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Ai de ti, Copacabana! 

Autor: Rubem Braga  

O livro mais lembrado de Rubem Braga 

 

Ai de ti, Copacabana! é o livro mais lembrado quando o nome do imbatível cronista 

Rubem Braga vem à tona. O livro traz crônicas do autor que se tornariam célebres 

como “História triste de tuim”, “Os trovões de antigamente”, “O padeiro”, “Quem 

sabe Deus está ouvindo”, “A minha glória literária”, “História de pescaria”, além da 

surpreendente crônica que dá nome ao livro - “Ai de ti, Copacabana!” -,  na qual 

Rubem faz uma espécie de ode ao bairro carioca, destacando seus vícios e virtudes. 

     A vista inebriante da Cordilheira dos Andes, a empolgação inocente de um 

taxista português no Rio acompanhando um navio cruzando a orla carioca, a 

notícia da separação de um casal amigo. Toda sorte de acontecimentos, 

grandiosos ou não, é ternamente transmutada por Rubem Braga nas crônicas 

de Ai de ti, Copacabana!. 

Sobre o autor: 

Rubem Braga nasceu em Cachoeiro de Itapemirim-ES, em 12 de janeiro de 1913. É 

considerado pela crítica e pelos estudiosos 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. 

Competências BNCC 

Competência Geral 4: Utilizar diferentes linguagens para expressar-se e partilhar 

informações, experiências, ideias, sentimentos, e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

Competência Geral 8: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 

emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 

para lidar com elas e com a pressão do grupo.  
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