sem aura. É preciso, pois, atentar para 

essa relação de comércio para compreender, também nesse ponto, o questionamento de 

uma determinada forma de ganhar a vida que, além de ser antinatural, tornou-se 

mercadológica.  

Não seria demais lembrarmos, neste ponto, que a crônica, embora tenha ganhado 

status literário, desde suas origens permanece ligada ao mercado da informação, pois surge 

com a necessidade de responder aos fatos do momento, às novidades, de modo expresso 

não só no seu conteúdo, mas em todo o seu processo de produção, conforme expõe Luiz 

Simon (2004, p. 55):  

Estão em jogo contratos, cláusulas, prazos que não devem ser 

confundidos com o que rege o envolvimento de contistas e romancistas 

com as editoras. Não só os textos são mais curtos em extensão, em 

comparação com um livro de contos ou com um romance, mas também o 

tempo de que dispõe o escritor para escrevê-los e encaminhá-los. 

 

Há, portanto, por trás da crônica, esse processo mercadológico que, embora não 

comprometa a qualidade do produto literário, sempre faz lembrar a sua natureza transitória.   

Nesse sentido, em suma, soma-se à impotência diante da palavra escrita, uma impotência 

também diante da palavra-mercadoria, esta que, longe de realizar o cronista, o faz mais 

melancólico, pois ele se vê preso em uma rede da qual é quase impossível sair – 

principalmente, porque não se mobiliza para tal.  

Não podemos deixar de lembrar, assim, que Benjamin (2012, “O Narrador”, p. 219) 

associa o declínio da narrativa, e a morte do narrador, ao advento da imprensa, pois esta 

supervaloriza a vivência em detrimento da experiência na forma da notícia: “o saber que 

vem de longe encontra hoje menos ouvintes que a informação que forneça um ponto de 

apoio para o que está próximo [...]. Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da 

informação tem uma participação decisiva nesse declínio”. Assim, à medida que ganha 

espaço a “informação” no lugar da “sabedoria”, e que essa informação é mercantilizada, 

menos lugar há para o narrador. Mas a crônica ascende justamente na imprensa, lugar onde 

é comercializada. O cronista é o narrador perdido em meio à palavra-mercadoria, em uma 

relação ambígua.  
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Parece claro, assim, que o pesar sobre a palavra e sobre o ofício do escritor é 

também uma estratégia do melancólico para se inserir como fruto, mas também como 

causa do presente questionado, o que, nas palavras de Freud (1996), se traduz como a 

“recriminação ao ego”.  

Não à toa, o que ele deseja fazer para curar a sua melancolia diante da palavra 

escrita, a que está preso, é realizar um trabalho braçal: “Seria preciso fazer algo de sólido e 

de singelo; tirar areia do rio, cortar lenha, lavrar a terra, algo de útil e concreto, que me 

fatigasse o corpo, mas deixasse a alma sossegada e limpa” (p. 26). O trabalho puramente 

técnico, manual, convida a “não pensar” e, por isso, é um refúgio para o melancólico. 

Segundo Panofsky e Saxl (apud BENJAMIN, 2013b, p. 157), essa característica relaciona-

se com a regência de Saturno, que “devido as suas qualidades de astro pesado, frio e seco, 

gera homens completamente presos à vida material, só adaptados ao duro trabalho do 

campo”, ao mesmo tempo em que rege os intelectuais, devido ser o astro dos opostos. Essa 

atitude evitaria, portanto, a “ruminação” dos pensamentos melancólicos e, 

consequentemente, a auto-recriminação do sujeito. Mas, ao mesmo tempo, daria a ele a 

oportunidade de ficar mais próximo à vida natural que ele idealiza. 

Devido a isso, o pesar e o questionamento agudo se desvanecem, dando lugar à 

generalização do sentimento e à lamentação da falta de concretude do sonho, bem como da 

sua efemeridade: “Todo mundo, com certeza, tem de repente um sonho assim. É apenas 

um instante” (p. 26). Essa efemeridade ganha forma, ainda, no modo como termina a 

crônica, pois retoma o início: “O telefone toca. Um momento! Tiramos um lápis do bolso 

para tomar nota de um nome, um número...” (p. 26). É como se o sonho fosse de fato um 

devaneio ocorrido durante o expediente, interrompido no começo da crônica. Um tempo 

suspenso dentro do qual o cronista sonha, recorda, reflete e questiona, para, por fim, 

voltando à realidade, apenas lamentar.  

A efemeridade do momento sonhado projeta, então, a efemeridade do sonho em si, 

fazendo com que ele apareça de maneira ainda mais irrealizável. Esse instante em que 

todos sonham regressar, todos idealizam como um tempo-espaço perfeito é, em si, o 

instante da melancolia, pois há nesta uma “tendência descendente [...] correlata de um 

desejo que só conhece seu objeto como de antemão perdido e cuja trajetória 

inevitavelmente pende para baixo” (LAGES, 2007, p. 156). A evocação do passado 

perdido e irretornável, longínquo no tempo e/ou no espaço, representa, em sua totalidade, o 

desejo melancólico de regresso de uma era pré-capital.  
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Sendo assim, a memória mobilizada pelo narrador – que permanece no campo do 

devaneio, embora traga, pontualmente, recordações verdadeiras – associa-se muito mais ao 

mito, à idealização, ao tempo “imemorial” anterior à ordem capitalista mundial. Nesse 

sentido, há uma rememoração que vai além da lembrança em si, isto é, além da experiência 

vivida existe uma experiência coletiva por trás desse desejo, e é principalmente dessa que 

ele lamenta a perda: na sua memória, existe uma conjunção entre as experiências 

(Erfahrung e Erlebnis), mas esta conjunção refere-se ao “tempo imemorial”, 

inevitavelmente perdido, daí a melancolia que ela gera.  Por isso, a imagem com que 

trabalha, e sobre a qual projeta a melancolia, é essa imagem mítica que se contrapõe à 

cidade do fútil, da paixão pelo novo, da experiência transformada em mercadoria. Imagem 

criada a partir de um “radicalismo retrospectivo [...]: é usado para expressar sentimentos 

humanitários, na maioria das vezes associados a um mundo que, por ser pré-capitalista, é 

irrecuperável” (WILLIAMS, 1989, p. 57). Esse sujeito não deixa de ter consciência desse 

paradoxo e, embora desejando o retorno, resigna-se ao presente. 

Dessa maneira, podemos dizer que essa crônica, embora se faça também a partir da 

rememoração, do “recordar-se”, é mais radical na sua busca do que as anteriormente 

analisadas, porque transforma a recordação transmitida em um elo com o passado mais 

longínquo, em ideal anti-modernidade, em resposta a todos os hábitos sem sentido da vida 

moderna. Por isso mesmo, é nela que a imagem do passado pré-capitalista é mais forte, 

porque se rende também ao imaginário, ao “sonho”.  

Porém, o sonho evocado nessa crônica também guarda em si algo de prospectivo, 

por isso nomeia-se “sonho”. Já que o melancólico desejaria restituir, na verdade, a relação 

entre passado, presente e futuro, é a visão indicada em “Um sonho de simplicidade”, de um 

futuro em relação não só com o presente (imediato), mas também com o passado (mais 

longínquo) que nos leva para o próximo capítulo, em que analisaremos as crônicas que 

explicitam mais profundamente essa relação. 
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4. Do presente, o olhar para o futuro: utopias e profecias em uma visão 

melancólica 

 

Muito embora a relação do melancólico com o passado seja apontada como a mais 

fecunda e com a qual a modernidade pareça estabelecer o seu principal contraponto, o 

olhar para o futuro também está presente ao longo da história da melancolia e não escapa a 

uma abordagem pela via benjaminiana. Além disso, tratar desta mirada para o futuro é 

importante porque consideramos que não fazer referência a ele, em uma sociedade que 

passou a se pautar mais por esta perspectiva do que pela valoração do passado, parece ser 

impossível para um gênero moderno como a crônica. 

Como vimos, na teoria crítica de Walter Benjamin sobre a modernidade, o trabalho 

essencial do melancólico está em salvar no presente as imagens significativas do passado, 

tornando esse presente também significativo. No entanto, essa função é ainda mais difícil, 

revelando-se causa de uma melancolia mais profunda, porque o melancólico sabe que seu 

esforço é isolado em uma sociedade que ainda crê na filosofia do progresso, apesar dos 

paradoxos explícitos. Qual seria, nesse meio, o papel desempenhado pelo futuro, se, a 

priori, é justamente a paixão por ele que o melancólico combate? 

Neste capítulo, veremos algumas crônicas que respondem a essa pergunta, são elas: 

“A primeira manhã”, de Haroldo Maranhão, “Recado ao Senhor 903”, de Rubem Braga, 

“Hoje é maio”, de Maranhão, e “Ai de ti, Copacabana”, de Braga, nessa sequência. Elas 

são construídas em torno do diálogo crítico entre presente e futuro, levando a cabo a tarefa 

de fazer ver o futuro a partir do que está dado no presente – mas sem deixar de referir-se 

também ao passado. Ora o fazem na esperança de superar a cultura capitalista, por meio da 

utopia, ora levam-na às últimas consequências, e assim colocam em foco a catástrofe. 

 

4.1 O presente não é bom, mas o futuro poderia ser: utopias  

 

Nas crônicas que analisaremos neste subcapítulo, “A primeira manhã” e “Recado 

ao Senhor 903”, veremos de que posição aproxima-se o eu melancólico que fala, como a 

sua utopia revela a modernidade e quais as imagens que contrastam utopia e realidade. 

 

4.1.1 A utopia na ociosidade de uma primeira manhã 
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Neste tópico, fazemos a análise de “A primeira manhã”, de Haroldo Maranhão, 

crônica em que a imagem de um futuro feliz só aparece porque rompe com a cultura da 

modernidade do presente. Sua estrutura assemelha-se às crônicas de Braga, anteriormente 

analisadas, “As pitangueiras d’antanho” e “Um sonho de simplicidade”, porque se realiza 

melancolicamente, sobretudo, a partir de um mergulho do narrador nas próprias reflexões. 

Ela não se engendra totalmente, contudo, pela melancolia. Num primeiro momento, 

aparenta mesmo um sentimento de puro otimismo, mas veremos que, no decorrer da 

crônica, essa utopia, nela presente, não se distancia das percepções de um melancólico. 

“A primeira manhã” faz-se, então, a partir de pensamentos de um narrador-

personagem sobre o primeiro dia do ano que vai começar. Já de início, ele se põe a 

descrever esse dia que lhe parece ideal. Um dia esperançoso (e, principalmente, “único”), 

especialmente pela disposição da natureza:  

Tenho prestado atenção que a manhã do primeiro dia dos Novos Anos é 

sempre sossegada e limpa, manhã lavada, o céu parece que é lavado, e o 

ar não é espesso: é fluente, azul. Se acontece chover, a chuva não chega a 

usurpar a perfeita impressão de claridade e de silêncio, de higidez – 

dessas jovens manhãs sem costura. 

Abre-se a janela e a janela descobre um céu enxuto, liso, um céu asseado, 

e a brisa que nos areja os pulmões é fria, e branda como o hálito das 

mulheres mais belas (MARANHÃO, 1968, p. 171). 

 

A descrição um tanto minuciosa destaca a atmosfera de limpidez desse primeiro dia, que 

ele diz observar há um certo tempo, e parece, desde já, querer levar o leitor a sentir esse 

clima não somente como um dado natural, mas como metáforas do que se espera, de fato, 

do ano que começa: um ano em que sejam apagadas as mazelas do ano anterior. Esse 

desejo pode ser compreendido, inclusive, pela comparação que faz do ar, “a brisa que nos 

areja os pulmões”, ao “hálito” das belas mulheres: algo sedutor e ao mesmo tempo 

renovador. Por isso, a crônica se inicia como um cartão de ano novo, mas repleto não de 

possibilidades e sim de constatações, o que, sem dúvida, eleva a esperança. No entanto, 

como acreditar na veracidade dessa constatação? Mais adiante, veremos que ela não é tão 

simples. 

Após essa injeção de estima pela vida, de esperança no calendário renovado, o 

narrador restringe, porém, a percepção dessa atmosfera àqueles que possuem “sabedoria 

para entender a manhã inaugural do Novo Ano” (p. 171).  No parágrafo seguinte, ele passa, 

então, a dizer que sabedoria é essa e porque nem todos a possuem:  

Um homem sombrio, de córneo coração, não perceberá esse doce e 

esquivo momento que se instaura à volta da comunidade; esse homem 
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não terá olhos para surpreender o jeito de uma flor, a asa (alegre) de um 

pássaro, o aroma do orvalho umedecendo os vegetais. Nem precisará, 

porém, visualizarmos a flor para lhe sentirmos o pigmento das pétalas, 

nem o pássaro, afoito, estabelecendo risco brevíssimo no espaço; nem o 

orvalho, porque essas unidades da beleza coexistem na atmosfera urbana, 

e nascem (podem nascer) na pedra da rua, no meio das caixas retas de 

cimento, nos pátios sem luz. Mas é necessário ter limpo o coração e 

limpas as mãos (p. 171-172).  

 

O narrador prossegue com a descrição da primeira manhã, mas de modo a marcar os 

detalhes que são impossíveis para o “homem sombrio” perceber. À primeira vista, ele 

parece se referir apenas à moral desses homens, os quais possuem um coração tão duro que 

é incapaz de perceber as pequenas belezas que se oferecem no mundo. E, no período 

seguinte, ao dizer que nem é necessário ver essas belezas para senti-las, reforça-se esse tom 

moralizante, mas também se abre o caminho à relação com a modernidade. Ele afirma que, 

mesmo sendo elementos naturais, essas belezas são possíveis de serem notadas na 

atmosfera urbana mais morta, “na pedra da rua, no meio das caixas retas de cimento, nos 

pátios sem luz”. Ora, por esse trecho percebemos que sua crítica não se refere, pois, à 

modernização em si, embora a descrição da cidade mostre uma paisagem feia e tão dura 

quanto o coração daqueles homens. Isso, porque, mesmo que a natureza seja tão oposta à 

paisagem urbana descrita, os elementos que o eu-lírico louva são também possíveis de 

aparecer (“podem nascer”) em meio à urbe, e pode mesmo ser a resistência que esse 

aparecimento demonstra que está sendo adorada por ele. A crítica do presente vai se 

direcionar, assim, exatamente a esses homens, que, no encerramento do parágrafo, são 

identificados com os homens de negócios:  

Os homens álgidos olham e o que veem é a pedra, é a graxa das 

indústrias, o aço das máquinas, números, operações, investimentos; 

abrem a janela sobre a manhã nova e acodem-lhes os juros sobre juros a 

cobrar por todo o ano entrante, e os sábios e miúdos truques com que 

ampliam o seu tipo de alegria, que não é alegria. Essa manhã (muito 

branca) parece-lhes nua e ociosa, representando um estorvo à sua pressa e 

às providências para melhorar o teor das suas parcelas (p. 172). 

 

Logo notamos que a descrição da paisagem difere da primeira manhã ideal: ele faz questão 

de destacar o cinza, a ausência de cor e de vivacidade: a “pedra”, a “graxa” e o “aço” não 

comunicam nem limpidez nem leveza, mas remetem ao duro e artificial, em total oposição 

à disposição da natureza com que inicia a crônica. Da mesma maneira, os “números”, as 

“operações” e os “investimentos” dizem respeito a uma vida pautada pelo trabalho, 

supervalorizado na modernidade e responsável pelo esquecimento dos valores “naturais”. 
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Isso é corroborado pela “acolhida”, a esses homens, não da natureza, mas do trabalho a ser 

realizado, como se eles, de fato, não tivessem tempo algum para descansar, com a mente 

sempre ocupada com os negócios.    

Vemos, assim, que o tipo de crítica engendrada é, mais uma vez, ao modo 

benjaminiano, pois diz respeito à maneira como a cultura capitalista afeta a vivência social 

e também como nos relacionamos com o mundo. Nessa crônica, os pontos principais da 

crítica referem-se à supervalorização do dinheiro e à distorção do tempo.  

Ora, a pressa e a necessidade de tornar o tempo útil, a mesma expressa na máxima 

“tempo é dinheiro”, é o que podemos notar nitidamente na descrição dessa vida, que é 

também uma breve análise do ponto de vista dos “homens álgidos”: são, por essa 

velocidade incessante, incapazes de notar o verdadeiro valor da vida, pois o que eles têm, 

na opinião do eu-lírico, é uma falsa alegria pautada apenas pela recompensa monetária.  

Walter Benjamin (2013a, p. 23), nas anotações do ensaio “O capitalismo como 

religião”, indica como procurava analisar esse culto ao dinheiro: “Comparação entre as 

imagens dos santos de diversas religiões, de um lado, e das cédulas bancárias de diversos 

Estados, de outro”. E, logo em seguida: “O espírito que se expressa nos ornamentos das 

cédulas bancárias”. Para o filósofo, o capitalismo, como uma religião puramente baseada 

no culto (sem dogma), tem no valor monetário uma de suas principais bases de controle, de 

tal modo que “o utilitarismo obtém sua coloração religiosa” (BENJAMIN, 2013a, p. 21). 

Na cultura moderna capitalista, ser útil significa produzir através do trabalho, trabalho esse 

que gera capital e, aos donos do modo de produção, o lucro. Logo, isso significa que a 

ocupação utilitária do tempo faz parte também desse culto, cujo único fim é o seu 

crescimento indefinido, de tal modo que ganhar dinheiro deixa de ser um meio e passa a 

ser um fim em si mesmo. E essa tendência só se acentuou na contemporaneidade, de 

maneira que “[o] capitalismo ultraliberal confisca o ‘espaço da experiência’ e o ‘horizonte 

de expectativas’, o porvir significando ‘mercados futuros’” (MATOS, 2010, p. 190).  

Nesse sentido, para o homem de negócios, a utopia não existe, o futuro se revela 

apenas no sentido do seu próprio progresso financeiro, daí a sua falta de tempo para 

observar aquilo que não gera lucro. A “nudez” e a “ociosidade” da primeira manhã não lhe 

dizem nada de bom, porque não lhe oferecem nada de “útil”.  

Ora, para esses homens, mergulhados na cultura capitalista, o futuro é o progresso, 

o inevitável e totalmente novo. Para Benjamin, pelo contrário, o porvir está em uma 

relação intensa e dialética com o passado, relação essa que, de acordo com Susana Lages 



88 
 

(2007), faz parte da tradição judaica, da qual o berlinense nunca se distanciou, mesmo após 

sua adesão ao marxismo. Por isso, o futuro que ele antevê é messiânico, isto é, por ele se 

espera para a redenção dos homens (como é apresentado, principalmente, nas teses de 

“Sobre o conceito de história”). É essa ideia de futuro que rege também o melancólico, já 

que a concepção temporal deste está pautada na crítica ao presente, como vemos nessa 

crônica, sendo que é à primeira manhã do ano que o narrador direciona essa utopia. 

É fundamental destacarmos, neste ponto, que o conceito de utopia, conforme o 

filósofo Jerzy Szarchi (1972), nasce no início da Era Moderna, na Europa, devido às 

grandes mudanças ocorridas na sociedade que rompem definitivamente com a velha ordem 

medieval1. Ele afirma que, a partir dessa origem conceitual, pode-se entender que a utopia 

nasce de uma insatisfação com o presente e de um olhar crítico sobre ele. Isso significa 

dizer que é um conceito calcado na história, e não um “sonho impossível”, como é comum 

se pensar. O utopista deseja, assim, “romper” com a realidade estabelecida, porque há uma 

discrepância “entre o que é, e o que deveria ser; entre o mundo que é, e o mundo que pode 

ser pensado” (SZARCHI, 1972, p. 12-13). A realidade presente é vista, portanto, como 

“totalmente má”, e deve ser substituída por uma “totalmente boa”, a qual constitui, em si, a 

utopia.  

Este modo de conceber o conceito vai ao encontro da ideia benjaminiana de futuro 

messiânico, já que este surge da ruptura com o presente, desconsiderando, dessa maneira, o 

“progresso”, além de buscar o seu sentido na relação com os fatos passados.  Dessa 

maneira, compreende-se porque não escapou aos estudiosos da obra de Benjamin que a 

ideia de tempo futuro que o berlinense concebe tem por base a ideia de utopia, conforme 

Michael Löwy (2008), já que concentra no tempo futuro a esperança de salvação ao negar 

o que está dado no presente.  

Entretanto, essa concepção se aproxima da visão do narrador, não dos “homens 

álgidos”, como vimos. Para estes, pelo contrário, o tempo só “corre” em direção ao futuro. 

Essa aceleração temporal, sempre em direção à utilidade, leva-nos, então, a Hugo Achugar 

(2009), para quem a experiência da velocidade está no centro da mudança da percepção na 

modernidade, não tanto no âmbito do espaço, mas, principalmente, no âmbito temporal. 

Implica, na crônica, portanto, já a marca de uma separação do sujeito melancólico desses 

                                                           
1 De acordo com Szarchi (1972), as primeiras utopias, nesse sentido, foram as de lugar, as quais se referiam à 

ideia de que era possível reencontrar o Paraíso Perdido em algum ponto do planeta, que, àquela altura, estava 

sendo “descoberto” pelos europeus. Posteriormente, quando essa esperança se foi esvaecendo, a utopia de 

tempo ganhou força, tanto na sua forma retrospectiva quanto na prospectiva, e, por isso, a Idade do Ouro, 

mito do qual falamos no capítulo anterior, passou a corresponder também a uma espécie de utopia. 
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homens modernos, porque ele não consegue acompanhar essa aceleração vivida e 

valorizada do tempo. Assim, ele se aproxima do ponto de vista benjaminiano de apreensão 

da modernidade, pois “[s]eu olhar não conhece a velocidade, apenas assiste ao espetáculo 

da aceleração da vida contemporânea; seu olho não registra nada além do alheamento” 

(ACHUGAR, 2009, p. 28).    

O que o narrador valoriza, em contrapartida, é o ócio, para ele extremamente 

produtivo, ao contrário do que se diz sobre ele na vida moderna. Ele o elogia na medida em 

que o deseja abertamente: “Neste último dia do ano verifico que mereci o pão que me 

coube à mesa; as fadigas em que me esgotei, tantas e tamanhas fadigas, tiveram a sua paga 

no belo equilíbrio de disposições que a luta confere ao lutador” (p. 172, grifo nosso). Mas 

o ócio como recompensa por uma vida de duro trabalho, tal como louvado na crônica, faz 

parte da moral do capitalismo, tanto que Benjamin (2013a, “Crônica dos desempregados 

alemães”, p. 161) nota: “Uma das bênçãos do trabalho é que só ele torna possível sentir o 

gozo de não fazer nada. Kant qualifica o cansaço após a jornada de trabalho como um dos 

maiores prazeres dos sentidos. Ócio sem trabalho é tortura”.  Porém, não é exatamente a 

essa ordem que o narrador se refere, pois, embora se coloque na pele de um “lutador”, o 

qual trabalha para ganhar o seu pão, essa luta não lhe parece a ordem verdadeira da vida, 

mas uma obrigação que, se fosse possível trocar por uma vida mais sossegada, o faria. 

Assim, ele busca o sossego, porque neste está o luxo do ócio essencial ao espírito 

contemplativo, como é o do melancólico:  

Logo mais abrirei minha janela e amanhecerá janeiro na amável ficção do 

calendário. Serei um homem alegre na minha janela, a cogitar 

mansamente em torno de cousas frugais, um pedaço de praia, a rede 

balançando, leve, o vento salgado e um coqueiral amplo para dar o tom da 

clorofila à paisagem (p. 172). 

 

Historicamente associado ao melancólico, o ócio é um modo de vida que tem por princípio 

a contemplação. A “mansidão” com que o faz e o fato de sublinhar que deseja mesmo 

pensar em coisas “frugais” só afirmam essa disposição. Benjamin (2013b) assinala essa 

como uma relação de necessidade, pois a meditação profunda a que se entrega o 

melancólico serve à contemplação do mundo, no sentido de decifrá-lo, e só é possível pela 

observação incansável. Entretanto, “a sua repetição sem fim estimula o desânimo vital do 

temperamento melancólico a consolidar o seu desolado domínio” (BENJAMIN, 2013b, p. 

145). Assim, a contemplação alimenta também a melancolia, pois que, dialeticamente, essa 

observação só torna mais profundas as críticas que este nutre sobre o mundo, daí que o 
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“alheamento contemplativo” leve à “queda num abismo sem fundo” (BENJAMIN, 2013b, 

p. 147). Scliar (2003, p. 54) complementa essa ideia ao mostrar que, para Roberth Burton, 

escritor que, na Idade Moderna, escreveu a mais famosa obra dedicada ao tema (Anatomia 

da Melancolia)2, a inatividade é, simultaneamente, causa e consequência da melancolia. 

Sendo assim, se observarmos melhor os elementos da primeira manhã exaltados 

pelo narrador, veremos que são todos detalhes, miudezas, por isso, só capazes de serem 

“percebidos” por um espírito contemplativo, no pleno gozo do ócio. Inclusive, ele mesmo 

sabe disso e o diz discretamente: “doce e esquivo momento” (p. 171). Ora, a crônica é, por 

definição, o gênero onde o efêmero ganha status literário, seja o fato real ou um devaneio 

do cronista, de modo que o “[s]eu universo, composto de fragmentos, se estende ao 

registro do voo de um pássaro ou do desabrochar de uma flor à mais densa reflexão sobre 

estar no mundo” (E. COUTINHO, 2005, p. 51), e nesta crônica o assunto motivador é 

justamente esse momento efêmero supervalorizado pelo narrador como a definição do 

novo ano, não perceptível, porém, por todos, visto que muitos estão mergulhados na vida 

utilitária do capital. É, portanto, o olhar ocioso que permite essa contemplação, e esse olhar 

ocioso também está ligado a um apartamento da experiência da velocidade moderna, pois a 

modernidade instituiu também uma maneira de perceber o mundo mais rapidamente, o que 

Achugar (2009, p. 18) chamou de “transformação fenomenológica do olhar”. Para ele, em 

sua leitura de Benjamin, o principal desdobramento da aceleração do tempo. A questão, 

então, é que o “ocioso tem tempo para olhar” (ACHUGAR, 2009, p. 21), tempo esse não 

disponível para quem vive a correria do trabalho do cotidiano.  

É nesse ponto que o olhar do cronista se aproxima do seu ancestral histórico: o 

flâneur baudelaireano, aquele que anda pela cidade guiado pelo seu olhar ocioso, buscando 

nas mínimas coisas apreender a vida (e a verdade) da cidade. Achugar (2009, p. 22) chama 

a atenção, porém, para o fato de que essa possibilidade não existe mais na modernidade do 

século XXI, pois “[ó]cio, contemplação sem propósito, mirada artística são, enfim, opostos 

ao trabalho”, e, na contemporaneidade, estar fora do mundo do trabalho é sinônimo de 

“vagabundo” 3, um ato involuntário que leva também ao alheamento do poder de consumir. 

                                                           
2 Embora essa obra seja considerada de fundamental importância para o estudo da melancolia na Idade 

Moderna, neste estudo não a utilizamos por considerarmos que a sua abordagem está muito presa à visão 

religiosa da época, bem como à justificação da cientificidade então nascente, o que faz reinterpretando a 

história da melancolia. Assim, trata-se muito mais de uma obra de interesse histórico, sendo que essa revisão 

da história foi feita por nós a partir do que W. Benjamin traz à tona, já que trabalhamos centralmente com a 

sua teoria.  
3 O autor refere-se aos excluídos do capital, necessários, porém, à manutenção do sistema (ACHUGAR, 

2009, p. 23). 
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O “vagabundo” é totalmente oposto, portanto, à flânerie do século XIX, realizada por 

alguém que não precisava trabalhar para ser um consumidor. O que isso significa, afinal, 

no contexto da crônica estudada, é que a até mesmo a pouca ociosidade de que dispõe esse 

“eu” não tem outro resultado senão a melancolia, pois é, cada vez mais, impossibilidade. 

Outro aspecto interessante dessa crônica, de que não podemos nos esquecer, e está 

melhor expresso no último trecho citado, diz respeito à valoração do calendário. Este 

aparece benquisto pelo sujeito, ao contrário da crônica anteriormente analisada, “Noite 

estranha de Natal”, em que o narrador melancólico e “amargo” o renegava pela falta de 

simbolismo da data comemorativa natalina no presente. Nesta crônica, ao contrário, o 

calendário aparece de uma maneira positiva, porque carrega a esperança do futuro a partir 

de uma simbolização do tempo: a “amável ficção do calendário” renova as esperanças no 

tempo moderno que corre e apenas consome a si próprio, como se fosse possível, a partir 

de então, que ele se tornasse mais lento e, assim, menos cruel. Além do mais, a utopia 

ganha corpo a partir desse símbolo criado pelo humano, permitindo a sua perspectivação, 

ainda que no campo onírico, porque se materializa na ideia de um novo ciclo que se inicia 

com a chegada de um “Novo Ano” – por isso também grafado na crônica em letras 

maiúsculas, para simbolizar a importância a ele atribuída.  

Vamos, assim, delineando a utopia desse sujeito narrador na imagem mesma da 

primeira manhã, como uma metonímia do ano novo. Pois, se, ao início, ele a expunha 

como um fato, já observado “há tempos”, no correr da crônica percebemos que, seja pela 

metaforização dos desejos de ano novo, seja pela explicitação do ideal de uma vida mais 

calma, contemplativa, essa primeira manhã não passa também de um devaneio carregado 

de esperança. Mas a redenção visada por Benjamin também está muito mais presente no 

próprio “esperar” do que na ideia de que esse futuro é realizável4, assim, “ele [o futuro] é 

também o lugar de uma felicidade alcançável apenas como possibilidade” (LAGES, 2007, 

p. 133). Por essa razão, ao lado da esperança está, para o melancólico, a resignação.  

Essa última hipótese parece ser a menos provável. No entanto, ao final é ela que se 

sobrepõe. Isso, porque após criticar os homens modernos, cercados pela vida utilitária, 

apreciadores do dinheiro, o narrador revela o desejo de também possuir alguma riqueza: 

“Este bravo operário de óculos entra no território no Novo Ano pensando (não é proibido) 

num certo e arisco milhão de loteria, que tantas vezes lhe fugiu pelos dedos das mãos, 

                                                           
4 Essa concepção mostra, sobretudo, como o futuro, para os judeus, não é dado e não se relaciona com a 

busca do “novo”. 
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deixando-as como sempre foram, vazias” (p. 172). Entretanto, esse milhão não lhe serviria 

por si mesmo, pois não é ele que traz a felicidade, mas lhe permitiria ter, afinal, a paz 

desejada: “O qual milhão me fará, por fim, acertar o passo nas contas, dando-me ainda, de 

lambujem, algum sol, numa praia que vivo imaginando, e horas compridas para ler, 

vagabundamente, meus livros fechados” (p. 172). O dinheiro aparece agora como uma 

necessidade tanto para a resolução dos problemas materiais quanto, e principalmente, para 

que o sonho do ócio se possa cumprir. Por isso trata-se de uma resignação à ordem 

imposta, pois busca tão somente uma saída individual, como se aceitasse que, sendo ele o 

diferente, só lhe cabe a fuga.  

É por esse motivo, afinal, que Benjamin afirma que a melancolia “é um sentimento 

que corresponde à catástrofe em permanência” (1989, p. 154), limitando a sua “defesa” do 

melancólico: este não tende a agir efetivamente para mudar a realidade que critica, pois 

não vê esperança real de salvação, o que o faz se apartar do mundo. É também por este 

motivo, enfim, que a utopia nessa crônica é, na verdade, uma falsa utopia, uma utopia 

melancólica, isto é, que se resigna, pois a utopia propriamente dita não é “qualquer 

alternativa, mas [aquela] que se refere à totalidade da ordem humana” (SZARCHI, 1972, p. 

13). O narrador, então, esboça a utopia no início desta crônica, mas não profundamente, e, 

optando, por fim, pela resignação, está escolhendo uma alternativa que não resolve a 

condição ruim da sociedade presente – para a qual ele parece mesmo não ver saída. 

Por fim, marca interessante dessa separação entre o eu e o mundo do capital, onde 

estão submersos os outros, é ainda a forma como se refere a si mesmo, o “bravo operário 

de óculos”, o operário remetendo ao trabalho assalariado e os óculos ao intelectual. Na 

junção desses termos, temos o indício da proletarização do trabalho intelectual, que, no 

mundo moderno, requer braveza, pois mesmo requerendo trabalho intenso, não é 

reconhecido como tal. Assim, da mesma maneira que Braga faz em “Um sonho de 

simplicidade”, Maranhão acaba por marcar a interessante posição do cronista no mercado 

editorial, fadado a vender seu produto quase que diariamente, sem o tempo necessário à 

elaboração do próprio trabalho.  

Com isso, também essa maneira de referir-se à sua profissão, na crônica, traz uma 

melancolia latente, porque se relaciona a uma triste resignação ao sistema, que em nada 

mais lembra a nobre melancolia do intelectual da Idade Média, por exemplo. As horas 

desejadas para ler “vagabundamente” os “livros fechados” mostram não só o anseio 

utópico, mas, principalmente, a necessidade do ócio ao melancólico escritor, cercado, na 
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vida moderna, pela cobrança do “fazer algo de útil”, que ameaça a arte e contra a qual a 

crônica tenta resistir.  

Sendo assim, em a “A primeira manhã”, a utopia refere-se a uma imagem de vida 

harmônica junto à natureza e na qual seja possível também reabilitar o ócio contemplativo 

do intelectual. Trata-se, por isso, de uma imagem totalmente oposta ao progresso como 

pregado pela modernização, porque nela a perfectibilidade da vida humana nada tem a ver 

com avanços tecnológicos e com as benesses do modo de vida capitalista – a não ser 

quando, como vimos, reconhece-se a necessidade do dinheiro para a fuga. A perfeição 

encontra-se, na verdade, em uma conjunção entre futuro e passado, pois o que eles têm em 

comum é a anti-modernidade.  

Veremos, a seguir, como essa ideia ecoa também em Braga. 

 

4.1.2  “Outra vida e outro mundo”: um horizonte utópico cristão  

 

Em “Recado ao Senhor 903”, de Rubem Braga, crônica que analisaremos a partir 

de agora, a relação entre presente e futuro surge a partir da utopia, assim como em “A 

primeira manhã”. Logo, surge como ruptura com a modernidade, esta criticada durante boa 

parte do texto por um sujeito que ironiza, lamentando, a frieza das relações sociais na 

modernidade. Notaremos, porém, que a utopia apresentada nessa crônica também se 

encontra em conjunção com o passado, mas de maneira ainda mais intensa que na anterior.  

A estrutura dessa crônica é bastante diferente das demais analisadas nesta pesquisa, 

pois tem a forma de uma carta destinada ao vizinho. Assim, a voz que enuncia o texto é de 

uma narrador que se comporta como remetente5, respondendo, ao que parece, a uma série 

de queixas desse vizinho contra o barulho em seu apartamento:  

“Vizinho  – 

Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a 

visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava 

contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita 

pessoal – devia ser meia-noite – e a sua veemente reclamação verbal. 

Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão” 

(BRAGA, 2008b, p. 21). 

 

A estrutura da correspondência é logo identificada, tanto pelo uso do vocativo quanto, e 

principalmente, pela identificação do remetente que se nomeia como o “homem do 1003”, 

                                                           
5 Utilizaremos, a partir deste momento, essa nomenclatura, por considerar que, formalmente, ela responde 

melhor, em boa parte da crônica, que qualquer outra categoria literária, visto que a sua estrutura é de uma 

carta. 
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identificação essa comum entre moradores de prédio. É assim que a situação 

comunicacional simulada dessa crônica, por se permitir identificar à primeira vista como 

uma carta, prepara o leitor para as possibilidades temáticas, o que de fato ocorre no 

decorrer desse primeiro trecho, quando ele informa o motivo da mensagem e pede 

desculpas pelo ocorrido, colocando-se ainda ao lado do vizinho reclamante, explicando, 

por fim: “O regulamento do prédio é explícito, e se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu 

lado a Lei e a Polícia” (p. 21).  

Entretanto, ao mesmo tempo em que essa estrutura prepara para uma temática 

reconhecível e, de fato, encontra essa correspondência, ela também engendra o percurso 

para o inusitado, onde se encontra o seu valor literário. É claro que esse inusitado vem já se 

delineando discretamente, de modo que, neste primeiro trecho, chamamos a atenção para o 

uso dos adjetivos “consternado” e “desolado”, que oferecem ao leitor uma dimensão 

sentimental exagerada da parte do remetente, visto que ele opta pelos mais intensos, 

quando poderia dizer somente “aborrecido”, adjetivo que caberia bem à situação. Essa 

atmosfera sentimental é incomum entre vizinhos que não têm qualquer tipo de intimidade 

(o que é notável, é claro, pelo modo como se referem), e é daí também que nasce o 

inusitado desse bilhete, confirmado a seguir: 

Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno, e é 

impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. 

Ou melhor: é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita; pois 

como não sei seu nome nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser 

dois números, dois números empilhados entre dezenas de outros (p. 21-

22). 

 

O remetente passa a expor ao vizinho a sua solidariedade, explicando-lhe que o 

compreende, mas faz isso ainda se utilizando, para referir-se a ambos, dos números dos 

seus apartamentos, que os identifica um ao outro. Ora, se, ao início do bilhete, identificar-

se a partir desse número parece absolutamente normal, neste ponto essa referenciação já 

não está mais na ordem da normalidade, e tampouco da cordialidade. Isso se confirma, 

inclusive, quando o remetente diz que “há vozes, passos e músicas no 1003”, num 

detalhamento que parece desnecessário e, por isso, provocativo.  

A observação final, porém, justifica esses usos, introduzindo também a crítica da 

modernidade. Ora, quando ele diz que estão “reduzidos a ser dois números ... empilhados 

entre dezenas de outros”, o que está inscrito é uma crítica do distanciamento, ou até mesmo 

da ruptura, dos laços sociais operado no capitalismo: da mesma maneira que acontece com 

a mercadoria, o homem passa a ter sua vida quantificada, num processo de objetivação e 
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uniformização. Segundo Michael Löwy, esse tipo de crítica tem sua origem propriamente 

com o romantismo, mais especificamente com os românticos revolucionários, de quem, na 

sua opinião, se aproxima a crítica benjaminiana6, dado o seu caráter cultural. Desse modo, 

Löwy (2008, p. 36-37) explica que 

[a] característica central da civilização industrial (burguesa) que o 

romantismo critica [...] é a quantificação da vida, isto é, a total 

dominação do valor de troca (quantitativo), do cálculo frio do preço e do 

lucro, e das leis do mercado acima do conjunto do tecido social. Todas as 

outras características negativas da sociedade moderna são intuitivamente 

sentidas pela maior parte dos anticapitalistas românticos como fluindo 

dessa crucial e decisiva nascente de corrupção: por exemplo, a religião ao 

deus dinheiro [...], o declínio de todos os valores qualitativos – da ordem 

social, religiosa, ética, cultural ou estética –, a dissolução de todos os 

vínculos humanos qualitativos, a morte da imaginação e do romance, a 

uniformização monótona da vida, a relação puramente “utilitária” – isto 

é, quantitativamente calculável – dos seres humanos entre si e com a 

natureza.  

 

A longa citação se justifica, porque nela o crítico traz todos os elementos culturais que 

estão relacionados ao capitalismo, os quais aparecem, hora ou outra, na teoria da 

modernidade de W. Benjamin e são os mesmas que encontramos nas crônicas, em especial 

nesta que agora analisamos. Destacamos daí, então, que o principal alvo da crítica do 

remetente é a perda desses valores qualitativos sociais, enxergados por ele na forma como 

se tratam, morando tão próximos e desconhecidos, e ainda objetificados dentro de uma 

ordem social que os transforma em simples dados numéricos.  

A seguir, porém, a crítica muda de tom, passando do lamento à ironização dessa 

ordem:  

 Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste 1001, ao sul pelo Oceano 

Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903 – 

que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos, 

apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora 

dos horários civis; nós dois, apenas, nos agitamos e bramimos ao sabor da 

maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 

horas, de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. 

Prometo (p. 22). 

 

Há um jogo a respeito da empilhação dos números, isto é, deles mesmos “reduzidos” a 

números, em que o remetente da carta começa a descrever como se dá essa empilhação, 

partindo da construção imagética dos seus próprios limites espaciais no prédio. A ironia do 

                                                           
6 Löwy (2008, p. 48) inclui W. Benjamin na tendência marxista que se opõe à valorização do progresso e 

bebe das fontes românticas nas suas análises do capitalismo industrial. Ele a chama de “corrente quente do 

marxismo”.   



96 
 

texto se dá, dessa forma, porque, ao fazer essa construção linguística, ele leva ao limite a 

ideia da reificação na modernidade, o que causa não só um estranhamento, mas uma 

ambiguidade no seu discurso: há apenas uma descrição ou, de fato, uma ridicularização 

dessa forma de viver? Segundo Beth Brait (2008), a ambiguidade da ironia está no campo 

do conflito entre enunciação/enunciado, isto é, aquilo que se intenciona dizer e o que de 

fato se diz. Nesse sentido, ao já conhecermos o ponto de vista do remetente sobre a 

situação, percebemos que há propriamente essa dupla enunciação, pois não consideramos 

apenas o que é dito, isto é, nesse caso, a construção linguística, mas atribuímos sentido 

também à sua intenção, ou seja, à ridicularização do discurso do outro, que representa o 

discurso da sociedade moderna. 

O que vem, a seguir, corroborar essa ironia, é o modo como ele introduz o “Oceano 

Atlântico” no seu discurso, sendo o seu “limite” ao sul. Em primeiro lugar, porque ao 

assumi-lo como medida limítrofe ele brinca com o próprio conceito de limite, limitação, 

tendo em vista a imensidão do oceano e impossibilidade de medi-lo, como se essa negativa 

pudesse se estender a ele. Em segundo lugar, porque, ao trazê-lo para perto, ele subverte a 

habitual sequência numérica de apartamentos e rompe a imagem puramente urbana. Essa é 

uma informação que causa estranhamento, pois aparece abruptamente em um texto que se 

refere a uma briga de vizinhos num condomínio predial, e é justamente daí que emerge a 

sua função: quando o remetente lembra-se desse elemento natural, tão próximo a eles, mas, 

aparentemente, esquecido, ele está construindo uma crítica a mais à quantificação da vida – 

lembrando que, como Löwy (2008) apontou, a relação do homem com a natureza também 

passa pela quantificação. Mais do que isso, quando, em seguida, diz serem somente ele e o 

Oceano Atlântico que fazem “algum ruído” e “funcionam fora dos horários civis”, ele se 

coloca como cúmplice desse elemento natural, opondo-se, então, à ordem civilizacional, 

isto é, moderna capitalista. A reiteração dessa semelhança vem a seguir (“nos agitamos e 

bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua”), de modo que ele parece resumir o seu 

modo de vida em uma “filosofia” que leva em conta apenas o imposto pela natureza; e 

mesmo quando promete mudar o seu comportamento, tornando-se mais silencioso, adota a 

metáfora do “manso lago azul”, isto é, mesmo sendo obrigado a certas convenções sociais, 

não abre mão dessa íntima relação com a natureza. O “limite” que ele descreve, portanto, 

não é espacial, mas moral, visto que estabelece que para o remetente o que vale é a lei da 

natureza. 
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É nesse ponto, então, que temos o indício do comportamento melancólico, porque 

ele se porta como o diferente, o alheio ao mundo dos homens modernos, embora nele 

imerso. Ele é o inadaptado, e sabe disso, e, mesmo criticando o outro, é por esta razão que 

se resigna ao silêncio. Na continuação do parágrafo, contudo, ele volta a se incluir, mas o 

faz tornando a ironia, com que vem construindo a sua crítica, muito mais profunda: 

Quem vier à minha casa (perdão, ao meu número) será convidado a se 

retirar às 21:45, e explicarei: o 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 

8:15 deve deixar o 783 para tomar o 109 que o levará até o 527 de outra 

rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda 

numerada; e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número 

não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de 

seus algarismos. Peço-lhe desculpas – e prometo silêncio (p. 22).  

 

Essa re-inclusão acontece não porque há um ponto de vista em comum entre eles, 

mas para marcar que o lugar de que fala é também o lugar de quem é obrigado a viver esta 

mesma vida, sob a ditadura dos números. Nesse sentido, o uso do adjetivo “tolerável” 

reflete o seu posicionamento com relação a ela, como também mostra um humor 

tipicamente melancólico: ele não a aceita nem louva, apenas a suporta. Por outro lado, essa 

adjetivação também se refere ao mundo do destinatário, o vizinho que, enclausurado na 

“vida numerada” – e reclamando, ainda, da diversão (“passos, vozes e música”) que há no 

apartamento acima – parece também não estar muito feliz dentro dessa ordem. Sendo 

assim, poderíamos pensar que a melancolia se estende ao vizinho, ainda que seja uma 

melancolia de natureza diferente: um sentimento de pura pobreza interior. Estão, portanto, 

ambos os vizinhos condenados à mesma força, ainda que apenas um deles faça essa crítica. 

Tal força é, antes de tudo, o tempo vazio: “O tempo da modernidade é espectral, sua 

atemporalidade é a do tempo paralisado, como o sol negro da acídia que estigmatizava uma 

‘eternidade negativa’, em um dia insuportavelmente longo” (MATOS, 2010, p. 63).  O 

tempo paralisado é o do presente fechado em si, “presenteísmo”, à espera apenas do futuro 

certo do progresso, que neste trecho se materializa no confinamento numérico, marcado 

duramente pelo tempo do relógio e pela impessoalidade. 

Vemos, a partir disso, que a descrição da “vida numerada” tece uma crítica ao puro 

utilitarismo da vida moderna, pois os números dizem respeito a uma rotina opressora de 

horários e locais. Assim como na crônica anterior, de Maranhão, essa aceleração temporal 

está ligada ao trabalho e à geração de lucro (ainda que nesta crônica esse último ponto não 

seja explícito), mas, aqui, o principal elemento negativo dessa pressa é a impossibilidade 

de criação de laços afetivos. Olgária Matos (2010, p. 185) atenta para essa consequência do 
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tempo no capitalismo industrial e de consumo, “constrangendo à pressa, à rapidez e à 

aceleração, acentuando a superficialidade nos vínculos (na medida em que os sentimentos 

exigem a duração para se desenvolverem)”. Não há, portanto, tempo disponível para que o 

vizinho seja livre, muito menos para que esses vizinhos se conheçam e criem laços sociais 

qualitativos.  

Mas qual seria a função dessas críticas em uma carta que teria por finalidade pedir 

perdão ao vizinho? O remetente, mesmo ao criticar, reitera diversas vezes a sua 

disponibilidade de seguir as regras impostas, como vimos, e essa disposição em nenhum 

momento parece ser ambígua. Entretanto, ele muda de tom ao fim, e passa a esboçar o 

futuro, no horizonte da utopia, de modo que as críticas ao presente, feitas anteriormente, se 

fazem base para a imagem de um mundo ideal: 

... Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em 

que um homem batesse à porta do outro e dissesse: “Vizinho, são três 

horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou.” E o outro 

respondesse: “Entra, vizinho, e come do meu pão e bebe de meu vinho. 

Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta 

e a lua é bela”. 

E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre amigos e 

amigas do vizinho entoando canções para agradecer a Deus o brilho das 

estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade 

entre os humanos, e o amor e a paz (p. 22-23). 

 

Interessante ressaltar que essa utopia vem em parágrafos à parte na carta, isto é, enquanto 

tudo que foi dito anteriormente consistia em apenas um parágrafo, a utopia ganha dois 

parágrafos finais e, mais importante, se inicia por reticências que não são pressupostas pelo 

fim do parágrafo anterior, o qual parece ter um fim bem afirmado. Essas reticências 

parecem dar vasão, então, à enunciação do próprio sonho do “narrador-rementente”, que 

passa a se expor de maneira ainda mais contundente.  

Esse aprofundamento do narrador em seus sonhos aparece, então, como um 

desdobramento final da sua crítica. Isso, porque ela vinha já sendo preparada, pois as 

críticas não foram feitas de modo gratuito, como uma pura lamentação. Pelo contrário, se 

apareceram de maneira irônica é porque havia uma intencionalidade em deixar entrever 

uma outra possibilidade de vida que aparece, por fim, na expressão da utopia. A sua 

resignação não é, assim, total, e por isso é melancólica: embora imerso na vida moderna e 

tendo que obedecer aos seus padrões, ele se dá ao luxo do sonho, a única resistência que 

lhe parece possível: “mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo” 

(grifo nosso). 



99 
 

E o que essa utopia nos diz? Cabe destacar, inicialmente, o seu aspecto mais 

notável, que é o de aproximação ao mundo cristão, pela imagem a que faz referência. É 

evidente que a imagem em questão é a Santa Ceia, que aparece em decorrência da frase 

“Entra, vizinho, e como do meu pão e bebe do meu vinho”. Nessa imagem bíblica, Jesus 

divide o pão e o vinho com os apóstolos e ressignifica esses alimentos, dizendo que são o 

seu corpo e o seu sangue. A referência a esse episódio é ainda hoje um dos rituais da Igreja 

Católica, o qual simboliza a comunhão entre os cristãos.  

Sendo assim, quando o vizinho – e, neste momento, o narrador faz referência a si 

mesmo – responde ao outro com essa frase, sabemos que ele não está apenas convidando 

para comer e beber, como se faz, naturalmente, em uma festa, mas está convidando à 

comunhão. Isso é ainda reiterado em seguida – “Aqui estamos todos a bailar e cantar pois 

descobrimos que a vida é curta e a lua é bela” –, pois os atos de “cantar” e “bailar” são 

revestidos de um caráter sagrado, visto que são não só um modo de aproveitar a “vida 

curta”, mas também um agradecimento por ela. Essa gratidão só vem explícita, porém, no 

parágrafo seguinte, quando o sujeito se entrega totalmente ao seu devaneio, enumerando os 

elementos que representam a beleza da natureza e os valores humanos, estes 

completamente ausentes, como vimos, da vida presente entre os vizinhos. Para isso, 

inclusive, faz uso do polissíndeto, o que evidencia o lirismo acentuado desse trecho. 

Tudo isso nos remete, portanto, a uma utopia cristã, na qual o futuro aparece como 

redenção do presente de sofrimento. É claro, porém, que, no caso dessa crônica, o 

sofrimento não é explícito, mas latente em um modo de vida viciado: como vimos, 

valorizam-se apenas as relações quantitativas, que se estendem para com a natureza e os 

valores humanos – os quais, neste ponto, também podemos chamar de cristãos. É, assim, 

um sofrimento que não é perceptível a todos, como no caso do vizinho, que não parece 

feliz, mas está irreversivelmente imerso nessa lógica.  

O narrador é, então, contrário à ordem imposta porque ela gera um presente vazio e, 

consequentemente, o progresso no qual se baseia é igualmente sem sentido. Opondo-se a 

esse progresso ele está opondo-se a um futuro que é a permanência da clausura, 

“desmotivação para escolhas e deliberações, abrindo-se o campo da monotonia, de tal 

modo que se configura a patologia do presente como perda do sentido da vida em comum 

dos homens” (MATOS, 2010, p. 177). A utopia nasce, assim, da ruptura com esse 

amontoado de sem-sentidos, tanto presente quanto perspectivado na sua continuação 

futura, afinal, “[n]ão há opiniões utópicas em si, independentemente das condições em que 
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são declaradas” (SZARCHI, 1972, p. 18), isto é, a utopia pode, sim, ser uma ideia de 

construção de um futuro desejado e ela não se nega a ser realidade desde o seu nascimento, 

entretanto, o faz desconsiderando o caminhar histórico, pois o utopista deseja a mudança 

imediata (SZARCHI, 1972, p. 16).  Assim, o futuro redentor é completamente contrário à 

ordem do progresso, porque nele não se busca melhorar o existente, mas romper com este 

em nome de uma nova ordem totalmente boa e que apague todo e qualquer sofrimento.  

Lembremos que, para W. Benjamin (2012, “Sobre o conceito da história”, p. 251), 

esse é propriamente o exercício de “explodir uma época determinada para fora do curso 

homogêneo da história”. Isto significa que a redenção só será possível se o tempo for 

encarado como elemento essencial, em profunda dialética com o passado, do qual é 

necessário extrair sentido. Dessa maneira, o futuro messiânico  

é um futuro, por assim, dizer, na segunda potência, o futuro dos futuros, e 

como tal constitui uma dimensão absolutamente não marcada do tempo, 

um tempo que ainda não passou, ou seja, uma dimensão em que nada foi 

ainda perdido e tudo está por fazer – acontecer, para ser, quem sabe, 

inevitavelmente perdido e potencialmente esperado, de novo (LAGES, 

2007, p. 135). 

 

Contudo, a utopia dessa crônica não é histórica no mesmo sentido que a utopia 

benjaminiana: embora ela nasça também como crítica ao presente, está enclausurada no 

sonho, e o sujeito que enuncia, por ser melancólico, não consegue dar a ela uma alternativa 

no campo da sua concretização, como requer o “programa” utópico revolucionário7 do 

berlinense. Talvez, por isso, a escolha do narrador tenha sido a fuga pelo universo cristão 

primitivo, do ideal de pura comunhão entre os homens, o que, sem dúvida, é uma resposta 

ética e coerente com o modo de ver o mundo do melancólico. Sendo assim, a possibilidade 

de superação da situação presente no futuro não passa mesmo de pura “intenção”, haja 

vista que a entrega à melancolia significa falta de esperança na sua concretização, um 

“fundo perdido que não se consegue alcançar – imagem simbólica de uma plenitude 

impossível do ser, diante da qual os atos humanos são vãos e inúteis” (ARRIGUCCI JR, 

1987, “Fragmentos sobre a crônica”, p. 64).  

                                                           
7 Michael Löwy (2008) explica que a formação judaica de Benjamin veio a colaborar com as suas teorias de 

base marxista – em especial a sua teoria da história – sofrendo, porém, alterações. Para esse estudioso, o 

messianismo benjaminiano torna-se também revolucionário, na medida em que coloca no centro da redenção 

não mais o Messias, mas as classes trabalhadoras, responsáveis por construírem um novo futuro. O que esta 

concepção tem, então, de realmente novo, é trazer à tona não só a fundamental relação com o passado, de 

onde se extrai a experiência, mas também salientar a ação presente, Mas esse futuro elaborado por Benjamin 

não deixa de ter em sua base a utopia, pois é ela que move o desejo por um porvir redentor, por isso é um 

programa utópico revolucionário. 
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Resta, assim, ao utopista melancólico, apenas lamentar esse futuro que já se 

configura como perda. Por essa razão, a utopia do sujeito melancólico parece conter dentro 

de si também o seu oposto, a noção da catástrofe ou da utopia negativa. Afinal, é essa que 

melhor se anuncia na temporalidade moderna. É essa relação catastrófica entre presente e 

futuro que veremos no próximo subcapítulo. 

  

4.2 O presente não é bom, o futuro será pior: profecias catastróficas 

 

Nas crônicas anteriores, a utopia, apesar de reconfortante, não pareceu suficiente ao 

melancólico, cuja única saída é resignar-se. O que resta, então, a um utopista melancólico? 

Veremos, nas crônicas “Hoje é maio”, de H. Maranhão, e “Ai de ti Copacabana”, de R. 

Braga, neste subcapítulo, que revelar a utopia negativa, ou melhor, a catástrofe, parece ser 

a única alternativa real para o melancólico na modernidade. 

 

4.2.1 Apreciar o presente, para “talvez, depois, nunca mais” 

 

A crônica com que iniciaremos as análises neste subcapítulo é “Hoje é maio”, de 

Haroldo Maranhão. Ela assemelha-se muito àquela do mesmo autor anteriormente 

analisada, “A primeira manhã”, mas leva a uma conclusão consideravelmente diferente na 

valoração do futuro, afinal, nesta é a utopia negativa que ganha espaço. Assim, 

destacaremos como a modernidade é vista pelo cronista como sinônimo de catástrofe em 

iminência.  

Nesta crônica, o assunto motivador é a chegada da primavera em pleno mês de 

maio. Nela, há um narrador-personagem que observa a atmosfera de um modo tão 

profundo que torna a crônica propriamente um exercício de contemplação lírica, da 

maneira como Davi Arrigucci Jr. (1987, “Fragmentos sobre a crônica”, p. 55) notou ser 

uma qualidade dos melhores cronistas, “como se estivesse tomada pela subjetividade de 

um poeta do instantâneo, que, mesmo sem abandonar o ar de conversa fiada, fosse capaz 

de tirar o difícil do simples, fazendo palavras banais alçarem voo”. Ao mesmo tempo, 

porém, o narrador não deixa de fazer observações ácidas.  

A sua elucubração desencadeia-se a partir de um momento positivo do presente. 

Porém, não é com a descrição desse instante que ele inicia, mas com uma observação: “O 

calendário há muitos anos que não disciplina mais o advento, a espessura e a cor da 
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primavera. Arbitrariamente a primavera se estabelece, num dia qualquer, e manifesta as 

suas faces [...]” (MARANHÃO, 1968, p. 189). A crônica se desenvolve em torno desse 

fato inesperado, pois a visão lírica se direciona justamente para essa indisciplina.  

O primeiro ponto a se destacar é o retorno negativo da figura do calendário, mais 

uma vez desobedecido8, dessa vez pela natureza. Nessa crônica, essa figura não aparece 

como indicador para a rememoração, mas como invenção humana que, embora 

originalmente fosse um mecanismo para situar o homem no tempo, tornou-se um dos 

símbolos do afã moderno de controlar.  

Para corroborar essa visão, o narrador denuncia ainda: “Há uma espécie de caos ou 

pânico desordenando velhas regras meteorológicas, fraturando certas fronteiras rígidas e 

antigas” (p. 189). Ora, se as estações do ano foram divididas de acordo com a observação 

das mudanças climáticas e não simplesmente como capricho humano, isso significa que 

tais fronteiras não são estabelecidas pelo calendário, embora nele estejam divididas e, a 

partir disso, faça-se a previsão dessas estações. Por isso, trata-se de um “caos” promovido 

pela vontade da natureza, que não se curva aos desejos humanos e desobedece à 

organização que o homem se esforçou por impôr. O verbo “fraturar” é, portanto, utilizado 

como metáfora desse processo: a fratura nos remete a uma ruptura que garante que aquilo 

que foi fraturado não voltará jamais a ser como antes, mesmo que se reestabilize.   

Vale lembrar que uma das principais características da modernidade é a vontade 

humana de querer dominar, imperar sobre a natureza, promovendo a exploração intensa 

dos recursos naturais em nome da modernização. Essa concepção é a mesma criticada por 

Benjamin na tese 11 de “Sobre o conceito da história” (2012, p. 247), de modo que ele a 

associa à expressão do filósofo Josef Dietzgen (adepto do “materialismo vulgar”, segundo 

o berlinense), de que a natureza “está aí grátis”. Essa visão, portanto, de uma natureza a 

serviço da ambição humana, está totalmente associada ao tecnocracismo, à visão ingênua 

do progresso. Por isso, a revolta da natureza, muito embora se dê, até este ponto da 

crônica, de maneira positiva, seria uma resposta a esse desejo ambicioso, como veremos 

adiante. 

Mas isso não assusta o narrador, antes o agrada, e ele vai em defesa dessa rebelião 

que instala “um imperativo estado emocional de primavera” (p. 189), e é nessa defesa que 

se percebe o seu perfil melancólico. Se ele não lamenta as “fronteiras antigas” que a 

                                                           
8 O calendário também aparece como figura fundamental na crônica “Noite Estranha de Natal” (ver página 

68), como o índice para a rememoração da data comemorativa que, como vimos, não é valorizada pelo 

cronista, que a vê esvaziada de sentido. 
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natureza vem rompendo, ou melhor, “fraturando”, é porque ela o faz em nome de uma 

espécie de reestabelecimento do tempo natural, como se procurasse restaurar nos homens 

modernos o sentimento de impotência diante do mundo. É justamente com esse sentimento 

que o narrador se identifica ao colocar-se favorável à rebelião da primavera, porque ele 

mantém com o mundo uma atitude contemplativa que é, ao mesmo tempo, “fidelidade 

desesperançada ao mundo criatural e à lei da culpa que governa a sua vida” (BENJAMIN, 

2013b, p. 164). Contemplar é, portanto, reconhecer a insignificância diante do mundo. Por 

isso, também, não parece lhe incomodar que essa reordenação se dê de maneira 

“imperativa”. Relembrando, ainda, o crítico Hugo Achugar (2009), na modernidade, sendo 

a atividade contemplativa cada vez mais desvalorizada enquanto forma de conhecimento e 

de humildade perante o mundo, a contemplação torna-se, de modo crescente, uma forma de 

espiar a própria culpa na vida moderna: também culpado pelo que o presente é, o 

melancólico só tem forças para contemplar.   

Em seguida, o melancólico, mas sereno comentarista, volta-se para a realidade 

urbana com o intuito de melhor explicar o que seria, afinal, esse estado primaveril:  

É errado associar a primavera ao unânime despetalamento das flores, 

porque, assim, seria proibi-la às cidades sem flor. Em cidades sem flor, 

álgidas cidades sem flor, ela também se denuncia espocando no ar, de 

repente, como bolhas de luz, e infundindo nas cousas o clima inesperado 

e mágico de arroubo, viço, inquietação e mistério (p. 189-190). 

 

Como notamos, essa imagem do presente que ele salva (para usar o vocabulário 

benjaminiano) está em todo lugar, mesmo na civilização mais impregnada de concreto. 

Para ele, parece importante marcar essa concessão, visto que o importante mesmo não são 

as flores, mas a atmosfera que se transforma. Percebemos isso pela sua descrição 

totalmente abstrata e substancialmente metafórica: a primavera “espoca no ar”, “como 

bolhas de luz”. Nesse momento, ele não se refere a nenhum elemento concreto, à 

vegetação, como seria de se esperar, mas busca o “clima”, que também não diz respeito à 

meteorologia, mas é usado como sinônimo de sensação. Por isso, ao final do parágrafo ele 

utiliza substantivos que buscam denotar essa sensação: “arroubo”, “inquietação” e 

“mistério”. Apenas “viço” leva a uma imagem mais material, mas, como ele afirma que 

são “álgidas cidades sem flor”, esse substantivo também não encontra referente concreto 

na crônica. Afinal, o êxtase e a vicissitude estão relacionados a que visão, se não há flores, 

enfim, nenhuma paisagem? Há, portanto, plenamente, uma atmosfera de “mistério”, último 

substantivo utilizado, justamente porque não se sabe a que associar tudo isso.  
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Contudo, desse mistério não compartilham todos, porque nem todos são capazes de 

perceber as mudanças emocionais no ambiente: “Os homens automáticos, que se barbeiam, 

severos, sem desejarem-se bom dia, mentalmente conferindo algarismos, ignoram a ruptura 

que marca o surgimento de um território moral pacificante” (p. 190). Estes homens são, 

inevitavelmente, os homens que habitam tais cidades, os homens modernos, sugados pela 

vida prática urbana e, acima de tudo, competitivos, como aparece nesse comentário. É 

nesse pequeno trecho que se concentra toda a sua carga crítica: afinal, a natureza se rebela, 

rompe com a configuração do calendário, instaura um clima primaveril – a própria 

metáfora da beleza – e tais homens não percebem. Com isso, o sujeito marca a diferença 

que existe entre ele e estes outros homens da cidade, coloca-se mais uma vez à margem da 

modernidade a partir da visão melancólica que revela sobre a urbe moderna.  

Uma consequência dessa visão é que ele se nega a idealizar a primavera presente 

nos termos de sua beleza física, mas, apesar disso, não se nega a descrever também esses 

elementos plásticos: 

Não admitirei, à beira da primavera (hoje é maio), que o sol se mostrará 

mais viril, que a lua será mais lua desta vez, que se espalharão, no céu, 

todas as estrelas, e que os pássaros tenores farão o seu canto copiado à 

voz do cristal, por entre a intimidade da vegetação, úmida, ainda, do 

orvalho de ontem (p. 190) 

 

A descrição é pomposa, mas faz uso de todos os lugares comuns a respeito da estação do 

ano associada ao romance, relação essa construída justamente sobre a ideia de que é uma 

época única e propícia ao renascimento. Isso nos revela que tal consideração afigura-se 

também como uma espécie de ironia, mas no sentido de, apropriando-se dessas imagens 

como verdadeiras, fazer destacar que ele não as considera o mais importante, como 

demonstra desde o início da crônica, porque a verdadeira beleza desse tempo (que agora 

também aparece inesperadamente) está no que ele tem de mais intangível, como o narrador 

se empenha em mostrar: “[p]arecendo embora, esses falsos elementos não compõem a 

primavera, que os poetas deformaram, vinculando-a em suas estrofes (porque, talvez, 

presumissem belo) a pássaros, árvores, luas, sons, jardins e até às noivas de maio” (p. 190). 

Como é notável, essa é a mesma postura adotada em “A primeira manhã”, mas, na crônica 

agora em questão, ela direcionará para uma conclusão contrária.   

Ora, claro está que, assim como fizeram tantos escritores, o narrador identifica a 

primavera com um estado de alma complacente e, mais ainda, como um detalhe valoroso 

diante de um mundo indiferente, como confirmam as referências que faz aos “homens 
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automáticos”. O seu interesse é, pois – sabendo que esse momento é efêmero –, apreendê-

lo no que tem de mais profundo: “A primavera (é simples) impõe-se, intangivelmente; 

ninguém a visualiza, nem a captura: é possível, apenas, percebê-la, para estimá-la, um 

minuto, e assear o exausto coração” (p.190). Cabe a essa primavera, inesperada, a dura 

tarefa de acalmar o homem atormentado da vida moderna, o homem que se distanciou de 

seu estado natural, “dissipando o ar sujo, de sujos e cansados pulmões” (p.190), e ainda 

confraternizá-los. 

No entanto, se ele havia já estabelecido a diferença entre si e os demais homens, 

quando evoca na primavera essa capacidade de confraternização, ele também se inclui nos 

necessitados do novo ar. Essa seria, pois, uma estratégia para admitir a sua pequenez diante 

do mundo, sem, no entanto, misturar-se aos demais, numa atitude própria do homem 

melancólico que retoma a sua velha concepção como homem de exceção e como um 

solitário. A defesa da natureza mostra-se, assim, como devoção e reconhecimento de 

insignificância, que o homem moderno, de modo geral, não demonstra.  

O estado melancólico diante do espetáculo primaveril está em torno dessa crítica 

aos valores do presente, como dissemos, e parece, até o momento, vincular-se a uma visão 

temporal apenas no que diz respeito à percepção do valorável no efêmero, como é próprio 

da crônica, posto que ela  

constitui o registo de um facto ou incidente, normalmente retirado do 

quotidiano e na aparência destituído de significado relevante; através de 

um discurso eminentemente pessoal [...] o cronista trata então de 

comentar esse facto ou incidente,  realçando nele dimensões (culturais, 

ideológicas, sociais, psicológicas, etc) que à primeira vista escapariam a 

um observador desatento (LOPES & REIS, 2007, p. 88) 

 

Sendo assim, essa valoração dos detalhes do presente é fundamental à concepção histórica, 

pois os significados emanam também deles, como é destacado na citação acima. Da mesma 

maneira, esses detalhes são, de fato, os “relampejos” de que Benjamin (2012, “Sobre o 

conceito da história”, p. 243) diz ser preciso que nos apropriemos, pois são eles que nos 

ligam ao passado, isto é, à experiência, e, simultaneamente, nos fazem ver o futuro. Ora, 

valorar a atmosfera primaveril liga os homens do presente à natureza, logo, a uma 

experiência ancestral imemorial, ao mesmo tempo em que a percepção da ausência dessa 

valoração no presente dá indícios de que o futuro não promete buscar os laços dessa 

experiência.  
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Por isso, nessa maneira de mostrar exclusividade na primavera podemos ver 

também uma estratégia: revestindo esse momento com a aura do “único”, ele acaba por 

atrair a atenção do “comum”, já que, na modernidade, tende-se a atribuir valor somente ao 

que é exclusivo, à novidade. A efemeridade, neste caso, é posta em um jogo que o narrador 

faz para mostrar toda a ambiguidade da cultura capitalista, dando, assim, mais 

profundidade à sua crítica. 

Em consequência desse jogo, toda a serenidade com que fez a crítica ao longo do 

texto dá lugar, ao final, a uma espécie de anunciação amarga, e é essa resolução que 

delineia o caráter de consciência histórica em direção ao futuro catastrófico: “Hoje é maio 

e a primavera amanhece brutalmente na cidade, oferecendo-se como a mulher amada. Hoje 

é maio. E (quem sabe?) talvez, depois, nunca mais” (p. 190).  

Para compreender como essa visão da catástrofe está relacionada ao melancólico, é 

preciso voltar à Grécia antiga, pois Aristóteles, ao mesmo tempo em que reconhecia em 

boa parte dos melancólicos o homem de gênio e atribuía-lhes a característica da intensa 

rememoração, fazendo par com a teoria humoral, também via que eram eles que 

prevaleciam, aos olhos do povo, como possuidores de dons divinatórios, vindos em sonho. 

Isso ocorria por uma série de “razões naturais” 9, mas, na verdade, o que o filósofo faz ao 

se utilizar dessa tese é negar que tais dons pudessem ser atribuídos a quaisquer seres, e por 

vontade divina. Sendo assim, ele defende que:  

existem homens muito simples que são capazes de prever realmente, e 

vêem claramente o futuro em seus sonhos e não é, com certeza, Deus 

[sic] quem envia estas revelações; naqueles cuja natureza se apresenta 

como falante e melancólica, encontram-se variadas visões. Realmente, 

posto que estes experimentem numerosas e diversas emoções, eles 

encontram representações semelhantes à realidade, e assim acertam nisto 

como aquelas pessoas que apostam como num jogo de azar 

(ARISTÓTELES, 1993, p. 117) 10. 

 

Ele destaca, então, que os homens capazes de prever o futuro não são, em essência, 

diferente dos demais, por isso "simples", mas que os melancólicos de fato se destacariam 

nessa área, dando a entender que por disporem de uma natureza muito diversa de 

                                                           
9 Vale salientar que para Aristóteles (1993, p. 87-91) os sonhos são fruto da capacidade imaginativa, ou seja, 

de gerar imagens que se formam de acordo com o movimento de alguns elementos dentro do corpo, em 

especial o vento.   
10 No original: “existen hombres muy sencillos que son capaces de prever, en efecto, y ven distintamente el 

porvenir em sus sueños y no es certamente Dios el que envía estas revelaciones; en aquellos cuja naturaleza 

se presenta como charlatana y melancólica, uno encuentra visiones variadas. En efecto, puesto que éstos 

experimentan numerosas y diversas emociones, ellos encuentran representaciones semejantes a la realidad, y 

así aciertan en esto como aquellas personas que juegan la cara o cruz.”  
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emoções11 possuiriam uma sensibilidade acima da média, o que lhes permitiria “adivinhar” 

o futuro através dos sonhos. No entanto, essa adivinhação é, na verdade, uma aposta sobre 

as muitas possibilidades de futuro que se apresentam. Assim, esta sensibilidade está 

diretamente ligada à sua personalidade multiforme e ao seu espírito inquieto, o que gera 

imagens violentas, monstruosas, ou seja, o futuro que ele antevê não é bom. 

Walter Benjamin (2013b), por sua vez, destaca que a atribuição dessa capacidade 

ao melancólico foi retomada no fim da Idade Média, e as “versões sombrias” desse dom 

foram realçadas no período Barroco. A explicação para tal é dada, mais uma vez, pela 

influência de Saturno nesses “espíritos perturbados”, como se vê na seguinte passagem:  

como planeta supremo, o mais afastado da vida quotidiana, [Saturno] é 

responsável por aquela funda contemplação que leva a alma a desviar a 

atenção das coisas exteriores para o interior, fazendo-a subir cada vez 

mais alto e finalmente lhe concede o saber supremo e dons proféticos 

(GIEHLOW, apud BENJAMIN, 2013b, p. 155). 

 

Logo, percebemos que se destaca, nesse comentário, que a exceção do espírito melancólico 

se dá, sobretudo, pela sua disposição contemplativa, tida, na Idade Media, como disposição 

mística, ao passo que, na Grécia Antiga, essa disposição era apenas mais um atributo dos 

pensadores. E, como vimos, nessa crônica tal contemplação é fundamental para o aflorar 

da melancolia do narrador, intimamente ligada com a sua visão de futuro. 

Assim, a adjetivação “negativa” (a primavera se impõe “brutalmente”) até então 

não utilizada para designar a estação do ano, mas já usada para falar da natureza, aparece 

nesse trecho como um eco do caos no tempo humano de que começou falando, e ajuda a 

desvelar a mensagem a ser captada, expressa na última frase. A apropriação melancólica da 

primavera ocorre, portanto, não só porque esse sujeito enxerga a sua beleza em 

contraponto com o restante, mas porque ele consegue projetar – a partir dessa rebeldia da 

natureza e percebendo o contexto em que vive – um futuro em total acordo com os 

problemas do presente, e discrepante do seu ideal. 

Nesse sentido, ele aproxima-se de uma utopia negativa, tal como descrita por Jerzy 

Szachi (1972, p. 12), tendo em vista que esta se diferencia da utopia propriamente dita pelo 

fato de ser “uma extensão às últimas consequências lógicas de fenômenos encontrados na 

realidade, ou, em outras palavras, como uma hipótese sobre a perspectiva de 

                                                           
11 Lembramos que o melancólico já era descrito, nesse período, como propenso às emoções mais diversas, 

desde a alegria intensa até a tristeza mais profunda que levaria ao suicídio (ver páginas 23 e 27). Essa 

característica foi, inclusive, ressaltada por Moacyr Scliar (2003) para levantar a questão de que muito do que 

se conhecia sobre esse sentimento antes da contemporaneidade é hoje diagnosticado como depressão e 

bipolaridade (ver página 58). 
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desenvolvimento desses fenômenos”. Sendo assim, enquanto a utopia é um desejo de 

mudança, a utopia negativa é uma ridicularização do programa posto em prática pelos 

outros que o utopista combate. Como o narrador opõe-se à ideia do futuro como progresso, 

mostrando “pesadelos ao invés de idílios” (SZACHI, 1972, p. 111), coloca em cheque 

tanto a sociedade atual como qualquer utopia positiva que dela advenha. Afinal, o futuro só 

pode ser construído a partir de um dado presente. 

Isso tudo funciona como a comprovação final do que já havia sido evocado ao 

início: de que o tempo é regido verdadeiramente pela natureza, que pode, a seu bel-prazer, 

estabelecer o caos. Esse caos funciona também como sinônimo de morte, o “nunca mais”, 

logo, tal tempo é também o que se desenrola em direção à morte, este o fim que a 

modernidade se esforça por adiar e até mesmo ocultar, pois [h]oje a morte é expulsa para 

cada vez mais longe do universo dos vivos (BENJAMIN, 2012, “O narrador”, p. 223). 

Sendo assim, o jogo do tempo que o melancólico assiste produz nele uma visão 

pessimista diante do futuro, a qual rege a crônica, mas cujo tom catastrófico só se 

apresenta ao fim. Ela é, afinal, um alerta em forma de utopia negativa, em um tempo em 

que profetizar já não causa efeitos devastadores na moral dos homens, e talvez por isso a 

sua profecia seja feita de modo bastante sutil. Muito diferente desse tom apresenta-se a 

crônica que analisaremos a seguir, em que o modo de vida moderno é levado, realmente, às 

últimas consequências. 

 

4.2.2 Uma profecia irônica sobre a modernidade 

 

A crônica que intitula o volume Ai de ti, Copacabana (2005) será o objeto de nossa 

última análise, que apresentaremos a partir de agora. Ela se engendra como uma profecia 

moderna de cunho absolutamente catastrófico, também enquadrada como uma utopia 

negativa. Como vimos, com o advento da Era Moderna, após o Renascimento, a 

melancolia passa a ser desvalorizada devido à propensão à rememoração do passado, 

tendência que só se acentua posteriormente. E da mesma forma que se despreza essa 

obsessão, passa-se a ignorar as profecias negativas reveladas pelo melancólico.  

Jerzy Szarchi (1972, p. 123) destaca, em contrapartida, que mesmo com a 

decadência da autoridade dessas profecias, a visão do futuro em forma de catástrofe 

continuou presente nas sociedades ocidentais, tomando a forma de utopias negativas, 

porque nelas “[s]obrevive a antiga oposição utópica entre bem e mal, mas somente o 
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segundo é mostrado à luz do dia”. Assim, se em “Hoje é maio” a utopia negativa foi 

sugerida, em “Ai de ti, Copacabana” ela está exposta com toda a sua força, o que a faz  

substancialmente diferente de todas as crônicas analisadas anteriormente 

Dessa maneira, concentrar-nos-emos na relação temporal e nas imagens, como 

vimos fazendo até então. Porém, também daremos uma atenção mais especial à questão da 

estrutura dessa crônica, pois ela revela uma interessante disposição melancólica na 

modernidade. Comecemos por esta questão. 

À primeira vista, chama atenção a estrutura de “Ai de ti, Copacabana”: escrita em 

versículos (de 1 a 22), como os textos bíblicos, ela desdobra-se em uma série de 

lamentações e profecias a respeito do bairro nobre carioca de Copacabana. Cabe lembrar o 

aspecto multiforme da crônica, no sentido de que o gênero não se define por uma estrutura 

fechada. Tal questão já foi explicitada quando falamos da estrutura do gênero12, mas 

consideramos fundamental expô-lo ainda uma vez, nas palavras de Massaud Moisés (1988, 

p. 133):  

Na verdade, [a crônica] classifica-se como expressão literária híbrida, ou 

múltipla, de vez que pode assumir a forma de alegoria, necrológio, 

entrevista, invectiva, apelo, resenha, confissão, monólogo, diálogo, em 

torno de personagens reais e/ou imaginárias, etc.  

 

Há, então, diversas possibilidades estruturais para a crônica, e isso nos ajuda a entender a 

ousada composição da crônica em estudo, pois, como veremos, essa forma está a serviço 

do jogo que o cronista constrói com o presente. Não há, assim, nestas observações a 

respeito da estrutura, qualquer conceito que inviabilize de todo o estudo desse texto como 

pertencente ao gênero crônica, tendo em vista que ele se encaixa perfeitamente naquele que 

é considerado o atributo maior desse tipo de texto: a relação com o cotidiano estabelecido 

por meio de uma linguagem trabalhada, que revela imagens e reflexões acerca da própria 

condição humana situada em um tempo específico.  

Adentremos, após essa observação, no texto. No primeiro “versículo” temos: “1. Ai 

de ti, Copacabana, porque eu já fiz o sinal bem claro de que é chegada a véspera de teu 

dia, e tu não viste; porém minha voz te abalará até as entranhas” (BRAGA, 2005, p. 91, 

grifos nossos). Desde o início, nesta introdução de sua profecia, o cronista desestrutura a 

interlocução padrão da crônica, na qual o autor fala “diretamente” ao leitor, tomando como 

interlocutora, metonimicamente, Copacabana e travestindo-se de profeta. 

                                                           
12 Ver página 54. 
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No entanto, mesmo estabelecendo uma estrutura diferenciada da crônica, ele 

oferece uma descrição da sociedade que, com intuito de criticá-la, apresenta-se como um 

painel de costumes da sociedade contemporânea:  

“10. Ai daqueles que passam em seus cadilaques buzinando alto, pois não 

terão tanta pressa quando virem pela frente a hora da provação. 

11. Tuas donzelas se estendem na areia e passam no corpo óleos 

odoríferos para tostar a tez, e teus mancebos fazem das lambretas 

instrumentos de concupiscência” (p. 92). 

 

Se relembrarmos a história do termo “crônica” e ainda a sua definição mais ampla de texto 

que versa sobre a vida cotidiana, apreendendo dela sua temporalidade específica, veremos 

que o texto bragueano não foge à definição, principalmente porque cumpre a função 

primordial de aliar, em um texto curto, o estilo literário à aguda observação do mundo 

cotidiano. A esse respeito, é válido lembrarmo-nos do ponto de vista de Eduardo Coutinho 

(2006, p. 51): “Servindo-se do trivial, do dia-a-dia, o cronista desenvolve reflexões que vão 

desde comentários banais até um mergulho filosófico sobre a situação do homem no 

mundo”.  

As reflexões desta crônica tomam, porém, ar de profecia em razão da estrutura 

escolhida para expressá-las, já que se faz a partir de uma intertextualidade com a Bíblia 

Sagrada. E, por isso, é essa estrutura que torna ainda mais profundas as críticas aí 

presentes. Estas se direcionam a dois elementos essenciais: à prepotência humana e, 

relacionado a isso, à ganância. Ao primeiro, ele opõe a força da natureza, esta que é 

negligenciada devido à ambição: 

“4. Sem Leme, quem te governará? Foste iníqua perante o oceano, e o 

oceano mandará sobre ti a multidão de suas ondas. 

5. Grandes são teus edifícios de cimento, e eles se postam diante do mar 

qual alta muralha desafiando o mar; mas eles se abaterão. 

6. E os escuros peixes nadarão nas tuas ruas e a vasa fétida das marés 

cobrirá tua face; e o setentrião lançará as ondas sobre ti num referver de 

espumas qual um bando de carneiros em pânico, até morder a aba de teus 

morros, e todas as muralhas ruirão. 

7. E os polvos habitarão os teus porões e as negras jamantas as tuas lojas 

de decorações; e os meros se entocarão em tuas galerias, desde Menescal 

até Alaska.  

[...] 

21. Assim qual escuro alfanje a nadadeira dos imensos cações passará ao 

lado de tuas antenas de televisão; porém muitos peixes morrerão por se 

banharem no uísque falsificado de teus bares” (p. 91-92, 93, grifos 

nossos). 

 

Assim como na crônica de Maranhão, as características que se atribuem à natureza 

a fazem aparecer, neste texto, como a vingadora que pretende reestabelecer o seu poder 
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(mas, diferentemente do que acontece na crônica “Hoje é maio”, aqui essa natureza se 

comporta segundo uma ordem divina), pois ela “manda” ondas, “referve” espumas, espalha 

“fetidez”, destruindo as construções humanas, da maneira mais violenta possível: abatidas 

(v. 5), cobertas (v. 6) e, por fim, arruinadas (v. 6). Destacam-se figuras representativas da 

modernidade e da ostentação, como os edifícios, as lojas de decoração, as galerias, os bares 

frequentados pela elite e até mesmo as antenas de televisão, montando um cenário diverso 

de imagens catastróficas simbólicas da vida moderna. Os animais, por outro lado, limitam-

se a “habitar” os novos espaços conquistados pelas águas violentas do mar, e tornam-se, 

até mesmo, vítimas (ainda!) dos homens.  

Mas a vingança parece ter um limite. Em dois trechos podemos ver, ainda que 

brevemente, que há um espaço diferenciado da inundação de Copacabana: os morros. E 

isso aparece por meio da imagem dos seus moradores:  

“13. Ai de ti, Copacabana, porque os badejos e as garoupas estarão nos 

poços de teus elevadores, e os meninos do morro, quando for chegado o 

tempo das tainhas, jogarão tarrafas no Canal do Cantagalo; ou lançarão 

suas linhas dos altos do Babilônia. 

[...] 

16. Antes de te perder eu agravarei a tua demência – ai de ti, 

Copacabana! Os gentios de teus morros descerão uivando sobre ti, e os 

canhões de teu próprio Forte se voltarão contra teu corpo, e troarão; mas 

a água salgada levará milênios para lavar os teus pecados de um só 

verão” (p. 92,93, grifos nossos). 

 

No primeiro trecho, a população do morro, representada pelos “meninos do morro”, é 

evocada em uma cena que sugere uma atividade cotidiana, a sair do alto dos morros do 

Cantagalo e do Babilônia (agora, ao que parece, não mais tão altos) para pescar nas regiões 

agora inundadas e profundas.  

Notemos que a atividade exercida pode ser relacionada com aqueles nobres 

trabalhos físicos e que conjugam homem e natureza, os quais apareceram em “Um sonho 

de simplicidade”, também de Braga, o que nos sugere, nesse contexto, a redenção humana 

após a catástrofe. No entanto, tanto Cantagalo quanto Babilônia, morros situados nos 

limites do bairro de Copacabana, já eram, em fins da década de 1950, em que se situa a 

crônica, conhecidas grandes favelas, em razão do projeto de urbanização ocorrido desde 

fins do século XIX, como vimos13, que expulsa os mais pobres das regiões centrais da 

cidade, afastando-os em direção aos morros. Assim, ao colocar as pessoas dessas 

localidades em uma situação diferente no futuro após a catástrofe, salvando-as, o profeta 

                                                           
13 Ver capítulo 2, supcapítulo 2.2.2. 
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está também pondo em evidência como as suas críticas direcionam-se, sobretudo, ao modo 

de vida dos ricos que habitam a Copacabana beira-mar, e não àqueles, já excluídos, do 

morro. 

Esse ponto de vista se confirma no segundo trecho citado, pois nele o profeta 

descreve uma cena de guerra que antecederá à inundação e evoca “os gentis dos morros” 

para também “agravar a demência” daqueles que lá vivem, ou seja, causar desespero ao 

verem cenas que fogem à sua razão, ao seu conjunto de hábitos e crenças. Apesar de ser 

apenas uma frase, quando o profeta agrega essas pessoas moradoras dos morros, portanto, 

de lugares que não possuem boa infraestrutura como Copacabana, para “descerem 

uivando” sobre ela, ele proporciona uma cena de vingança, colocando esses gentis ao lado 

de quem promove a catástrofe como redenção. 

Dessa maneira, as principais vítimas da profecia revelada parecem ser mesmo os 

ricos, aqueles que ostentam não só riqueza, mas principalmente uma vida baseada no luxo, 

no lucro, no anti-natural: 

“8. Então quem especulará sobre o teu metro quadrado? Pois na verdade 

não haverá terreno algum. 

9. Ai daqueles que dormem em leitos de pau-marfim nas câmaras 

refrigeradas e desprezam o vento e o ar do Senhor, e não obedecem à lei 

do verão. 

[...] 

17. E tu, Oscar, filho de Ornstein, ouve a minha ordem: reserva para 

Iemanjá os mais espaçosos aposentos de teu palácio, porque ali, entre 

algas, ela habitará” (p. 92,93). 

 

A extinção de toda a riqueza já é expressa na extinção do “metro quadrado”, 

unidade de medida básica da especulação imobiliária, e, nos versículos seguintes, estende-

se aos itens de luxo: à cama de “pau-marfim”, não por acaso localizada na “câmara 

refrigerada”, ao “palácio”. Todos esses elementos contrastam, é claro, com o sofrimento 

reservado aos homens ricos, mas também, sobretudo, com a vida do “gentil”, das “meninas 

miseráveis”, dos “meninos do morro”, construindo, com isso, um cenário de 

contraposições sociais que também está na base da sua crítica.  

A partir disso, o “profeta” promove, então, uma inversão do mundo atual: primeiro 

porque, no lugar dos ricos habitantes da praia, no futuro os “privilegiados” (somente 

porque foram salvos) serão os pobres que antes habitavam os morros; em segundo lugar, 

porque Copacabana será tomada pelos seres marinhos, e os homens que habitam esse 
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bairro nobre serão, apenas e sobretudo, marcas do passado. Essa inversão é possível de 

observarmos melhor em: 

“18. E no Petit Club os siris comerão cabeças de homens fritas na casca; e 

Sacha, o homem-rã, tocará piano submarino para fantasmas de mulheres 

silenciosas e verdes, cujos nomes passaram muitos anos nas colunas dos 

cronistas, nos tempos em que havia colunas e havia cronistas” (p. 93). 

 

Essa imagem é ainda mais interessante porque coloca os seres marinhos exatamente no 

lugar dos homens ricos sobre os quais se abateu a desgraça. O local escolhido é um clube 

de elite, assim como os costumes. Chama a atenção, por isso, o caráter fantasmático, 

macabro, que tem essa imagem: as cabeças (onde fica o cérebro, símbolo da inteligência 

humana!) que servem de alimento aos siris, as mulheres “silenciosas e verdes”, restos 

mortais do que um dia teve vida. Cabe ressaltar, também, a utilização do nome de um 

famoso pianista da época, tornado “homem-rã”, e a referência às crônicas mundanas, 

ocupadas em falar da vida da elite carioca no que ela tem de mais fútil, elementos esses 

que dão ainda mais concretude ao mundo de frivolidades desenhado pelo “profeta”. Cairá 

um mundo de luxo e ostentação. 

Há, portanto, dois pontos a se destacar que contribuem para a configuração 

melancólica desta visão. O primeiro, diz respeito à crítica do presente em si, conforme 

viemos apontando. Mas ela não é suficiente para sustentar o ponto de vista de uma 

modernidade melancólica segundo a consciência temporal, por isso, o segundo ponto é 

substancial: o jogo irônico sobre o qual se estrutura a crônica. Veremos como ocorre essa 

ironia. 

Em primeiro lugar, vale frisar que falamos de ironia como um discurso que se 

estabelece em relação intrínseca com o contexto em que é enunciado, pois, segundo Beth 

Brait (2008, p. 110), “o sentido irônico diz respeito à dimensão da enunciação e não do 

enunciado”. Sendo assim, neste caso, ele é dependente tanto da veiculação original deste 

texto em um jornal, na década de sessenta, quanto da forma intertextual sobre a qual se 

constrói a crônica, isto é, a partir de uma estrutura bíblica, tanto pela divisão em versículos 

quanto pela própria linguagem que a emula (o uso da segunda pessoa do singular e da 

segunda do plural, bem como o uso do imperativo, além do vocabulário, que mistura 

arcaísmo às coisas próprias do cotidiano dos anos sessenta, como no trecho: “Uivai, 

mancebos, e clamai, mocinhas, e rebolai-vos na cinza, porque já se cumpriram vossos dias, 

e eu vos quebrantarei” (p. 92) )  . 
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A ironia se engendra como o caráter crítico de que se reveste o texto, abrindo um 

polo de compreensão sobre a crônica, que não é, porém, o que comumente se acostumou a 

chamar de “inversão da mensagem original”, que causaria o cômico14. Antes, é a dimensão 

da tragédia que se instaura pelo deslocamento de algumas ideias presentes no texto original 

(bíblico) para o tempo moderno, logo, encontra-se mesmo no nível da enunciação.  

Esse deslocamento aparece, sobretudo, no próprio ato de profetizar. Ora, se o 

mundo moderno não se pauta mais pelo divino, nele não cabem mais as profecias. Por 

outro lado, as utopias também decaíram, pois o mundo já foi geograficamente desvendado, 

e o futuro perfeito se revelou, por meio dos projetos modernizantes, uma falácia. Assim, se 

a modernidade é a cultura do profano, quem poderia estar profetizando? Como dissemos, o 

cronista rompe com a comunicação padrão do gênero e traveste-se de profeta. Mas esse é 

um profeta deslocado no mundo moderno. A intertextualidade com a Bíblia, em especial o 

livro de Isaías, parece, por isso, marcar muito mais o sentimento de desengano do homem 

moderno, isto é, da ausência de um sagrado ao qual recorrer. Isso se faz sentir, inclusive, 

porque embora se evoque o deus cristão (“Senhor”), tais profecias não preparam a vinda do 

Messias, para redimir os homens, como nas promessas milenaristas15. 

Não seria equivocado lembrar, a respeito da modernidade como tempo do profano, 

que, para Walter Benjamin (2012, 2013a), o desencantamento do mundo regido pelo 

capital é, na verdade, falso. Isso, porque há uma substituição, uma tomada do lugar do 

sagrado pelo capital, o que Olgária Matos (2010, p.150) define da seguinte maneira: 

Estado de separação e perda radical, o capitalismo profana a 

transcendência teológica e instaura o culto à mercadoria. [...] O 

capitalismo como religião pratica a magia sem transcendência mitológica, 

é o culto sem referência a qualquer ideário ou dogma, porque não busca 

redenção ou expiação da culpa, é o culto que se consagra à própria falta. 

 

Tendo isso em mente, entendemos melhor as críticas feitas pelo “profeta”: afinal, os 

homens supervalorizam a vida material, os bens mercadológicos (cadilaques, lambretas, 

construções pomposas, bebidas caras, etc), concretizando exatamente essa sacralização do 

capital. Não é à toa, enfim, que nesse futuro catastrófico a posição dos pobres (ou, ao 

menos, de alguns pobres) seja menos sofrida, porque eles são os excluídos do capital, não 

partilhando da mesma forma do jogo de ganância e ambição. O que interessa, pois, é ver 

                                                           
14 Essa é a definição que aparece em muitos manuais de língua portuguesa a respeito da ironia, o que Brait 

(2008) diz que é uma simplificação excessiva do conceito. 
15 Vale lembrar que, segundo Marilena Chauí (1998, p. 475), o milenarismo é a “crença de que o tempo ou o 

século findará ao término de dois mil anos de felicidade que antecedem ao Juízo Final”. 
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como essa posição de sagrado que o capital assume revela-se como o “pecado” maior 

condenado no texto.  

Essa “profecia” faz lembrar, contudo, a destruição de Sodoma e Gomorra, ou 

mesmo o dilúvio, ambos castigos divinos para as comunidades que não obedeciam os 

preceitos religiosos. Por isso, também, as referências aos pecados. Ao mesmo tempo, 

porém, o cronista evoca uma entidade que não faz parte do mundo cristão, Iemanjá, o que, 

justamente por descortinar o sincretismo religioso, bastante enraizado na cultura brasileira, 

destaca o aspecto moderno dessa profecia: “15. Por que rezais em vossos templos, fariseus 

de Copacabana, e levais flores para Iemanjá no meio da noite? Acaso eu não conheço a 

multidão de vossos pecados?” (p. 93). Note-se que ele não desautoriza a divindade das 

religiões afro-brasileiras, mas questiona a postura hipócrita do homem que faz preces e 

continua imerso em uma vida imoral. Tal sincretismo também ajuda a desarticular uma 

leitura religiosa, fazendo parte, assim, da ironia sobre a qual se estrutura a crônica ora 

estudada. 

O que essa profecia desmente é, portanto, principalmente a noção de progresso da 

modernidade, rearticulando, para isso, a visão catastrófica do mundo divinizado, 

especialmente o cristão. Isso, porque dentro da compreensão histórico-temporal de W. 

Benjamin, a utopia negativa se aproximaria da própria crítica ao progresso, no sentido em 

que ela mostra o futuro para o qual se está caminhando, inevitavelmente, em oposição 

àquele desejado em um futuro messiânico, “totalmente bom”: “3. Já movi o mar de uma 

parte e de outra parte, e suas ondas tomaram o Leme e o Arpoador, e tu não viste este sinal; 

estás perdida e cega no meio de tuas iniquidades e de tua malícia” (p. 91). Dizemos isso 

porque é essencial à profecia a ideia de um mundo fechado, de um tempo cíclico:  

de um lado, a profecia é rememoração (recorda a lei, oferece os sinais da 

transgressão e da cólera de Deus), mas, por outro lado, é promessa, 

‘história do futuro’; tem uma face voltada para o que já foi e outra para o 

que será, e o cumprido se interpreta pelo prometido, enquanto o 

prometido é decifrado pelo que foi cumprido (CHAUÍ, 1998, p. 480). 

 

Ora, o melancólico é essencialmente um deslocado e, na modernidade, esse 

deslocamento, como vimos, se dá em torno de uma consciência histórica em crise, que por 

vezes se revela pela nostalgia de uma ordem desfeita, de tempos imemoriais. Na história da 

civilização ocidental é o imaginário cristão que estrutura esse tempo imemorial, 

figurativizado na Idade do Ouro cristão, que é o Éden perdido. Por isso mesmo, nada mais 

apropriado do que resgatar tal imaginário para criticar essa noção de progresso que 
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negligencia as forças naturais, não beneficia a todos e está repleta de frivolidades: “19. 

Pois grande foi a tua vaidade, Copacabana, e fundas foram as tuas mazelas” (p. 93). Da 

mesma forma, essa simulação de profecia atende à impotência melancólica diante do andar 

catastrófico do tempo, porque a substitui. 

Sendo assim, da mesma maneira que na Bíblia, o futuro que o “profeta” antevê é 

baseado nas ações pecaminosas do presente: é catastrófico por culpa do próprio homem 

que desobedeceu à ordem natural do tempo, colocando-se acima da natureza e de Deus, e 

por isso também não soube ler os sinais que se anunciaram – assim como os homens de 

negócios não souberam ver e interpretar a primavera fora de tempo de "Hoje é maio”, de 

Maranhão. É a filosofia do progresso que ele desconstrói, tendo por base a mesma ideia de 

que “[d]eve-se fundar o conceito de progresso na ideia da catástrofe. Que tudo ‘continue 

assim’, isto é, a catástrofe. Ela não é o sempre iminente, mas sim o sempre dado” 

(BENJAMIN, 1989, p. 174). Que progresso poderia advir de um presente tão 

“pecaminoso”? Se a tarefa fundamental para a construção do futuro messiânico recai no 

“tempo do agora”, não podendo ser, nunca, um horizonte suspenso, mas aquilo que pode 

vir a ser, dadas determinadas condições presentes, então o “dado” presente, exposto na 

crônica, só pode mesmo gerar catástrofes. Não deve haver melancolia maior do que essa 

nascente de uma situação tão determinada. 

Por isso, concluímos nossas análises com essa crônica que parece ser o último grito 

melancólico na modernidade, a última tentativa de advertência àqueles que acreditam 

cegamente na filosofia do progresso da cultura capitalista.  

Assim completa-se o painel de imagens diversas e significativas da melancolia da 

modernidade, repleto de memórias do passado, tentativas de utopia para o futuro e, 

finalmente, de visões catastróficas, as quais não poderiam deixar de acompanhar um 

sujeito melancólico. Ainda mais em um tempo dominado pela ideia de uma eternidade que 

contraria as normas naturais em nome do sempre útil e que, por isso mesmo, é doentia.
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5. Considerações Finais: A crônica e a melancolia na temporalidade moderna. 

 

Ao longo deste estudo, buscamos mostrar como a melancolia está na base de uma 

determinada visão da modernidade presente nas crônicas. Para isso, ressaltamos a 

concepção temporal sobre a qual se estruturam – ora partindo do presente para o passado, 

ora do presente para o futuro –, pois entendemos que a compreensão da modernidade, 

entendida como a cultura do capitalismo, passa por uma ideia fundamental a respeito do 

tempo, em especial o tempo histórico, como demonstra Walter Benjamin. Assim, 

procuramos analisar como a melancolia transparece em uma visão de mundo baseada no 

jogo com o tempo, em que o presente é sempre o ponto negativo e, por isso mesmo, de 

onde parte o melancólico. 

 É preciso ressaltar, após feitas as análises, que há uma concepção de tempo que 

está na base da modernidade, e que, por isso, também se faz imprescindível de ser notada 

no gênero crônica. É a ideia de um tempo que escoa sem jamais retornar, daí a divisão, 

cada vez mais explícita, do tempo em três partes: o passado findo, o agora e o futuro 

sempre novo, em uma palavra, Chronus. Diferente de Kairós (“ocasião, momento 

oportuno”) e de Aeôn (“estender-se infinitamente no tempo”), Chronus é o tempo humano, 

da passeidade, por isso, “pensado fundamentalmente em relação ao movimento” 

(PUENTE, 2010, p. 33), incessante e linear. Não à toa, esse também é o nome de um dos 

primeiros titãs, o que devora seus filhos, sendo morto pelo único que consegue escapar de 

sua fúria, Zeus1.  

A etimologia de “crônica”, como vimos, advém também de Chronus, e por isso, nas 

suas origens, crônica designava um relato de objetivo histórico, pois a história diz respeito 

ao mundo dos homens, do que se dá ao longo de um tempo em acontecimento. Depois, 

com o advento da cultura capitalista – ou seja, da modernidade –, “crônica” tornou-se, 

especialmente no Brasil, um termo específico para designar um texto que se refere ao 

tempo, a partir do seu ponto de vista privilegiado, o presente: no escoamento do tempo, o 

cronista é aquele que registra os fatos presentes antes que eles também se transformem em 

passado.  

Ora, já na época em que se iniciou a crônica moderna – isto é, no século XIX, como 

vimos na segunda parte do capítulo 2 – nota-se o aceleramento do tempo promovido pela 

                                                           
1 Alguns especialistas dizem, porém, que a identificação entre a divindade e o tempo ocorreu em uma 

determinada fase da civilização helênica, a partir da personificação do tempo, tendo ocorrido, assim, uma 

confusão. Mas não há consenso quanto a isso (PUENTE, 2010, p. 29). 
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cultura da modernidade. Nesse sentido, ao que parece, a crônica moderna só surgiu porque 

houve uma efetiva mudança na percepção temporal. Isso, porque, à medida que as 

mudanças ocorrem de maneira mais rápida, torna-se cada vez mais difícil construir um 

tempo elaborado, restando apenas falar do momento vivido (Erlebnis). Em outras palavras, 

Chronus devora seus filhos mais aceleradamente, restando-lhes apenas o simples presente, 

resumido no agora.  

Entretanto, mesmo mantendo-se fiel a essa gênese, o cronista está em um jogo 

permanente com Chronus: ao buscar “transcender o dia-a-dia pela universalidade de suas 

[da crônica] virtudes latentes” (MOISES, 2001, p. 104), o cronista entra em conflito com o 

tempo que escoa irrepreensivelmente para garantir a perenidade do seu produto literário e, 

assim, dos assuntos de que trata, bem como do ponto de vista com que os aborda. O 

presente articulado ao passado e ao futuro é, dessa maneira, mais um mecanismo para 

travar esse conflito entre o efêmero e o eterno, escapando ao puro “presenteísmo” no qual a 

crônica sempre corre o risco de cair.  

Mas, nas crônicas que estudamos, essa articulação não é tranquila, pelo contrário, é 

bastante problemática porque o que ela traz à tona são descontinuidades, ausência de 

acúmulo de experiência, progresso cego. É, mais uma vez, o tempo da modernidade que se 

faz notar, um tempo que se auto-devora, que faz do inevitável devir temporal uma regra 

sem sentido e, portanto, sem objetivo. É a ascensão do “novo pelo novo”, em nome do 

progresso. 

Por isso, nessas crônicas, Chronus volta a ser o pai devorador que rege os 

melancólicos: Saturno é seu nome romano.  Há, portanto, entre a crônica e a melancolia, 

um sentido comum ligado ao tempo, ou melhor, a uma mesma ideia de tempo irreversível, 

invencível e pranteável, características essas mais intensas nesse momento histórico. Nas 

crônicas melancólicas, vimos, então, a impossibilidade de acompanhar esse movimento 

acelerado: se o cronista procura inscrever o momento presente na teia do tempo, o cronista 

melancólico o faz já sabendo da sua limitação, por isso tenta articular o tempo como um 

todo; mas esse exercício também se mostra limitado, visto que só expõe ainda mais os 

problemas da modernidade. Assim, ele acaba resignando-se à observação do tempo, como 

o anjo da história de Benjamin que, ao olhar para o que passa, vê apenas amontoarem-se 

ruínas. 
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Nos subcapítulos seguintes, rearranjaremos algumas conclusões a que chegamos no 

decorrer das análises, com o intuito de deixar mais explícitas as imagens da modernidade 

melancólica e as relações temporais trabalhadas nas crônicas estudadas. 

 

5.1 O sujeito melancólico 

 

Na análise dialética, de Walter Benjamin, considera-se que a melancolia é motivada 

por aspectos externos, embora seja própria do sujeito (tanto se a considerarmos como um 

sentimento, portanto, passageiro, quanto como visão de mundo, e, assim, permanente). Na 

modernidade, há uma catalisação dessa característica subjetiva pelas condições históricas e 

materiais, ou seja, pelas mudanças na cultura: os processos de perda estão acentuados em 

consequência da busca eterna pela novidade, em direção incessante ao progresso. Sendo 

assim, o que consideramos como melancolia da modernidade, neste estudo, é propriamente 

essa tensão externa que se faz notar na visão de mundo do sujeito. Nas crônicas, vimos que 

essa tensão entre o sujeito e o que lhe é externo é fundamental para aflorar a melancolia. 

Destacamos, como o principal aspecto dessa constatação, que muitas crônicas são 

centradas no sujeito da enunciação, o narrador em primeira pessoa que, porém, deixa 

aflorar sua subjetividade na narrativa. O eu presente na crônica deixa de ser apenas um 

cronista dos fatos para expressar suas memórias, seus sentimentos e devaneios, bem como 

suas expectativas (ou a ausência delas), e até mesmo suas críticas associadas a esses dados 

presentes, expondo-se ao máximo. É o caso de: “As pitangueiras d’antanho”, “Um sonho 

de simplicidade”, “A primeira manhã”, “Hoje é maio” e “Recado ao Senhor 903”. Esse 

subjetivismo, porém, como já apontamos, está em intenso diálogo com o mundo exterior, 

pois, em todas as crônicas citadas, ele aparece em consequência das observações sobre o 

presente. 

Assim, nas crônicas de Rubem Braga temos que: em “As pitangueiras d’antanho”, o 

narrador também expõe a si, concatenando suas recordações, depois de narrar os 

comentários das moças que falam sobre o aspecto da cidade no passado; em “Um sonho de 

simplicidade”, ele traça as críticas ao mesmo tempo em que vai resvalando para o devaneio 

do retorno a um mundo pré-moderno, colocando-se em primeiro plano; em “Recado ao 

Senhor 903”, esse mundo subjetivo só aflora ao final, depois de traçadas, ironicamente, 

todas as críticas à vida moderna. Já nas crônicas de Haroldo Maranhão, tanto em “A 

primeira manhã” quanto em “Hoje é maio”, o eu-narrador se mostra desde o início, mas é 
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cortado pela antítese dos homens modernos (os outros) e isso torna, ao longo do texto, a 

carga subjetiva ainda mais significativa, posto que é a partir dela que se explicita o tom 

melancólico. 

Sendo assim, a acentuação da subjetividade, na figura do narrador personagem, é 

resultado da observação inevitável do mundo ao redor, gerando a tensão entre o ser e o 

mundo, que, nesse caso, causa a melancolia. Nessas crônicas, a expressão da melancolia é 

vinda mais diretamente do próprio sujeito melancólico (o narrador) em contraposição 

explícita àquilo que observa no mundo presente. Então, mesmo que o melancólico seja 

aquele que tenta se apartar do mundo, ele não consegue negar como as situações o afetam. 

No caso das crônicas sobre a modernidade, são a passagem do tempo e a (des)valorização 

da experiência que realçam a melancolia do sujeito.  

Ora, a crônica é exposta pela crítica como um gênero do não-eu, um gênero 

moderno que coloca em evidência as situações do presente, voltando-se para o mundo e 

para os outros homens. No entanto, na crítica, há sempre a afirmação de que esse mundo 

externo é entendido a partir de um ponto de vista privilegiado, o do cronista, o qual busca 

captar aquilo que está por trás da situação em si, visão essa que Moisés (2001, p. 107) 

resume em uma de suas observações sobre o gênero: “encontro feliz entre o motivo da 

crônica e algo da sensibilidade do escritor à espera do chamado para vir à superfície”. Isso 

significa que, mesmo sendo, por definição, um gênero do não-eu, a presença da 

subjetividade é traço fundamental da sua constituição. Dessa forma, a crônica é um gênero 

narrativo que contém, em alguma medida, o gérmen da estrutura lírica, desde que não se 

furte a construí-la, prioritariamente, a partir do mundo exterior, concreto. É, portanto, 

gênero híbrido.  

Vejamos, agora, como funciona essa subjetividade acentuada nas crônicas, seus 

principais temas e imagens e o que elas revelam sobre a compreensão temporal da 

modernidade. 

A primeira observação que podemos fazer é que, embora Braga e Maranhão 

mostrem essa faceta íntima, essa construção se diferencia neles porque o cronista capixaba 

a engendra, principalmente, a partir do aspecto memorialístico, enquanto o paraense o faz 

nas crônicas em que trabalha no horizonte das utopias.  

Em “As pitangueiras d’antanho”, o subjetivismo concentra-se no transporte do 

narrador ao passado, considerado melhor, centrado em valores humanos, em oposição ao 

presente moderno marcado pela valoração do novo na sua efemeridade.  Como vimos, ela 
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inicia-se com o ponto de vista do outro, no caso, das mulheres que falam da cidade, 

comentários apenas citados e comentados pelo cronista; até que, ao falar também de suas 

lembranças “d’antanho”, a subjetividade do narrador explicita-se. A imagem que constrói 

essa ligação entre lembranças – dos outros para a do narrador – é de um elemento natural, 

as pitangueiras: “Outra senhora disse então que se lembrava muito de que, quando era 

menina, apanhava pitangas em Copacabana [...]. Também em minha infância há 

pitangueiras de praia” (BRAGA, 2008a, p. 69). Essa imagem simbólica demonstra uma 

harmonia entre homem e natureza possível na cidade, mas uma cidade anterior ao “boom 

modernizador”, à superpopulação, etc. Não à toa, essa cidade harmoniosa da memória – 

não tão antiga temporalmente, mas ainda assim impossível de ser retomada – só aparece 

agora através de ruínas, isto é, dos restos do que um dia foram os suportes materiais da 

memória. Daí a necessidade de eleger imagens simbólicas. 

É, portanto, a imagem da natureza e da vida simples a ela associada, anterior às 

mudanças da sociedade capitalista, a que o sujeito se apega. Porém, o momento em que 

fala da natureza não é, em si, aquele em que a melancolia se explicita. Isso, porque a 

natureza não gera melancolia, mas é uma imagem a partir da qual esta se define, pois 

permite estabelecer uma relação de oposição: ao passado bom (cuja representação é a 

natureza) opõe-se o presente melancólico (cuja representação é a vida urbana). Podemos 

considerar, por isso, que a natureza é uma imagem perdida associada a esse estado de 

espírito, principalmente, porque ela significa a experiência ancestral, os sentidos destruídos 

pela modernidade, restando apenas ruptura, ausência de ligação com o passado. Assim, 

cantar a natureza a partir do lamento melancólico do presente é, nessas crônicas, o próprio 

“impulso melancólico, cujo propósito não é outro senão afirmar a perda de objeto para, a 

seguir, evidenciar o desejo de resgatá-lo, negando qualquer separação passada” (LAGES, 

2007, p. 136), mas esse desejo não é realizável. 

De maneira semelhante, nas crônicas subjetivas de Maranhão, “A primeira manhã” 

e “Hoje é maio”, a melancolia se faz presente associada à imagem da natureza. Contudo, 

tal imagem não é nessas crônicas uma imagem perdida no passado, tal qual em Braga, mas 

pequenas imagens do presente que estão condenadas a desaparecer, porque são efêmeras e 

porque muitos não as podem apreciar, pelo simples fato de que lhes falta sensibilidade (e 

tempo!) para isso.  

Esse ponto é muito mais explícito em “Hoje é maio”, em que a utopia negativa está 

diretamente ligada a esse fato, de onde a imagem da primavera ser pintada como o próprio 
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efêmero: “Em cidades sem flor, álgidas cidades sem flor, ela também se denuncia 

espocando no ar, de repente, como bolhas de luz, e infundindo nas cousas o clima 

inesperado e mágico de arroubo, viço, inquietação e mistério” (MARANHÃO, 1968, p. 

189-190). Em “A primeira manhã”, porém, embora haja a mesma crítica àqueles que não 

sabem/conseguem apreciar as belezas naturais, essas imagens estão revestidas de um 

sentimento mais utópico, de um desejo profundo de sua eternização, ao contrário do pesar 

antecipado da crônica anterior: “Serei um homem alegre na minha janela, a cogitar 

mansamente em torno de cousas frugais, um pedaço de praia, a rede balançando, leve, o 

vento salgado e um coqueiral amplo para dar o tom da clorofila à paisagem” 

(MARANHÃO, 1968, p. 172).  

Entretanto, a expressão do narrador diante da natureza, em ambas as crônicas 

aparece com um intuito fatalista, porque está relacionada à negatividade do presente não 

por uma oposição temporal (o passado bom versus o presente mau), mas que está em curso 

no agora: a natureza, imagem essencial de tudo aquilo que é pleno, eterno e puro, ainda é 

possível de ser notada no cotidiano moderno, mas apenas em pequenos detalhes, muito 

longe de sua grandeza original. Por esse motivo, a ideia manifesta em ambas acaba por se 

aproximar também das ruínas presentes em “As pitangueiras d’antanho”, afinal, essa 

possibilidade de harmonização quase nunca se torna concretude na atualidade, caminhando 

também para a inexistência. O narrador de “Hoje é maio” aponta explicitamente para esse 

caminho quando finaliza dizendo “e, quem sabe, depois, nunca mais”; mas o de “A 

primeira manhã” contenta-se em apenas aludir ao problema, e acaba por retornar a si e se 

fechar no seu sonho resignado do ócio junto à natureza, sem conseguir escapar da 

melancolia.  

O que torna, no entanto, a imagem dessas crônicas interessantes, do ponto de vista 

benjaminiano, é justamente o fato de que a exaltação da natureza, no presente, só pode ser 

feita a partir dos seus fragmentos, das suas ruínas que, da mesma forma que não trazem 

mais à memória um passado ideal, não levam a um futuro significativo. Nelas, a natureza 

acaba se tornando um resquício, um detalhe quase insignificante (exceto para o sujeito que 

o capta), aquilo que, segundo Olgária Matos (2010, p. 153), Benjamin tinha como foco nas 

suas análises, “as forças produtivas que não se exauriram no processo de produção, aqueles 

que não se ajustam plenamente à forma-mercadoria”, sendo, por isso, o próprio “sinal de 

alarme contra o capitalismo que produz obsolescências e reificação”. Mas, porque não se 

torna “forma mercadoria”, está em processo de desaparecimento, principalmente enquanto 



123 
 

sentido de vida e experiência. É por isso que, em ambas, a natureza acaba se tornando a 

imagem da melancolia em si. 

Das crônicas elencadas neste ponto, em duas a subjetividade não aflora 

centralmente em torno de imagens da natureza. São elas “Recado ao Senhor 903” e “Um 

sonho de simplicidade”, de Rubem Braga. Na primeira, como vimos, os pensamentos mais 

íntimos do narrador só aparecem ao final, embora traços da sua subjetividade já possam ser 

vistos desde o início, nas críticas irônicas traçadas. Neste momento, a imagem que é 

engendrada, para contrapor-se ao presente criticado, é a de um mundo cristão primitivo, 

fazendo alusão à Bíblia. Nela, o que se destaca são as relações interpessoais de um tempo 

pré-moderno (transformado em ideal de futuro), afinal, é para a quantificação da vida e 

suas relações utilitárias, distantes, que estão direcionadas as críticas.  

Contudo, nela a referência aos elementos da natureza também existe, mas aparecem 

apenas como detalhes, não são o centro da imagem ideal reverenciada: “a lua [...] as 

estrelas [...] e o murmúrio da brisa nas árvores” (BRAGA, 2008b, p. 22-23). Considerando 

que nesta crônica o mundo externo não é o físico, mas fundamentalmente o social, não 

faria sentido um retrospecto/prospecto voltado para a natureza como valor, daí que os 

elementos naturais sejam apenas citados como complementação da harmonia restaurada 

entre os homens e o mundo.  

Isso não quer dizer, entretanto, que esses pequenos detalhes sobre a natureza sejam 

insignificantes. Tendo em vista as conclusões a respeito da imagem da natureza a que 

chegamos nas crônicas anteriores, podemos afirmar que a projeção dos elementos naturais 

no futuro utópico, sobretudo porque este é a renovação da cristandade primitiva, exprime o 

desejo de reconciliação. A natureza, nesse texto, não é somente uma imagem perdida, 

tampouco uma projeção de catástrofe e de desejo resignado, mas, precisamente porque 

aparece nas minúcias de um contexto mais amplo, é a imagem do que Benjamin chamou de 

futuro redimido, quando o “passado pode deixar de se constituir num tempo vazio, da 

perda, para se tornar o tempo vivo da experiência” (LAGES, 2007, p. 134). Por isso, essa é 

a única crônica que, apesar de regida pela melancolia, não é completamente contaminada 

em sua atmosfera de utopia.  

Já em “Um sonho de simplicidade”, a centralidade das críticas ao mundo social 

presente, com que se inicia a crônica, explicita a subjetividade do narrador, que vai 

encaminhar para o ápice narrativo levado a outro tempo/espaço. Estes são comentários de 

um sujeito melancólico e insatisfeito, que questiona com pesar os costumes e valores da 
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sociedade urbana em que vive. Assim, ele narra o presente histórico a partir da sua visão de 

pequenos detalhes através dos quais se pode captar a essência da sociedade moderna, e 

deixa, a partir disso, entrever a sua melancolia: “Por que beber uísque, por que procurar a 

voz de mulher na penumbra ou os amigos no bar para dizer coisas vãs, brilhar um pouco, 

saber intrigas?” (BRAGA, 2008a, p. 24). Porém, esta só se aprofunda quando ele se remete 

ao passado, que é também visto a partir de imagens da natureza. Assim, embora o caráter 

subjetivo dessa crônica não esteja centralmente nessa imagem, ela é fundamental para 

estabelecer a melancolia no texto, a partir do contraste, porque é uma natureza é ampliada, 

plena, e a relação entre homem e natureza mostra-se mais profundamente em uma vida 

rural: “A gente tinha ido pescar no rio [...] Puxamos a rede afundando os pés na lama [...] 

subimos a barranca, no meio do mato [...]” (BRAGA, 2008a, p. 25).  No entanto, para 

analisar melhor a expressão da melancolia nessa crônica é necessário verificar a sua 

ligação com a narrativa benjaminiana, como faremos no próximo subcapítulo.  

Por fim, podemos ver que a visão subjetiva expressa nas crônicas melancólicas da 

modernidade revela um narrador “contemplativo, que parece manter diante da vida ao 

redor uma atitude tolerante de passividade receptiva” (ARRIGUCCI JR, “Braga de novo 

por aqui”, 1987, p. 35)2. Essa passividade tolerante não se confunde com aceitação dos 

fatos, mas diz respeito ao sentimento de “afeição”, de deixar-se afetar pelo mundo, que é 

necessário à compreensão do mesmo e, nesse caso, à incompreensão da vida moderna, a 

qual gera a melancolia.  

 

5.2  Uma outra narrativa 

 

Embora tenhamos visto que a maior parte das crônicas analisadas seja centrada na 

análise do mundo a partir da subjetividade do narrador personagem, há duas crônicas em 

que a narrativa aparece de modo mais convencional. Isso significa que a narrativa se foca 

mais nos fatos do que nos comentários, visões, críticas, não obstante essas ainda se façam 

presentes – e sejam de fundamental importância. Assim, “Noite Estranha de Natal”, de 

Haroldo Maranhão, pode ser tida como uma narrativa plena do início ao fim, e “Um sonho 

de simplicidade” contém um trecho em que a narrativa tradicional se sobrepõe à forma 

híbrida do texto como um todo, e que, como já dissemos, é ponto chave para o pleno 

                                                           
2 Embora essa citação se refira, originalmente, a Braga, acreditamos, por tudo que já foi mostrado, que é essa 

a mesma perspectiva regente das crônicas mais subjetivas de Maranhão. 
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estabelecimento da melancolia na crônica. Apesar de serem duas crônicas com construções 

muito diferentes, principalmente porque a primeira está notavelmente na fronteira com o 

conto – questão que apontaremos melhor nesse subcapítulo – é importante frisar o que as 

aproxima: a reflexão sobre a impossibilidade da construção da Narrativa na modernidade. 

Claro está que estamos retomando a concepção benjaminiana de narrativa, 

apresentada no início da exposição dessa pesquisa, isto é, daquela narrativa tradicional cujo 

objetivo principal era transmitir uma experiência, por isso, a partir de agora a chamaremos 

Narrativa. Faz-se necessário comparar o modo como essas narrativas são construídas e 

trazem à tona, à sua maneira, o problema da temporalidade na modernidade, e, em 

consequência, como são exemplares da melancolia expressa por cada cronista. 

 Em “Noite Estranha de Natal”, temos uma crônica na fronteira com o conto. 

Embora esse limite seja tratado, na teoria, como pertencente ao gênero, quando analisamos 

a crônica em questão vemos que, mesmo assim, ela encontra-se em uma situação especial. 

Isso, porque o fato de o narrador voltar-se para o passado retira a primazia do 

acontecimento presente, como a crônica requereria. Entretanto, há dois pontos que, ao 

nosso ver, fazem com que ela permaneça nos limites do cronístico.  

O primeiro deles é o fato de que o acontecimento passado narrado não está em um 

presente distante, mas bastante próximo, como percebemos no decorrer da história: narrado 

em primeira pessoa, não há indícios de que esse narrador-personagem tenha envelhecido 

no intervalo entre o fato narrado e o presente da narração; as críticas tecidas com relação 

ao presente, naquele momento do narrado, eram as mesmas do momento da narração, o 

que indica que o modo de vida permanecia inalterado.  

Esses dois elementos, interligados, causam-nos uma reflexão a respeito de a que 

tipo de “presente” o gênero crônica realmente se refere. Claro está, ao menos na teoria, que 

o presente se identifica com o instante vivido, o imediato. Porém, ao identificar-se que o 

verdadeiro alvo da crônica não está nesse dado do agora, mas no que, a partir dele, vai se 

encontrar sobre a própria vida, o presente nem sempre pode se reduzir ao imediato, mas 

constantemente se dilata para abranger um presente histórico, o qual entendemos que é o 

caso da crônica em questão. Esse presente histórico é, em síntese, tudo o que está em torno, 

cultural e politicamente, do momento vivido, o contexto mais amplo que o implica, o qual 

o cronista capta no que parecia insignificante. É por essa razão, inclusive, que as crônicas 

aparecem também para a História como fonte de análise, porque são, como afirma Sandra 

Jatahy Pesavento (1997, p. 31), “registros sensíveis de um tempo”, permitindo captar, 
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melhor que em outros gêneros, “o sentido das ações e das formas dos homens do passado 

perceberem a si próprios e ao mundo”. Assim, é a modelação do presente histórico, em 

uma riquíssima e intrínseca relação com o presente per si que, de fato, caracteriza a crônica 

como “comentário da vida, leitura de um tempo” (PESAVENTO, 1997, p. 32)3. 

Em segundo lugar, o enredo da crônica narrativa, apesar da concisão, tende ao 

desvanecimento, em contraposição ao conto, que tende à sua intensificação. Essa 

característica do conto é descrita por Massaud Moisés (1988, p. 101): “o conto prefere a 

concisão à prolixidade, a concentração de feitos à dispersão”. Dá-se, assim, que tal qual a 

linguagem, o enredo do conto deve se manter focado nas ações, não havendo espaço para 

inserções “dissertativas”, isto é, de cunho reflexivo, comentários, etc. Tanto é assim que o 

ápice da sua intensificação narrativa, assim como do romance e da novela, é o clímax. No 

caso da crônica, porém, embora o enredo seja também conciso, há constantemente uma 

dispersão da ação em decorrência, inclusive, de comentários, e, em consequência, não há 

clímax. Não é raro, por isso, que a crônica inicie-se com o clímax, distendendo o efeito da 

ação no decorrer da narração. Sendo assim, o que existe nesta crônica é um enredo que se 

desenrola de modo bastante livre, em comparação com o conto, entrecortado pelos 

comentários do narrador-personagem, nos quais se dão as críticas, e cuja principal função é 

dar lugar ao sentimento causado pelas narrativas dentro da narrativa, contadas pelo velho, 

mesmo que elas não sejam recontadas no enredo principal. Não se torna, então, conto, 

nem, a rigor, pela estrutura, tampouco pelo tratamento do assunto.  

Mas o que torna esses dois elementos mais especiais é como nos levam para o 

problema da narrativa na modernidade, segundo Benjamin. Ora, em completa oposição à 

Narrativa tradicional, a narrativa moderna tem como principal característica a não 

exemplaridade: não vai ao passado da experiência comunitária para dela tirar seus 

assuntos. Além disso, ela não tem uma estrutura narrativa clássica, em que o narrador 

(sempre em terceira pessoa), ao mesmo tempo em que domina o narrado, trabalha com o 

tempo aberto, de modo a gerar a possibilidade de que, no momento da narração, a história 

passe a fazer parte da vivência do enunciatário. A estrutura da narrativa moderna, pelo 

contrário, tende à especificidade do enredo e, por isso, ao fechamento do tempo, 

                                                           
3 Entendemos que, quando a historiadora fala em “tempo”, no trecho citado, usa o vocábulo no sentido de 

“época”, pois o determina indefinidamente (um) e não como um todo completo e, portanto, eterno, como 

designaria “leitura do tempo”. Chamamos a atenção para este ponto porque nele está implicada a 

problemática que expusemos, entre designar o presente como instante imediato ou como entidade histórica, 

uma vez que essa duplicidade ocorre a partir da multiplicidade de compreensão que “tempo” tem na nossa 

cultura, já que não fazemos dele uma diferenciação criteriosa, tal qual os gregos.  
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transformando a narrativa em retrato de uma vivência, impossível de agregar-se a outras 

vivências e tornar-se, assim, experiência. Devemos lembrar, por isso, de que os elementos 

tradicionais da Narrativa só eram possíveis porque, segundo Gagnebin (1999, p. 57), 

a experiência se inscreve numa temporalidade comum a várias gerações. 

Ela supõe, portanto, uma tradição compartilhada e retomada na 

continuidade de uma palavra transmitida de pai a filho; continuidade e 

temporalidade das sociedades ‘artesanais’ diz Benjamin em ‘O Narrador’, 

em oposição ao tempo deslocado e entrecortado do trabalho no 

capitalismo moderno. 

   

É por essa razão que a narrativa do narrador-personagem de “Noite Estranha de Natal” tem 

essas características modernas: o enredo é fechado em si e a sua história não pode servir 

como conselho a ninguém, ela apenas marca um acontecimento, uma vivência. 

Entretanto, as narrativas contadas pelo velho não têm a mesma característica. 

Mesmo não aparecendo na crônica, estas revelam-se, pela boca do narrador-personagem, 

como histórias exemplares que, além de tudo, fazem vir ao presente moderno (vale 

lembrar, gerador de melancolia para o narrador-personagem) o pré-moderno, o antiquado 

repleto de significado e felicidade. Com isso, a rememoração da história natalina tem como 

principal sentido a busca desse dado de felicidade sentido por ele no momento da narração, 

bem como o desfecho do sumiço do velho, os quais são os responsáveis por algum tipo de 

ensinamento – que não fica plenamente claro. Como destacamos no momento da análise, é 

a presença parcial das Narrativas contadas pelo velho e o sentido que elas trazem que 

geram, de fato, a melancolia da crônica e atestam a impossibilidade da Narrativa 

tradicional na modernidade, tal como afirmado por W. Benjamin. 

 Da mesma forma, é desse pressuposto que parte a narrativa dentro da narrativa de 

“Um sonho de simplicidade”, cujo principal personagem é, de novo, o narrador, quando 

começa a contar uma história passada. Como destacamos na análise, essa narrativa do 

tempo pré-moderno, e ainda localizado, no presente, em um lugar distante, aparece de uma 

maneira deslocada. Ela apresenta imagens de uma forma de vida ideal harmonizada junto à 

natureza, porém, não consegue atingir a sua exemplaridade, e restringe-se, assim, à 

elaboração de pequenos flashes imagéticos do momento vivido, causando a melancolia. É 

bem verdade também que, embora ela tente manter a estrutura da narrativa original, falta-

lhe, sobretudo, a ação carregada de possibilidades de ensinamento, aquilo que, de fato, 

“suspende” a história no tempo, porque pode tomar, a cada época, novos contornos, 

característica essa que carrega a possibilidade da abertura da história. Tudo isso, como 
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vimos, causa uma falta de comunicação entre o narrador e seus “ouvintes”, acentuando 

ainda mais a melancolia. 

De qualquer forma, em ambas as crônicas é mais uma vez a natureza, na ideia de 

um passado harmônico com ela, que é buscada. Mas, por compartilharem também a 

melancolia da ausência da Narrativa tradicional, não constroem a sua imagem como nas 

crônicas líricas. Na crônica de Maranhão, há propriamente ausência de descrições e 

metáforas relativas ao passado. A evocação da harmonia se faz em um período curto: 

“Acho que duas ou três horas ficamos os dois mergulhados nas matas, entre índios, 

nordestinos, bandoleiros, raras mulheres, escutando a música das cachoeiras e a fala dos 

pássaros” (MARANHÃO, 1968, p. 96). Já na crônica de Braga, a descrição dessa vida 

ideal é mais detalhada, criando realmente uma imagem, a qual recria uma vida remota e 

rústica: “Que prazer em comer aquele peixe, que calor bom em tomar aquela cachaça e 

ficar algum tempo a conversar, entre grilos e vozes distantes de animais noturnos” 

(BRAGA, 2008a, p. 29). Nessa crônica, porém, como já dissemos, é o maior detalhamento 

que causará melancolia, porque se contrapõe a toda crítica construída nos comentários que 

a cercam no texto.  

Entretanto, mesmo com essa diferença de construção, o pré-moderno, configurado 

como natureza, vem à tona na forma de recordações buscadas daquilo que está, de fato, 

perdido, no sentido de que são formas de vida irreconciliáveis com a “modernidade”, 

afinal, “em pleno industrialismo, esse[s] narrador[es] se aferra[m] ao artesanato da 

memória e da imaginação, trabalhando dados de uma experiência morosamente acumulada 

num modo de vida em duro contraste com o ritmo das grandes cidades” (ARRIGUCCI JR, 

1987, “Braga de novo por aqui”, p. 45). Lembremos, então, que a configuração desse 

passado como passado findo é fundamental para a construção da melancolia e que o 

mesmo deve aparecer na forma de recordação, a qual, mesmo tendo, a princípio, aparecido 

de maneira involuntária, só pode ser completa no esforço da busca, isto é, de maneira 

voluntária, pois “é a intenção, não o acaso, que está em primeiro plano no trabalho 

benjaminiano da memória. E por indispensável que seja a saudade para a evocação das 

imagens, os traços biográficos subjetivos cedem deliberadamente o lugar às imagens” 

(BOLLE, 2000, p. 330). Do contrário, se permanecem no inconsciente, trazidos à tona 

apenas quando a memória involuntária é evocada, essas imagens tenderiam a desaparecer.  

Para complementar essa reflexão, talvez seja importante ressaltar como essas 

crônicas, que insistem em se remeter ao passado em uma forma narrativa mais plena, são 
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também significativas do papel desempenhado pelo gênero nos anos de 1950 e 1960, 

motivo pelo qual escolhemos esse recorte histórico. 

Ora, se a crônica também desempenha o papel de por em evidência o presente 

histórico (e não somente o imediato, como já destacamos), nela também vêm à tona as 

contradições pelas quais passa a sociedade nesse período de transição que, tal como disse 

Canclini4, entrecruza os tempos porque convivem formas de vida antagônicas. É nessas 

crônicas, em especial, que tal contradição se expressa melhor, porque não se referem a um 

passado distante, mas principalmente a um passado no longínquo. São formas de vida que, 

mesmo totalmente antagônicas aos processos de modernização, permaneceram com poucas 

mudanças ainda durante muitas décadas, mas que, antecipadamente, os cronistas 

narradores referem-se como totalmente perdidas, individual e, sobretudo, socialmente. Por 

esse motivo, parece, em especial nessas duas crônicas, confirmar-se o que Davi Arrigucci 

Jr (1987, “Fragmentos sobre a crônica”, p. 63) diz de um forte caráter da crônica a partir da 

década de 1930:  

A crônica se convertia num meio de mapear e descobrir um país 

heterogêneo e complexo, caracterizado pelo desenvolvimento histórico 

desigual, de modo que o processo de modernização podia ser 

acompanhado pelos contrastes entre bolsões de prosperidade e vastas 

áreas de miséria, e o próprio mundo moderno parecia nascer de mistura 

com traços remanescentes de velhas estruturas da sociedade tradicional. 

 

Ressalvamos apenas que a valoração feita nas crônicas estudadas é invertida, de modo a 

louvar, de certo modo, as “vastas áreas de miséria” e condenar os “bolsões de 

prosperidade”, tendo como base, exclusivamente, a visão sobre a perda dos valores 

qualitativos que a modernidade, vista como a própria vida urbana, institui. 

Essas crônicas, assim como as líricas vistas anteriormente, corroboram, por fim, a 

ideia do passado pré-moderno totalmente bom, acompanhado do desejo de um futuro 

melhor desde que esse retome, em certa medida, as formas de vida passadas, pois a 

permanência do que está sendo só gerará mais degradação na vida humana. Por isso, cabe 

destacar, ainda, a reflexão de Raymond Williams (1989, p. 397) a respeito dessas 

representações:   

É significativo que a imagem comum do campo seja agora uma imagem 

do passado, e a imagem comum da cidade, uma imagem do futuro. Se a 

isolarmos deste modo, fica faltando o presente. A ideia do campo tende à 

tradição, aos costumes humanos e naturais. A ideia da cidade tende ao 

progresso, à modernização, ao desenvolvimento. Assim, num presente 

                                                           
4 Ver página 51. 
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vivenciado enquanto tensão, usamos contrastes entre campo e cidade para 

ratificar uma divisão e um conflito de impulsos ainda não resolvidos, que 

talvez fosse melhor encarar em seus próprios termos. 

 

Estes “outros termos” seriam, do ponto de vista do crítico, os verdadeiros problemas 

instituídos pela cultura do capital, os quais, porém, estão sendo constantemente 

referenciados, mas são, de fato, relacionados sempre com esse dualismo representativo de 

vida rural e vida urbana, entre as quais o tempo é engendrado.  

 

5.3  Imagens melancólicas na profecia catastrófica 

“Ai de ti, Copacabana” é a única crônica estudada que subverte propriamente as 

características mais básicas da estrutura do gênero. Exploramos já esse ponto no momento 

da análise, mas cremos que falta fazer, ainda, uma última reflexão sobre esse texto, tendo 

em vista que as imagens nele construídas estão diretamente ligadas à forma como a crônica 

está engendrada.  

A forma parodística, imitando a Bíblia cristã, como dissemos anteriormente, nessa 

crônica permite a configuração de um outro enunciador, transfigurado em profeta, o qual 

rearranja as imagens de catástrofe profética no mundo moderno, configurando uma revolta 

contra a ordem instaurada pelo capital.  

Destacamos, logo de início, que a semelhança entre a crônica agora em destaque e 

as demais é a presença marcante da natureza como imagem do anti-moderno. No entanto, 

dessa vez, sem idealizações. A natureza aparece vingativa, como se retomasse o seu lugar: 

“4. [...] Foste iníqua perante o oceano, e o oceano mandará sobre ti a multidão de suas 

ondas” (BRAGA, 2005, p. 91). Não é uma imagem do passado, como em “Um sonho de 

simplicidade”, “Noite estranha de Natal”, “As pitangueiras d’antanho”, nem de desejo 

futuro como em “A primeira manhã” e “Recado ao Senhor 903”. Assemelha-se, isto sim, 

um pouco àquela apresentada em “Hoje é maio”, porém, mesmo nessa crônica há a 

exaltação das virtudes do convívio harmonioso entre homem e natureza. Em “Ai de ti, 

Copacabana”, porém, não há referência a esse ideal humanizador, mas tão somente as 

consequências nefastas da desobediência do homem à ordem natural, pois, no decorrer da 

crônica, notamos imagens de uma verdadeira degradação humana, especialmente dos ricos.  

Dentre todas as crônicas escolhidas, é essa que mais constrói imagens, as trabalha 

em um paradigma surreal, isto é, imagens de sonho, mas de um sonho catastrófico, a partir 

de uma relação entre presente e passado que não é outra coisa senão melancólica: “21. 
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Assim qual escuro alfanje a nadadeira dos imensos cações passará ao lado de tuas antenas 

de televisão” (BRAGA, 2005, p. 93).   

Primeiramente, essas imagens revelam uma entrega diante da catástrofe, isto é, uma 

aceitação, e, apesar de ficcionais, evidenciam bem a realidade então vivida.  Por isso, elas 

revelam algo sobre o presente tanto quanto qualquer outra imagem selecionada pela 

memória nas crônicas que articulam o passado, por exemplo. Assim, quando temos a 

imagem da boemia das boates chiques do Rio de janeiro, agora inundadas e dominadas por 

seres marinhos, aterrorizantemente personificados (BRAGA, 2005, p. 93), vemos muito 

mais o império do orgulho e da ostentação do capital no presente do que uma imagem 

criada. Ela nos parece, apesar de tudo, plausível, não porque seja realizável, mas porque 

revela uma verdade.  

Em segundo lugar, a melancolia por trás dessas imagens também está no fato de 

haver, ao mesmo tempo, uma referência ao passado. Podemos dizer que estas imagens 

estão entrelaçadas com outras que advêm da experiência (Erfahrung), pois, mesmo não 

condizendo com algo vivido realmente pela humanidade, estão em íntima relação com os 

monstros que permeiam a imaginação humana desde tempos remotos, sobretudo os 

monstros marinhos – os quais caíram em descrença ao longo da Era Moderna, no processo 

de desencantamento do mundo – que os navegadores temiam encontrar: 

7. E os polvos habitarão os teus porões e as negras jamantas as tuas lojas 

de decorações; e os meros se entocarão em tuas galerias, desde Menescal 

até Alaska [...] 13. Ai de ti, Copacabana, porque os badejos e as garoupas 

estarão nos poços de teus elevadores, [...] 18. E no Petit Club os siris 

comerão cabeças de homens fritas na casca (BRAGA, 2005, p. 91, 92, 

93). 

Além disso, é claro, a imagem da inundação de Copacabana traz à tona a imagem 

bíblica do primeiro fim do mundo, realizado por Deus para castigar o povo que não lhe 

devia obediência, conhecida a partir da história de Noé. Assim, a história da cristandade 

condiz também com esse imaginário proveniente da experiência, porque faz parte do 

sistema de valores repassado através das gerações por meio das narrativas.  

Há, portanto, uma reabilitação desse imaginário construído durante séculos, no 

intuito de fazer notar não só o estado crítico dos valores na modernidade, mas também de 

reabilitar, e ligar a ele, algum temor pelo futuro, tal qual a experiência nos relegara, mas a 

esquecemos, ao expulsarmos dele a ideia de morte. Afinal, se “a ideia da eternidade 

sempre teve na morte a sua fonte mais rica” (BENJAMIN, 2012, “O narrador”, p. 223), ao 

nos negarmos a ela estamos negando o próprio porvir, caindo no presenteísmo. E, como 
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vimos, é a perda da experiência, e a consequente desesperança para a humanidade por ela 

trazida, que faz com que a melancolia seja o tom principal da visão instituída, ao mesmo 

tempo em que é, principalmente, a responsável pela configuração temporal inter-

relacionada. 

Sendo assim, o que essa crônica tem de fundamentalmente especial quando 

comparada às demais, é que a sua elaboração temporal (intrinsicamente ligada à sua 

estrutura e proveniente de uma visão melancólica), põe em evidência a cidade, naquilo que 

está sendo e naquilo que será, caso o progresso capitalista, continue a ditar os valores à 

sociedade. 

 

5.4  Crônica, tempo e melancolia: algumas reflexões gerais  

 

Conforme os críticos, a crônica, como toda obra de arte, também precisa saber 

dosar a circunstância à observação profunda. Nas crônicas estudadas, isso ocorre não só 

com o presente imediato, mas com a compreensão do presente histórico, por meio, 

portanto, de uma dupla articulação: do instante com o seu contexto, e desse contexto com a 

totalidade temporal, da vida. Contudo, como vimos, tudo isso ocorre a partir de um 

conflito.  

Nesse sentido, a crônica trabalha na dialética do tempo moderno: sendo rápida, 

sempre procura nos assuntos do presente a longa temporalidade da experiência. Em outras 

palavras, sendo resultado da modernidade, acaba sempre se opondo, de alguma forma, aos 

valores promovidos por essa cultura. Por essa razão, entendemos que a crônica apresenta-

se, por princípio, como uma espécie de resistência, porque nada contra a corrente ao 

insistir em buscar sentidos amplos, provenientes de acumulações culturais, no 

“insignificante”.  

Nas crônicas regidas pela melancolia, esse processo de resistência é, então, 

acentuado ao máximo. Isso, porque o melancólico, mesmo resignado ao presente, não se 

deixa enganar pelos auspícios da vivência, da existência pela existência e, a todo momento, 

põe em cheque os valores do presente moderno, principalmente o conceito de progresso, 

pois “o que nos leva longe no tempo é a experiência que o preenche e o estrutura” 

(BENJAMIN, 1989, p. 129). Ora, se o progresso fosse, tal como conceituado, um fato, 

levando inevitavelmente ao melhor, não haveria mazelas no presente, tampouco teria 

porque  prantearmos o passado e sonharmos com um futuro diferente, redimido.    
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Todavia, a resistência dessas crônicas não está só na visão de modernidade que 

nelas transparecem, mas no próprio ato de configurar esse presente em palavra escrita, em 

arte, pois é nisso que consiste, realmente, a eternização. Em síntese, a escrita literária em si 

já é um ato de resistência porque configura, buscando e reorganizando sentidos, a 

experiência (a vivida e a acumulada), fazendo-a persistir no tempo, quando seu destino 

natural seria o olvido (GAGNEBIN, 1999).  

No caso das crônicas melancólicas, pode-se dizer que são representativas da 

resistência à cultura do capital na medida em que recriam e figuram o sentimento 

procurando estender a sua duração, aprofundando, com isso, a crítica – tal como fez 

Baudelaire ao inscrever nos seus poemas as impressões sobre a cidade, tendo, com isso, 

descortinado a modernidade, aspecto que Benjamin mais admirou em sua obra (BOLLE, 

2000, p. 123). Nesse sentido, é o trabalho com a configuração temporal (inter-relacionada) 

feito através da escrita que permite a longa duração e, unindo os opostos, opõe-se à 

efemeridade, ao recolocar o instante na teia do tempo, mesmo sendo este o limitado tempo 

humano.  

São, então, crônicas de resistência, ainda que uma resistência voltada apenas para a 

crítica e não para a ação, já que o melancólico não consegue agir. Mas, de qualquer 

maneira, é uma resistência porque se faz de uma temporalidade lenta e aberta, em total 

oposição ao que é difundido na cultura do capital: a aceleração, o descarte, o exclusivo (e, 

por isso, fechado).  

Entretanto, não é somente no tocante ao conteúdo ou ao aspecto filosófico que a 

crônica é resistência, mas às próprias condições de sua produção. Lembramos, então, que 

ela é construída, e lida, na temporalidade rápida do mercado jornalístico, tanto pela forma 

quanto (à primeira vista) pelos assuntos. Mas a literatura (por ser arte e, assim, parte da 

cultura) só pode ser engendrada na longa duração, na temporalidade lenta, da experiência, 

pois se faz de vínculos culturais e, como tal, não pode nascer da noite para o dia (MATOS, 

2010, p. 157).  

Vemos que existe, então, uma oposição na base do gênero, que a crônica precisa 

resolver, e acaba por fazê-lo “conciliando”.  Assim, a sua resistência se dá dentro dos 

moldes da modernidade, porque a contradição da crônica, enquanto produto 

simultaneamente jornalístico e literário, sobrepõe-se e a domina, na medida em que é dessa 

ambivalência que nascem as suas características fundamentais, tais como a linguagem mais 
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coloquial, a proximidade com a notícia, embora com outro tom, a temática voltada para o 

presente histórico na forma do cotidiano, como vimos.  

Por isso, o cronista, no fim das contas, voltando para uma analogia benjaminiana 

citada em uma das análises5, é um flâneur que se vende para o mercado (BENJAMIN, 

1989, p. 225). A única saída que resta para a sua arte, tão dependente do presente vivido, é 

torna-la mercadoria para ser consumida, ainda mais rápido que os demais produtos 

literários. Conforme vimos, vez ou outra isso acaba aparecendo também como motivo para 

a melancolia presente nas crônicas e, por essa razão, poderíamos mesmo dizer que a 

melancolia parece ser inerente à crônica, porque a efemeridade nela se condensa, mas isso 

já seria assunto para outra pesquisa.  

Por ora, basta-nos ter constatado que as crônicas analisadas neste trabalho 

cumprem, ainda que limitadamente, um papel de resistência, sendo uma voz dissonante em 

meio à cultura baseada na filosofia do progresso. Seja pela rememoração, pelas utopias ou 

pelas profecias catastróficas, Rubem Braga e Haroldo Maranhão revelam um outro lado da 

modernidade brasileira em suas crônicas melancólicas, ao mesmo tempo em que 

trabalham, ricamente, com possibilidades diversas de construção do gênero, a partir dos 

entrecruzamentos temporais.

                                                           
5 “A primeira manhã”, de Haroldo Maranhão. 
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ANEXO I 

In: BRAGA, Rubem. A Traição das Elegantes. 7 ed. Rio de Janeiro: Record, 2008a, p. 68-

70. 1 

 

AS PITANGUEIRAS D’ANTANHO 

Em seus 23 anos, e eu a conheço desde os oito ou nove anos, sempre assim, meio 

gordinha, engraçada, de cabelos ruivos. Foi criada, a bem dizer, na areia do Arpoador; 

nasceu e viveu em uma daquelas ruas que vão de Copacabana a Ipanema, de praia a praia. 

A família mudou-se quando a casa foi comprada para a construção de um edifício. 

Certa vez me contou: 

– Em meu quarteirão não há uma só casa de meu tempo de menina. Se eu tivesse 

passado anos fora do Rio e voltasse agora, acho que não acertaria nem com a minha rua. 

Tudo acabou: as casas, os jardins, as árvores. É como seu eu não tivesse tido infância... 

Falta-lhe uma base física para a saudade. Tudo o que parecia eterno sumiu. 

Outra senhora disse então que se lembrava muito de que, quando era menina, 

apanhava pitangas em Copacabana; depois, já moça, colhia pitangas na Barra da Tijuca; e 

hoje não há mais pitangas. Disse isso com uma certa animação e depois ficou um instante 

com o ar meio triste – a melancolia de não ter mais pitangas, ou quem sabe a saudade 

daquela manhã em que foi com o namorado colher pitangas. 

Também em minha infância há pitangueiras de praia. Não baixinhas, em moitas, 

como aquelas de Cabo Frio, que o vento não deixa crescer; mas altas; e suas copas se 

tocavam e faziam uma sombra varada por pequenos pontos de sol. O que foi dito em um 

soneto lido na adolescência (acho que o soneto é de B. Lopes) onde “o sol bordava a pino 

pela areia, um crivo de ouro num cendal de prata”, o que pode ser um tanto precioso mas é 

lindo, mesmo a gente não sabendo o que é cendal. Nesse soneto havia um bando alegre de 

gente moça – esqueci as palavras, mas me lembro que as moças colhiam pitangas e os 

rapazes, namoradas. 

                                                           
1 Nesta edição do livro, não há indicação da publicação original de cada crônica, apenas uma Nota do autor, 

ao início, que indica que foram “escritas, em sua maioria, para Manchete e para o Diário de Notícias, 

algumas para O Mundo Ilustrado, Cláudia, O Globo, Correio da Manhã e Jornal do Brasil” (BRAGA, 

2008a, p. 09). Sabemos, porém, que são crônicas escritas no decorrer dos anos de 1960 porque a 1ª edição do 

livro é 1967, sendo que o livro anteriormente publicado foi A cidade e a roça e os Três primitivos (título 

posteriormente alterado para As boas coisas da vida), em 1964. A nota aplica-se também à crônica “Um 

sonho de simplicidade”, compilada no mesmo livro. 
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E lembrei-me de meu espanto de menino quando ouvi dizer que uma família 

conhecida nossa, de Cachoeiro, estava querendo vender a casa. 

Vender a casa... Casa, para mim, era alguma coisa que fazia parte da própria 

família, algo que existia desde sempre e para sempre com a mesma família. Fiz uma 

pergunta ingênua e alguém respondeu: “É, eles vão vender a casa porque vão-se mudar 

para Minas”. 

Fiquei quieto, mas também não entendi. Como é que uma família que mora em uma 

casa, em uma rua, em uma cidade, pensava eu confusamente no íntimo, pode mudar para 

outra? Isso me parecia contra a ordem natural das coisas. 

Também me lembro de achar estranho que casas pudessem ser alugadas. Mas 

também me lembro de que a primeira vez que tive notícia da existência de edifícios de 

apartamentos, com umas pessoas morando em cima das outras e sem precisar subir escada 

porque havia elevador, achei a ideia genial, e pensei comigo mesmo: “Eu vou querer morar 

no último andar”. Mas pensei, confesso, sem nenhuma esperança, como quem pensa em 

fazer uma coisa que deve ser boa mas, com certeza, a gente mesmo não vai fazer, como, 

por exemplo, andar de balão. Como um menino pobre pensa em ser rei. 
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ANEXO II 

In: MARANHÃO, Haroldo. A Estranha Xícara. Rio de Janeiro: Saga, 1968, p. 93-97. 2 

 

NOITE ESTRANHA DE NATAL 

Quando eu era só, e morava só, com meus livros, minha melancolia, e com uma 

indizível portuguesa minhota (é bom dizer: de sessenta e muitos anos) aconteceu-me 

estranhíssima noite de Natal. 

Nunca fui de praticar noites de Natal; sou um homem meio nodoso, e depois não 

aprecio as castanhas importadas, detesto nozes, abomino passas, acho o peru com gosto de 

areia, e a melodia do nôoite feliiiz é grosseira publicidade do comércio e da indústria. Não 

quero parecer ácido ou sarcasta, negando o clima dourado e tépido que se estabelece à 

beira das pequenas árvores pejadas de bolas de cor e manchadas de fios de prata para 

lembrar a neve. Essa doce sugestão é boa, faz bem, reconcilia, mas é sugestão, mágica e 

amável sugestão, que reforça nossas disposições de amor e bem-querer. Uma fatia de bolo, 

um pedaço de presunto, umas quantas taças de champanha fazem uma espécie de alegria 

fluir entre os diversos membros da família, aplainando os amuos do ano; os duros ficam 

mais brandos, e os românticos, se não mostram, escondem, a furto, as suas lágrimas. É uma 

festa (está certo: belíssima) mas para ser usada ao calor da família; não é festa para um 

solitário. 

Naquele ano, eu decidira fugir aos amigos que insistiam em incluir um prato e um 

garfo para mim nas suas ceias de Natal. Sentia-me sujo, rude, inquieto, muito amargo, e 

iria estragar, com certeza, o tom da festa. Dispensei a portuguesa, e deixei-me ficar numa 

poltrona, pondo em dia a contabilidade das minhas lembranças. Foi quando trinou a 

campainha da porta; pensei: é a portuguesa que esqueceu a bolsa. Não era; era um grave 

senhor, que me cumprimentou com bondade: 

– É aqui que mora o Dr. Gomes? 

Informei que não, nem no edifício morava nenhum Gomes; e dispunha-me a fechar 

a porta, quando percebi que o homem permanecia parado, a me olhar. Compreendendo o 

meu constrangimento, ele falou: 

                                                           
2 A edição deste livro (a única que teve) não apresenta as publicações originais de cada crônica. Há apenas 

uma nota do autor que indica que foram publicadas “a maioria no Suplemento Literário do Diário de Notícias 

[...] no período de agosto de 1959 a maio de 1964” (MARANHÃO, 1968, s/p). A nota aplica-se a todas as 

crônicas de Haroldo Maranhão, pois todas foram retiradas desse mesmo livro. 
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– O senhor parece que está só. E não é bom estar só numa noite de Natal. 

Tenho desses impulsos: 

– Por isso não. Se o senhor aceita, tomaremos um uísque: a única coisa que posso 

oferecer-lhe; sólidos não há. 

O homem entrou e realmente foi bom. Era um homem tranquilo, que falava manso 

e contava estórias de mel. A rigor, aconteceu um monólogo, comprido e estimável 

monólogo, porque eu me afundei na borracha da poltrona, limitando-me a escutar. Lembro 

que eram estórias mais que fascinantes, dos tempos em que andara pelos seringais do alto 

Xingu, segundo, pelo menos, informou. Acho que duas ou três horas ficamos os dois 

mergulhados nas matas, entre índios, nordestinos, bandoleiros, raras mulheres, escutando a 

música das cachoeiras e a fala dos pássaros. Por fim, o velho quis ir embora (era um velho) 

– eu ainda insisti para que ficasse um pouco, mas ele levantou e despediu-se. Perguntei-lhe 

o nome e ele disse Borges, mas senti que dissera Borges como poderia ter dito Caldas, 

Lisboa, Figueiredo. Verdadeiramente, a visita dera-me prazer, e eu exprimi enfaticamente 

essa satisfação, afirmando-lhe minhas disposições em visitá-lo, fazer-me seu amigo, 

trocarmos almoços; atrai-lo, enfim, para a intimidade de meus outros amigos. Ele mostrou-

se evasivo. 

– Eu também tive muito prazer. E não se incomode que voltarei, quem sabe outra 

noite de Natal. 

Embarcou no elevador e eu fui à janela, para vê-lo sair, como se faz quando os 

amigos se despedem, para uma saudação com o braço, de boa noite. O senhor Borges, ou o 

que fosse, não saiu pela porta e não sei, até hoje, por onde teria ido embora. Esta é que é a 

palavra: evaporou. Fiquei ainda algum tempo esperando na janela, constrangido por 

insidiosa inquietação. Como me parecesse o fato um disparate, e para soprar o pó da 

dúvida, desci à porta. O vigia do edifício foi muito claro: 

– Assim como o senhor diz não desceu ninguém. Aliás, nestes vinte minutos só 

saíram duas empregadas do 601 e o alemão do 5º andar. 

Teoricamente não tenho medo de fantasmas. Mas não ousei experimentar-me nessa 

noite. Sai bobeando pela rua, como doido manso. Acabei entrando num bar; e tomei, 

friamente, uma garrafa de champanha e três conhaques duplos; na firme intenção de ficar 

bêbado, muito bêbado, inapelavelmente bêbado. Como realmente fiquei, naquela insensata 

noite de Natal.  
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ANEXO III 

In: BRAGA, Rubem. A Traição das Elegantes. 7 ed. Rio de Janeiro: Record, 2008a, p. 24-

26. 

 

UM SONHO DE SIMPLICIDADE 

Então, de repente, nessa desarrumação feroz da vida urbana, dá na gente um sonho 

de simplicidade. Será um sonho vão? Detenho-me um instante, entre duas providências a 

tomar, para me fazer essa pergunta. Por que fumar tantos cigarros? Eles não me dão prazer 

algum; apenas me fazem falta. São uma necessidade que inventei. Por que beber uísque, 

por que procurar a voz de mulher na penumbra ou os amigos no bar para dizer coisas vãs, 

brilhar um pouco, saber intrigas? 

Uma vez, entrando numa loja para comprar gravatas, tive de repente um ataque de 

pudor me surpreendendo assim, a escolher um pano colorido para amarrar ao pescoço. 

A vida bem poderia ser mais simples. Precisamos de uma casa, comida, uma 

simples mulher, que mais? Que se possa andar limpo e não ter fome, nem sede, nem frio. 

Para que beber tanta coisa gelada? Antes eu tomava a água fresca da talha, e a água era 

boa. E quando precisava de um pouco de evasão, meu trago de cachaça. 

Que restaurante ou boate me deu o prazer que tive na choupana daquele velho 

caboclo do Acre? A gente tinha ido pescar no rio, de noite. Puxamos a rede afundando os 

pés na lama, na noite escura, e isso era bom. Quando ficamos bem cansados, meio 

molhados, com frio, subimos a barranca, no meio do mato, e chegamos à choça de um 

velho seringueiro. Ele acendeu um fogo, esquentamos um pouco junto do fogo, depois me 

deitei numa grande rede branca – foi um carinho ao longo de todos os músculos cansados. 

E então ele me deu um pedaço de peixe moqueado e meia caneca de cachaça. Que prazer 

em comer aquele peixe, que calor bom em tomar aquela cachaça e ficar algum tempo a 

conversar, entre grilos e vozes distantes de animais noturnos. 

Seria possível deixar essa eterna inquietação das madrugadas urbanas, inaugurar de 

repente uma vida de acordar bem cedo? Outro dia vi uma linda mulher, e senti um 

entusiasmo grande, uma vontade de conhecer mais aquela bela estrangeira: conversamos 

muito, essa primeira conversa longa em que a gente vai jogando um baralho meio marcado, 

e anda devagar, como a patrulha que faz um reconhecimento. Mas por que, para que, essa 

eterna curiosidade, essa fome de outros corpos e outras almas? 
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Mas para instaurar uma vida mais simples e sábia, então seria preciso ganhar a vida 

de outro jeito, não assim, nesse comércio de pequenas pilhas de palavras, esse ofício 

absurdo e vão de dizer coisas, dizer coisas... Seria preciso fazer algo de sólido e de singelo; 

tirar areia do rio, cortar lenha, lavrar a terra, algo de útil e concreto, que me fatigasse o 

corpo, mas deixasse a alma sossegada e limpa. 

Todo mundo, com certeza, tem de repente um sonho assim. É apenas um instante. 

O telefone toca. Um momento! Tiramos um lápis do bolso para tomar nota de um nome, 

um número... Para que tomar nota? Não precisamos tomar nota de nada, precisamos apenas 

de viver – sem nome, nem número, fortes, doces, distraídos, bons, como os bois, as 

mangueiras e o ribeirão. 
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ANEXO IV 

In: MARANHÃO, Haroldo. A Estranha Xícara. Rio de Janeiro: Saga, 1968, p. 169-172. 

 

A PRIMEIRA MANHÃ 

Tenho prestado atenção que a manhã do primeiro dia dos Novos Anos é sempre 

sossegada e limpa, manhã lavada, o céu parece que é lavado, e o ar não é espesso: é 

fluente, azul. Se acontece chover, a chuva não chega a usurpar a perfeita impressão de 

claridade e de silêncio, de higidez – dessas jovens manhãs sem costura. 

Abre-se a janela e a janela descobre um céu enxuto, liso, um céu asseado, e a brisa 

que nos areja os pulmões é fria, e branda como o hálito das mulheres mais belas. Mas é 

preciso sabedoria para entender a manhã inaugural do Novo Ano, que lembra, às vezes 

(embora sendo diferente) a manhã de certos domingos de maio e alguns, muito raros, de 

setembro.  

Um homem sombrio, de córneo coração, não perceberá esse doce e esquivo 

momento que se instaura à volta da comunidade; esse homem não terá olhos para 

surpreender o jeito de uma flor, a asa (alegre) de um pássaro, o aroma do orvalho 

umedecendo os vegetais. Nem precisará, porém, visualizarmos a flor para lhe sentirmos o 

pigmento das pétalas, nem o pássaro, afoito, estabelecendo risco brevíssimo no espaço; 

nem o orvalho, porque essas unidades da beleza coexistem na atmosfera urbana, e nascem 

(podem nascer) na pedra da rua, no meio das caixas retas de cimento, nos pátios sem luz. 

Mas é necessário ter limpo o coração e limpas as mãos. Os homens álgidos olham e o que 

veem é a pedra, é a graxa das indústrias, o aço das máquinas, números, operações 

investimentos; abrem a janela sobre a manhã nova e acodem-lhes os juros sobre juros a 

cobrar por todo o ano entrante, e os sábios e miúdos truques com que ampliam o seu tipo 

de alegria, que não é alegria. Essa manhã (muito branca) parece-lhes nua e ociosa, 

representando um estorvo à sua pressa e às providências para melhorar o teor das suas 

parcelas. 

Neste último dia do ano verifico que mereci o pão que me coube à mesa; as fadigas 

em que me esgotei, tantas e tamanhas fadigas, tiveram a sua paga no belo equilíbrio de 

disposições que a luta confere ao lutador. Logo mais abrirei minha janela e amanhecerá 

janeiro na amável ficção do calendário. Serei um homem alegre na minha janela, a cogitar 
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mansamente em torno de cousas frugais, um pedaço de praia, a rede balançando, leve, o 

vento salgado e um coqueiral amplo para dar o tom da clorofila à paisagem. 

Este bravo operário de óculos entra no território no Novo Ano pensando (não é 

proibido) num certo e arisco milhão de loteria, que tantas vezes lhe fugiu pelos dedos das 

mãos, deixando-as como sempre foram, vazias. O qual milhão me fará, por fim, acertar o 

passo nas contas, dando-me ainda, de lambujem, algum sol, numa praia que vivo 

imaginando, e horas compridas para ler, vagabundamente, meus livros fechados. 
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ANEXO V 

In: BRAGA, Rubem. O verão e as mulheres. 10 ed. Rio de Janeiro: Record, 2008b, p. 21-

23. 

 

RECADO AO SENHOR 9033 

Vizinho – 

Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do 

zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu 

apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal – devia ser meia-noite – e a sua 

veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou 

inteira razão. O regulamento do prédio é explícito, e se não o fosse, o senhor ainda teria ao 

seu lado a Lei e a Polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno, e é 

impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor: é 

impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita; pois como não sei seu nome nem o 

senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números, dois números empilhados entre 

dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste 1001, ao sul pelo Oceano 

Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903 – que é o senhor. 

Todos esses números são comportados e silenciosos, apenas eu e o Oceano Atlântico 

fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis; nós dois, apenas, nos agitamos 

e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois 

das 22 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem 

vier à minha casa (perdão, ao meu número) será convidado a se retirar às 21:45, e 

explicarei: o 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8:15 deve deixar o 783 para tomar o 

109 que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, 

está toda numerada; e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não 

incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. 

Peço-lhe desculpas – e prometo silêncio.  

... Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um 

homem batesse à porta do outro e dissesse: “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi 

música em tua casa. Aqui estou.” E o outro respondesse: “Entra, vizinho, e come do meu 

                                                           
3 Crônica escrita em janeiro de 1953, publicada “no Correio da Manhã do Rio e em vários jornais dos 
Estados” (BRAGA, 2008b, p. 09), conforme indicação da edição utilizada. 
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pão e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a 

vida é curta e a lua é bela”. 

E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre amigos e amigas do 

vizinho entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da 

brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. 
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ANEXO VI 

In: MARANHÃO, Haroldo. A Estranha Xícara. Rio de Janeiro: Saga, 1968, p. 187-190. 

 

HOJE É MAIO 

O calendário há muitos anos que não disciplina mais o advento, a espessura e a cor 

da primavera. Arbitrariamente a primavera se estabelece, num dia qualquer, e manifesta as 

suas faces, pode ser em junho, em dezembro, até mesmo numa banal madrugada de agosto. 

Há uma espécie de caos ou pânico desordenando velhas regras meteorológicas, fraturando 

certas fronteiras rígidas e antigas. Os almanaques oferecem dados inverídicos, inexatas 

notícias do tempo, dão conta de que se extingue o verão, ou de que está o outono a 

começar, quando inequivocamente deflagra um imperativo estado emocional de primavera, 

rimando com a luz que colore as manhãs. 

É errado associar a primavera ao unânime despetalamento das flores, porque, assim, 

seria proibi-la às cidades sem flor. Em cidades sem flor, álgidas cidades sem flor, ela 

também se denuncia espocando no ar, de repente, como bolhas de luz, e infundindo nas 

cousas o clima inesperado e mágico de arroubo, viço, inquietação e mistério.  

Os homens automáticos, que se barbeiam, severos, sem desejarem-se bom dia, 

mentalmente conferindo algarismos, ignoram a ruptura que marca o surgimento de um 

território moral pacificante, inaugurando o ritmo que abranda e institui o mecanismo do 

azul. 

Não admitirei, à beira da primavera (hoje é maio), que o sol se mostrará mais viril, 

que a lua será mais lua desta vez, que se espalharão, no céu, todas as estrelas, e que os 

pássaros tenores farão o seu canto copiado à voz do cristal, por entre a intimidade da 

vegetação, úmida, ainda, do orvalho de ontem. Parecendo embora, esses falsos elementos 

não compõem a primavera, que os poetas deformaram, vinculando-a em suas estrofes 

(porque, talvez, presumissem belo) a pássaros, árvores, luas, sons, jardins e até às noivas 

de maio. 

A primavera acaba de irromper e não a captureis nas pétalas, ou no perfume das 

étalas, ou no caule, que as alenta e nutre de carne sugada ao chão. A primavera (é simples) 

impõe-se, intangivelmente; ninguém a visualiza, nem a captura: é possível, apenas, 

percebê-la, para estimá-la, um minuto, e assear o exausto coração. 
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Convido os meus amigos, e os meus inimigos também a beneficiarem-se dessa festa 

campal que ora se inaugura, num breve sopro de beleza, dissipando o ar sujo, de sujos e 

cansados pulmões. 

Hoje é maio e a primavera amanhece brutalmente na cidade, oferecendo-se como a 

mulher amada. Hoje é maio. E (quem sabe?) talvez, depois, nunca mais. 
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ANEXO VII 

In: BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. 24 ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 91-94. 

 

AI DE TI, COPACABANA!4 

1. Ai de ti, Copacabana, porque eu já fiz o sinal bem claro de que é chegada a véspera de 

teu dia, e tu não viste; porém minha voz te abalará até as entranhas. 

2. Ai de ti, Copacabana, porque a ti chamaram Princesinha do Mar, e cingiram tua fronte 

com uma coroa de mentiras; e deste risadas ébrias e vãs no seio da noite. 

3. Já movi o mar de uma parte e de outra parte, e suas ondas tomaram o Leme e o 

Arpoador, e tu não viste este sinal; estás perdida e cega no meio de tuas iniquidades e de 

tua malícia.  

4. Sem Leme, quem te governará? Foste iníqua perante o oceano, e o oceano mandará 

sobre ti a multidão de suas ondas. 

5. Grandes são teus edifícios de cimento, e eles se postam diante do mar qual alta muralha 

desafiando o mar; mas eles se abaterão. 

6. E os escuros peixes nadarão nas tuas ruas e a vasa fétida das marés cobrirá tua face; e o 

setentrião lançará as ondas sobre ti num referver de espumas qual um bando de carneiros 

em pânico, até morder a aba de teus morros, e todas as muralhas ruirão. 

7. E os polvos habitarão os teus porões e as negras jamantas as tuas lojas de decorações; e 

os meros se entocarão em tuas galerias, desde Menescal até Alaska.  

8. Então quem especulará sobre o teu metro quadrado? Pois na verdade não haverá terreno 

algum. 

9. Ai daqueles que dormem em leitos de pau-marfim nas câmaras refrigeradas e desprezam 

o vento e o ar do Senhor, e não obedecem à lei do verão. 

10. Ai daqueles que passam em seus cadilaques buzinando alto, pois não terão tanta pressa 

quando virem pela frente a hora da provação. 

11. Tuas donzelas se estendem na areia e passam no corpo óleos odoríferos para tostar a 

tez, e teus mancebos fazem das lambretas instrumentos de concupiscência.  

12. Uivai, mancebos, e clamai, mocinhas, e rebolai-vos na cinza, porque já se cumpriram 

vossos dias, e eu vos quebrantarei. 

                                                           
4 Publicada originalmente em janeiro de 1958, sendo que o veículo pode ter sido o jornal Diário de Notícias, 

ou as revistas Manchete ou Mundo Ilustrado, todos indicados na nota do autor, ao início da obra. 
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13. Ai de ti, Copacabana, porque os badejos e as garoupas estarão nos poços de teus 

elevadores, e os meninos do morro, quando for chegado o tempo das tainhas, jogarão 

tarrafas no Canal do Cantagalo; ou lançarão suas linhas dos altos do Babilônia. 

14. E os pequenos peixes que habitam os aquários de vidro serão libertados para todo o 

número de suas gerações. 

15. Por que rezais em vossos templos, fariseus de Copacabana, e levais flores para Iemanjá 

no meio da noite? Acaso eu não conheço a multidão de vossos pecados?  

16. Antes de te perder eu agravarei a tua demência – ai de ti, Copacabana! Os gentios de 

teus morros descerão uivando sobre ti, e os canhões de teu próprio Forte se voltarão contra 

teu corpo, e troarão; mas a água salgada levará milênios para lavar os teus pecados de um 

só verão.  

17. E tu, Oscar, filho de Ornstein, ouve a minha ordem: reserva para Iemanjá os mais 

espaçosos aposentos de teu palácio, porque ali, entre algas, ela habitará. 

18. E no Petit Club os siris comerão cabeças de homens fritas na casca; e Sacha, o homem-

rã, tocará piano submarino para fantasmas de mulheres silenciosas e verdes, cujos nomes 

passaram muitos anos nas colunas dos cronistas, nos tempos em que havia colunas e havia 

cronistas. 

19. Pois grande foi a tua vaidade, Copacabana, e fundas foram as tuas mazelas. Já se 

incendiou o Vogue, e não viste o sinal, e já mandei tragar as areias do Leme e ainda não 

vês o sinal. Pois o fogo e a água te consumirão. 

20. A rapina de teus mercadores e a libação de teus perdidos; e a ostentação da hetaira do 

Posto Cinco, em cujos diamantes se coagularam as lágrimas de mil meninas miseráveis – 

tudo passará. 

21. Assim qual escuro alfanje a nadadeira dos imensos cações passará ao lado de tuas 

antenas de televisão; porém muitos peixes morrerão por se banharem no uísque falsificado 

de teus bares. 

22. Pinta-te qual mulher pública e coloca todas as tuas jóias, e aviva o verniz de tuas unhas 

e canta a tua última canção pecaminosa, pois em verdade é tarde para a prece; e que 

estremeça o teu corpo fino e cheio de máculas, desde o Edifício Olinda até a sede dos 

Marimbás porque eis que sobre ele vai a minha fúria, e o destruirá. Canta a tua última 

canção, Copacabana. 
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