Cronos Da Crônica | Rachel de Queiroz – o
nosso humilde ofício de escrever
Por Gustavo Magnani
Rachel de Queiroz; escritora – romancista, tradutora, cronista [das espetaculares],
dramaturga, jornalista, humana e MULHER. Por que destacar o sexo? Primeira
mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Primeira mulher a ganhar o
Prêmio Camões. Além de prêmios, aos 20 anos, no início da década de 30, publicou
seu primeiro livro: “O Quinze”, retratando a grande seca do ano de 1915 que afligiu
o Ceará. Como toda literatura regional, mostrou as mazelas do povo. No entanto, o
grande choque foi o sucesso que a obra alcançou. Tanto de público quanto de
crítica. Até lá, a figura feminina da literatura brasileira era quase inexistente. Por
exemplo, abaixo reproduzo um curioso comentário de Graciliano Ramos, no livro
“Caminhos de pedras”, de Rachel:
“O quinze caiu de repente ali por meados de 1930 e fez nos espíritos estragos
maiores que o romance de José Américo, por ser livro de mulher e, o que na
verdade causava assombro, de mulher nova. Seria realmente de mulher? Não
acreditei. Lido o volume e visto o retrato no jornal, balancei a cabeça:
Não há ninguém com esse nome. É pilhéria. Uma garota assim fazer romance!
Deve ser pseudônimo de sujeito barbado.
Depois, conheci João Miguel e conheci Raquel de Queirós, mas ficou-me durante
muito tempo a ideia idiota de que ela era homem, tão forte estava em mim o
preconceito que excluía as mulheres da literatura. Se a moça fizesse discursos e
sonetos, muito bem. Mas escrever João Miguel e O quinzenão me parecia natural.”
Antes que alguém diga, Rachel não foi a primeira escritora brasileira. Antes dela,
tiveram alguns símbolos fortíssimos como Ercília Nogueira Cobra, Maria Lacerda de
Moura, Bertha Lutz, no entanto, de maior renome, hoje, certamente, Clarice,
Rachel e Cecília fazem parte do auge feminino. [ao menos em renome, repito].
Como vocês já devem ter percebido, pela época em que a autora viveu e produziu,
ela estava inserida no Modernismo. Sua obra, como já dito, é regionalista [não
limitando-se à]. Uma parte do escândalo que ela causou na época, não foi apenas
pelo ótimo livro. Mas, como já dito², principalmente por ser uma mulher. Uma
dama, tão nova ainda, não poderia escrever em uma linguagem tão enxuta, e ao
mesmo tempo, tão viva. Misturava preocupação social com profundidade nos
personagens [geralmente, personagens “marginais” – para se encaixar no contexto
da história]. Ou seja, uma obra como essa, na época que foi publicada, já seria
espetacular. Ainda mais espetacular foi por ter sido escrita pela Rachel.
Mulher que rompeu como o partido Comunista. Ao viajar para receber vários
prêmios pelo “O quinze”, Rachel entrou em contato com o PC. O problema foi que,
no lançamento de “João Miguel”, seu segundo livro, o Partido censurou a obra da
autora. Exigiram mudanças na história, psicologia, desenvolvimento, no livro
inteiro. O mais estranho é que a obra possui um conteúdo fiel às ideologias
comunistas. Sobre isso, Rachel disse: “Os operários que compunham a aristocracia

dos grupos marxistas exigiam de nós obediência cega”. Depois, ela se aproximaria
dos trotskistas.
Sua carreira e produção é de dar inveja. Escrevia diariamente, num ritmo
admirável. Durante 30 anos manteve uma coluna semanal na revista “O Cruzeiro”,
além de publicar em outros jornais, revistas e lançar livros. Os estudos de hoje
apontam que Rachel foi o que mais poderia se chamar de “celebridade nacional” da
época. Jamais abrindo mão de um empenho para defender suas ideias – um
empenho tanto físico quanto psicológico.
E vale lembrar uma cena de filme na vida da escritora: Com a instalação do Estado
Novo, em 1937 [lembram-se das aulas de História, né?], a autora foi presa durante
três meses. O pior vem a seguir: seus livros foram queimados em praça pública.
Isso prova que a literatura, mesmo no Brasil, possui uma forte influência na
população. Afinal, se os livros de Rachel fossem “inofensivos”, por qual motivo
queimá-los?
Existem muitos momentos marcantes na vida de Rachel. Alguns, deixei
propositalmente de fora. Tanto por espaço, por guarda-los para um futuro post.
Afinal, a autora voltará pro “Cronos da Crônica” outras vezes. Ainda tem muito o
que se analisar, discutir e mostrar. Hoje, por exemplo, não trago uma crônica
social, ou introspectiva [no sentido de tristeza etc.], trago algo que considero
incrível quando autores fazem. Falar sobre seu processo de criação. Quem já viu
minha bio, no final de todos os posts que escrevo, está lá [e adora
metalinguagem]. Pois bem, presenciem um interessante momento de
metalinguagem, processo de criação, e até modéstia:
Não falarei da crônica especialmente, pois ela é razoavelmente grande [num
tamanho que caiba aqui, mas, digamos “no limite”]. Além de ser de fácil
compreensão e, pra analisa-la, ou melhor, discuti-la, visto que essa crônica é mais
discussão do que análise, seria necessário um post extra.
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