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Resumo 

 

A crônica pode ser entendida como um gênero textual que carrega em si a possibilidade 

da subjetividade. Sendo assim, pode revelar aspectos acerca da memória de um local. Este 

trabalho, que utilizará enquanto metodologia a análise crítica da narrativa, proposta por 

Luiz Gonzaga Motta, busca suscitar discussões acerca da crônica, entendendo-a como 

gênero híbrido entre o jornalismo e a literatura, além de tecer algumas observações sobre 

as temáticas da memória e da relação com a cidade presentes nesse gênero discursivo, a 

partir das crônicas de Luiz Ruffato publicadas no El País.  
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Introdução 

No estudo das narrativas, o objeto pode ser analisado de diversas formas. Uma 

delas se dá a partir da recepção do leitor. Essa abordagem parte do pressuposto de que a 

produção de um autor é algo orgânico, tendo em vista que o fôlego da obra é retomado 

toda vez que é feita uma nova leitura daquela obra. Cada leitor, projeta naquele conteúdo 

suas sensações e experiências de vida, transformando-o em uma nova obra, a partir de seu 

olhar.  

Um outro viés de observação está relacionado às posições adotadas por um autor. 

No jornalismo, por exemplo, há textos predominantemente informativos e, por outro lado, 

textos predominantemente opinativos. Durante a carreira de um autor, é possível que ele 

navegue por esses dois campos. O sucesso dos textos pode estar ligado tanto à qualidade 

da escrita como ao conteúdo deles, como no caso do ineditismo da informação ou de 

posições adotadas por ele. 

A crônica, gênero textual que carrega em si a possibilidade da subjetividade, pode 

ser situada na categoria de jornalismo opinativo. Nela, cabem, por exemplo, textos acerca 

do cotidiano ou que envolvam reflexões sobre a vida. Por este motivo, pode ser entendida 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Bacharela em Ciências Humanas e em Turismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestranda em 

Comunicação pela mesma instituição, e-mail: michelepereiraa@gmail.com. 
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como um instrumento que ajuda a compreender os modos de agir e pensar inerentes a 

uma época. 

Esses vestígios sociais auxiliam na reflexão sobre a vida, uma vez que podem 

partir de circunstâncias particulares até alcançar demandas universais. Neste aspecto, 

refletem a condição humana atual, que muitas vezes encontra sua maior complexidade 

nas cidades. Estas, representadas há tempos na literatura e no jornalismo, também 

refletem aspectos sociais, na mesma medida em que moldam e condicionam os conflitos 

e tensões comuns à toda coletividade. 

No contexto brasileiro atual, um dos autores que tem se destacado é Luiz Ruffato. 

De origem humilde, Ruffato formou-se em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação 

da Universidade Federal de Juiz de Fora, exerceu a profissão durante 13 anos, até que, 

em 2003, decidiu dedicar-se à função de escritor profissional. Desde então, seus romances 

foram reconhecidos através de importantes prêmios. Além disso, Ruffato tornou-se 

cronista da versão brasileira do jornal El País em 2013, ano da abertura dos trabalhos do 

veículo no país.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho será examinar as articulações entre 

memória e cidade nas crônicas de Luiz Ruffato para o El País. A metodologia adotada 

será a análise crítica da narrativa.  

 

1 A crônica como gênero 

 A crônica pode ser entendida como um gênero textual que ora se aproxima do 

jornalismo, ora ganha tons semelhantes àqueles observados na literatura (Sodré, 2009). 

Isto porque sua versatilidade admite a escrita de diversos tipos de textos, como os 

narrativos, os artigos de opinião, as reflexões sobre a vida, entre outros3. 

É possível explicar esse fenômeno a partir do reconhecimento de que, apesar de 

estar tradicionalmente ancorada nos jornais, a crônica carrega em si a possibilidade da 

escrita subjetiva e da identificação de sutilezas que muitas vezes passam despercebidas 

durante a veiculação de uma notícia. Esses pormenores constituem o material basilar da 

crônica e fazem do gênero um rico indicador social, pois contribuem significativamente 

para a construção de uma realidade, revelando, por exemplo, redes de sociabilidade que 

                                                 
3 Diversos estudiosos do jornalismo e da literatura se esforçaram no sentido de sistematizar o conhecimento sobre 

esse gênero. Para isso, criaram tipologias de classificação da crônica. Luiz Beltrão, por exemplo, usa o critério 

jornalístico para definir os tipos. Já Afrânio Coutinho procura uma correspondência com os gêneros literários, assim 

como Moisés Massaud. Antônio Candido guia-se pela estrutura narrativa. 
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podem escapar ao texto objetivo. Em um contexto longínquo, mas que se ajusta ao objeto 

de estudo deste trabalho, Esopo reflete sobre a relevância dos detalhes: “Assim, pelas 

coisas pequenas se conhecem as grandes e pelas coisas evidentes, descobrem-se as 

invisíveis”. (ESOPO, 1999, p. 219). 

Durante algum tempo, a crônica foi considerada um gênero menor, como afirma 

Candido (1992), não reconhecido pelo cânone literário4. Ruffato explica:  

O preconceito advém de sua dupla origem plebeia: nascida nas 

páginas dos jornais, veículo utilitário e descartável, é cultivada 

em troca de uma remuneração em dinheiro. Nada mais 

abominável para aqueles que imaginam um ofício aristocrático 

para as letras… Já o estereótipo é aquele que reduz a crônica a 

“um comentário ligeiro a respeito de assuntos cotidianos, vazado 

numa linguagem simples e direta”, como se “ligeiro” fosse 

sinônimo de “superficial”, “assuntos cotidianos” fossem 

“irrelevantes” e “linguagem simples e direta” equivalesse a 

“linguagem pobre e reducionista” (RUFFATO, 2012, s/p.) 

 

Entretanto, Ruffato acredita que esse cenário de desconfiança em relação ao 

enquadramento do gênero permitiu à crônica brasileira tornar-se absolutamente original, 

perspectiva também defendida por Candido. Em outros países prevaleceu o relato 

cronológico dos fatos - etmologicamente crônica deriva do grego chronikós, relativo a 

tempo (chrónos) e do latim chronica. No Brasil, da maneira como é concebida hoje, a 

crônica se estabelece ao longo do século XIX, quando vigorava o movimento conhecido 

como romantismo, mesmo momento em que os jornais passam por profundas 

transformações em seu modelo de produção em direção à industrialização. (Reis, 2015)  

Nesse período, destacam-se as contribuições de José de Alencar, Machado de 

Assis e Olavo Bilac para o gênero. Segundo Reis (2015), embora sejam hoje entendidos 

como crônicas, no passado frequentemente esses textos eram confundidos com os 

folhetins, pois ocupavam, no final de semana, o mesmo espaço nos jornais que, durante a 

semana, era dedicado ao folhetim. Mais tarde, com contornos mais definidos, ganham 

destaque os escritos de Lima Barreto e João do Rio. Já no bojo do modernismo, surge a 

                                                 
4 “Cânone é o termo hoje utilizado para se referir ao conjunto de obras literárias representativas – o que de melhor foi 

escrito – no espaço geográfico de uma cultura nacional ou mesmo da cultura ocidental. A constituição de um corpo 

canônico opera como um sistema de significações culturais que autoriza certas representações na medida em que elas 

preenchem um certo padrão de valores e um desejo de verdade. O elenco das obras consideradas de mérito para 

integrar um cânone é definido pelos críticos literários e historiadores da literatura, o que significa dizer que o cânone 

é resultado, entre outras coisas, do prestígio e poder dos discursos críticos através dos quais um segmento da cultura 

letrada exerce controle e define que representações têm legitimidade para circularem de forma a se tornarem 

representativas do corpo social de uma cultura.” (NAVARRO e SCHMIDT, 2007, p. 86).  
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geração de ouro da crônica, que tem entre seus principais representantes Rubem Braga 

(que dedicou sua carreira quase exclusivamente à crônica), Nelson Rodrigues, Clarice 

Lispector, Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade (Ruffato, 2012).  

Não obstante a progressão que o gênero tem nesses anos, é notável que o ofício 

de escritor continuava reconhecidamente entendido com arte, enquanto o de jornalista 

representava o oposto: uma rendição à indústria cultural. Tal demérito, segundo Nunes 

(2006), fazia com que escritores consagrados relutassem em aceitar atuar como cronistas 

à época. Clarice Lispector, em dado momento de sua carreira, assumiu colunas de jornais 

sob o pseudônimo de Teresa Quadros, Helen Palmer e como ghost-writer5 da atriz Ilka 

Soares. Desconfortável como a posição que ocupava, insistia em dizer que não entendia 

o motivo de ter sido convidada a escrever nos jornais: “[...] eu não sei como vou fazer 

essas crônicas. Eu não sei fazer crônica. Eu não sei como vou fazer” (LISPECTOR apud 

NUNES, 2006, p. 92). A despeito das queixas, não havia outra alternativa: a indústria do 

livro no país ainda era incipiente. 

Com a incorporação da ideia de business, os anúncios ocupam espaços cada vez 

maiores nos jornais, enquanto as outras seções vão perdendo espaço. Os cronistas então 

se veem forçados a diminuir a extensão de seus textos. Segundo Beltrão (1980), essa 

situação tornou o gênero ainda mais popular, pois os leitores viram nisso uma 

possibilidade de síntese dos assuntos que mais lhes interessavam e um refinamento ainda 

maior na escrita. 

A popularização da crônica aliada a um cenário de convergência entre mídias 

permitiu que os textos migrassem para outros meios de comunicação, como os livros, a 

TV, o rádio e, recentemente, a internet.  

Em termos objetivos podemos afirmar que hoje o jornalista 

transita entre o excesso de informação, a necessidade de relatar o 

mundo para a sociedade, o aprendizado tecnológico, o 

predomínio de dispositivos móveis como (não) localização da 

audiência e a proximidade às vezes intrusiva do velho leitor. Ou 

seja, um panorama tipicamente da cibercultura vigente. 

(CORREA e BERTOCCHI, 2012, p. 135). 

 

A ampliação do reconhecimento do espaço da subjetividade nos jornais ao redor 

do mundo é uma tendência que se torna cada vez mais comum, de acordo com Sodré 

                                                 
5 Na tradução, escritor-fantasma. O ghost-writer é a pessoa que se propõe a escrever um texto ou uma obra e vendê-

la, ficando os créditos da autoria para esse comprador.  
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(2009), como alternativa à queda nas vendas dos impressos, já que, com a chegada das 

novas mídias, com o aumento do acesso à internet e a novas possibilidades de se buscar 

a informação, o jornalismo precisou reforçar seu diferencial em relação a esses novos 

meios. A estratégia escolhida, na grande maioria dos casos, foi investir em opiniões 

especializadas e na análise e comentários sobre as notícias veiculadas.  

Portanto, o olhar do autor ou do veículo para o qual ele escreve (dependendo do 

seu grau de autonomia) influenciam diretamente no direcionamento do texto, mesmo 

quando se nota uma pretensa imparcialidade, o que é comum no fazer jornalístico.  Dessa 

forma, a crônica se torna um canal de projeção para seu autor. A partir das mudanças 

recentes observadas no campo do jornalismo, expressas por Correa e Bertocchi (2012) 

um dos principais capitais simbólicos de um veículo, incorporadas as tendências do 

marketing, passa a ser a credibilidade e a responsabilidade social no tratamento dos 

assuntos.  

 

2 Cidade e memória nas crônicas 

A cidade é definida por Renato Cordeiro Gomes (1994) como a materialização da 

história do homem. Em um processo constante, o homem a constrói, como expressão de 

sua cultura, ao mesmo tempo em que ela molda e abriga um emaranhado de tensões, 

controvérsias e conflitos inerentes às sociedades.  

Almeida lembra que “Enquanto indivíduos inseridos em uma sociedade, temos 

uma tendência a ‘ler’ as imagens às quais somos expostos a fim de conceder-lhes 

significados” (ALMEIDA, 2015, p. 11). Todas essas leituras são realizadas ativamente 

pelos indivíduos dos mais variados contextos sociais e fazem com que a cidade-texto seja 

ressignificada incessantemente.  

Os produtos culturais, como, por exemplo, filmes, livros, canções e as crônicas 

fazem uso frequente de toda a multiplicidade que permeia as cidades como tema para suas 

narrativas e representações. Quando se trata da literatura brasileira especificamente, 

Trajano (2014) afirma que as narrativas ambientadas na urbe estão presentes desde o 

século XIX e resultam de um interesse pela reflexão acerca das contradições que marcam 

esses espaços e sua pluralidade de habitantes. 

Todavia, Sodré (2009) nos alerta que as produções artísticas, como a literatura, 

são representações, não o objeto em si. No esforço de conhecer algo, fazemos uma 

apreensão sensível e racional daquilo. Ambas as dimensões são inseparáveis, portanto, 
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não há uma leitura que não seja contaminada pelos discursos e visões de mundo do 

sujeito. 

Assim, de acordo com Serge Moscovici (1978), é preciso entender como os 

indivíduos formulam suas visões de mundo. Isso porque antes de ser convertida em arte, 

a representação é concebida no pensamento. Em outras palavras, a representação é um 

conhecimento individual, embora seja importante considerar que o indivíduo compartilhe 

as ideologias do grupo social em que está inserido, perspectiva validada por Cândido, em 

“Literatura e Sociedade”. 

Há ainda a perspectiva de análise com enfoque social defendida por Michel de 

Certeau (1994) ao enfatizar que o indivíduo não deve ser o centro da análise, pois é a 

relação social que o determina e Maurice Halbwachs (2006) que endossa essa teoria ao 

caracterizar o indivíduo como uma unidade de um grupo social. 

O debate sobre as representações individuais e coletivas é útil também quando se 

trata da memória. De acordo com Halbwachs a memória é sempre um produto de 

construção coletiva, embora o papel individual seja fundamental para essa construção. O 

autor entende que as lembranças compartilhadas pelo que chama de grupo de referência, 

criam coesão social entre os membros. 

Huyssen alerta que as memórias tem como pressuposto a seletividade, isto é, 

incorporam as projeções, as fantasias pessoais e as lembranças de outras pessoas. Se é 

seletiva, logo convive com o esquecimento (Huyssen, 2000). Diferencia-se da história, 

pois esta última é legitimada nos livros, como se fosse uma memória oficial de um povo.  

A história é compilação dos fatos que ocuparam maior lugar na 

memória dos homens. No entanto, lidos nos livros, ensinados e 

aprendidos nas escolas, os acontecimentos passados são 

selecionados, comparados e classificados segundo necessidades 

ou regras que não se impunham aos círculos dos homens que por 

muito tempo foram seu repositório vivo. Em geral a história só 

começa no ponto em que termina a tradição, momento em que se 

apaga ou se decompõe a memória social. Enquanto subsiste uma 

lembrança, é inútil fixá-la por escrito ou pura e simplesmente 

fixá-la. A necessidade de escrever a história de um período, de 

uma sociedade e até mesmo de uma pessoa só desperta quando 

elas já estão bastante distantes no passado para que ainda se tenha 

por muito tempo a chance de encontrar em volta diversas 

testemunhas que conservam alguma lembrança. Quando a 

memória de uma sequência de acontecimentos não tem mais por 

suporte um grupo, [...] então o único meio de preservar essas 

lembranças é fixá-las por escrito em uma narrativa, pois os 

escritos permanecem, enquanto as palavras e os pensamentos 

morrem. (HALBWACHS, 2006, p. 100-101) 
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Faz-se necessário destacar que, a partir da década de 1960, houve uma 

amplificação do interesse por temáticas do cotidiano, como costumes, crenças e paixões 

enquanto objeto de pesquisa sobre a memória. Essa característica deriva de um processo 

descrito por Beatriz Sarlo no estudo denominado “Tempo passado: cultura da memória e 

guinada subjetiva”, corroborada por Huyssen (2000). Este, batiza o fenômeno descrito 

por Sarlo de boom da memória. 

Em seus escritos, é possível identificar que Benjamin (1994) e Baudelaire (2001) 

acreditavam que os sujeitos mais comuns, como o operário de fábrica, o vagabundo, o 

desocupado e o morador de rua, viveriam experiências tão significativas quanto aquelas 

dos heróis, ainda que não usufruam da mesma glória.  

Todos esses ingredientes, por vezes não valorizados no universo das notícias do 

jornal, tampouco nos livros de história, são, como já dito, o escopo da crônica. De acordo 

com Beatriz Resende (2001), o gênero é aquele que melhor representa o urbano e todas 

as suas nuances. Segundo Thomé (2013), a referência ao passado é mais uma das 

características da crônica. 

 Assim, chegamos a Luiz Ruffato, jornalista e escritor mineiro, de Cataguases. 

Ruffato é cronista da versão brasileira do jornal El País. Seus romances, traduzidos para 

diversos idiomas, colocaram o nome do autor junto aos grandes escritores da literatura 

nacional, graças aos prêmios conquistados, entre os quais, destacam-se o Jabuti, Casa de 

las Américas, APCA e Herman Hesse. Esse último, premiação da Alemanha, que leva em 

conta obras do mundo todo.  

 Mesmo no campo da ficção, Ruffato é reconhecido pelo uso de ferramentas 

discursivas como o efeito de real (Barthes, 1972), pois, comumente, suas narrativas são 

construídas a partir de espaços reais, com recurso de datação, e que se assemelham à sua 

trajetória de vida. Nas crônicas, ele se coloca em primeira pessoa, narrando situações de 

sua vida ou que ele presenciou, que servem como gatilho para tratar de temas sociais 

relevantes como desigualdade social, morte e violência. 

 

3 Análise do corpus 

Quase 4 anos após o início da produção de Ruffato no El País, o número de 

crônicas chega próximo a 200. Para cumprir com a proposta metodológica de análise 

qualitativa adotada aqui, era necessário que fosse feito um recorte. Durante a leitura das 
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crônicas do autor, foi possível perceber que, no início de sua produção, as crônicas tinham 

características ligadas à sua vida pessoal. Ruffato falava em primeira pessoa, por vezes 

narrando situações de sua vida ou que julgasse interessantes. Com o tempo, o número de 

crônicas assim foi dando lugar a análises e comentários sobre a conjuntura política, 

econômica e social do Brasil. 

A dúvida então era: Ruffato reconhece essa virada? Quais as diferenças entre os 

tipos de crônica que ele escreve? A resposta para essas questões se dá no debate que o 

autor realizou com os pesquisadores de sua obra na I Jornada de Mídia e Literatura, que 

aconteceu na UFJF, em maio de 2017. Nessa oportunidade, Ruffato categoriza suas 

crônicas como crônicas “políticas” e crônicas “literárias”. 

A grande diferença entre escrever crônica política e literatura: 

porque na crônica política eu posso dizer claramente. Você quer 

saber o que eu penso? De uma maneira clara e óbvia eu penso 

exatamente isso. Está lá no El País. Não escondo absolutamente 

nada do meu pensamento. Pode concordar, discordar, achar 

aquilo legal ou não achar legal, não tem problema. Mas está lá 

claro. Agora, nos livros é o leitor que tem que construir. Se ele 

achar que aquilo é super alienado. Tudo bem, não posso fazer 

nada. Se ele achar “Nossa, esse aqui é super engajado.” Tudo 

bem.  Então essa é a grande diferença... O mesmo objetivo de 

propor uma reflexão política, sendo que em uma eu sou cidadão 

e eu digo com todas as letras o que eu penso e na outra eu sou 

escritor, eu sou um artista e, portanto, o leitor... estabelece um 

diálogo com o leitor. (RUFFATO, 2017) 

 

A partir dessas afirmações, foi possível considerar que o autor divide a sua 

produção em duas categorias. Vamos seguir sua categorização. Optou-se, desse modo, 

por selecionar 7 textos como recorte para análise no presente artigo, dentre aqueles que o 

autor definiu como crônicas literárias. São eles: “Sabe com quem está falando?”, de 

24/11/2013, “O desaparecimento do meu tio”, de 01/07/2015, “Biografia de um homem 

comum”, de 29/04/2015, “O muro da casa da minha irmã”, de 03/02/2015, “Sementes de 

laranja lima” de 29/01/2014, “Somos gelo desprendido de um iceberg”, de 22/01/2014 e 

“Minha primeira vez”, de 11/03/2014. 

Passemos então ao exame do material. 

 

A cidade, as memórias e o local de fala do autor 

Em sua primeira crônica para o El País, “Sabe com quem está falando?”, Ruffato 

se apresenta ao seu leitor como se buscasse esclarecer o caminho que o levou até aquela 
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coluna. Diz ele “Se exponho o caminho percorrido é porque não quero esquecer de onde 

parti.” (RUFFATO, 2013). Esse texto, revela a preocupação de Ruffato em assinalar seu 

percurso de vida, ou seja, seu local de fala, ao leitor. 

O ano de 1983 terminava mal para mim. Desempregado, com 

filho recém-nascido para criar e sem perspectiva de melhorar de 

vida, agrediam-me a decoração e as canções natalinas que 

asfixiavam o centro de Juiz de Fora. Tinha 22 anos e acabava de 

ser demitido do Diário Mercantil, onde liderara uma fracassada 

greve contra o recorrente atraso de salários – havia seis meses 

que vivíamos apenas de “vales”. (RUFFATO,2013).  

 

Essa estratégia, segundo Lejeune (2008), desmistifica o papel tradicional do autor, 

em que as marcas de subjetividade deste são alheias ao texto e busca criar certa empatia 

que aproxima o leitor do autor e o autor das narrativas por ele criadas, passando, às vezes, 

a impressão de que seu texto é autobiográfico. Além disso, revela as dificuldades de um 

período de sua vida, em que se via longe da família, morando na cidade de Juiz de Fora. 

A questão do desenraizamento, apontada no texto anterior, é frequentemente 

abordada pelo autor. Na crônica “Somos gelo desprendido de um iceberg”, Ruffato trata 

justamente do momento em que decidiu que deveria sair de casa. Tomada a decisão, foi 

comunicar à sua mãe. 

[...] Mãe, vou embora daqui a seis dias. Vou procurar trabalho 

em Juiz de Fora". Ela, depositando na parede descascada os olhos 

dilacerados, comentou: "Vai, sim, meu amor, você tem que ir". E 

saiu para o quintal. Fui atrás dela e não a identifiquei de imediato, 

mergulhada na noite sem lua. Mas um relâmpago, distante, 

iluminou debilmente sua silhueta magra. A mesma silhueta que 

de súbito ardeu minha memória imersa na escuridão do ônibus. 

(RUFFATO, 2014a) 

 

Neste texto, fica evidente a carga dramática do afastamento entre mãe e filho, que 

se justifica pela busca por um emprego e uma qualidade de vida melhor. O 

desenraizamento pode ser entendido como uma perda das referências do sujeito. Em “O 

desaparecimento do meu tio” essa temática é novamente explorada.  

A narrativa gira em torno de um tio de Ruffato, poupado pela família de realizar 

tarefas mais complexas. Um dia, em uma viagem a Belo Horizonte, tio Arlindo sumiu. 

Sucederam-se buscas incansáveis pelo tio, sem sucesso.  

O seu desaparecimento conduziu exaltadas discussões nos 

primeiros meses. Sem que percebêssemos, no entanto, pouco a 

pouco seu rosto ausentou-se das conversas. Um ano depois, 
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Arlindo tornara-se apenas um nome alimentando a memória de 

um corpo insepulto. (RUFFATO,2015c) 

 

Três anos após o desaparecimento, o autor diz: “Meu pai encontrou tio Arlindo 

amarrado numa cadeira no manicômio de Barbacena. 70% dos internos não tinham 

qualquer diagnóstico de doença mental” (RUFFATO,2015c). Essa lembrança, que vem à 

tona através de uma crônica, ajuda a refletir sobre a grave situação ocorrida na cidade de 

Barbacena, em Minas Gerais6. Expressa também a readaptação da família diante da 

ausência do tio. Impossibilitados de encontrá-lo, a única alternativa seria seguir a vida, 

ainda que sem respostas sobre o que havia acontecido. 

Em “Biografia de um homem comum”, Ruffato narra a vida de seu pai. Ele, que 

perdera seus pais precocemente, vivia na cidade de Rodeiro junto a parentes próximos, o 

que não significava uma vida fácil. 

O agregado, figura singular da estrutura social brasileira, crescia 

como se fosse membro da família, embora arcasse apenas com 

deveres, nunca usufruindo de quaisquer direitos. Disponível 24 

horas por dia durante todo o ano, trabalhava em troca de cama e 

comida – comida servida na cozinha e cama posta num quartinho 

do lado de fora. Além disso, como soldava fortes laços afetivos 

com a casa, tornava-se de inteira confiança para desempenhar 

serviços os mais diversos. Assim ocorreu com meu pai: desde 

cedo ele labutou, inicialmente como pajem das crianças, algumas 

de sua idade, mais tarde puxando enxada no peito. Quando se 

casou, aos 22 anos, carregava nos olhos uma gratidão quase cega 

aos irmãos e irmãs postiços, que sempre nos trataram com 

educado desprezo, e as mãos vazias. (RUFFATO, 2015b) 

 

Remetem às percepções de Benjamin e Baudelaire acerca dos grandes feitos 

realizados por homens comuns. Apesar de não ostentarem a glória dos heróis, sua 

existência é carregada de tamanha complexidade que exige deles uma postura heroica. A 

luta que o herói trava é contra a sociedade: se ele não a vence, ela o vence.  

Ruffato revela também aspectos da Cataguases em que viveu sua infância e 

adolescência. Com essa leitura, é possível compreender que o autor trata do contexto de 

uma Cataguases marcada pela desigualdade social. A violência, seja urbana, doméstica 

ou infantil, fruto dessa desigualdade, aparece descrita em diversos momentos, como em 

“Sementes de laranja lima”. 

                                                 
6 A cidade, conhecida como “cidades dos loucos”, por décadas abrigou o Hospital Colônia, espécie de manicômio 

que tinha como prática receber pessoas que, de certa forma, não se encaixavam na sociedade. A instituição é acusada 

de maus tratos aos pacientes. 
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Em minha casa não se batia. Meu pai tinha ojeriza a qualquer tipo 

de violência e minha mãe exalava tanta compreensão que 

evitávamos contrariá-la. Mas formávamos uma ilha num oceano 

de intolerância. Os esganiçados gritos de dor e os débeis pedidos 

de socorro labirintavam pelo beco – os instrumentos corriqueiros 

utilizados para as coças eram o corrião, as mãos e os pés, no caso 

dos homens, o chinelo, o fio de tomada e a vara de marmelo, no 

caso das mulheres. Nosso vizinho de parede-meia, seu J.B., no 

entanto, ostentava uma larga tala de couro com punho de madeira 

pendurada na porta da cozinha.  

Certa feita, chegando bêbado em casa, o que não era incomum, 

após um dia de estafante labuta na fábrica de tecidos, seu J.B. 

passou a ofender a filha com palavrões e xingamentos. A mãe, 

dona Z., tentou interceder em favor de F., o que irritou ainda mais 

o marido, que começou a estapeá-la. O filho, D., que fazia 

aniversário no mesmo dia que eu, meteu-se entre os dois, e, então, 

tomado de ódio, seu J.B. pegou a tala de couro e principiou a 

golpeá-lo com tal crueldade que meu pai, um homem franzino e 

adoentado, e minha mãe, magra e delicada, invadiram a casa e 

agarraram-no, impedindo que continuasse a atrocidade. 

(RUFFATO, 2014b) 

 

O excerto revela a crueldade da violência doméstica, problema acentuado em 

função do alcoolismo. A violência, que não fazia parte da vida de Ruffato, se apresentava 

através da vizinhança. Em “O muro da casada minha irmã”, ele novamente toca no 

assunto. 

Lembro que, quando menino, atravessava sozinho a cidade, 

ponta a ponta, sem que passasse pela cabeça de meus pais 

qualquer preocupação em relação ao meu bem-estar. Nas fábricas 

de tecido, base da economia local, as bicicletas permaneciam 

descansando do lado de fora, sem trava ou tranca. Os homicídios 

eram tão raros que, quando ocorriam, tornavam-se referências 

temporais. Dizia-se: Fulano nasceu na época em que mataram o 

Dr. B; ou: Beltrano casou um ano depois que assassinaram o 

senhor F. Os roubos limitavam-se a galinhas e frutas, e crimes 

praticavam os bicheiros, os agiotas, as prostitutas. Minha mãe me 

despachava, nas férias, para a casa dos meus avós, em Rodeiro, 

colocando-me no ônibus e recomendando-me ao motorista. 

Muitas vezes, percorri a pé, sozinho, a légua e meia que separava 

a fazendola do núcleo urbano e o que me causava apreensão eram 

apenas os cães, os bois, as cobras... (RUFFATO, 2015).  

 

Além de manifestar as lembranças do autor, essa crônica reflete suas percepções 

em relação à cidade em que viveu sua infância. Lugar pacato, não representava risco 

algum ao menino, um contraponto aos dias atuais, em que sua irmã se vê obrigada a cercar 
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a casa com um muro. A exceção no período retratado eram figuras tradicionalmente 

ligadas à marginalidade: o bicheiro, o agiota, a prostituta.  

Outra face registrada por Ruffato em relação à sua cidade está presente em “Minha 

primeira vez”.  

[...] meu pai era o segundo mais importante pipoqueiro de 

Cataguases, já que nosso carrinho verde ficava estacionado na 

praça da igreja-matriz de Santa Rita de Cássia (hoje santuário), e 

o do nosso concorrente, seu Sebastião Lopes, mais bem sucedido, 

na praça Rui Barbosa, que monopolizava os dois únicos cinemas 

da cidade, Cine-Teatro Edgard e Cine Machado. Eu auxiliava 

meu pai nos sábados e domingos, quando aumentava o 

movimento, e tomava conta do negócio sozinho nas tardes do 

resto da semana. (RUFFATO, 2014). 

  

Nesta crônica, Ruffato expõe o papel do pai, pipoqueiro famoso na cidade, embora 

seu carrinho não ficasse tão bem localizado quanto o do concorrente, já que este estava 

próximo aos dois cinemas da cidade, que não existem mais. Dificilmente esta 

configuração da cidade seria apontada em uma notícia de jornal. 

 

Considerações finais 

É possível perceber que, por muito tempo, os campos da literatura e do jornalismo 

se viram como opostos. Todavia, atém mesmo em tempos anteriores à inserção da lógica 

da indústria cultural no jornalismo brasileiro, o limiar entre esses campos já era tênue, 

haja vista os escritores citados anteriormente que tinham como costume uma escrita 

heterogênea do ponto de vista da estrutura textual. Nota-se, portanto, que o campo 

jornalístico não se opõe ao campo literário. 

A crônica, representante desse cenário de disputas conceituais, se desenvolveu 

como um gênero que abarca uma vasta possibilidade textual, o que se justifica em parte 

por conta do time de autores consagrados que se dedicaram ao gênero. 

Desde que Ruffato assumiu sua coluna no El País, cerca de 200 crônicas foram 

escritas. É possível dizer em relação ao corpus analisado que o autor usa seu espaço no 

El País para abordar temas como violência, morte, leitura, na grande maioria das vezes 

ancorados em suas memórias e tendo como paisagem, muitas vezes, a complexidade de 

uma cidade do interior como Cataguases (nem sempre explorada na literatura e no 

jornalismo). 
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Se a tecnologia da época não permitia um registro imagético das circunstâncias 

narradas pelo autor, a memória se apresenta como uma importante ferramenta de 

construção dessa realidade. Quando transportada para o espaço da crônica, que, como já 

dito, é marcada pela subjetividade, representa também a possibilidade de entendimento 

sobre as visões de mundo do autor acerca da sociedade e das cidades que são alvo de seu 

olhar. 
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