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Em 1972, quando saiu O	poder	ultrajovem	e	mais	79	textos	em	pro-
sa	e	verso, Carlos Drummond de Andrade (1902-87) estava com 
setenta anos. Há tempos já tinha produzido o que fizera dele um 
poeta decisivo para as letras brasileiras, assim como era já o au-
tor consagrado que chegou a ser em vida. 

Não se trata apenas de uma informação biográfica: a idade 
que avança, a velhice como conjunto de tópicas e argumentos 
sobre a existência é parte decisiva da caracterização da persona 
adotada por ele nas crônicas ali recolhidas, as quais, na maior 
parte, como deixam ver as referências históricas incorporadas 
nelas, foram produzidas entre 1969 e 1970 — vale dizer, ainda 
no início de sua colaboração como cronista no Jornal	do	Brasil, 
que se estenderia de 1969 até 1984. 

Como se sabe, não era nem de longe sua primeira incursão no 
gênero da crônica ou em seu exercício de articulista de jornal diá-
rio. No Correio	da	Manhã, respondera pela seção “Imagens” de 1954 
até 1968. Mas bem antes disso, em 1921, no Diário	de	Minas, já ini-
ciara uma colaboração que se tornaria regular ao longo de sua vida.1

1  Segundo João Camilo Penna, em levantamento que alerta não ser exaustivo, 
sua colaboração na imprensa se dá nos seguintes períodos e jornais: “No Diário	
de	Minas, na seção ‘Sociais’ (1921-6); no Diário	de	Minas, como redator-chefe 
(1926-9); no Minas	Gerais, órgão oficial do estado, como auxiliar de redação e 
como redator (1929-34); em A	Tribuna, como redator (1933); simultaneamente no 
Minas	Gerais, Estado	de	Minas e Diário	da	Tarde como redator (1934); no Correio	
da	Manhã e na Folha	Carioca como colaborador do suplemento literário (1945); 
na Tribuna	Popular, diário comunista, como coeditor (1945); no Minas	Gerais de 
novo (1949-53); e finalmente como cronista com atividade quase diária, no Cor-
reio	da	Manhã, onde publica a coluna ‘Imagens’ (1954-69), e no Jornal	do	Brasil 
(1969-84). No total foram 63 (ou 64 em sua conta) anos de trabalho jornalístico 
(Drummond, 2006, pp. lxxv-lxxxi)”. (Disponível em: <http://www.projetomemo-
ria.art.br/drummond/obra/downloads/penna,%20Joao%20Camillo.%20O%20
ensaio,%20a%20cronica,%20a%20poesia-cronica.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2015). 
A última referência da citação diz respeito ao volume da Poesia	completa (Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 2006, 2. imp. da 1. ed., de 2002).  
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Pois é com a máscara verossímil de velho poeta e cronista, 
um tanto cansado de seu ofício, mas ao mesmo tempo desgra-
çadamente subordinado a sua prática habitual, que o narrador 
se apresenta ao leitor do livro intitulado O	poder	ultrajovem. Des-
sa máscara ou temperamento básico vai depender toda a arti-
culação semântica dos textos do volume, seja no que se refere 
ao tipo particular de ironia que emprega, seja à forma de ler 
e comentar as notícias cotidianas, de interpretar os costumes 
cariocas e brasileiros, seja ainda de compor as memórias da in-
fância em Minas ou de referir enviesadamente tanto às novida-
des culturais e literárias, quase todas restritas ao país, como aos 
fatos da ditadura militar, então em seu momento mais violento 
e repressivo.

Antes de estudar cada uma dessas questões, entretanto, cabe 
registrar tanto algumas peculiaridades editoriais da recolha 
como alguns dos mais recorrentes recursos formais utilizados 
por Drummond para efetuar justamente a variedade que carac-
teriza a invenção de suas crônicas.

a recolha

O subtítulo do livro,2 a saber, “e mais 79 textos em prosa e ver-
so”, dá uma ideia de descrição exata que, no entanto, tem algo 
de equívoca, já que O	poder	ultrajovem é apresentado e contado 
como série, sem menção ao número de cinco textos que a com-
põem. Os demais textos seriados, ao contrário, são considera-
dos isoladamente, um a um, para se chegar ao número de 79. 
Fossem computados considerando-se as três outras séries exis-
tentes no livro, cada uma delas com dois textos, o número deles 
teria de ser 76. Por outro lado, a considerar individualmente 
os textos, já agora incluindo os cinco que pertencem à série do 
título, o conjunto do volume contém 84 textos, dos quais 21 são 
de poesia. A observação aritmética serve apenas para eviden-

2  Ao menos, como dá a entender claramente que o seja a tipologia menor e 
menos destacada da bela capa de Eugênio Hirsch, na primeira edição de 1972. 
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ciar a conta mais exata do volume: os poemas constituem pre-
cisamente um quarto do conjunto de textos e são distribuídos 
a cada três ou quatro textos de prosa, com a única exceção do 
encadeamento dos cinco textos da série título. 

Quer dizer, mais que qualquer outro critério de disposição, 
há uma alternância claramente procurada entre prosa e verso, 
com vantagem evidente para a primeira, mas de modo a sem-
pre se obter uma pontuação ou respiro regular da prosa pela 
poesia. Essa parece ser sua principal função no livro em que 
a prosa prevalece de modo ostensivo. Acrescento que também 
os poemas selecionados apresentam características próprias da 
crônica, como são as de comentário de notícias do dia ou de 
alusão a aspectos pitorescos do costume. Se em geral se men-
ciona, como louvor, a inclinação poética das crônicas, que em 
Drummond nem é tão marcante assim, também será preciso 
acentuar aqui o viés decisivamente cronístico da poesia reunida 
no volume. Com isso, não há ganho em termos de valor literá-
rio, mas está claro que o gênero decisivo em questão na recolha 
é a crônica, importando menos se em prosa ou poesia. 

Em prosa ou poesia, ademais, como se trata sempre de espa-
ço fixo em jornal impresso, o tamanho das crônicas é bastante 
regular, variando num intervalo aproximado de 3,6 mil a 3,9 
mil caracteres, incluindo-se os espaços entre eles. Não é muito 
maior que o espaço usualmente empregado nas colunas de crô-
nicas dos jornais diários impressos de hoje. 

artifícios

Frequentemente, nas crônicas, Drummond incorpora gírias em 
seu texto, mas o faz de um modo bem preciso: não para ado-
tar o registro de coloquialidade jovem a que a gíria se associa 
usual mente, mas para excitar a estranheza que ela representa 
em relação à linguagem informal, mas de normatividade só-
bria, do narrador. Da mesma maneira, ocorre a incorporação 
de letras de música, que, além de ostentar a própria estranheza 
no corpo do parágrafo, também dão ao texto características de 
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recolha de fragmentos diversos de uma experiência empresta-
da, que decerto não é do narrador. Algo semelhante, mas não 
idêntico, ocorre quando o narrador emprega provérbios e con-
traprovérbios; aforismos e máximas, que insinuam a sabedoria 
e a longa experiência, mas, ao mesmo tempo, relativizam-na, 
produzindo surpresa. 

Tais artifícios de montagem apresentam efeitos de disfarce, 
em que uma coisa simula outra e até seu oposto, estendendo-
-se a vários outros aspectos da crônica drummondiana. Por 
exemplo, ela pode tomar a forma de cartas, de correspondência 
dirigida a uma estrela de cinema, a uma senhora que faz cem 
anos, a uma ex-santa etc. Também pode tomar emprestada a 
forma de um diálogo, o qual, por sua vez, imita conversas de 
rua, ou com o motorista de táxi — enfim, emula fragmentos da 
vida prosaica de um morador anônimo da grande cidade, como 
é também o leitor imaginado por ele. Nesse caso, estão certa-
mente as efabulações atribuídas a “João Brandão”, que, como é 
sabido, é a personagem do “homem comum” criada por Drum-
mond: elas participam desse mesmo circuito de prosaísmo e 
de familiaridade, em que se encontram leitor e cronista. Não 
se trata, entretanto, de um circuito realista, mas sim de uma 
verossimilhança que é de segundo grau, isto é, bancada pelo 
artifício de fingir como próprio o que permanece alheio. O cro-
nista, conquanto olhe e ouça o que está ao redor, macaqueando 
um pouco o que está acontecendo, no fundo, de algum modo, 
está sempre preso ao fio de suas divagações. 

Por vezes, os diálogos são explicitamente imaginários, como 
ocorre nas cartas dirigidas a pessoas célebres, e põem frente 
a frente personagens que não poderiam estar juntas, crian-
do fendas no tempo e no lugar. Mais ainda: com frequência 
a crônica imita outra crônica, como a que simula fazer-se ao 
casamento de Machado, ou a que mimetiza o obituário de um 
colega de trabalho. Assim, há um deslize da crônica para ou-
tros textos, como se ela permitisse um território linguístico de 
livre passagem entre os gêneros e registros linguísticos, o que 
talvez ajude a entender o interesse de juntar prosa e poesia no 
livro de crônicas. 
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Ainda que de modo comedido, Drummond também extrai 
graça dos equívocos, trocadilhos, neologismos, trava-línguas e 
outros recursos engenhosos aplicados ao léxico. Em termos se-
mânticos, um dos procedimentos mais usuais em suas crôni-
cas é a sequência sem nexo ou a frase nonsense, cujo humor é 
mais finamente intelectual e sutil. 

Algumas vezes, mas poucas, como sabidamente faz em algu-
mas de suas poesias mais célebres, Drummond emprega a após-
trofe ou a interpelação de si mesmo nas crônicas, nomeando-se 
“Carlos”, como a censurar-se ou a encenar uma autocorreção em 
público, como uma autodepreciação afetada. Não é a única for-
ma de apóstrofe de que lança mão; especialmente interessante é 
a que nomeia de “monodiálogo”: um tipo de interpelação que o 
cronista finge fazer a um sujeito desconhecido, mas que ao fim 
não tem representação fora dele, como ocorre quando alguém 
fala alto consigo mesmo, simulando haver um outro em sua pre-
sença, o que naturalmente acentua o vazio da companhia e certo 
humor melancólico. 

a senectude

No quadro regular dos temas e argumentos mais comuns as-
sociados à persona do “velho” cronista, pode-se perceber que 
alguns deles estão ligados ao tempo passado, em especial à me-
mória. Outros ligam-se ao presente, sobretudo às notícias, com 
as quais convive a crônica no jornal diário, o que é particular-
mente evidente quando se referem ao calendário, com seus dias 
santos, feriados, estações do ano, aniversários etc. O grande  
tema recalcado aí é o da ditadura, como se verá a seguir. 

Outras tópicas importantes na crônica ligam-se ainda a um 
período de tempo mais dilatado, que se pode pensar como in-
temporal, pois duradouro e quase que suposto imutável, e tais 
são aquelas ligadas aos meios e costumes, incluindo-se aí o 
tema da burocracia, dado como inextinguível, e, ainda, o do 
corpo feminino, dado como eterno. 

Num tempo composto entre o passado e o presente, as tó-
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picas mais importantes são as da língua e da cultura, de que o 
dicionário, de um lado, e as gírias do momento, de outro, cons-
tituem sua principal matéria. Já articulado entre o presente e o 
futuro, encontra-se o tema da moda, da novidade (muitas vezes 
vinda de fora), e, por extensão, a questão da vanguarda, como 
também se verá. 

Sobre o tempo futuro propriamente, para um volume que se 
intitula “ultrajovem”, não há quase nada, a não ser certa ima-
gem vagamente esperançosa deixada para as crianças — talvez 
até mais divertida que esperançosa, sem nunca deixar de ser 
distante. E isso está perfeitamente de acordo com o caráter de 
um narrador velho, no qual, como diz Aristóteles, o verossímil 
resiste mais na recordação que na esperança, pois pouco lhe 
resta para viver, e a ideia de esperança necessariamente reside 
no futuro. Falo, é claro, em termos de verossímil argumentati-
vo, não de realidade factual — o próprio Drummond, como se 
sabe, ainda vai viver por mais quinze anos depois da edição de 
O	poder	ultrajovem.

Por fim, um segundo presente aplicado às crônicas diz res-
peito a uma imbricação entre o tempo do enunciado, isto é, da-
quilo que é dito pelo narrador, e o da enunciação, vale dizer, do 
jogo intersubjetivo armado pelo gênero da composição. É esse 
presente que vai tematizar as relações entre o cronista, o leitor 
e o próprio gênero da crônica, numa operação que se costuma 
chamar de metalinguística. Nos termos de Drummond, isso 
costuma chegar a um duro confronto entre o viver a quente e 
o escrever passando a limpo, como se dá nas duas melhores 
crônicas do volume, em minha opinião, a saber, “Hoje não es-
crevo” e “O inseguro”. 

Convém examinar mais detidamente cada uma dessas tó-
picas. 

1. a memória

No campo da memória, os temas mais recorrentes são os da 
lembrança infantil, como o associado ao assassinato a pedra-
das de um sapo, que traz consigo um remorso persistente, ou 



217

os da recordação de um tipo marcante ou pitoresco, como o do 
Vate Noturno; da saudade das conversas jogadas fora em Minas, 
de certa valsa ou de uma praça de Belo Horizonte, ameaçada 
pelo progresso desrespeitoso. Há ainda a lembrança aguda da 
primeira morte testemunhada, de uma tia-avó; a de anúncios 
comerciais antigos, como o do Elixir de Nogueira, entre o mi-
lagroso e o farsante, ou, ainda, a lembrança das folhinhas ecle-
siásticas, em que a religião, suas práticas e objetos funcionam 
muito mais como insumo da memória que da fé. 

Os exemplos são muitos e, mais que mencioná-los exausti-
vamente, pode ser interessante notar que, seja qual for o objeto 
da memória, Drummond empresta-lhe um duplo caráter, de 
natureza mais paradoxal que dialética, pois o processo não leva 
a nenhum lugar, a não ser ao rebatimento mais agudo sobre si 
mesmo. Assim, por um lado, a memória, que traz de volta o an-
tigo, significa sempre uma forma de dignificação do objeto ou 
situação lembrada; por outro, toda lembrança mescla-se à fanta-
sia, tendendo a figurá-la melhor do que realmente foi e do que 
pode ser, e isso mesmo faz com que se surpreenda nela, contra 
a imagem de dignidade do antigo, uma espécie sorrateira de 
indiscrição e de grosseria exibicionista. 

Nesse ponto, a própria memória conduz a um desengano de 
si e a um curioso elogio dos desmemoriados. Da presença oni-
presente da memória, convém esperar tudo, menos que ensine 
a viver, pois o refúgio e a dignidade do antigo não estão isentos 
da trapaça, que o mergulho em seu interior acaba por revelar, 
mas não por prevenir.

2. notícias da vida presente

O tempo presente, que é tradicionalmente o mais acentuado no 
gênero da crônica de jornal, está bem marcado em O	poder	ul-
trajovem. De início, evidencia-se pela quantidade de referências 
ao cotidiano da cidade, em particular, do Rio de Janeiro, que é 
o lugar onde mora Drummond, mas também o espaço urbano 
mais diretamente coberto pelas matérias do Jornal	do	Brasil.

No entanto, muitas vezes o cronista se interessa justamente 
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por assuntos pequenos, que dificilmente chegariam à cobertu-
ra do jornal, como, por exemplo, a dificuldade para encontrar 
quem faça os pequenos serviços de manutenção do apartamen-
to; o encontro com uma amiga fanática por animais; a alta de 
preços na feira; um dito ouvido sem querer que revela prudên-
cia na gestão das economias ou consciência da fluidez do di-
nheiro; a demolição de um prédio histórico; a suspeita de que 
absolutamente tudo possa provocar câncer; certo comércio ines-
perado na rua do Ouvidor; uma música de sucesso ouvida em 
todo lugar que se vá; o valor da boa educação e das pequenas 
gentilezas no dia a dia; as propagandas e golpes publicitários, 
com suas mensagens nonsense e pseudopoéticas; a imaginação 
erótica em torno da aeromoça etc. 

Desse conjunto, ressalta o miúdo da vida urbana, em peque-
nos flashes que não são disparados pelos fotógrafos dos jornais, 
pois escapam à cobertura da imprensa, mas que podem de 
imediato ser reconhecidos por todos os moradores da cidade. 
Trata-se de um presente vivido por um repórter, sim, mas do 
banal ou do irrelevante, justamente aquilo que mais ocupa a 
vida diária.

Nesse mesmo tópico da vida presente, no entanto, a atenção 
do cronista, de modo algum, deixa de voltar-se também para os 
assuntos públicos ou capazes de atrair as reportagens e man-
chetes do jornal. Assim, ele se associa à multidão para comen-
tar a escolha do técnico da seleção ou para celebrar o time bra-
sileiro campeão do mundo em 1970; a especulação imobiliária 
que atinge o Rio; a descoberta de um novo astro por cientistas 
japoneses; a chegada do homem à Lua, bem como a exposição 
de uma rocha lunar trazida à cidade; os prodígios do computa-
dor “de terceira geração”; as beligerâncias entre União Soviética 
e China; o banditismo do Esquadrão da Morte a assassinar ban-
didos; a inflação; a situação dos aterros nas praias; a novidade 
do cinto de segurança; a nova mudança do nome da moeda etc. 

No tratamento desses fatos jornalísticos, o cronista faz 
transparecer certo sentimento na contramão das novidades, se-
jam elas mais ou menos espetaculares. Em tudo o que relata, 
há como que ruínas silenciosas de coisas ou de formas de vida 
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que já não têm uso para ninguém, mas que não deixam de ser 
lamentadas por ele: na notícia, junto com o novo que irrompe, 
há como que uma extinção lamentada, um “viver antigo” que se 
apaga, no contrapé da manchete. 

Assim, a atenção ao presente, que existe tanto no repórter 
das coisas miúdas como no eco das grandes matérias, reveste-
-se de um tom em que a notícia do progresso tem sempre a 
sombra de uma ironia, mais ou menos melancólica. O mundo 
é tudo o que ocorre e mais o que deixa de ocorrer, de maneira 
cada vez mais abrupta. O cronista secunda o estardalhaço da 
manchete com o abafado de um último suspiro. Ou, de outra 
forma: o passado revém intempestivamente no presente, em 
forma elegíaca, como louvor da coisa morta.

3. os balanços do calendário

Na crônica drummondiana, tanto as coisas miúdas como as 
grandes notícias de que falei antes projetam-se com frequência 
nas datas do calendário anual. Assim é que o narrador sugere a 
celebração do dia do santo homônimo de quem faz aniversário; 
lembra a data de um ano da morte de um amigo de repartição; 
a data da morte de Mário de Andrade; o centenário de Alphon-
sus de Guimaraens; o mês da morte de Cecília Meireles; o ani-
versário de morte de Manuel Bandeira e até a data do casamen-
to de Machado de Assis. 

O narrador também celebra a chegada de cada uma das es-
tações do ano; os vários dias dedicados às profissões; as balizas 
do calendário litúrgico; o Dia dos Namorados, propondo-se a 
expandi-lo para outros dias que poderiam preencher as diversas 
fases do amor; levanta as particularidades do mês de maio etc. 

Quando dedicadas ao calendário, as crônicas tendem a pro-
mover, junto à celebração fúnebre afetiva, quase sempre de poe-
tas, também uma espécie de balanço meditativo, que não se 
restringe ao fim de ano, mas que tem nele uma data simbólica 
decisiva. Nesse balanço, contudo, importa menos o que se fez, 
de fato, que a sobrevida, mais surpreendente a cada ano: “os 
que não morremos estamos — ó milagre — vivos”. 
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Outro aspecto a considerar no conjunto das crônicas centra-
das no calendário é a transformação progressiva das datas em 
mercadoria, isto é, como ocasião de presentes e de comércio. Na 
contracarga dessa transformação da natureza das festas, o nar-
rador aponta outra, que diz respeito à liberação do desejo para 
uma “segunda identidade”, na qual as pessoas se imaginam su-
jeitos de uma vida maior do que a que efetivamente têm ou po-
deriam ter. O que também implica dizer que as datas, sujeitas 
a fantasias de grandeza, são pequenos centros de doidices e de 
engano, problemas mais graves que os impulsos de consumo. 

4. a ditadura invisível

Conquanto boa parte das crônicas tenha sido escrita em 1969-
-71 — ou seja, no cerne do mais terrível momento da ditadura 
militar, como foi o que significou a edição do ai-5, em 13 de de-
zembro de 1968, que suspendeu as garantias institucionais e 
recrudesceu a censura aos meios de comunicação; a subida ao 
poder do general Médici, em 30 de outubro de 1969; a suces-
são de assassinatos, torturas e desaparecimentos que liquidou as 
tentativas de resistência armada ao golpe —, não se encontra ne-
las, como se poderia prever numa situação de controle ostensivo 
dos jornais, qualquer comentário direto em relação a esses fatos. 
Eles não estão, portanto, no âmbito das notícias que as crônicas 
elaboram explicitamente como tópica articulada ao presente. 

No entanto, a considerá-las mais atentamente, percebe-se 
um conjunto grande de termos e referências que balizam tan-
to os novos tempos de extremo fechamento político do regime 
como a posição adotada pelo narrador diante dele, ainda uma 
vez determinada pela tópica da senectude. Para começar, são 
várias as crônicas em que o narrador alude de modo irônico à 
acusação de “subversivo”, termo usado pela repressão para cri-
minalizar os membros da resistência armada, cujo emprego ele 
estende a qualquer ato, mesmo o mais comezinho, como o de 
recusar-se a fazer crediário. 

O narrador alude também às eleições, suspensas, como pos-
sibilidade futura, assim como a uma suposta volta da democra-
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cia, que reaparece senão na lei, na adoção de novos costumes; 
faz menção à censura do nu no Carnaval; ao ministro Busaid e 
“problemas na educação”; a Cristo, como “órgão supremo de se-
gurança”; ao perigo da “segurança nacional” e até ao da palavra 
“Chile”, que traz consigo as perturbações políticas do país, que 
também existem em Portugal etc. 

Há ainda a reafirmação do horror à ideia de sacrifício pela 
“Causa” ou de heroísmo civil, que pode incluir no mesmo en-
gano militares e guerrilheiros, contraposta a certo apelo civil à 
amizade ao país. O cronista fala en passant de ameaças de fu-
zilamento e cassação; do “fero contexto de metralhadora, de se-
questro e bomba”; do temor generalizado dos assaltos a bancos; 
dos sequestros de avião; da greve dos bancários; das canções de 
protesto. E mais: alude à pichação de parede; à pedra atirada na 
polícia; aos “marechais da política nacional”; às novas determi-
nações dos ministros sobre o vestuário do serviço público; ao 
“colega” ministro que se pensa “romancista”; aos “festivos de 
esquerda”; à propaganda oficial da Transamazônica; ao trocadi-
lho entre Mao e o mês de maio etc.

O conjunto dessas referências e alusões define a exasperação 
do cronista com a “onda de violência” e a “intolerância gene-
ralizada”, e reserva-lhe um posto de observação relativamente 
equidistante dos dois lados em luta. Agasta-o a excessiva pola-
rização da conjuntura, declarando-se favorável a um convívio 
mais pacífico e de menos estridência política. Isso pode ser vis-
to com clareza já na primeira crônica da série que dá título ao 
volume, na qual se contrapõe, com vantagem, ao “poder jovem” 
atual, que “cambaleia”, “o poder ultrajovem”, de crianças cujas 
vontades se afirmam, na mesa, ao lado do pai, com determina-
ção, mas também com paciência. 

De certa maneira, a posição equidistante reivindicada pelo 
narrador não é diferente da que está acomodada pelos hábitos, 
necessariamente avessos a peripécias e a atos grandiosos, pois 
relativos a modos já estabelecidos, ao longo de anos, para reagir 
aos estímulos mais ou menos inconvenientes da existência. 
Daí, como ele diz, a “simpatia criminosa” por “minhas velhas 
paredes”, “meus podres alicerces”, que, no fundo, sempre revela 
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a satisfação de “ser a mula velha que pasta o jardim do hábito”. 
Nada pode ser mais típico das tópicas da senectude que esse 
apego ao hábito, que, de bom grado, cede à “burrada moça” as 
pastagens “entre abismos”, mas se incomoda se tais pastagens 
não estão assim tão longe do jardim. 

5. caráter e costumes

Aristotelicamente, se os hábitos revelam o caráter estável 
(éthos) do cronista, o que mais de perto se lhes corresponde, na 
vida social, são os costumes (éthe), como uma “segunda natu-
reza” a ser necessariamente considerada, e, em geral, atendida 
com cautela. De fato, poucos temas são tão presentes e diversi-
ficados no volume como os relativos aos costumes, incluídos aí 
os modismos que os ameaçam ou apenas os alvoroçam, como a 
calça comprida e a minissaia, a linguagem da propaganda e da 
comunicação de massa. 

O cronista geralmente ressalta o aspecto anedótico ou pito-
resco dessas práticas recorrentes e naturalizadas, mesmo quan-
do dizem respeito a tragédias sociais, como as inundações do 
Rio ou os garotos pedintes. Isso é verdadeiro ainda para as crô-
nicas que tratam de sessões espíritas; de santos populares que 
perdem o abrigo oficial da Igreja católica; das orações íntimas e 
interessadíssimas a Cristo ou a Deus; ou das crônicas que advo-
gam partes em litígio público como o valor do palavrão oportu-
no ou o dos travestis (em que “um vale por dois”). 

Também participam do largo espectro dos temas dos costu-
mes os desfiles das escolas de samba; a mania de disco voador 
ou a de querer parecer eternamente jovem; os indícios da trai-
ção conjugal; a resiliência dos ciúmes ainda em idade provecta; 
o atraso no aeroporto; as resistências à legalidade da cremação; o 
verão exclusivo da Zona Sul carioca; a variedade dos modelos de 
biquíni; os estampados berrantes ou as transparências; a presen-
ça dos hippies nas praças; o ácido lisérgico; a excursão cultural; 
a força da boataria; o uso de presentear com ovos de Páscoa; a 
correria das compras de Natal; o consumismo e as ofertas do cre-
diário; o leilão eleitoral; o vendedor na fila da pensão etc. 
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Desse vasto conjunto, pode-se estabelecer como posições 
mais constantes da crônica a simpatia, distante embora, pelas 
práticas populares, e a percepção de certa ordenação social pre-
cária, ameaçada pelos modismos, alguns logo aceitos, sobre-
tudo quando se referem ao relaxamento das proibições morais 
sobre a exibição do corpo da mulher. Algumas vezes, a crônica 
de costume articula-se com o tema do ubi	sunt, isto é, com a 
lembrança de amigos mortos e de lugares inteiros desapareci-
dos. Quando isso ocorre, retoma-se aquele jogo de paradoxos 
entre antigo e moderno, presente nos temas da memória. 

6. burocracia expandida

Tão intemporal e insolúvel quanto os costumes são os caminhos 
tortos da burocracia, tema destacado nas crônicas drummondia-
nas. E a burocracia deve ser considerada no domínio dos costu-
mes porque está dada como coisa quase natural, em que até as 
queixas a respeito dela fazem parte das práticas que a eternizam. 
Cabem aí, por exemplo, os temas da criação de novos departa-
mentos supostamente modernizadores; dos pareceres esdrúxu-
los; das questiúnculas de ocasião; o tema das filas; da guarda 
dos recibos como prova posterior do pagamento; das sucessivas 
portarias sobre um mesmo assunto, de que as crônicas ressaltam 
o nonsense e a comédia de sua aplicação ao pé da letra. 

Também enriquece o repertório da tópica a quantidade reque-
rida de carimbos, bem como a de certidões negativas para a lega-
lidade das atividades mais simples; a grosseria dos funcionários; 
o mundo dos cartórios; os balanços; os labirintos da papelada e 
dos escritórios etc. De tudo, ressalta certo ar de Protocolo Geral, 
que é próprio da repartição, mas também da vida em geral. 

No entanto, para quem não crê em nada mais ameno ou 
tolerável que o hábito, a ideia do escritório-como-a-vida não é 
decididamente ruim, embora com certeza remeta ao precário 
e improdutivo. Talvez mesmo o mais preciso para descrever a 
crônica de Drummond seja admitir que, no coração da burocra-
cia, o narrador não deixa de reconhecer as palpitações de certo 
“sentimento do mundo”, em que a grandeza insustentável dos 
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desejos e aspirações antigas topa de frente com a consciência 
do “mosquito do escritório”. Certa dialética entre o trabalho e 
a sinecura, o sonho e a vida mesquinha, insinua-se então, e, 
por vezes, pode chegar a ser tocante e nevrálgico. Desse ponto 
de vista, o “escritório”, como disse, ganha foros de alegoria da 
existência, como acontece também em Cyro dos Anjos, escritor 
de sua geração e amizade. Como decorrência, entre o poeta e o 
funcionário público firma-se algum pacto e cumplicidade: irô-
nica, diminuída, mas não isenta de lirismo. 

7. língua e cultura

Entre os interesses mais constantes da crônica de Drummond 
estão os fatos da língua portuguesa e da cultura brasileira, por 
vezes contrapostos abruptamente, para gerar efeitos de humor 
e de ironia, como quando cita um autor antigo, clássico — Ca-
mões, por exemplo —, ao lado de um refrão de música de suces-
so à época, como “aquele abraço” ou “tenho uma nega chamada 
Teresa”, os quais, como ficou dito mais atrás, são incorporados à 
frase do cronista. Com o mesmo efeito as crônicas se apropriam 
de provérbios populares e também de antiprovérbios céticos so-
bre a capacidade explicativa dos primeiros. 

Tampouco faltam, nas crônicas, referências bem-humoradas 
a colunas sociais, como a de Ibrahim Sued, ou a programas po-
pulares do rádio ou da tv, como os de J. Silvestre, de Bibi Fer-
reira, ou ao Festival Internacional da Canção, com polêmicas 
fugazes que fazem murmurar e dividir-se a cidade inteira.

Nesse conjunto heteróclito, voluntariamente bárbaro, um lu-
gar-chave cabe ao dicionário, que é citado de forma sistemática 
pelo cronista, seja em busca de palavras belas ou de palavras di-
fíceis e peregrinas, cuja dificuldade o encanta, seja em busca de 
definições semânticas e de curiosidades gramaticais surpreen-
dentes. Algumas vezes, de um dicionário novo depende toda a 
graça buscada pela crônica: por exemplo, quando completa frases 
em português com um léxico da “língua geral”, o tupi. 

As crônicas drummondianas também são hábeis, como 
já mencionei, em produzir contrastes surpreendentes entre a 
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própria dicção culta e a fala que se encontra nas gírias da rua, 
em geral empregadas pelos jovens, como “broto”, “pra frente”, 
“mora”, “quadrado”, “superbacana”, “pão”, “reaça” etc. Não é pre-
ciso dizer que, curiosamente, nada soa tão velho no texto quanto 
essas mesmas gírias tomadas ali como índice de modernidade. 

No campo da cultura e, mais especificamente, da literatura, 
os amigos escritores de Drummond são referidos com frequên-
cia, de tal modo que as crônicas embaralham cordialmente 
os termos da amizade e da profissão nas letras. É assim com 
Bárbara Heliodora, Guimarães Rosa, Cecília Meireles, Emílio 
Moura, Mário de Andrade, de cuja obra esparsa reclama edição, 
mas não com muitos mais, numa sociedade em que, segundo o 
narrador, são poucos os criadores para um mundo de consumi-
dores, e ainda não de livros. 

A mesma raridade, ou rarefação do livro, faz com que o cro-
nista celebre a abertura de um sebo, lugar que vale sozinho por 
uma “cidade das letras”, com seu delicioso “ninho de surpre-
sas”. A “confraria silenciosa” de proprietários e frequentadores, 
tendo de lidar com mulheres anedoticamente zangadas pelo 
acúmulo dos livros, sempre é composta de tipos “crônicos” e 
“peculiares”, como Carlos Ribeiro, Roberto Cunha, Plínio Doy-
le, o “Mindlin paulista” etc.

Ocasionalmente, as crônicas remetem a artistas visuais, como 
Carlos Leão e Álvarus; de teatro, como Cacilda Becker; de cine-
ma, como Grace Kelly. Em todos esses casos, e em muitos outros, 
está claro que a inclinação pessoal do cronista — excetuado certo 
afogueamento passageiro sobrevindo com a passagem de uma 
estrela sensual do momento no balneário do Rio, como Mireille 
Darc — fica reservada para a “velha guarda”, cujo frescor julga 
mais duradouro e menos dependente do poder da publicidade.

O futebol é também largamente reconhecido nas crônicas 
como verdadeiro centro de cultura popular, o que justifica que 
Pelé, encarnação do “gênio do gol”, compareça nelas mais de 
uma vez, celebrado como artista maior de uma arte que atinge 
“o paladar de todos”.

Enfim, embora sejam muitos e de diverso coturno os artis-
tas reconhecidos ou homenageados pelo cronista, fica bastante 
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nítido que o conjunto deles forma um bloco majoritariamente 
datado, um pouco como acontece com as gírias. Não é que cada 
nome seja de autor que não vai durar, longe disso, mas o conjun-
to dos nomes compõe, a rigor, um retrato de gosto de época. É 
possível perceber que o cronista não se rende a esse gosto, pois é 
fiel às suas próprias eleições, mas tampouco implica com ele. Pa-
rece reconhecer nesse quadro cultural amplo, datado e provisório 
o mesmo tipo de promiscuidade democrática que admira nos se-
bos, tendo ela uma função qualquer na operação misteriosa que 
impede a cultura de se tornar um “cemitério de papel”.

Pode ser interessante notar ainda que, se o cronista não se 
abala em admitir o convívio relativo de artes populares e erudi-
tas, mesmo as mais instrumentais ou comerciais, há nele níti-
da impaciência com as vanguardas. Por vezes, a irritação se re-
vela no próprio termo, empregado, em contexto diferente, com 
as variantes pejorativas de “vanguardeiro” ou “vanguardista”.

Quando o termo é aplicado à poesia, considera ceticamente 
tratar-se de um “problema insolúvel”. Quando tem em mente o 
nouveau	roman francês, por exemplo, anuncia com malícia que 
Robbe-Grillet, depois de liquidar com o romance, vai também 
liquidar com o cinema. Quando pensa nas artes plásticas abstra-
tas, diz que, não tendo elas conseguido “suprimir o corpo huma-
no”, optaram por suprimir-lhe a representação. Pior que isso, o 
narrador irritado chega a imputar-lhes um tipo de atividade aná-
logo à censura, pois defendem “Costumes Santificados”, de resis-
tência e proibição ao corpo, sendo, por consequência, distribuido-
ras de tédio. E, quando considera genericamente a racionalidade 
construtivista — talvez concretista —, traz à cena Bandeira, que 
não gosta de “poetas pra frente” que “falam mal da inspiração”. 

Ou seja, por moralismo, por efeito tedioso ou por simples 
determinação do gosto, as vanguardas parecem ter o pior lugar 
na promiscuidade bem-vinda da cultura democrática — o que 
também ressignifica, com notável viés conservador, a tolerância 
que o cronista demonstra pela datação de época. Ela parece en-
contrar seu limite de paciência e de desconforto nas tentativas 
de ruptura programática com a tradição. A ser assim, será pre-
ciso considerar também, uma vez mais, que o temperamento 
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do “velho” é constitutivo da crônica, nele prevalecendo tanto o 
ceticismo em relação ao futuro como a desconfiança, o pé atrás, 
em relação à experimentação, justamente pela experiência fre-
quente do insucesso. Ou seja, a posição desconfiada do cronista 
em relação aos vanguardismos tende a dobrar o peso subjetivo 
dos anos passados, aproximando surpreendentemente o tema 
da vanguarda do da memória. 

8. o cronista por ele mesmo

Possivelmente não haja tópica mais típica da crônica que a da 
própria crônica. Por extensão, são também correntes as tópicas 
do caráter do cronista e da relação que mantém com o leitor, am-
bos supostos num circuito de relativa familiaridade. Isso se dá 
porque a crônica é um gênero literário, mas é também um ofício, 
ainda mais manifesto quando a crônica é produzida em jornal. A 
frequência diária ou semanal tende a empurrar o cronista para 
o lugar central de objeto de sua crônica, de tal modo que, para a 
constituição do seu temperamento, concorre a maioria do que é 
dito por ele, ainda que dirigido a coisa ou questão fora dele. 

Por exemplo, o cronista conforma-se à imagem de poeta já 
adquirida por Drummond, mas acresce-lhe também ares de 
pessoa xereta, curiosa por pequenos vícios. O cronista também 
admite familiaridade com o leitor e está mesmo disposto a mi-
tigar suas aflições, ainda que resista a ser apenas seu porta-voz. 
Deve ter algum humor e graça, mesmo que à custa da própria 
atrapalhação e da modéstia afetada. Além disso, ele não apenas 
tem amigos autores, como colegas de função, embora, por ve-
zes, finja intimidade com celebridades que nunca viu. Comenta 
as notícias sem dar qualquer notícia, senão se dar a vãs filoso-
fias; confessa ser infiel aos fatos e mesmo, por vezes, delirar ao 
escrever a respeito deles — o que, de modo mais brusco, equi-
vale à confissão de especialista em conversa fiada.

No caráter do cronista manifesta-se certo realismo da cons-
ciência possível e do mundo possível, mesmo quando finja e 
fantasie, pois, ainda que olhando enviesado, o que vê não vai 
muito além do mundo cotidiano, mais ou menos igual para 
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toda a gente. E porque escreve com frequência, por ofício e obri-
gação, um assunto obrigatório do cronista é a dura lida com a 
falta de assunto e com a falta de inspiração. 

Pela obrigação de escrever, e não apenas por vocação de fazer 
literatura, o cronista drummondiano apresenta-se como alguém 
que perde, com tristeza, boa parte da existência vivida na “rea-
lidade quente”. Como está preso à mesa do ofício de observar e 
comentar o que ocorre, tende à divagação e ao descompromisso, 
adaptando-se como pode aos retalhos comentados da vida alheia. 

Ao dar opinião sobre isso e aquilo, o cronista acaba por ad-
quirir ar de falso “rei”, como se estivesse acima do homem co-
mum. Mas é ilusão que o próprio cronista faz questão de não 
sustentar, reduzindo sua participação no mundo a lançar pa-
lavras, que nem o transformam nem o conhecem de verdade. 
Para ele, o simulado senhorio dos assuntos equivale exatamen-
te a adquirir um posto de “espectador enfastiado do espetácu-
lo”, como o são, de modo exemplar, os velhos.

Daí a inclinação ao tom evocativo e ao gosto das “formas 
caducas”, bem como a desconfiança nos homens presentes, seja 
pela insegurança, seja pela falta de empenho real nas coisas, 
uma vez que, em vasta medida, o que diz deve ser levado à con-
ta de charlatanismo ou de tagarelice. Nesses termos, a ironia e 
o ceticismo são tão parte do temperamento do cronista drum-
mondiano como a melancolia. Daí também que ele pense os 
“bons sentimentos” como coisas que se transformam em “ca-
los” ou “pedras”, pois, na velhice, eles apenas existem fora da 
ação que lhes daria destinação e sentido.

O cronista também é cioso de seus “privilégios de pequeno-
-burguês”, e resigna-se, como já ficou visto, à esfera habitual 
onde se move, onde as maiores batalhas são já imaginárias, 
como alucinações de um “pequeno Napoleão” e, portanto, cuja 
grandeza não pode ser senão doidice, embora sem nunca che-
gar a ser doidice grande ou terrível.

Enfim, considerados todos esses indícios que o narrador dá 
de si mesmo, é possível dizer que as crônicas — seja qual for 
a matéria delas, quer se refiram ao presente, ao passado ou a 
alguma sobreposição de tempos — cuidam sistematicamente 
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de produzir correspondências entre os eventos tratados e os 
devaneios de um temperamento ciosamente aferrado aos seus 
próprios cismas: ruminações apropriadas à máscara de velho 
tíbio no jardim do hábito.

Tais são os verossímeis, muitos deles sob a figura do paradoxo, 
que sustentam a construção do poder ultrajovem. 


