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Iniciaremos este estudo sobre crônica, com um texto 

de Carlos Drummond de Andrade, cujo título é o mesmo do 

seu livro de crônicas: Fala, amendoeira, uma reunião de 

crônicas originalmente publicadas no jornal Correio da 

Manhã, em que o poeta mantinha uma coluna, desde 1954.  

Fala, amendoeira 

Carlos Drummond de Andrade 

 Esse ofício de rabiscar sobre as coisas do tempo exige 

que prestemos alguma atenção à natureza – essa natureza 

que não presta atenção em nós. Abrindo a janela matinal, o 

cronista deparou no firmamento, que seria de uma safira 

impecável se não houvesse a longa barra de névoa a toldar 

a linha entre céu e chão – névoa baixa e seca, hostil aos 

aviões. Pousou a vista, depois, nas árvores que algum 

remoto prefeito deu à rua, e que ainda ninguém se lembrou 

de arrancar, talvez porque haja outras destruições mais 

urgentes.  Estavam todas verdes, menos uma. Uma que, 

precisamente, lá está plantada em frente à porta, 

companheira mais chegada de um homem e sua vida, 

espécie de anjo vegetal proposto ao seu destino. 

        Essa árvore de certo modo incorporada aos bens 

pessoais, alguns fios elétricos lhe atravessam a fronde, sem 

que a molestem, e a luz crua do projetor, a dois passos, a 

impediria talvez de dormir, se ela fosse mais nova. Às terças, 

pela manhã, o feirante nela encosta sua barraca, e, ao 

entardecer, cada dia, garotos procuram subir-lhe pelo 

tronco. Nenhum desses incômodos lhe afeta a placidez de 

árvore madura e magra, que já viu muita chuva, muito 

cortejo de casamento, muitos enterros, e serve há longos 

anos à necessidade de sombra que têm os amantes de rua, e 
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mesmo a outras precisões mais humildes de cãezinhos 

transeuntes. 

        Todas estavam ainda verdes, mas essa ostentava 

algumas folhas amarelas e outras já estriadas de vermelho, 

numa gradação fantasista que chegava mesmo até o 

marrom – cor final de decomposição, depois da qual as 

folhas caem. Pequenas amêndoas atestavam seu esforço, e 

também elas se preparavam para ganhar coloração dourada 

e, por sua vez, completado o ciclo, tombar sobre o meio-fio, 

se não as colhe algum moleque apreciador de seu azedinho. 

E como se o cronista, lhe perguntasse – Fala, amendoeira – 

por que fugia ao rito de suas irmãs, adotando vestes assim 

particulares, a árvore pareceu explicar-lhe: 

        – Não vês? Começo a outonear. É 21 de março, 

data em que as folhinhas assinalam o equinócio do outono. 

Cumpro meu dever de árvore, embora minhas irmãs não 

respeitem as estações. 

        – E vais outoneando sozinha? 

        – Na medida do possível. Anda tudo muito 

desorganizado, e, como deves notar, trago comigo um resto 

de verão, uma antecipação de primavera e mesmo, se 

reparares bem neste ventinho que me fustiga pela 

madrugada, uma suspeita de inverno. 

        – Somos todos assim. 

        – Os homens, não. Em ti, por exemplo, o outono é 

manifesto e exclusivo. Acho-te bem outonal, meu filho, e teu 

trabalho é exatamente o que os autores chamam de 

outonada: são frutos colhidos numa hora da vida que já não 

é clara, mas ainda não se dilui em treva. Repara que o 

outono é mais estação da alma que da natureza. 

        – Não me entristeças. 

        – Não, querido, sou tua árvore-da-guarda e 

simbolizo teu outono pessoal. Quero apenas que te 

outonizes com paciência e doçura. O dardo de luz fere 
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menos, a chuva dá às frutas seu definitivo sabor. As folhas 

caem, é certo, e os cabelos também, mas há alguma coisa de 

gracioso em tudo isso: parábolas, ritmos, tons suaves... 

Outoniza-te com dignidade, meu velho. 

 

O título desta crônica, em que o autor convida a 

amendoeira, ser inanimado, a falar, Fala, amendoeira, 

contém uma figura de linguagem, a prosopopeia ou 

personificação, com a qual o autor atribui a um ser 

inanimado características próprias do ser humano. Está, 

neste momento, instalada a linguagem literária! A 

linguagem que recria a realidade, sob a ótica do autor. 

Pertence, pois, a crônica, ao gênero literário. No correr 

dessa crônica, o autor dialoga com a amendoeira, até 

receber dela uma lição:  

“– Outoniza-te com dignidade, meu velho...” 

Observe-se, agora, que, logo no primeiro parágrafo, o 

autor escreve uma espécie de tratado do gênero: “Esse 

ofício de rabiscar sobre as coisas do tempo exige que 

prestemos alguma atenção à natureza...” 

Repetindo, “rabiscar sobre as coisas do tempo...” É esse, 

exatamente, o significado de crônica: palavra oriunda do 

grego, khronos, que significa “tempo”, e do latim, chronica, 

que tinha como objetivo registrar acontecimentos marcados 

pelo tempo cronológico. E é esse, exatamente, o ofício do 

cronista: rabiscar sobre as coisas do tempo... 

Crônica, segundo um dos significados elencados no 

Dicionário Houaiss da língua portuguesa, é “texto literário 

breve, frequentemente narrativo, de trama quase sempre 

pouco definida e motivos geralmente extraídos do cotidiano 

imediato”. 

Esse é o significado atual da palavra ‘crônica’.  

Entretanto, para que se distinga, com clareza, o sentido 

do que represente ‘crônica’, em relação a outras 
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manifestações literárias, Afrânio Coutinho, em A Literatura 

no Brasil, obra em seis volumes, no capítulo Ensaio e 

Crônica, que consta do 6º volume, diz:  

“...os gêneros literários dividem-se em dois grupos: 

aqueles em que os autores usam um método direto de se 

dirigir ao leitor, e aqueles em que os autores o fazem 

indiretamente, usando artifícios intermediários. Ao primeiro 

grupo, em que há uma explanação direta do ponto de vista 

do autor, dirigindo-se em seu próprio nome ao leitor ou 

ouvinte, pertencem: o ensaio, a crônica, o discurso, a carta, 

o apólogo, a máxima, o diálogo, as memórias. São os 

gêneros que se podem chamar “ensaísticos”. Ao segundo 

grupo, conforme o artifício intermediário: o gênero 

narrativo, (como) epopeia, romance, novela, conto; o gênero 

lírico e o gênero dramático. Esses são os gêneros de natureza 

estritamente literária, aos quais a poética contemporânea 

reduz a compreensão e o estudo da literatura.” 

Pertence, pois, a crônica, ao gênero literário. 

Na Idade Média e Renascimento, as crônicas serviam de 

registros para os acontecimentos históricos, funcionando 

como documentos, relatos cronológicos dos fatos, a 

princípio em latim, depois nas línguas vulgares.  Afrânio 

Coutinho, na mesma obra, A Literatura no Brasil, sobre a 

crônica histórica, diz: “é riquíssima e do maior valor a 

contribuição portuguesa, desde o século XIII. Basta 

mencionar: a Crônica Geral de España, a Crônica Geral de 

1344, as crônicas de Fernão Lopes, Gomes Eanes de Zurara, 

Rui de Pina...etc...” 

A partir de certa época, a crônica passou a adquirir novo 

significado, principalmente no Brasil. Conforme Afrânio 

Coutinho, “crônica e cronista passaram a ser usados com o 

sentido atualmente generalizado em literatura: é um gênero 

específico, estritamente ligado ao jornalismo”. [...] (Ainda 

Coutinho) :”Assim, ‘crônica’ passou a significar outra coisa: 

um gênero literário de prosa, ao qual menos importa o 

assunto, em geral efêmero, do que as qualidades de estilo, a 
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variedade, a finura e argúcia na apreciação, a graça na 

análise de fatos miúdos e sem importância, ou na crítica de 

pessoas. “Crônicas” são pequenas produções em prosa, com 

essas características, aparecidas em jornais ou revistas.” 

É importante, porém, não confundir ‘crônica’ com 

‘reportagem’, ‘cronista’ com ‘repórter’, uma vez que ambos 

trafegam em jornais e revistas. A reportagem ‘reporta’, 

noticia o acontecimento, e deve refletir, como em uma 

fotografia, a realidade desse acontecimento, com a maior 

fidelidade possível, empregando uma linguagem unívoca; a 

crônica refere-se ao acontecimento, sob a visão do cronista, 

que, recria essa realidade, empregando uma linguagem 

plurívoca, metafórica, metonímica. 

Em outro trecho, Afrânio Coutinho esclarece: “muitos 

críticos se recusam a ver na crônica, a despeito da voga de 

que desfruta, em dias atuais, algo durável e permanente, 

considerando-a uma arte menor. [...] De qualquer modo, 

aceite-se ou não a permanência da crônica, é certo que ela 

somente será considerada gênero literário quando 

apresentar qualidade literária, libertando-se de sua 

condição circunstancial pelo estilo e pela individualidade do 

autor”. 

Assim, desde José de Alencar, em meados do século XIX, 

que, no jornal Correio Mercantil, publicou uma série de 

folhetins, hoje, crônicas, sob o título de “Ao correr da pena”, 

e Machado de Assis definiu os termos ’folhetim’ e 

‘folhetinista’, com as características que, hoje, a crônica é 

entendida, segundo Afrânio Coutinho, essa crônica 

brasileira estabeleceu-se nos jornais e revistas, e grandes 

cronistas adotaram esse gênero leve e pleno de significados. 

Nomes como Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Carlos 

Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Sérgio Porto, 

Cecília Meireles, pontificam, nesse gênero literário, em que 

predomina a palavra poética. 
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Vejamos, agora, uma crônica de Rubem Braga, em 

cunho narrativo, publicada em julho de 1957, que consta de 

seu livro 200 crônicas escolhidas,1978, e que tem, por título 

     

Meu ideal seria escrever... 

      Rubem Braga 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que 

aquela moça que está doente naquela casa cinzenta quando 

lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse 

a chorar e dissesse – “ai meu Deus, que história mais 

engraçada!” E então a contasse para a cozinheira e 

telefonasse para duas ou três amigas para contar a história; 

e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem 

alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha 

história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, 

quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. 

Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e 

depois repetisse para si própria – “mas essa história é 

mesmo muito engraçada!” 

Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o 

marido bastante aborrecido com a mulher, a mulher 

bastante irritada com o marido, que esse casal também 

fosse atingido pela minha história. O marido a leria e 

começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas 

depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse 

conhecimento da história, ela também risse muito, e 

ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro sem 

rir mais; e que um, ouvindo aquele riso do outro, se 

lembrasse do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os 

dois a alegria perdida de estarem juntos. 

Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de 

espera, a minha história chegasse – e tão fascinante de 

graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos 

limpassem seu coração com lágrimas de alegria; que o 

comissário do distrito, depois de ler minha história, 
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mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres 

mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse – “por favor, se 

comportem, que diabo! Eu não gosto de prender ninguém!” 

E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus 

dependentes e seus semelhantes, em alegre e espontânea 

homenagem à minha história. 

E, que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse 

contada de mil maneiras, e fosse atribuída a um persa, na 

Nigéria, a um australiano, em Dublin, a um japonês, em 

Chicago – mas que em todas as línguas ela guardasse a sua 

frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente; e que 

no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, 

muito sábio e muito velho, dissesse: “Nunca ouvi uma 

história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha 

vida; valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la; essa 

história não pode ter sido inventada por nenhum homem, foi 

com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos 

de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse 

morto; sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por 

acaso até nosso conhecimento; é divina”. 

E quando todos me perguntassem – “mas de onde é que 

você tirou essa história? “– eu responderia que ela não é 

minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido 

que a contava a outro desconhecido, e que por sinal 

começara a contar assim: “Ontem ouvi um sujeito contar 

uma história...” 

E eu esconderia completamente a humilde verdade: que 

eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando 

pensei na tristeza daquela moça que está doente, que 

sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela 

casa cinzenta de meu bairro.  

 

Em linguagem poética, um dos mais notáveis cronistas 

brasileiros, Rubem Braga, deixa-se levar pelo correr do ato 

criativo, construindo uma crônica cheia de emoção e 



8 
 

singeleza, oriunda de seu imaginário amoroso. Um texto 

narrativo, em que predomina a hipótese, gerada pelo 

emprego insistente do Futuro do Pretérito, “Meu ideal seria 

escrever...”, tempo futuro que não se realiza, porque está 

assentado em um tempo pretérito hipotético, tempo que 

denota o sonho, a quimera, o desejo, o ideal nunca 

realizado... 

 

Como gênero narrativo, caracterizado pelo emprego de 

uma linguagem objetiva ou subjetiva, vinculando fatos do 

cotidiano, sob a ótica particular do cronista, (repetindo: sob 

a ótica particular do cronista), a crônica está plenamente 

estabelecida. Tempo, espaço, personagens, ação, elementos 

do gênero narrativo, são componentes da crônica. Atrelada 

à imprensa, desde meados do século XIX, hoje, neste século 

XXI, é presença estabelecida, em publicações diárias ou 

semanais de jornais e revistas, adaptada aos meios 

audiovisuais, publicada em sites, blogs, informando, 

comentando, expondo opiniões, em busca de, como todo o 

recurso da comunicação, tentar influir na vida de seu público 

leitor. 

Com características específicas, segundo a sua natureza, 

a crônica pode ter caráter narrativo, jornalístico, descritivo, 

argumentativo, humorístico, ou pode, ainda, referir-se a 

personagens históricos ou não, reais ou imaginários. 

 Sendo vasta a possibilidade da estilística, o cronista 

pode, ainda, utilizar-se do diálogo direto ou indireto, em 

linguagem descritiva, narrativa ou argumentativa, leve e 

coloquial, como, também, pode enriquecê-la, pelo emprego 

das figuras de linguagem. A liberdade literária ao alcance do 

cronista, atrelada a seu talento. 

Para ilustrar, vejamos o emprego do diálogo direto, em 

crônica humorística de Fernando Sabino, que consta de seu 

livro, A mulher do vizinho, cujo título é 
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Festa de aniversário 

Fernando Sabino 

Leonora chegou-se para mim, a carinha mais limpa deste 

mundo: 

 – Engoli uma tampa de Coca-Cola. 

Levantei as mãos para o céu: mais esta, agora! Era uma 

festa de aniversário, o aniversário dela própria, que 

completava seis anos de idade. Convoquei imediatamente a 

família: 

 – Disse que engoliu uma tampa de Coca-Cola. 

A mãe, os tios, os avós, todos a cercavam, nervosos e 

inquietos. Abre a boca, minha filha. Agora não adianta: já 

engoliu. Deve ter arranhado. Mas engoliu como? Quem 

que engole uma tampa de cerveja? De cerveja, não: de 

Coca-Cola. Pode ter ficado na garganta – urgia que 

tomássemos uma providência, não ficássemos ali, feito 

idiotas. Peguei-a no colo: vem cá, minha filhinha, conta só 

para mim: você engoliu coisa nenhuma, não é mesmo? – 

Engoli, sim, papai – ela afirmava com decisão. Consultei o 

tio, baixinho: o que você acha? Ele buscou uma tampa de 

garrafa, separou a cortiça do metal: 

 – O que é que você engoliu: isto ... ou isto? 

 – Cuidado que ela engole outra – adverti. 

 – Isto – e ela apontou com firmeza a parte de metal. 

Não tinha dúvida: Pronto-Socorro. Dispus-me a carregá-

la, mas alguém sugeriu que fosse andando: auxiliava a 

digestão. 

No hospital, o médico limitou-se a apalpar-lhe a 

barriguinha, cético: 

 – Dói aqui, minha filha? 
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Quando falamos em radiografia, revelou-nos que o 

aparelho estava com defeito: só no Pronto-Socorro da 

cidade. 

Batemos para o Pronto-Socorro da cidade. Outro médico 

nos atendeu com solicitude: 

 – Vamos ver isto. 

Tirada a chapa, ficamos aguardando ansiosos a 

revelação. Em pouco o médico regressava:  

 – Engoliu foi a garrafa.  

–  A garrafa?  – exclamei. Mas era uma gracinha dele, 

cujo espírito passava muito ao largo da minha aflição: eu 

não estava para graças. Uma tampa de garrafa! Certamente 

precisava operar – não  haveria de sair por si mesma. 

O médico pôs-se a rir de mim: 

– Não engoliu coisa nenhuma. O senhor pode ir 

descansado. 

 – Engoli – afirmou a menininha. 

Voltei-me para ela: 

 – Como é que você ainda insiste, minha filha? 

 – Que eu engoli, engoli. 

 – Pensa que engoliu – emendei. 

 – Isso acontece – sorriu o médico:  – até com gente 

grande. Aqui já teve um guarda que pensou ter engolido o 

apito. 

– Pois eu engoli mesmo – comentou ela, intransigente. 

– Você não pode ter engolido – arrematei, já impaciente: 

– Quer saber mais do que o médico? 

– Quero. Eu engoli, e depois desengoli – esclareceu ela. 

Nada mais havendo a fazer, engoli em seco, despedi-me 

do médico e bati em retirada com toda a comitiva. 
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Há, nessa crônica, uma sequência de acontecimentos, 

uma sequência de fatos que formam a ação da narrativa, 

vivenciada por vários personagens, em espaços diferentes, 

num tempo relativamente curto, embora pareça longo, pela 

tensão criada. Espaço, tempo, personagem e ação, 

componentes dessa crônica narrativa, em decorrência do 

privilegiado estilo do autor, na construção frasal, são 

utilizados para configurar a tensão dramática que se instala 

no texto, sobremaneira, no seguinte parágrafo: 

 A mãe, os tios os avós, todos a cercavam, nervosos e 

inquietos. Abre a boca, minha filha. Agora não adianta: já 

engoliu. Deve ter arranhado. Mas engoliu como? Quem é 

que engole uma tampa de cerveja? De cerveja, não: de Coca-

Cola. Pode ter ficado na garganta – urgia que tomássemos 

uma providência, não ficássemos ali, feito idiotas. Peguei-a 

no colo: vem cá, minha filhinha, conta só para mim: você 

engoliu coisa nenhuma, não é isso mesmo?  – Engoli sim, 

papai – ela afirmava com decisão. Consultei o tio, baixinho: 

o que é que você acha?   

Observe-se que, nesse parágrafo, a troca das falas 

registradas se entrelaçam, sem observância de pontuação, 

como em um atropelo de palavras proferidas 

impulsivamente, geradas pela tensão do momento, efeito 

conseguido pela habilidade do escritor, no domínio dos 

recursos de linguagem.    

Saber utilizar os recursos de linguagem é condição 

inquestionável para se conseguir realizar um trabalho 

literário que se instale na memória do público leitor, e se 

perenize, tal qual o desejo de Rubem Braga: “Nunca ouvi 

uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a 

minha vida; valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la...” 

 

Procurando reunir, para este encontro, três cronistas de 

real talento, cada um, levado por estilo próprio de trabalhar 
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nossa riquíssima Língua Portuguesa, com o objetivo de 

ilustrar as diversas possibilidades de se desenvolver um 

texto que se identifique com o que se espera de uma 

crônica, concluímos, com Afrânio Coutinho, que declara, na 

mesma obra já citada, A Literatura no Brasil: 

A crônica, que invadiu a poesia, e se instalou no coloquial 

modernista, multiplicando a sua força expressiva, que, mais 

do que tudo, desenhou o seu próprio perfil autônomo, é, em 

face mesmo daquela ambiguidade congênita, uma 

manifestação superlativa de literatura.  


