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Histórias de Zig 
 

Autor: Rubem Braga / Ilustrações: Orlando Pedroso   

 
          O cachorro Zig, grande de porte e também de coração, era 
praticamente um membro da família Braga. Seu comportamento, no 
entanto, muitas vezes surpreendia os desavisados. 
 
          Nesta crônica História de Zig (Global Editora, 116 páginas, R$ 39) 
escrita em outubro de 1948, Rubem Braga conta algumas das 
façanhas de um dos cachorros que conviveu por 11 anos com sua 
família, conhecido em Cachoeiro de Itapemirim por Zig Braga. 
 
          “Zig — ora direis — não parece nome de gente, mas de cachorro. 
E direis muito bem, porque Zig era cachorro mesmo. Se em todo o 
Cachoeiro era conhecido por Zig Braga, isso apenas mostra como se 
identificou com o espírito da casa em que nasceu, viveu, mordeu, latiu, 
abanou o rabo e morreu.” 
 

 
 

Sobre o autor: Rubem Braga nasceu em Cachoeiro de Itapemirim-ES, em 12 de janeiro de 1913. É 
considerado pela crítica e pelos estudiosos como um dos maiores cronistas do país. Foi jornalista e 
trabalhou em diversos veículos de comunicação do Brasil, além de ser correspondente de guerra na 
Europa durante a Segunda Guerra Mundial, pelo Diário Carioca. Morreu em dezembro de 1990, deixando 
mais de 15 mil crônicas escritas ao longo de mais de 62 anos de jornalismo. Pela Global Editora publicou 
Crônicas do Espírito Santo, Coisas Simples do Cotidiano, Rubem Braga – Crônicas para Jovens, Melhores 
Contos Rubem Braga, com seleção e prefácio de Davi Arrigucci Jr., e assinou a seleção e o prefácio de 
Melhores Poemas Casimiro de Abreu. 
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