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RESUMO
A crônica especializada de guerra, enquanto gênero discursivo híbrido, intersecção
entre a linguagem jornalística e a linguagem literária, ganha destaque nos periódicos
nacionais durante as duas guerras mundiais. Nesta pesquisa, pretende-se abordar a presença
dos elementos constitutivos da narrativa nas crônicas produzidas durante a Segunda Guerra
Mundial pelos correspondentes Rubem Braga, enviado do Diário Carioca, e Joel Silveira,
enviado dos Diários Associados, no período de setembro de 1944 a maio de 1945. Rubem
Braga, posteriormente, reuniu suas crônicas no livro Crônicas da Guerra na Itália,
publicado em 1996 pela Biblioteca do Exército, enquanto Joel Silveira publicou o
compilado de todos os seus escritos em Histórias de Pracinhas (1945).
PALAVRAS-CHAVE: crônica de guerra; gêneros do discurso; dialogismo.
INTRODUÇÃO
Gêneros do discurso: a crônica de guerra
A língua, seja oral ou escrita, é empregada na forma de enunciados concretos e
únicos, proferidos por seus falantes em determinados campos da atividade humana. Cada
enunciado proferido é individual, entretanto não se mostra totalmente livre da relação
dialógica com outros discursos, estando cercado por diferentes pontos de vista.
Para Bakhtin (1979), um enunciado é composto por três elementos centrais, sendo
eles: conteúdo temático, estilo da linguagem e construção composicional da língua. A partir
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dessa composição padrão, sabe-se que cada campo de utilização da língua apresenta tipos
relativamente estáveis de enunciados, os quais agrupam-se de acordo com as características
dos três elementos centrais supracitados. Tais conjuntos de enunciados relativamente
estáveis são, para Bakhtin, denominados gêneros do discurso.
Os gêneros do discurso não apresentam uma classificação fundamentalmente
definida devido à sua heterogeneidade funcional. Dito de outro modo, as delimitações entre
um gênero do discurso e outro mostram-se, de maneira geral, abstratas e intangíveis. No
entanto, para que um gênero esteja apto a existir, é necessário que nele estejam agrupados
textos com características e propriedades de caráter normativo comuns.
Sendo assim, podemos reconhecer alguns gêneros a partir de marcas linguísticas e
estruturação fixas. A crônica, seja literária ou jornalística, principal objeto de estudo deste
trabalho, pode ser classificada como um gênero do discurso particular, ainda que
heterogêneo e flexível, uma vez que, utilizando uma linguagem próxima ao nosso modo de
ser natural, narra o tempo presente, retratando fatos cotidianos que passariam
despercebidos, o que pode ser considerado como uma característica específica desse gênero
discursivo.A crônica, enquanto gênero discursivo, possui duas classificações: pode ser
observada quanto à natureza do tema e quanto ao tratamento dado ao tema. Considerando a
natureza do tema, temos a crônica de guerra como uma crônica especializada, ou seja, o
autor trata de assuntos referentes a um campo específico de atividade (BELTRÃO, 1980,
p.68). Por sua vez, considerá-la pelo seu tratamento ao tema é, sob todos os aspectos,
buscar delinear os aspectos comuns do gênero do discurso mobilizados por cada cronista de
guerra na consecução de seus textos.
A crônica de guerra foi amplamente difundida nos cadernos de jornalismo
internacional. O primeiro correspondente de guerra nos moldes como conhecemos hoje foi
o irlandês William Howard Russel, do jornal The Times, durante a Guerra de Criméia, em
1854. A partir de Russel, muitos outros correspondentes surgiram, compartilhando
características semelhantes da atividade, como a capacidade de ver a guerra a partir da
observação in loco e comunicá-la da forma mais realista possível, ainda que várias
restrições poderiam ser por vezes impostas (BATISTA, 2010).
A gênese do gênero no Brasil tem suas primeiras aparições com o envio de
correspondentes à Guerra do Paraguai (século XIX) e, posteriormente, com uma grande
comitiva de jornalistas na Guerra de Canudos, em 1897. O gênero por aqui ganha destaque
com a chegada do jornalista e escritor Euclides da Cunha na Guerra de Canudos, a fim de
2
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retratar e documentar o conflito de natureza sócio-religiosa ocorrido no interior do estado
da Bahia, resultando na sua conhecida cobertura jornalística de 32 crônicas publicadas em
O Estado de S. Paulo, espécie de gênese do seu livro maior, Os Sertões, publicado em 1902.
Tanto no Brasil, como no exterior, a produção jornalística de guerra é intensificada no
período de guerras mundiais. Na Primeira Guerra, apenas como relato das situações, a fim
de sanar a curiosidade dos aqui presentes; na Segunda, a partir da necessidade demonstrada
de aproximação e contato com a realidade daqueles que partiram em direção ao conflito
como soldados, sem previsão para retornar. As características e propriedades normativas
dos textos pertencentes a esse gênero do discurso surgiram com a responsabilidade de
deslocar os leitores de sua posição cômoda e neutra, aproximando-os aos fatos que
compunham seu conteúdo temático e aos familiares que estavam em campo de batalha.
Diferente da cobertura jornalística da guerra responsável pela produção de
reportagens, a cobertura realizada por meio de crônicas não tratava apenas das estratégias
do exército de forma quantitativa e fria, mas relatavam o dia a dia dos pracinhas, mandavam
recados para as famílias, descreviam as comidas e os locais percorridos pelos nossos
soldados, estabelecendo uma crônica, na maior parte das vezes, que permitia o acesso à
visão individual e singular daquele que a escreve. Nesse sentido, o formato da crônica, em
situações de guerra, pode sugerir uma reflexão sobre as confluências entre jornalismo e
literatura, entre o factual e o ficcional, traduzindo numa primeira pergunta relevante para o
caso dessa proposta: levando-se em consideração as características da modalidade textual,
qual a relação entre o factual e ficcional dentro do gênero crônica de guerra?
Para o estudo da crônica de guerra, além da análise focada na matriz jornalística,
torna-se necessário mapear e estudar aspectos comparativos de natureza linguística
presentes em crônicas de correspondentes de guerra. Trata-se, em linhas gerais, de
relacionar a prática da correspondência de guerra à forma textual ali gerada, promovendo
uma análise das marcas estilísticas do texto e desse gênero do discurso como um todo.
No estudo Os correspondentes de guerra na construção memorialística da Força
Expedicionária Brasileira, Pauline Bitzer Rodrigues demonstra que há grande predomínio
de discursos memorialísticos como recurso para intervir nos fatos passados vivenciados
pelo jornalista nessas situações. De acordo com Rodrigues (2012), os correspondentes de
guerra brasileiros, na Segunda Guerra Mundial, foram intensamente responsáveis pela
construção memorialística da Força Expedicionária Brasileira a partir do contato entre o
front e a população.
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Foram realizadas inúmeras coberturas de guerra, assim como inúmeros jornalistas e
cronistas foram enviados ao front de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da
pressão contrária da ditadura Vargas à ida de jornalistas independentes, aqueles que não
eram contratados pela Agência Nacional, à Itália durante o conflito, o general e ministro
Dutra apoiou a viagem de cinco destes no segundo e terceiro escalões, em 22 de setembro
de 1944. Eram eles: Egydio Squeff, de O Globo; Raul Brandão, do Correio da Manhã;
Thassilo Mitke, da Agência Nacional; Rubem Braga, do Diário Carioca e Joel Silveira, dos
Diários Associados.
Entre as inúmeras possibilidades de abordagem dos cronistas e da crônica durante
esse conflito, para essa pesquisa, optou-se por um recorte privilegiado de duas coberturas
cronísticas realizadas a partir da atuação da FEB (Força Expedicionária Brasileira) na Itália
durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1944 e 1945, cujos cronistas responsáveis
eram Rubem Braga e Joel Silveira.
Braga, posteriormente, reuniu suas crônicas no livro Com FEB na Itália, publicado
em 1945, enquanto Joel Silveira publicou nesse mesmo ano o compilado dos seus escritos
de guerra em Histórias de Pracinhas, dando, ambos, mostras da repercussão e perenidade
de tais textos como marcos da crônica brasileira à época.
Elementos constitutivos da narrativa: construindo sentido e identidade
O ato de narrar constitui-se de um conjunto de macro-proposições organizadas a fim
de que haja uma relação cronológica e espacial entre os eventos e as ações das personagens
do enredo. Para Thorndyke (1977), uma narrativa é composta por quatro componentes
essenciais: exposição, tema, intriga e resolução. No primeiro destes componentes, a
exposição, encontram-se os três elementos constitutivos da narrativa que serão utilizados
para construção de sentido e identidade nas crônicas de Rubem Braga e Joel Silveira
(VIEIRA, 2001).
O tempo, espaço e personagem caracterizam a forma de narrar de cada
correspondente, individualizando, dessa forma, a maneira com que a crônica de guerra
expõe e transmite a situação vivenciada no front. Rubem Braga e Joel Silveira estiveram no
mesmo contexto histórico, registrando acontecimentos similares e, ainda assim, apresentam
diferenças estruturais e semânticas na construção de suas crônicas.
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Para a análise dos elementos narrativos, elencou-se uma amostra de cinco crônicas
de cada correspondente, escritas no período em que estiveram com a FEB na Itália, durante
a Segunda Guerra Mundial, e publicadas no Diário Carioca, por Rubem Braga, e no Diário
da Noite, por Joel Silveira. As crônicas foram selecionadas a partir de seu eixo temático e
sua afinidade com os elementos supracitados.
As crônicas selecionadas do Diário Carioca, de autoria de Braga, são: O pracinha
Juan (ed. 05021), A procissão de guerra e a desgraça monótona (ed. 05085), Um espião
que é um moço prendado (ed. 05077), A turma da água trabalha, às vezes, debaixo do fogo
(ed. 05145) e O pracinha, fantasma branco na paisagem branca, está sozinho no buraco de
neve (ed. 05095). Todo o acervo do Diário Carioca com as crônicas do correspondente
Rubem Braga encontra-se disponível na Hemeroteca Digital Brasileira, contida na
Biblioteca Nacional Digital
De Joel Silveira, publicadas no Diário da Noite, foram escolhidas: O livro da guerra
(ed. 03681), O anjo postal (ed. 03701), A sala dos segredos (ed. 03696), O poeta Joe (ed.
03702), O “golpe de mão” (ed. 03727) e Pistoia, cidade do pracinha brasileiro (ed.
03693). O acervo do Diário da Noite com as crônicas do correspondente Joel Silveira
também encontra-se disponível na Hemeroteca Digital Brasileira, contida na Biblioteca
Nacional Digital
O tempo no front de guerra
Primeiramente, trataremos do tempo, o qual pode ser, em síntese, classificado como
físico, psicológico, histórico ou linguístico. O primeiro, baseia-se em uma sucessão lógica
dos eventos, enquanto o psicológico apresenta duração interior e permanente
descoincidência com as medidas temporais objetivas, sendo variável de indivíduo para
indivíduo (NUNES, 1988). Nota-se a necessidade de escolha de um tempo físico nos
escritos de ambos os correspondentes, indicando uma convergência entre a maneira de
narrar de Braga e Silveira. Para relatar os acontecimentos e as estratégias da guerra,
utilizam, em maior ou menor grau de objetividade, o princípio de causalidade.
Joel Silveira mostra-se um cronista mais sincronizado com os relógios. Durante suas
narrativas, há predominância da cena, enquanto figura de duração temporal. Ou seja, o
discurso corresponde, aproximadamente, ao tempo dos acontecimentos, o que pode ser
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afirmado pela exatidão de horários ou dias transcorridos entre uma ação e outra (LEITE,
1985).
Na crônica O livro da guerra, publicada em 23 de janeiro de 1945, na edição 03681,
do Diário da Noite, encontramos trechos como “De 4 da tarde às 6 da manhã do dia
seguinte, eles ficaram passeando pela neve, espalhados em pequenos grupos, e de minuto a
minuto as balas nazistas assoviavam sobre suas cabeças e os morteiros explodiam ao
redor.”, o qual indica a intensa presença do tempo físico.
Uma das maiores evidências da utilização de uma temporalidade unidirecional e
com demarcações cronológicas, é a estruturação da crônica O” golpe de mão”, publicada
em 20 de março de 1945, na edição 03727 do Diário da Noite, a qual faz uso de horários
precisos para a sucessão dos fatos, comprovando a irreversibilidade do tempo físico. Como
no seguinte trecho:
“Às 3,15 da madrugada a pressão dos atacantes continuava a fazerse sentir com maior intensidade, particularmente à frente da 7a Cia.,
mas nossa defesa, muito bem controlada, persistia firme, coberta
por fogos bem ajustados. Às 4,10, depois de uma luta intensa, os
nazistas começaram a retirar-se desordenadamente, em verdadeiro
pânico, castigados pelos fogos de defesa. Às 4,25 os alemães
haviam desistido completamente do seu intento, tendo deixado no
campo da luta um morte e um cabo ferido, que foi aprisionado
(SILVEIRA, 1945, p. 85)

Já em O Anjo Postal, publicada em 17 de fevereiro de 1945, no Diário da Noite,
edição 03701, deparamo-nos com recursos de variações do tempo. O fluxo temporal, neste
caso, apesar de conter ordem objetiva, apresenta certos recuos, quando evoca momentos
anteriores aos que estão sendo narrados. “Uma noite dessas, eu estava num ponto qualquer
da frente quando um grupo de soldados e um sargento voltava de uma patrulha.”, a
presença do verbo no pretérito imperfeito do indicativo aponta uma analepse, ou seja, uma
anacronia temporal, discordância entre a ordem temporal do discurso e da história
(GENETTE, 1995).
As digressões presentes nas crônicas de Silveira são, portanto, em sua maioria,
frutos de analepses, nas quais o correspondente resgata histórias ocorridas anteriormente.
Além disso, devido à exatidão das demarcações temporais, todas as discordâncias entre
presente e passado tornam-se intensamente evidentes.
Rubem Braga, em contrapartida, não faz uso constante de advérbios de tempo e
demarcações temporais, portanto a utilização de tempo físico e da sucessão de
6
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acontecimentos não é tão evidente quanto nas crônicas de Silveira. Há, entretanto,
convergência entre os dois correspondentes quanto ao uso do alongamento, figura de
duração temporal que aglutina a narração e digressão, fazendo com o que discurso tenha
maior duração que a história propriamente dita. As anacronias temporais de Rubem Braga,
assim como as de Joel Silveira, baseiam-se também em analepses (NUNES, 1988).
Na crônica Um espião que é um moço prendado, publicada em 3 de janeiro de 1945,
na edição 05077 do Diário Carioca, Rubem Braga faz uso da analepse para narrar a história
de como um espião foi apanhado pelos soldados brasileiros. Para marcar o final do
retrospecto, o cronista faz uso de advérbio temporal correspondente ao presente: “Agora,
está perfeitamente calmo e aceita de bom grado o cigarro americano que lhe ofereço.”.
Ainda discutindo o tempo como elemento constitutivo da narrativa, deve-se dar
destaque à crônica O pracinha, fantasma branco na paisagem branca, está sozinho no
buraco de neve, publicada por Braga, na edição 05095 do Diário Carioca. Nesta,
excepcionalmente, nota-se a utilização de um tempo psicológico. Enquanto Rubem Braga
observa a relação do pracinha brasileiro com a neve, coloca na narrativa uma digressão
permeada por seu fluxo de consciência, o qual revive memórias de sua infância. Neste caso,
não há sucessão lógica dos fatos, baseada no princípio de causalidade:
“Mas um correspondente é, afinal, um turista. Sim, eu sou um boavida e posso confessar que no primeiro dia em que vi essas
montanhas totalmente cobertas de neve, e as fontes que saltavam
das pedras transformadas em faíscas de gelo – embora fosse um dia
ruim em toda a frente, um dia de apreensões – fiquei incapaz de
escrever qualquer coisa sobre a guerra. Voltei à minha infância,
lembrei a primeira vez que vi o mar – e deixei um refúgio
aquecido, inventando uma visita e uma bateria onde não tinha nada
o que fazer, só para caminhar na neve funda, sob o céu esplêndido
em que a lua crescia.” (BRAGA, 1996, p. 87)

O espaço de Joel e a personagem de Braga
Prosseguindo com a análise dos elementos constitutivos da narrativa, deparamo-nos
com o posicionamento do espaço e da personagem nas crônicas de Rubem Braga e Joel
Silveira.
De acordo com Lins (1977), há, tratando-se do espaço, uma diferenciação entre o
elemento propriamente dito e o conceito de ambientação, o qual apresenta um quadro de
significados mais complexos. O espaço, nas crônicas de Silveira, ocupa lugar de destaque e
é apresentado com informações objetivas e bem delimitadas. Na crônica O livro da guerra,
7
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por exemplo, nota-se completa descrição do posicionamento dos pracinhas: “Quando
calamos, o silêncio volta pesado e sinistro. Um silêncio que parece esconder ameaças e
armadilhas / - Estamos a 480 metros dos alemães.”.
Um dos aspectos espaciais marcantes da obra de Silveira é a intensa utilização de
marcadores e advérbios de lugar. Em A sala dos segredos, publicada em 9 de fevereiro de
1945, na edição 03696 do Diário da Noite, encontramos o pronome demonstrativo “este”,
enquanto marcação espacial da primeira pessoa, como no trecho: “Esta é a sala aonde
todos os mistérios da frente podem ser revelados.”. Neste caso, a instalação do espaço no
texto cria a sensação de que o narrador encontra-se na cena. Dessa forma, e juntamente com
a descrição detalha da sala, o leitor, que se encontra no Brasil, sente-se mais próximo e
familiarizado com o local dos conflitos, na Itália.
No compilado de escritos de Joel, nota-se que o espaço pode ocupar o lugar de
protagonista da narrativa, a partir da relação de intimidade que o correspondente desenvolve
com os locais por onde passa junto à FEB. Uma das crônicas em que o espaço é
protagonista é Pistoia, a cidade do pracinha brasileiro, publicada em 6 de fevereiro de
1956, na edição 03693 do Diário da Noite. A relação intimista de Silveira com o local pode
ser percebida no trecho “Nas minhas andanças pela Itália, Pistoia tem sido ponto
obrigatório de parada, e hoje a cidadezinha me é tão familiar como o Lagarto ou o meu
bairro do Botafogo.”. Notamos ainda a presença da personificação, figura de linguagem
que atribui sentimentos ou ações próprias do ser humano a objetos inanimados, reafirmando
o valor do elemento espaço para a narrativa de Silveira.
Ainda nesta crônica, outras construções enunciativas evidenciam que o espaço
ocupa o lugar de personagem, tornando-se protagonista da narrativa, como em:
“Mas de repente Pistoia entristeceu: o inverno, tão rigoroso, veio
encontrar a cidade com pouca reserva de carvão, e as janelas e
portas se fecham temerosas para o vento gelado que desce das
montanhas e para as tempestades de neve, que se repetem duas ou
três vezes por semana.” (SILVEIRA, 1945, p. 195)

Neste trecho, não são os habitantes de Pistoia que se entristecem, mas sim a própria
cidade. O temor não é humano, mas transposto para elementos espaciais, como as portas e
janelas, os quais ocupam papéis essenciais nas descrições das crônicas de Joel. A precisão
desta descrição espacial, baseada no conceito de microscopia, promovido pelo
correspondente é discutida por Lukács (1936), fornecendo àquele que descreve a função de
8
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observador da cena e do espaço. Na crônica Capítulo do canhão, publicada em 17 de
fevereiro de 1945, na edição 03701 do Diário da Noite, deparamo-nos com o seguinte
trecho: “O projétil atravessara a parede externa, logo abaixo do letreiro, e explodira lá
dentro, entre as cadeiras.”, o qual promove no leitor a sensação de enxergar o
acontecimento narrado com exatidão, consequência de uma descrição incisiva e precisa
feita por Joel Silveira.
Enquanto o correspondente do Diário da Noite dedica-se a trabalhar o espaço com
mais afinco, investindo em longas explanações sobre estratégias bélicas quantitativas,
pouco sabemos sobre posições exatas ou descrições detalhadas das situações narradas por
Rubem Braga. Em suas crônicas enviadas ao Diário Carioca, outro elemento constitutivo
da narrativa ocupa lugar de destaque – a personagem.
Braga protagoniza suas narrativas com informações sobre o cotidiano dos pracinhas,
suas ações e sensações humanas, descritas a partir de discurso direto ou indireto livre. A
falta de advérbios temporais e espaciais fazem com que a atenção do leitor seja direcionada
para as pessoas que praticam ou sentem as ações presentes na crônica.
Classifica-se como fábula o conjunto de acontecimentos ligados entre si e que nos
são comunicados no decorrer da obra. Os motivos livres, apontados na ambientação de Joel
Silveira, são agora essenciais para as crônicas de Braga, que, enquanto esteve com a FEB
no front, relatou, na maioria de seus escritos, fatos a partir de vivências de personagens,
afastando-se de acontecimentos oficiais e concentrando-se na individualidade e
particularidades dos pracinhas brasileiros. Ou seja, cônicas como O pracinha Juan,
publicada em 26 de outubro de 1944, na edição 05021 do Diário Carioca, que apresentam
um personagem único como protagonista, são recursos periféricos para constituir a
experiência e expressividade do cronista, por isso, são consideradas motivos livres na
trama, enquanto a guerra pode ser considerada um motivo associado, aquele que não pode
ser excluído da narrativa sob pena de lhe arruinarem a sequência causal.
Uma das crônicas em que mais fica evidente a preferência de Braga por desenvolver
e trabalhar a personagem, é A procissão de guerra e a desgraça monótona, publicada em 12
de janeiro de 1945, na edição 05085 do Diário Carioca. Nesta, o cronista não faz descrição
exata do espaço em que se encontra, em contrapartida, promove uma reflexão sobre o papel
da figura humana naquela situação:
“As estradas da Itália são boas, mas estreitas. É preciso paciência.
A esta hora, em milhares de outras estradas do mundo os
caminhões estão assim, em comboios, rodando para a guerra ou
9
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para a retaguarda. Temos, de repente, a consciência de tomar parte
em uma estranha e lenta procissão – homens e máquinas rodando
para a guerra.” (BRAGA, 1996, p. 48)

Utilizando como referencial a poética de espaço de Bachelard (1993), encontramos
na crônica em questão um processo de desfolhamento gradual e paciente das situações
narradas, até atingirmos o seu significado mais íntimo. Dessa forma, podemos dizer que
Rubem Braga trabalha no nível psicanalítico e filosófico do espaço, como no trecho
“Nestes montes de escombros estão soterrados os reinos íntimos, as antigas ternuras, as
inúteis e longas discussões domésticas.”. Ao contrário de Joel Silveira, que foca no
processo de ambientação, Braga sobrepõe os próprios sentimentos e ações das personagens
à descrição espacial.
Ainda na crônica A procissão de guerra e a desgraça monótona, podemos encontrar
outra grande sobreposição do elemento personagem ao elemento espaço: “Da primeira vez,
confrangem essas ruas de casas estripadas que mostram as vísceras de suas paredes
íntimas, num despudor de ruína completa. Parecem mulheres de ventres rasgados.”, aqui,
Rubem Braga utiliza uma metáfora de forma a expor ao leitor que a destruição causada pela
guerra na Itália não fica restrita somente às construções, mas pode, também, causar danos
físicos e psicológicos aos habitantes que ali residem.
Há, nas crônicas de Rubem Braga, preocupação com a descrição e identificação da
personagem. Apesar de não especificar a quilometragem exata de onde se encontra, faz
questão de localizar a cidade natal daquele que utiliza como protagonista ou coadjuvante de
sua narrativa. Na crônica A turma da água trabalha, às vezes, debaixo do fogo, publicada
na em 25 de março de 1945, edição 05145 do Diário Carioca, Rubem apresenta as
personagens da seguinte forma: “Outro homem na equipe é Jovercino Maximiliano Leite,
filho do Pará de Minas (...).”, tornando-o conhecido de seus leitores.
Devido à grande importância atribuída ao elemento personagem, Braga apresenta
um posicionamento definido em relação à representação dos pracinhas. Na crônica O
pracinha, fantasma branco na paisagem branca, está sozinho no buraco de neve, explicita
seu ponto de vista:
“A esta hora, lá está o pracinha, no seu foxhole solitário. Não o
pintem como um belo herói, um formoso guerreiro da neve. Não é
o super-homem. É exatamente um sujeito – um desses sujeitos não
muito fortes, não muito altos, não muito brancos – um sítio do
interior.” (BRAGA, 1996, p. 87)
10
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Notamos, no trecho retirado dos escritos do correspondente, a caracterização do
pracinha brasileiro enquanto homem comum. Não há idealização ou distanciamento da
realidade quando Braga faz uso da personagem em sua narrativa, utiliza-a em sua essência e
colocando-a em primeiro plano.
De acordo com a noção semiológica de personagem, aqueles que aparecem na obra
de Braga, de maneira geral, são classificados como “embrayeurs”, uma vez que que
funcionam como elementos de conexão e só ganham sentido na relação com outros
elementos da narrativa, no caso, as situações e os acontecimentos da Segunda Guerra
Mundial (BRAIT, 1985).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A preferência pela ênfase espacial em Joel Silveira, assim como a propensão de
Rubem Braga pela personagem, demarca as divergências e, acima de tudo, a identidade
narrativa de cada correspondente. Enquanto o primeiro apresenta uma visão analítica dos
fatos, Braga fornece ao leitor proximidade emocional com as situações vivenciadas pelos
pracinhas da FEB. A partir da contraposição de crônicas, é, portanto, possível evidenciar
características pessoais a partir do ponto de vista narrativo de cada autor, ou seja, há
divergências e convergências entre os elementos da estrutura narrativa, como a construção
do personagem e a questão temporal, presentes nos textos dos correspondentes em questão.
Pode-se dizer, por fim, que o gênero crônica, enquanto gênero discursivo híbrido,
intersecção entre a linguagem jornalística e a linguagem literária, permite flexibilidade de
estilos narrativos, ou seja, uma mesma temática cotidiana pode chegar ao leitor com
diferentes vieses e causar sensações diversas, dependendo da forma de narrar do cronista.
Neste trabalho, especificamente, foi dado enfoque no uso dos elementos da narrativa
realizado por cada correspondente, tornando possível a identificação de suas marcas
linguísticas e semânticas. No entanto, deve-se levar em consideração que há pontos de
convergência nos textos de Rubem Braga e Joel Silveira, os quais, de maneira dialógica,
conversam entre si na temática e nas perspectivas causadas pela proximidade com o front.
Ao realizarmos uma análise das crônicas originalmente publicadas nos jornais
Diário Carioca e Diário da Noite, conclui-se, portanto, que este gênero do discurso foi,
devido à flexibilidade de formas de narrar e posicionamento na formatação editorial de cada
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jornal, o responsável pela aproximação dos brasileiros que permaneceram em solo nacional
com os pracinhas que partiram para a Itália.
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