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Rubem Braga é vencedor do Prêmio Jabuti 2018 

 
 O poeta e outras crônicas de literatura e vida, organizado por 
Gustavo Henrique Tuna, ganhou o prêmio na categoria crônica 

 
Autor: Rubem Braga / Seleção e prefácio: Gustavo Henrique Tuna  

 
A cerimônia do Prêmio Jabuti 2018 realizada ontem (08/11), no Auditório Ibirapuera, foi 
motivo de grande celebração para a Global Editora. Além da homenagem ao poeta 
amazonense Thiago de Mello, de 92 anos, que ganhou o título de Personalidade Literária, o 
livro O poeta e outras crônicas de literatura e vida, de Rubem Braga, venceu o prêmio na 
categoria crônica, no qual concorria com outros nove finalistas. 
 
          Rubem Braga sempre esteve rodeado por seus colegas de ofício. Nas redações de 
jornais e revistas de várias cidades brasileiras em que trabalhou, durante sua experiência 
como sócio na Editora do Autor e na Editora Sabiá e em diversos outros espaços e momentos 
de sua movimentada trajetória, o mestre da crônica teve a oportunidade de conviver com 
um rol significativo de escritores nacionais dos mais variados gêneros. O poeta e outras 
crônicas de literatura e vida (Global Editora, 102 páginas, R$ 32)  traz uma fração resultante 
destes encontros ímpares, os quais Rubem Braga, como não poderia deixar de ser, soube 
traduzir em memoráveis crônicas. 
 
          Publicadas pela primeira vez em livro, as 25 crônicas reunidas neste livro foram escritas 
entre os anos de 1948 e 1988 e saíram em diversos órgãos de imprensa como Diário de 
Notícias, Correio da Manhã, Diário de Pernambuco, O Globo, Manchete e Revista Nacional. 
 
          Há crônicas sobre figuras do meio literário como Alcântara Machado, Augusto Frederico 
Schmidt, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, José Lins do Rego, José Olympio, 
Manuel Bandeira, Monteiro Lobato, dentre outros. A ventura de estar com Carlos Drummond 
de Andrade em um confuso dia de feira nos arredores da residência do poeta no Rio de 
Janeiro, o período de aperto financeiro em que foi companheiro de pensão de Graciliano 
Ramos (que, neste período, dedicava-se à escrita de Vidas secas), são nobremente traduzidos 
por Rubem Braga com sua prosa clara e que alterna entre o lirismo, o humor e a ironia. 

 
          A seleção e prefácio são assinados por Gustavo Henrique Tuna, doutor em História 
Social pela USP, que empreendeu para a concepção deste volume um minucioso trabalho de 
pesquisa no amplo acervo de Rubem Braga disponibilizado pela Fundação Casa de Rui 
Barbosa. No prefácio, Gustavo observa que com este livro “o leitor poderá mergulhar numa 
espécie de baía do imenso mar de letras a circundar o cronista, uma experiência tão 
inebriante quando a da paisagem que ele contemplava no Rio de Janeiro, do alto de sua 
cobertura da rua Barão da Torre.” 

 
          O volume também conta com um caderno iconográfico que traz preciosidades como 
um datiloscrito do autor, recorte de crônica presente no livro e as capas de livros 
mencionados nas crônicas. 
 

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, Histórias de Zig, 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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