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Resumo
O exercício de flanar como elemento formador da crônica foi definido por Alencar nas 
crônicas  que  publicou  entre  1854/1855.  Mesmo  sem o  equilíbrio  entre  realidade  e 
ficção,  o  autor  se  firma  como  precursor  do  gênero,  ao  revelar,  em  seus  textos, 
características fundamentais da crônica moderna.
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Abstract
The exercise of strolling as a formative element of the chronic was defined by Alencar 
in  the  chronicles  that  he  published  between  1854/1855.  Even  without  the  balance 
between reality and fiction, the author is firmed as a precursor of the genre by revealing 
in his writing, fundamental characteristics of the modern chronic.
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Há exatamente uma década, Chico Buarque de Holanda gravou uma crônica-

canção que faz uma releitura de um dos grandes romances do século dezenove, ainda 

bastante estudado no nosso século, símbolo de cearensidade e principalmente de um 

movimento  que  lutava  para  fincar  nossas  raízes  culturais,  até  então  bastante 

afrancesadas.  A  música  “Iracema  voou”  foi  uma  das  iniciativas  pioneiras  da  arte 

contemporânea,  que  hoje  não  se  cansa  de  recriar  os  mais  diversos  perfis  da  índia 

cearense, transportada para o século XXI. 

Diz  Chico  Buarque,  brincando  com  o  anagrama:  “Iracema  voou  para  a 

América/Leva roupa de lã/e anda lépida/Vê um filme de quando em vez/não domina o 

idioma inglês, lava chão numa casa de chá”. O tom é corriqueiro, conta os detalhes do 

cotidiano da Iracema pós-moderna: seu trabalho,  sua roupa, a saudade do Ceará e o 

namorado mímico. E nos remete para um gênero literário híbrido, entre o jornalismo e a 

literatura, que tem cativado milhares de leitores por ser um texto rápido e bem próximo 

da realidade: a crônica.

“Iracema voou” ainda nos leva a um questionamento interessante. Quem é o 

escritor José de Alencar em nossos dias? O romancista tão admirado por Machado de 

Assis? O folhetinista? O autor perseguido pela crítica? O político? O inimigo do rei? O 

autor que fomos obrigados a ler  na escola? Este  trabalho,  ao correr da pena,  tem a 

pretensão de demonstrar que José de Alencar foi mais do que isso e que ainda há uma 

lacuna nos estudos literários que não analisaram a contento a leveza, a ironia, o bom 

humor de um bom jornalista, que deu origem, tempos depois, ao grande romancista que 

conhecemos.

Naquele tempo, em 1854, a crônica andava a pé. Não havia bondes, metrôs e 

muito menos a alma violenta das ruas, que revolucionaram a vida urbana e o método de 

criação do cronista. Hoje, poucos legitimam seu olhar sobre a cidade com a cadência no 

andar dos que vagueiam pelas ruas apenas para vivê-las, sem pressa de chegar a lugar 

algum. No tempo de ouro da imprensa, em que os folhetins vendiam aos borbotões e os 

moradores tinham o hábito de vagar pelas praças e ruas, José de Alencar, afirmou, em 

crônica de 29 de outubro de 1854:

Nós que macaqueamos dos franceses o que eles têm de mau, de ridículo e de grotesco, 
nós que gastamos todo o nosso dinheiro brasileiro para transformarmo-nos em bonecos 
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e bonecas parisienses, ainda não nos lembramos de imitar uma das melhores coisas que 
eles têm, uma coisa que eles inventaram e que lhes é peculiar; e que não existe em 
nenhum outro país, a menos que seja uma pálida imitação: a  flânerie85. (ALENCAR, 
2004, p.66).

A boa herança francesa foi  incorporada à morenice brejeira dos trópicos. O 

passeio contemplativo  e  ao mesmo tempo interativo,  de troca  entre  o  indivíduo e  a 

cidade, entre o sentimento de representação coletiva do cronista e o urbano, é feito de 

modo  especialmente  diferenciado  por  Alencar.  É  dentro  desse  universo  restrito,  de 

crônicas  que fazem da metrópole  protagonista  do fato,  que devemos  nos deter  para 

tentar  perceber  variações  e  aproximações  de linguagem, contexto,  tempo e visão de 

mundo entre  a  crônica  oitocentista  e  a  crônica  pós-moderna  que  se  expandiu,  hoje, 

dentro das mais variadas opções midiáticas. 

A essência da crônica, o exercício de flanar – pelas ruas ou aquém da janela – 

foi perfeitamente definida por Alencar. Um dos seus propósitos, como bem diz o autor, 

é o de “compensar a alma com algo de leve e belo”. E, no ato de flanar, pelas ruas, ou 

pela crônica, “tudo no homem passeia: o corpo e a alma, os olhos e a imaginação. Tudo 

se agita, porém é uma agitação doce e calma que excita o espírito e a fantasia, e provoca 

deliciosas emoções”, observa Alencar.

A  crônica  alencarina  tem como  referência  a  capital  do  Império,  o  Rio  de 

Janeiro dos anos 1854 e 1855. O autor ainda não havia publicado nenhum dos seus 

romances,  que  foram  escritos  entre  1856  e  1877.  Com  25  anos  de  idade,  ele  era 

folhetinista do Correio Mercantil, o que projetou seu nome no meio intelectual e social 

do Rio de Janeiro. A imprensa escrita vivia o  boom dos folhetins de modelo francês, 

mas a literatura brasileira apenas engatinhava. O imperador era D. Pedro II, reconhecido 

como amante das artes e da cultura (e também por colocar alguns escolhidos sob sua 

proteção e tutela). Vivia-se em pleno regime escravocrata. 

José de Alencar escreveu 37 crônicas, entre 03/09/1854 e 8/7/1855. A primeira 

série de seus folhetins semanais recebeu o título de “Ao correr da pena”. O prestígio que 

conquistou  como  folhetinista  rendeu-lhe  o  convite  para  ocupar  o  cargo  de  redator-

gerente do Diário do Rio de Janeiro. Foi aí que escreveu a segunda série de follhetins 

também com o título “Ao correr da pena”, que consta de somente sete textos. 

85  ALENCAR, José de. (Org: João Roberto Faria) Ao correr da pena. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
OBS: Todas as citações de crônicas de Alencar foram transcritas deste livro, motivo pelo qual tornam-
se desnecessárias as demais referências bibliográficas.  
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Uma característica marcante de Alencar era a conversa direta com seus leitores 

e  leitoras.  Para  os  senhores  mais  sisudos,  brilhantes  e  incisivas  análises  de  fatos 

econômicos, sociais e políticos, administração e jurisprudência (como o fim do tráfico 

de escravos, a última especulação na Bolsa de Valores ou as custas judiciais) com uma 

ou outra pitada de sarcasmo, fina ironia ou trocadilhos; para as recatadas moçoilas, um 

lirismo doce e suave, amenidades da vida cotidiana, frutos de um flâneur assumido, que 

freqüentava as praças, os saraus, os bailes, com sensibilidade de um exímio leitor da 

alma  feminina.  Seus  dois  temas  prediletos:  os  bailes  e  o  teatro  lírico,  do  qual  era 

defensor intransigente. 

No início de sua atividade como cronista, Alencar atua entre o Jornalismo e o 

Direito, ora relatando os acontecimentos da semana, ora advogando em prol de causas 

que considera justas (como o fim das custas judiciais),  ainda sem o equilíbrio entre 

realidade e ficção, indispensável ao bom cronista. Sobre esse período, ele diz “eis-me de 

repente lançado no turbilhão do mundo”.   

Das  suaves  análises  de  gestão  da  cidade  ou  do  teatro,  de  suas  primeiras 

crônicas,  Alencar  passa  ao  ataque  velado  e  depois  direto  ao  império.  Nascia  ali  o 

interesse político, que veio a exercer somente em 1861, quando se elegeu deputado pelo 

Partido Conservador.          

Um diferencial importante entre a crônica atual e a de Alencar é a pauta. 

O cronista era pautado para escrever sobre os fatos mais importantes ou pitorescos da 

semana, sem a liberdade atual de divagar sobre qualquer assunto, desde os sentimentos 

mais  íntimos  aos  comentários  políticos,  econômicos,  esportivos  ou  culturais  mais 

relevantes de qualquer época. Hoje, o texto deixou de ser datado e ficou menor.  Ainda 

assim,  a  alma da  crônica  como a  conhecemos  atualmente,  estava  em cada  texto  de 

Alencar. Identificamos, na série Ao correr da pena algumas características formadoras 

deste gênero literário:

  

Uso da primeira pessoa: o cronista como personagem 

“Na minha opinião entendo que uma prima-dona,  quando muito,  tem unicamente  o 
direito de adoecer  na véspera,  a tempo de se publicar o anúncio de transferência do 
espetáculo”. (p.53) 

Conversa com o leitor (característica dos prólogos de seus futuros romances) 
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“Voltai!  Voltai  depressa  esta  folha,  minha  leitora!  São  coisas  sérias  que  não  vos 
interessam. Não lestes?... Ah! fizestes bem! (...) Era melhor que tivesse tomado a boa 
resolução de ir fazer um giro pelo Passeio Público”. (p.215)

A metalinguagem: 

“Os  antigos,  porém,  que  fizeram tanta  coisa  boa,  esqueceram-se  dessa  invenção  de 
personificar a semana, e por conseguinte não há remédio senão deixar as comparações e 
voltar ao positivo da crônica, desfiando fato por fato, dia por dia “. (p.107)

O lirismo 

(A cantora) “Vinha trajada de azul, da mais bela cor que a natureza criou para cobrir as 
coisas  mais  lindas  deste  mundo –  as  montanhas,  o  céu,  o  mar,  e  enfim,  as  moças 
bonitinhas e alvas como o lírio, que não podem deixar de compreender que o azul foi 
feito para moldurar o branco”. (P.91).

A crítica social e/ou política 

“Uma coisa, por exemplo, de que ainda não vimos o governo se ocupar seriamente, é da 
carestia  progressiva   dos gêneros  alimentícios,  tanto nacionais  como estrangeiros.  O 
trigo está por um preço exorbitante, segundo dizem”. (p. 236)

A forma epistolar 

“Meu caro colega – Acho-me seriamente embaraçado da maneira por que descreverei a 
visita que fiz à fábrica de coser de Madame Besse”...

Uso da notícia de jornal como fonte (humor) 

“Todos os dias lemos nos jornais anúncios de dentistas, de cabeleireiros e de modistas, 
que  apregoam  postiços  de  todas  as  qualidades,  sem  que  a  lei  se  inquiete  com 
semelhantes coisas. Entretanto, imagine-se a condição desgraçada de um homem que, 
tendo-se casado, leva para casa uma mulher toda falsificada, e que de repente, em vez 
de  um  corpinho  elegante  e  mimoso,  e  de  um  rostinho  encantador,  apresenta-lhe  o 
desagradável  aspecto  de  um cabide  de vestidos,  onde  toda a  casta  de falsificadores 
pendurou um produto de sua indústria. Quando chegar o momento da decomposição 
desse todo mecânico – quando a cabeleira, o olho de vidro, os dentes de porcelana, o 
peito  de algodão,  as  anquinhas  se forem arrumando sobre  o  toilette –  quem poderá 
avaliar a tristíssima posição dessa infeliz vítima dos progressos da indústria humana?” 
(p.111)  

“Puxa-puxa de assunto”, devaneio 

“À noite  fui  ao  Teatro  Lírico,  ouvir  ainda  uma vez  Trovatore.  (...)  Desejava  trazer 
alguma idéia boa para o nosso folhetim. Mas o senhor sabe o que é uma idéia; é a coisa 
mais bandoleira e mais volúvel que eu conheço. As idéias são borboletas do espírito.” 
Aqui, ele desenvolve três assuntos em dois parágrafos: o teatro, o conceito de idéia e o 
ócio do início da semana. (p.39)
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A falta de assunto ou a falta de vontade de escrever como assunto principal 

“Estou hoje com bem pouca disposição para escrever. Conversemos. A conversa é uma 
das coisas mais agradáveis e mais úteis que existem no mundo”. 

A língua portuguesa e a gramática 

”A falar a verdade, prescindindo da gramática, creio que aqueles que dão ao cólera o 
gênero feminino têm alguma razão, por isso que os grandes flagelos deste mundo, a 
guerra, a morte, a fome, a guerra, a peste, a miséria, a doença etc, são representadas por 
mulheres.  Mas,  “as  mais  belas  coisas  deste  mundo  são  também  significadas  por 
mulheres, assim como a beleza, a glória, a justiça, a caridade e muitas outras que, como 
estas, não se encontram comumente pelo mundo, mas que existem no dicionário.  (p.51)

A relação  entre  o  cronista  e  a  cidade,  merece  uma  análise  à  parte.  Desde 

sempre,  os  grandes  cronistas,  inclusive  aqueles  de  origem  camponesa,  têm  como 

cenário  principal  de  suas  histórias  o  meio  urbano,  onde  desenvolveram  sua  veia 

literária. O campo, geralmente surge como o espaço da memória, da infância, de um 

mundo perfeito e imaculado. Na literatura contemporânea, crônica e cidade, realidade e 

ficção estão cada vez mais próximas. A linha de pesquisa “Literatura e Cidade”, ou mais 

amplamente, “Arte e cidade”, é uma forte tendência do século XXI. Como exemplo, 

podemos citar Ítalo Calvino e suas cidades invisíveis e todas as cidades do professor da 

PUC/Rio, Renato Cordeiro Gomes. Nas crônicas de João do Rio, Rubem Braga e do 

cearense Milton Dias, entre muitos outros, o tema é um dos mais recorrentes.

Em José de Alencar, a relação dúbia entre o amor e a indignação diante do 

espaço urbano, é visível. Diz ele: “Já podemos ter esperanças de ver nossa bela cidade 

reivindicar o seu nome poético de princesa do vale, e despertar de manhã com toda a 

louçania para aspirar as brisas do mar e sorrir ao sol, que transmonta o cimo das serras. 

Talvez daqui a alguns meses seja possível gozar o prazer de passear (...),  durante uma 

dessas lindas noites de luar como só há na nossa terra; ou percorrer sem os dissabores 

d’agora a rua aristocrática,  a Rua do Ouvidor,  admirando as novidades chegadas da 

Europa, e as mimosas galantarias francesas, que são o encanto dos olhos e o desencanto 

de certas algibeiras”. (p.101).

Em 1943, o maior dos cronistas modernos, Rubem Braga, escreveu, aos 

20 anos, a crônica “Os fícus do senhor”, na qual confirma o sentimento de urbanidade 

expresso há tanto tempo por Alencar.  E começa a desvendar o complexo sentimento 
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que o liga à cidade do Rio de Janeiro:

Ninguém pode amar mais do que eu essa cidade do Rio de Janeiro. Ó grande beleza de 
cidade,  ó  cidade  que é vinte,  trinta,  quarenta  cidades  imprevistas,  uma infiltrada na 
outra, esta mais coloquial que Ouro Preto, aquela mais nova que Goiânia, uma de alta 
montanha, uma de oeste de Minas (...). Cidade de minhas tantas agonias e felicidades, 
palcos de velhas inquietações, canais de silenciosa aventura, blocos de cimento que me 
esmagaram (...) – minha medíocre história anda escrita em tuas ruas e nenhuma entre as 
cidades  é  mais  formosa  do que tu,  nem sabe mais  coisas  de mim. (BRAGA,  1993, 
p.106-110).

Dezessete anos depois, em 1960, com a visão mais dura da experiência, ele 

lança aquele que foi o mais vendido de todos os seus livros:  Ai de ti, Copacabana. A 

crônica que dá título à coletânea é um balde de água fria naquele jovem e sonhador 

cronista  que,  anos  atrás,  se  declarava  apaixonado pelo  Rio  de  Janeiro.  Ele  prevê  o 

castigo da fúria para as mazelas de um pequeno espaço urbano, reflexo de uma cidade 

em decomposição.

Já nos anos 70, o cronista Milton Dias revive os bons momentos de uma outra 

metrópole. A Fortaleza de diferentes épocas ganha um toque de humor, amor e saudade, 

na crônica “A cidade”, do livro Cartas sem resposta. Nela, Dias ressuscita o pai, Pedro, 

que havia  morrido  há 40 anos.  No passeio imaginário,  ele  guia  o pai pela  cidade e 

mostra o que mudou: 

Ah, Pai,  muita coisa diferente.  Aquela cidade quieta,  provinciana,  silenciosa,  sofreu 
uma transformação violenta, perdeu muito da sua pureza e do seu verde. Lembra os 
canteiros de rosas que algumas praças se davam ao luxo de ter e as mongubeiras da 
Praça dos Voluntários? Fortaleza perdeu também os bondes, que lhe deitavam uma nota 
lírica, gemendo em cima dos trilhos e lhe davam um colorido metropolitano, os bondes 
do povo. (DIAS, 1974, p. 119-122).

É importante ressaltar que o espaço temporal de Rubem Braga e Milton Dias é bem 
diferente daquele em que viveu José de Alencar. Mas a temática, a linguagem e a forma 
literária  têm  aproximações  importantes,  como  demonstramos,  ainda  que  de  forma 
superficial. Mas estas nos fazem retornar ao princípio deste nosso trabalho: quem foi 
José de Alencar, além de renomado romancista? Assim como Rubem Braga é o maior 
cronista moderno e Milton Dias, é considerado o maior cronista cearense, ouso afirmar 
que José de Alencar foi o precursor da crônica moderna. Quase dois séculos depois, 
suas crônicas, sua visão de cidade, de jornalismo e de literatura ainda pulsam entre nós 
e,  muitas  vezes,  nos  surpreendem  pela  atualidade  –  como  fazem  os  clássicos  que 
desafiam o tempo e a incapacidade de perpetuar o efêmero.
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