
O Nascimento da Crônica (Machado de Assis) - Elaborações

Acaci Alcantara: Comecemos por personagem da crônica…..
Quem é o personagem desta crônica? O Sol e suas emanações? Ele é quem deve ser 
personificado, pelo menos para mim é o que parece. Ele é o perene, permeia a crônica -
do começo ao fim. Torra "os miolos" ontem no escrito e hoje na vida real. Clamamos por 
um ar condicionado. É personagem das sessões de análise. É uma luz que se apresenta 
de forma  devastadora. O que é feito dos processos que precisam de pouca luz e 
humidade? Será que você, caro Machado, já aludia sobre os novos tempos onde o que 
tem valor é o que brilha na luz escaldante? Algo que não é suportável,  somos 
despreparados para enfrentar  pois nos apresentamos de casaca sob um calor 
insuportável! Quem morreu? A capacidade de nos indignarmos e procurarmos abrigo da 
luz cegante do mundo. Ainda bem que o consultório do analista pode ser um abrigo. 

Roque Tadeu Gui: Penso sobre como deve ter se originado a crônica de M.A.  Talvez pelo 
final. Bem que nosso autor pode ter ido a um enterro de algum amigo ou conhecido. Ou, 
quem sabe, não foi, mas alguém que foi lhe contou sobre a adversidade de ir a um 
sepultamento numa tarde de intenso calor. Seja como for, o autor assume a experiência 
como sua. As vestimentas, de acordo com a ocasião, mas em desacordo com o clima. 
Machado (ou quem lhe narrou a cena) sentia calor, quase sufocado em sua casaca. Assis 
e seus acompanhantes sequer tiram os chapéus, cuidando sim de abrir "os de 
sol" (guarda-chuvas, diríamos). Se Assis lá não esteve, então, esse detalhe foi livremente 
ficcionado. Faz parte da arte do cronista.
Nosso autor sente o calor escaldante e pensa na vida dura dos que trabalham sob o sol, 
sem poder se abrigar. Julga-se mais feliz do que aqueles pobres trabalhadores. Daí a sua 
tese /a verdade mais incontestável que achei debaixo do sol é que ninguém se deve 
queixar, porque cada pessoa é sempre mais feliz do que outra.
A sensação do calor escaldante, a forte impressão sobre a dureza do trabalho braçal sob 
o sol, a reflexão sobre o previlégio de não ter que realizar tal trabalho extenuante, culmina 
na intuição de que /isso dá uma crônica!/ 
A partir desse momento a crônica está pré-escrita. O autor terá apenas que encontrar os 
recursos adequados para escrevê-la em definitivo. Terá que arquitetar um "lenga-lenga" 
literário, com qualidades estéticas convincentes, para conduzir o leitor a compartilhar das 
sensações, impressões e reflexões que o autor teve naquela tarde ensolarada. E, assim, 
nascerá uma crônica.



Aurea Christina: Inicialmente, fiquei impregnada, desde as primeiras  palavras de Assis, 
com a idéia da rotina diária do trabalho do psicoterapeuta. A reação, por mim constelada, 
foi essa: a lembrança de como é comum, o “ sinal de largada”  da crônica diária de meus 
clientes, o ato de tecer comentários sobre  o clima ou sobre os problemas do trânsito na 
cidade. Imagino que, no tempo de Machado, o tráfego não seria um problema, mas com 
certeza, o calor escaldante do Rio de Janeiro sim. Ainda mais, se levarmos em conta, a 
inadequação das roupas européias usadas naquela época. Neste momento, me veio a 
mente, o conceito de persona de Jung: a imagem dessas vestimentas copiadas do velho 
mundo, inadequadas pra um país tropical como o Brasil, e talvez consideradas, na época, 
como as mais apropriadas e “respeitosas” para uma homenagem sincera, em um ritual de  
velório e sepultamento.  Finalmente, para mim, os personagens e caracteres são quase 
infinitos porque representam os anônimos que tanto nos oferecem suas  histórias e que 
vão transformando, não somente nossa vida pessoal, como o coletivo também.

Camila Maciel Polônio: O sol, aquele que nasce e morre todos os dias. Um eterno 
ressurgir, às vezes escondido por trás  das nuvens, outras vezes por trás da chuva e 
muitas aparições que nos agradam e incomodam. Esperamos do sol sempre a medida 
certa, aquela temperatura aprazível. Doce ilusão! Nossa inconsequência ao tratar com a 
natureza nos traz lástimas na espera de que alguém, um outro qualquer, nos salve dos 
miolos queimados. Quanta coincidência não? Não seríamos como o sol? Nossos 
pacientes não trazem essa metáfora? Essas roupas inadequadas nos levam ao resultado 
desse calor tremendo em cada corpo. Como lidamos com nossa imagem e com nossa 
alma? Seria o sol um caminho para iluminar a escassez e os excessos? Quem será o 
nosso personagem principal? (Camila)

Roque Tadeu Gui: Curioso, tentei descobrir quando e onde Machado de Assis publicou 
sua crônica /O nascimento da crônica/. Descobri que foi em 1º de novembro de 1877, no 
Jornal A Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro. Curiosamente, ali não consta o título da 
crônica, o que pode dar a entender que o título foi dado por outra pessoa que não o autor, 
talvez para identificar o texto entre os milhares que o brilhante escritor redigiu. No jornal, e 
no mesmo dia, constam três outras crônicas, do mesmo Machado, todas também sem 
títulos. 
Localizei, então, o magnífico acervo do MEC com todas as crônicas de Machado. Aqui vai 
o endereço: 



/machado.mec.gov.br/obra-completa-menu-principal-173/169-cronica . Confere lá! A 
crônica que analisamos é a primeira de quatro escritas no mesmo dia. Prolífico, não?

Aurea Christina, bela imagem essa da /crônica diária de meus clientes/ ! De fato, não é 
assim, a conversa que se estabelece em nosso espaço analítico? Começa-se a falar de 
algo que rola no cotidiano e, aos poucos, abre-se uma brecha para o simbólico, para a 
poesia! Sim, porque todo gesto analítico é um ato poético, e somente é analítico quando é 
poético, ou seja, generativo! A sessão às vezes é inóspita e calcinante e, ao final, chora-
se, e às vezes enterram-se, os mortos.

Silvia Graubart: Sim. Mortos, os mais variados: amores, ideias, sentimentos... O que seria 
de nosso oficio, se não acompanhássemos tantos acalorados enterros? E quantos 
também agonizam? Suor escorre na fronte dos extrovertidos, abrasados pelo calor literal, 
que tambem inflama nossas entranhas e nos transforma cotidianamente.

Nossa personagem traz o sofrimento da natureza que agoniza. Além de dizer algo dele 
mesmo, nos comunica a condição política que estamos empreendendo no mundo. Não 
podemos fechar os olhos para a agonia política do tempo presente. 

Nossa busca pela natureza do personagem principal talvez possa nos levar à luz, que 
metamorfoseia as imagens de acordo com nosso jeito de olhar. Não lembro quem disse, 
mas alguém ja disse que nossos olhos são espelhos com poder de vida e morte. Acho 
que Rubem Alves, que andei lendo por esses dias, e que muito me fez pensar, quando 
escreveu que "as coisas não são o que são, mas são os nomes que damos a elas.

Roque Tadeu Gui: Meus caros, Hillman disse certa vez que a alma ama História (e 
histórias, poderíamos acrescentar). Pois bem, passo para vocês um link da Biblioteca 
Nacional (RJ), que tem o fac-simile do jornal "Illustração Brasileira", de 1º de novembro de 
1877, edição que publicou a crônica de Machado de Assis que estamos estudando. Ele 
assina com o heterônimo "Manassés", e a crônica intitula-se "História de quinze dias", 
escrita em quatro blocos, sendo que o texto denominado "O Nascimento da Crônica", não 
por M.A., é o primeiro. Aparentemente, os três blocos seguintes não guardam estreita 
conexão com o primeiro, embora façam referência a morte e enterro. Para os tarados por 
história,  anexo o fac-simile da capa do jornal e das duas páginas em que a crônica 
aparece. 



http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=758370&PagFis=508
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